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Abstract

Recent studies have suggested a decline in mental health after the birth of a first child.
Yet parents’ mental health is linked positively to wanting and to having additional
children. The aim of present study was the effectiveness of Integrative Couple Therapy
via Diamond method on marital harmony and parenting competence after the birth of
first child in couples of Ahvaz in 2018. Three couples with single child less than 3 years
were selected using purposeful sampling. Multiple baseline experimental single case
study was used as the method of the present study. Integrative couple therapy via
Diamond method was carried out in three phase of baseline, intervention and follow-up
and participants completed the marital harmony scale and parenting competence scale.
Data analyzed with visuals inspection, reliable change index (RCI) strategies and
improvement percentage. The integrative couple therapy via Diamond method had
significant effect in increasing of marital harmony (%26.48 improvement) and parenting
competence (%30.02 improvement). Results showed that the Integrative Couple Therapy
via Diamond method can be effective in transition to parenthood and family therapists
can use this intervention to improve marital relationship in Iranian`s couples.
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چکیده
پژوهشهای اخیر نشانگر کاهش سالمت روانی زوجین پس از زایش فرزند نخست است .بااینوجود ،سالمت روانی
زوجین همبستگی مثبت معنیداری با گرایش زوجین به فرزند بیشتر داشتن و زایش فرزند پسازآن دارد .هدف
پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و شایستگی
والدگری پس از زایش نخستین فرزند زوجین شهرستان اهواز در سال  7931بود .بر این اساس ،سه زوج که دارای
تکفرزند کمتر از فرزند سهساله بودند ،به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در این پژوهش از طرح
آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد .زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند در سه
مرحله خط پایه ،مداخله و پیگیری انجام شد و زوجین به سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری
پاسخ دادند .دادهها به روش ترسیم دیداری ،شناسه تغییر پایا

)(RCI

و فرمول درصد بهبود تحلیل شدند.

زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند مایۀ افزایش معنیدار هماهنگی زناشویی ( 22/84درصد بهبود) و
احساس شایستگی والدگری ( 97/72درصد بهبود) زوجین شد .برآیندهای این پژوهش نشان داد زوجدرمانی
یکپارچه نگر به روش دایمند میتواند برای انتقال به مرحله والدگری کارساز باشد و خانواده درمانگران میتوانند از
این روش درمانی برای بهبود روابط زناشویی زوجین ایرانی استفاده کنند.
واژگان کلیدی :زوجدرمانی یکپارچه نگر  ،روش دایمند ،هماهنگی زناشویی ،شایستگی والدگری ،زایش نخستین
فرزند
عباس پور ،ذبیح اله؛ صالحی ،سمیه و عسگر ،چوبداری .)7931( .هم سنجی اثربخشی رویکردهای
ارجاع

یکپارچه نگر  ،زوجدرمانی متمرکز بر هیجان و زوجدرمانی رفتاری یکپارچه نگر بر تسهیل
بخشایشگری زوجهای دچار تعارض زناشویی .مشاوره و رواندرمانی خانواده.31-771 ،2 ،
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مقدمه
انتقالهای بهنجار ،1تجارب مشترکی هستند که در چرخه زندگی خانواده 2رخ میدهند و انتقال به دوره والدگری

3

یکی از این موقعیتها است که به سازگاری و همتایی فراوانی نیاز دارد ( .)Cowan & Cowan, 2000انتقال به
والدگری ،دوره سازگاری زوجین در فاصله زمانی زایش نخستین فرزند تا  5سالگی او تعریفشده است ( Bash,

 .)2016البته شاید در این دوره فرزند یا فرزندان دیگری نیز زاده شوند .انتقال به مرحله والدگری بیشتر با شورونشاط
و لذت فراوانی همراه است ،ولی این مرحله دگرگونیهای فراوانی را به دنبال دارد که میتوانند کارکردهای
فردی و زوجی را تحت تأثیر قرار دهند .متخصصین خانوادهدرمانی زایش نخستین فرزند و دگرگونیهایی را که با
این انتقال زوجین به دوره والدگری همراه میشود ،بهعنوان «وقوع بحران» توصیف کردهاند ( Wallace & Gotlib,

 .)1990به نظر میرسد میان ازدواج و فرزند داشتن یک همبستگی پیچیده و دوطرفه وجود داشته باشد .زایش فرزند
میتواند آثار مثبتی بر رابطه زناشویی داشته باشد؛ چراکه میتواند عشق میان دو نفر را اعتبار بخشد ،هویت جدید
والد شدن را برای زوجین به همراه داشته باشد و منبع خوشنودی

شود تا رابطه زناشویی غنیتر شود ( & Sevinç

 .)Garip, 2010از سویی ،زایش فرزند تکمیل رؤیاهای والد شدن است و از سوی دیگر ،سرآغاز لحظات سخت و
دشوار است .هرچند برای این دوره سطحی از اضطراب قابلانتظار است ،ولی اضطراب شدید میتواند بر تکالیف
روزانه و روابط تأثیر منفی داشته باشد .تغییر در شیوه زندگی ،نقشها و روابط مایۀ افزایش استرس و کیفیت
زندگی زوجین میشود .اثرات شدیدی که بر زندگی زوجین وارد میشود ،بهزیستی روانشناختی و سالمت
زوجین را به مخاطره میاندازد ( .)Martins, 2018بیشتر زوجین تازه ازدواجکرده ،4پیش از اینکه صاحب فرزند
شوند ،خوشنودی زناشویی باالیی دارند .معموالً زایش نخستین فرزند در  5سال نخست ازدواج اتفاق میافتد .این
رویداد در مرحلهای از رابطه زناشویی رخ میدهد که پژوهشگران باور دارند بیشترین عوامل خطرساز برای وقوع
طالق در این دوره  5سال نخست زندگی زناشویی هستند ( .)Bramlett & Mosher, 2002پژوهش ( Cowan, Cowan,

 )Schultz, & Heming, 1994نشان داد خوشنودی زناشویی پس از  15سال و پس از والد شدن کاهش پیدا میکند.
چالشها و فشارهایی که با دوره والدگری همراه میشوند ،برجستهترین عاملی هستند که با کاهش صمیمیت
زناشویی رابطه دارند ( .)Gottman & Gottman, 2007تا جایی که هیچ عامل دیگری وجود ندارد که چنین تأثیر
بزرگ و مستمری را برای زوجین به دنبال داشته باشد .پس از زایش نخستین فرزند ،خوشنودی ارتباطی دوسوم
زوجین بهطور معنیداری کاهش پیدا میکند .تعارضات زناشویی و خصومت زوجین در برابر یکدیگر افزایش
پیدا میکند و صمیمیت هیجانی کاهش پیدا میکند ( )Feeney, Hohaus, Noller, & Alexander, 2001و اشتیاق،
رابطه جنسی و هیجانی سیر نزولی پیدا میکند .تا جایی که پژوهشها نشان داده است استرسهایی که ناشی از
1. normative transitions
2. family life cycle
3. transition to parenthood
4. newlywed
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والدگری است ،قویترین عامل اثرگذار در کاهش خوشنودی زناشویی است ( )Gottman & Gottman, 2007است
و میتواند با مشکل در

عملکرد جنسی ( ،)Erol, & et al, 2007خستگی و فرسودگی،)Petch & Halford, 2008( 1

افسردگی پس از زایمان ،)Johnson, 2011( 2خیانت ( )Whisman, Gordon, & Chatav, 2007و گرانباری نقش
(Goldberg, Pierce, & Sayer, 2007

3

 )Perry-Jenkins,همراه شود .بااینوجود ،بهزیستی ذهنی زوجین با مجدداً

فرزند دار شدن (داشتن یا آوردن فرزندی دیگر) رابطه مثبت دارد ( .)Luppi, 2016این موضوع زمانی بغرنجتر می-
شود که زوجین مشکالت قبلی نیز داشته باشند .یافتهها نشان داده است زوجینی که پیش از ورود فرزند تعارضات
ارتباطی را در رابطه زناشویی تجربه میکنند ،پس از زایش فرزند مشکالت آنها در مدیریت تعارض و ارتباطات
بهطور معنیداری افزایش مییابد ( .)Doss, Rhoades, Stanley, & Markman, 2009از سوی دیگر ،پژوهشها نشان
داده افرادی که شادتر هستند ،انگیزههای بیشتری برای فرزند داشتن دارند ( .)Luppi & Mencarini, 2018پژوهشها
نیز نشان داد که سازگاری زناشویی (توافق ،خوشنودی ،انطباقپذیری ،ارتباط هیجانی و شایستگی زناشویی) و
شایستگی والدگری زوجین پس از زایش کاهش معنیداری پیدا میکند

(Benedetto, & Ingrassia, Bartolo,

 22 .)2013درصد کسانی که بهتازگی صاحب فرزند شدهاند ،پس از زایش فرزند تعارض و ناهماهنگی زناشویی
بیشتری را تجربه کردهاند (.)Candice, 2015

هماهنگی زناشویی 4و ناهماهنگی زناشویی 5یکی از عمدهترین و درعینحال چالش دارترین موضوع در
حیطهی علم مشاوره خانواده بهحساب میآید .بهگونهای که پژوهشهای فراوانی صرف تدوین مدلهای کارآمد،
بهمنظور تبیین و پیشبینی آن شده است .هماهنگی زناشویی مفهومی پویاست .ماهیت و کیفیت رابطه زناشویی در
طول زمان تغییر میکند ( .)Larson, & Holman, 1994هماهنگی زناشویی میتواند متأثر از عواملی مثل انتظارات
زوجین از یکدیگر ،تربیت فرزندان ،موضوعات مالی خانواده ،دوستان ،رابطه جنسی و رابطه با اقوام یکدیگر باشد.
وجود فرزند و استرسهای فرزند نخست یکی از این عوامل مهم است ( .)Sevinç & Garip, 2010مشکالت و
ناهماهنگی زناشویی ناشی از زایش نخستین فرزند ،بهطور متقابلی عمل میکند .تعارضات زناشویی والدین در سه
سال نخست زایش فرزند ،کودک را در معرض مشکالت هیجانی و رفتاری ( )Abidin, 1995و افسردگی ،رشد
اجتماعی ضعیف و اختالالت رفتاری ( )Gottman, 1999قرار میدهد .اثرات تعارضات و ناهماهنگیهای زناشویی
بر کودکان میتواند به دوره بزرگسالی آنها انتقال پیدا کند و روابط بعدی آنها را تحت تأثیر قرار دهد
(.)Rhoades, Stanley, & Markman, 2012

دیدگاههایی که شایستگی والدگری را مفهوم بندی و اندازهگیری کردهاند ،به انتظارات و تواناییهایی که با
نقش والدین همبستگی دارند ،توجه میکنند .پژوهشهای اخیر نیز نشان میدهد که شایستگی والدگری
1. exhaustion
2. postpartum depression
3. role overload
5- marital harmony
5- marital discord
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ساختاری مجزا از احساس شایستگی کلی 1دارد ( .)Gross & Marcussen, 2016برخی از پژوهشها نشان دادهاند
خوشنودی زناشویی با شایستگی والدگری همبستگی مثبت دارد ( .) & et al, 2013Bartolo,از سوی دیگر ،زوجینی
که شایستگی والدگری باالتری دارند ،همبستگی زوجی بیشتری دارند که بهصورت حمایت متقابل ،مشارکت و
توانایی گفتگو درباره تعهدات متقابل مربوط به فرزند دیده میشود ( .)Solmeyer & Feinberg, 2011احساس
شایستگی و توانایی کم در مادران مایۀ اثرات منفی بر انجام امورات و مراقبت از فرزند میشود و این مادران نمی-
توانند به شیوهای درخور و دلسوزانه به نیازهای فرزندشان پاسخ دهند (.), & et al, 2013Bartolo

از میان عوامل نهفتهای که بر زندگی زوجین تأثیر میگذارند ،دو عامل برجسته بر آغاز دوره والدینی آنها
بیشتر اثر میگذارند .1 :شرایطی که تحت آن موقعیت ،همسران باردار میشوند ،برای نمونه طول دوره زندگی
مشترک زوجین ،سن ،درآمد ،تحصیالت ،خواسته یا ناخواسته بودن بارداری و وضعیت زناشویی) .2 ،خصوصیات
نوزاد ،برای نمونه خلق منفی باال ( .)Trillingsgaard, Baucom & Heyman, 2014باوجود اینکه پژوهشهای فراوانی
نشان دادهاند میان زایش فرزند و ابعاد رابطه زناشویی همبستگی وجود دارد ( ،)Gottman & Gottman. 2007طرحها
و مدلهای درمانی کافی برای مداخله در روابط زناشویی طراحی نشده است

(2016

)Bash,؛ بنابراین برخی

پژوهشهای اخیر صرفاً به دنبال اثرات مثبت یا منفی زایش فرزند بر بهزیستی روانشناختی و روابط زناشویی
نبودهاند ،بلکه عوامل شخصی یا ارتباطی را که بر کیفیت رابطه زناشویی و والدگری تأثیر میگذارند را
موردبررسی قرار داده و به دنبال طراحی برنامههای مداخلهای بودهاند .برای پیشگیری از کاهش خوشنودی
زناشویی زوجینی که صاحب فرزند میشوند ،مداخالت زوج محور 2موفقیت ناچیزی داشتهاند .همچنین
مداخالت آموزشی بر ارتباطات زناشویی پس از زایش نخستین فرزند تأثیری نداشت و نتوانست مانع از کاهش
خوشنودی زناشویی شود ( .)Trillingsgaard, & et al, 2014چندین پژوهش دیگر نیز ( Wood, & et al, 2014و2010

 )Pinquart & Teubert,نتایج مشابهی را گزارش کردهاند (به نقل از  .)Trillingsgaard, & et al, 2014از سویی دیگر،
برنامه مداخله پیشگیرانه بنیادهای خانواده )FF( 3یک برنامه زوج محور است و برای زوجینی ساختهشده که در
مرحله انتقال به دوره والدگری هستند .این برنامه اثرات مثبت بلندمدتی را بر بهبود کارایی والدین ،زوجین و فرزند
به دنبال داشته است (.)Jones, & et al, 2018

زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند ،4یک برنامه طراحیشده برای زوجینی است که بهتازگی فرزنددار
شدهاند .این برنامه چهاربعدی 5بر مبنای چهار بعد اساسی تعهد ،6ارتباط ،7پیوند 8و مالحظه 1بناشده است .این برنامه
1. general efficacy
2. couple-focused interventions
3. the preventative intervention Family Foundations
4. Diamond method
5. 4 C’s
6. commitment
7. communication
8. connection
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درمانی ترکیبی از روش گاتمن ،2هارویل هندریکس ،3زوجدرمانی شناختی رفتاری ،4نظریه دلبستگی،5
زوجدرمانی یکپارچه نگر کوتاهمدت 6و زوجدرمانی ساختاری 7برای افرایش رضایتمندی زوجینی است که
فرزند زیر  6سال دارند .این برنامه درمانی شش مرحله دارد )1 :ارزیابی تشخیصی زوجین )2 ،شناسایی تغییر
رفتاری موردنظر )3 ،ارزیابی روشهای موجود برای درمان رفتار موردنظر )4 ،شناسایی جنبههای زوجدرمانی برای
کار )5 ،کاربرد درمان ترکیبی و  )6ارزیابی مجدد زوجین پس از اجرای درمان .شایستگی اثربخشی این درمان
مورد تائید متخصصین زوجدرمانی قرارگرفته است (.)Bash, 2016

شناخت مراحل آسیبپذیر رابطه زناشویی و طراحی مداخالت آموزشی و درمانی در جهت حفظ ،ادامه
داشتن و ارتقاء این واحد اجتماعی بسیار حساس ،از ضرورتهای متخصصین خانوادهدرمانی و زوجدرمانی است.
طراحی برنامههای آموزشی و پیشگیرانه به دلیل مسائل مالی تازه والدین از اهمیت بیشتری برخوردار است.
همچنین برنامههای آموزشی مانع از ورود زوجین به چرخه پیشرونده آسیبهای پسازآن میشود .ازآنجاکه
زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند برای نخستین بار مورد آزمایش قرار گرفت ،هدف پژوهش حاضر
بررسی اثربخشی این درمان بر هماهنگی زناشویی و احساس شایستگی والدگری زوجین پس از زایش فرزند
نخست بود تا در صورت تائید اثربخشی این روش درمانی ،بهعنوان یک برنامه معتبر به درمانگران خانواده معرفی
گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ذیل بود:
 .1آیا زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی زوجین پس از زایش فرزند نخست مؤثر
است؟
 .2آیا زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر شایستگی والدگری زوجین پس از زایش فرزند نخست مؤثر
است؟
روش پژوهش
در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی )SCED( 8که آزمایش تک آزمودنی 2هم گفته میشود و از نوع
آزمایش بالینی است ،استفاده شد .این طرح انواع مختلفی دارد ( ،ABAB ،ABخط پایه چندگانه 10و طرحهای تغییر

1. consideration
2. Gottman Method
3., Harville Hendrix
4. cognitive behavioral couples therapy
5. Attachment Theory
6. brief integrative couple’s therapy
7. structural couple’s therapy
8. single-case experimental design
9. single subject experiment
10. multiple baseline

اثربخشی زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی ...

011

مالک )Rizvi & Nock, 2008( 1که در این پژوهش از طرح خط پایه چندگانه استفاده شد .طرحهای تک موردی
روش مناسبی برای نشان دادن اعتبار بومشناختی 2یک نظریه است .محققین معتقدند این طرحها ،روش مناسبی
برای تائید یک نظریه (مدل درمانی) و بهبود آن هستند (Dul & Hak, 2008؛ به نقل از

Skvortsov & Romashchuk,

 .)2015ازآنجاییکه زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند برای نخستین بار مورد آزمایش قرار گرفت ،بنابراین
روش طرح خط پایه چندگانه مناسبترین طرح تحقیق برای این مداخله بود.
جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجینی بودند که فرزند کمتر از  3سال داشتند .نمونه پژوهش 6 ،نفر (سه
زوج) بودند که بهصورت نمونهگیری هدفمند از میان زوجینی که به مرکز مشاوره ندای زندگی شهر اهواز مراجعه
کرده بودند ،انتخاب شدند .مالکهای ورود زوجین به پژوهش عبارت بود از -1 :زوجینی که فقط یک فرزند
کمتر از  3سال داشته باشند -2 ،نمره پایینی (یک انحراف معیار پایینتر از میانگین) از سنجه هماهنگی زناشویی
کسب کنند -3 ،متعهد شدن به حضور در تمام جلسات درمان باشند و  -4همزمان با این دوره درمانی ،تحت
هیچگونه رواندرمانی ،زوجدرمانی و روانپزشکی نباشند.
مداخله
زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند ( )Bash, 2016در  6جلسه و بهصورت زوجی برگزار میشود .این نوع
زوجدرمانی با فرض اینکه زوجین پس از زایش فرزند و بهخصوص زایش فرزند نخست دگرگونیهای متفاوتی
را تجربه میکنند و زندگی زناشویی دچار آشفتگیهایی میشود ،به زوجین کمک میکند تا آزادانه تجربههای
فعلی خود را بیان کنند و روشهای بهتری را برای مواجه با ارکان زندگی زناشویی خود طرحریزی کنند.
جلسه نخست (آشنایی و مقدمه) :بحث و معرفی روش دایمند؛ خالصه روش دایمند؛ شرح مختصری از چهار
بعد اساسی ()4 C’s؛ دالیل اساسی برای زوجین در یادگیری این برنامه؛ تبیین برنامه در قالب یک برنامه دونفره؛
اهداف فردی برای زوجدرمانی؛ اهداف زوجی برای رابطه؛ بررسی احساسات و ترسهای پیش از شروع درمان؛
ارائه تکلیف؛ بازخورد از جلسه
جلسه دوم (تعهد) :بحث و بررسی باورهای زوجین درباره متعهد بودن؛ بررسی تعریف هر فرد از تعهد؛ بررسی
مسائل فعلی مرتبط با تعهد؛ ارائه تکلیف؛ بازخورد از جلسه و کل روند درمان
جلسه سوم (ارتباط) :تبیین ارتباط بهعنوان عنصر اصلی رابطه؛ یادگیری صحبت کردن به زبانی که هر دو آن را
درک کنند؛ شناسایی چالشهای ارتباطی؛ بررسی راهحلهای احتمالی؛ ارائه تکلیف؛ بازخورد از جلسه و کل
روند درمان
1. changing criterion designs
2. ecological validity
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جلسه چهارم (پیوند هیجانی و فیزیکی) :تأکید بر اهمیت پیوندهای روزانه؛ تعریف پیوند و صمیمیت؛ تبیین
اهمیت صمیمیت فیزیکی ،جنسی و هیجانی در ازدواج؛ بررسی اثرات محرومیت هیجانی و فیزیکی در زوجین؛
ارائه تکلیف؛ بازخورد از جلسه و کل روند درمان
جلسه پنجم (مالحظه و توجه) :شناسایی مواقعی که زوجین هنگام رنجش ،به شیوهای پرخاشگر منفعل و یا بی-
مالحظه رفتار میکنند؛ تعریف مالحظه بهصورت «نشان دادن مهربانی ،عشق و احترام به دیگری»؛ قالبگیری
مالحظه به شکل انجام دادن کارهای کوچکی که همسر را خوشحال میکند؛ ارائه تکلیف؛ بازخورد از جلسه و
کل روند درمان
جلسه ششم (جمعبندی و نتیجهگیری) :بحث درباره اهمیت خوشنودی زناشویی؛ اشاره به مراحل دشوار
زندگی و کاربرد این مهارتهای چهارگانه؛ بحث درباره چشمانداز زوجین درباره آینده؛ بازخورد از جلسه و کل
روند درمان؛ بررسی و شناسایی موانع اجرای برنامه در بلندمدت
ابزارهای پژوهش
سنجه احساس شایستگی والدی :سنجه احساس شایستگی والدی )Gibaud –Wallston, 1977( 1یک ابزار  17مادهای
است که احساس والدین را از والد بودن آنها ارزیابی میکند و اینکه آیا در باور خود توانایی الزم برای والد
بودن را دارند .نمرهگذاری این سنجه بهصورت طیف لیکرت  6درجهای ،از کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخالفم ()6
نمرهگذاری میشود .این سنجه توانایی والد را با دو خرده سنجه مهارت/دانش 2و ارزش/آسایش 3درک شده
میسنجد .خرده سنجه ارزش و آسایش درک شده ،شامل  2ماده و خرده سنجه مهارت و دانش شامل  8ماده
است .دامنه نمرات از  17تا  102است و نمره باال میزان احساس شایستگی والدی را نشان میدهد (عبداهلل پور ،سید
فاطمی ،حکیم شوشتری و مهرانGibaud –Wallston, 1977( .)1326 ،؛ به نقل از

Karp, Lutenbacher & Wallston,

 )2015ضرایب آلفای کرونباخ خرده سنجه شناخت/دانش و ارزش/آسایش را به ترتیب  0/80و  0/62و کل سنجه
را  0/80گزارش کرد .همچنین روایی همگرا 4از طریق همبسته کردن این سنجه با سنجه نگرش مادرانهCholer ( 5
 )et al, 1990مورد تائید قرار گرفت .ضرایب آلفای کرونباخ خرده سنجه شناخت/دانش و ارزش/آسایش را به
ترتیب  0/68و  0/62و کل سنجه را  0/78گزارش شد ( .)Karp, & et al, 2015در این پژوهش نیز ضرایب آلفای
کرونباخ خرده سنجه شناخت/دانش و ارزش/آسایش به ترتیب  0/63و  0/71و کل سنجه  0/81محاسبه شد.

)1. the parenting sense of competency scale (PSOC
2. skill/knowledge
3. valuing/comfort
4. convergent validity
5. maternal attitude scale
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سنجه هماهنگی زناشویی :این سنجه ( )Xu & Lai, 2004بهوسیلهی دو شناسه باهم بودن زوج و خوشنودی زناشویی
نشان داده میشود .شناسه باهم بودن زوج ،پنج سؤالی است و بهصورت طیف لیکرتی نمرهگذاری میشود2 .
سؤال نخست در دامنهای از ( 1به شدت مخالفم) تا ( 5بهشدت موافقم) نمرهگذاری میشود 3 .پرسش بعدی در
دامنهای از ( 1هرگز) تا ( 7هرروز) نمرهگذاری میشود .نمرهی باال در این شناسه نشاندهندهی سطح باالتر
باهم بودن زناشویی است .شناسه خوشنودی زناشویی دارای دو سؤال است .سؤال نخست از ( 1بهشدت
مخالفم) تا ( 5بهشدت موافقم) و سؤال دوم از ( 1خیلی ناراضی) تا ( 6خیلی راضی) نمرهگذاری میشود.
نمرهی باال در این شناسه نیز نشاندهنده هماهنگی و خوشنودی زناشویی باالتر است .سازندگان پایایی این
سنجه را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/70و روایی آن را  )p>0/0001( 0/68گزارش کردهاند (جعفری
نژاد .)1320 ،جعفری نژاد ( )1320پایایی این سنجه را به روش باز آزمایی در نمونه زنان  0/83و در نمونه
مردان  ،0/74گزارش کرد .برای سنجش روایی سازه ،ضریب همبستگی این سنجه با پرسشنامهی شش
سؤالی کیفیت زناشویی )Norton, 1983( 1در نمونه زنان  0/60و در نمونه مردان  0/70در سطح معنیداری
( )p>0/0001گزارش شد.
شیوه اجرا
پس از انتخاب زوجین ،برای اجرای روش درمانی ابتدا زوج نخست وارد طرح درمان شدند و در هر 3
مرحله خط پایه ،ابزارهای پژوهش توسط هرکدام از زوجین تکمیل شد .سپس برنامه درمانی به مدت 6
جلسه هفتگی ( 60دقیقه) شد .برای کنترل متغیرهای ناخواسته و مداخلهگر احتمالی طبق اصول طرحهای
خط پایه چندگانه ،در جلسه دوم زوج نخست ،زوج دوم وارد درمان شد و به همین ترتیب در جلسه سوم
زوج نخست و جلسه دوم زوج دوم ،طرح درمان برای زوج سوم اجرا شد .هر دو ابزار پژوهش در جلسات
 5 ،3 ،1و  6درمان تکمیل شد .بهمنظور پیگیری نیز زوجین دو ماه پس از درمان مورد ارزیابی دوباره قرار
گرفتند .تحلیل نمرات بر پایه میانگین نمرات زوجین از ابزارهای پژوهش انجام شد .در این پژوهش از معنی-
داری بالینی استفادهشده است .معنیداری بالینی به ارزش عملی یا اهمیت اثر مداخلهای که انجامشده است،
اطالق میگردد .دو رویکرد عمده و پرکاربرد در معنیداری بالینی عبارتاند از رویکرد شناسه تغییر پایا 2و
رویکرد مقایسه هنجارین .3همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها و ارزیابی کارایی ،از روشهای ترسیم
دیداری یا تحلیل نمودار گرافیکی و بهبود تشخیصی استفاده بهعملآمده است.
اخالق در پژوهش

)1. quality marriage index (QMI
2. reliable change index
3. normativ comparisions
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در راستای اصول اخالقی پژوهش ،اهداف پژوهش ،مدتزمان اجرای پژوهش و شیوه انجام کار برای
زوجین توضیح داده شد .اصل خوشنودی آگاهانه به زوجین گفته شد و اطمینان داده شد که تمام اطالعات
زوجی و فردی آنها محرمانه خواهد ماند .همچنین زوجین مطمئن شدند که یافتههای این پژوهش بدون
ذکر هیچگونه اطالعاتی از ایشان منتشر خواهد شد.

یافتهها
جدول  1ویژگیهای جمعیت شناختی زوجین شرکتکننده در این پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .0ویژگیهای جمعیت شناختی زوجین
زوج
نخست

دوم

سوم

جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه مشاوره

توضیحات

مرد

23

کارشناسی

قبل ازدواج

زن

22

مرد

90

نداشته است



زن

23

قبل ازدواج



مرد

98

تحصیلی

سابقه مصرف داروهای روانپزشکی

زن

90

کارشناسی
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری

قبل ازدواج


سابقه یکبار سقطجنین داشته است

مشاوره طالق

ازدواج دوم

جدول  2آمارههای توصیفی زوجین را در سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری در سه مرحله
خط پایه ،مداخله و پیگیری نشان میدهد.
جدول  .1آمارههای توصیفی زوجین در سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری

زوج

شایستگی والدگری

00

04

02

27

13

44

43

17

29

89/29

2/77

هماهنگی زناشویی

27

90

99

92

94

87

87

90

92

97/22

7/31

شایستگی والدگری

14

20

48

37

48

30

30

42

49

27/27

7/23

هماهنگی زناشویی

28

20

92

71

99

28

92

28

74/21

7/89

شایستگی والدگری

28

89

20

24

14

87

23

49

20/49

7/17

متغیر

خط پایه 7

خط پایه 2

خط پایه 9

جلسه 7

جلسه 9

جلسه 0

جلسه 2

پیگیری 7

پیگیری 2

سوم

میزان بهبود

دوم

شناسه تغییر پایا

نخست

هماهنگی زناشویی

22

28

20

20

22

93

92

22

20

23/0

7/33

74
82

اثربخشی زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی ...

011

نمودار  1روند تغییر نمرههای سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری زوجین را نشان میدهد.
خط پایه

مداخله

پیگیری

زوج اول

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

هماهنگی زنا ویی
ک ایت والدگری

زوج سوم
F2

F1

T4

T3

T2

T1

B3

B2

B1

نمودار  .0روند تغییر نمرههای سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری زوجین
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همانطور که جدول  2نشان میدهد نمرات هماهنگی زناشویی تغییر معنیداری داشت .زوجین نخست و دوم
درصد بهبود معنیدار قابلتوجهی ( 22/5درصد و  31/26درصد) را نشان دادند ولی این مقدار در زوج سوم
 18/67به دست آمد .شناسه تغییر پایا در زوج نخست  1/22و در زوج دوم  1/27بهدستآمده است و با توجه به
اینکه این دو مقدار بیشتر از نمره  Z=1/26بود بنابراین دگرگونیهای زوج نخست و دوم معنیدار است ،ولی این
مقدار در زوج سوم معنیدار نبود ( .)1/43نمودار گرافیکی نیز نشان میدهد هر سه زوج افزایش هماهنگی
زناشویی داشتهاند ،ولی بر پایه مالک دوگانه محافظهکارانه ( )Fisher, Kelley, & Lomas, 2003به دلیل پایین بودن
تعداد نقطه دادههای ترسیم زوج سوم ( 2نقطه از  4نقطه) ،دگرگونیهای این زوج معنیدار نیست .بر پایه طبقه-
بندی بالنچارد (پاپن1282 ،1؛ به نقل از ایمانی )1322 ،نیز زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند در افزایش
هماهنگی زناشویی در طبقه موفقیت در درمان قرار میگیرد ( 26/48درصد بهبود)؛ بنابراین زوجدرمانی یکپارچه
نگر به روش دایمند مایۀ افزایش هماهنگی زناشویی زوجینی که تکفرزند کمتر از سه سال دارند ،شده و در
مرحله پیگیری نیز نسبتاً ثبات داشته است.
جدول  2نشان میدهد نمرات شایستگی والدگری نیز افزایش معنیداری داشته است .هر سه زوج درصد بهبود
معنیدار قابلتوجهی ( 43/63درصد 20/60 ،درصد و  25/83درصد) را نشان دادند .شناسه تغییر پایا در زوج
نخست  ،2/11در زوج دوم  1/62و در زوج سوم  1/71به دست آمد و با توجه به اینکه این مقادیر بیشتر از نمره
 Z=1/26بود ،دگرگونیهای هر سه زوج بر پایه شناسه تغییر پایا معنیدار است .نمودار گرافیکی نشان میدهد
هرچند سه زوج افزایش قابلمالحظهای در شایستگی والدگری نشان دادهاند ،ولی بر پایه مالک دوگانه
محافظهکارانه ( ،)Fisher, & et al, 2003به دلیل پایین بودن تعداد نقطه دادههای ترسیم زوج سوم ( 3نقطه از  4نقطه)،
دگرگونیهای این زوج معنیدار نیست .بر پایه طبقهبندی بالنچارد (پاپن1282 ،؛ به نقل از ایمانی )1322 ،نیز
زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند در افزایش شایستگی والدگری در طبقه موفقیت در درمان قرار میگیرد
( 30/02درصد بهبود)؛ بنابراین زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند مایۀ افزایش شایستگی والدگری
زوجینی که تک فرزند کمتر از سه سال دارند ،شده و در مرحله پیگیری نیز نسبتاً ثبات داشته است.
بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند بر هماهنگی زناشویی و
شایستگی والدگری زوجین پس از زایش فرزند نخست بود .بر پایه نمودار گرافیکی ،شناسه تغییر پایا و درصد
بهبود ،برآیندهای این پژوهش نشان داد که زوجدرمانی یکپارچه نگر به روش دایمند مایۀ افزایش هماهنگی
زناشویی و افزایش احساس شایستگی والدگری زوجینی که یک فرزند کمتر از سه سال دارند ،شد .این یافتههای
با پژوهش  )2016( Bashهمسو است.
1. poppen
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پویاییهای رابطه دونفری زوجین با زایش فرزند بهطور چشمگیری تغییر میکند و رویهمرفته سیستم خانواده
تغییری ایجاد میکند .آغاز دوره والدگری یک مرحله بحرانی در زندگی خانوادگی است ،چراکه زوجین در این
مرحله باید به دنبال یک سازگاری جدید باشند .پژوهشها نشان میدهند که پس از زایش نخستین فرزند ،زوجین
احساس میکنند که کیفیت زندگیشان در مقایسه با پیش از زایش فرزند نخست بدتر شده است و دلبستگی و
توجه بسیار به نوزاد مایۀ شده که زندگی زناشویی آنها در حاشیه قرار گیرد ( .) & et al, 2013Bartolo,بخش
گستردهای از رابطه همسران ریشه در مسائل هیجانی دارد و ناتوانی در ابراز بهموقع و به شیوه شایسته این هیجانات
در آغاز منجر به کنارهگیری هیجانی و از دست رفتن بیآالیشی و درنهایت طالق هیجانی میشود .ناخشنودی از
روابط برآیند شکست در دلبسته شدن در رابطهای است که در آن یکی از زوجین یا هر دو به دنبال تکیهگاهی
مطمئن باشد (فروغی ،باقری ،احدی و مظاهری .)1326 ،پس از زایش فرزند نخست ،زوجین در تالش برای
سازگاری زوجین در ایجاد قواعد جدید زندگی خود و ارضای نیاز به صمیمیت هیجانی همگام با شیوه والدگری
مطلوب ،احتماالً دچار آشفتگی میشوند .عوامل این آشفتگی میتواند مربوط به عواملی مثل حفظ شغل ،وظایف
خانه ،سرگرمیها ،موضوعات اجتماعی و صمیمیت هیجانی و جنسی باشد .مدیریت این مشکالت به شیوهای که
پیش از زایش فرزند بودهاند و همراه شدن این فشار با نقشهای مراقبتی از فرزند یا فرزندان مایۀ آشفتهتر شدن
رابطه زناشویی میشود (.)Bash, 2016

این درمان به زوجین کمک کرد که درباره نقشهای جدید خود در رابطه زناشویی گفتگو کنند .گاهی
تقسیم مسئولیتها میان زوجین بیش از آنچه که تصور میکردند تنشزا میشود .چون زوجین باید درباره تغییر
نقشهای قبلی و تقسیم نقشهای جدید داخل و خارج از خانه بحث کنند و به توافق و هماهنگی برسند .زوجینی
که پیش از زایش فرزند نقشهای برابری در امور منزل داشتهاند ،شاید پس از زایش فرزند مسئولیت نقشهای
بیشتری را به عهده بگیرند .اثرات منفی زایش فرزند و داشتن فرزند خردسال بر هماهنگی زناشویی میتواند به دلیل
استرسهای ناشی از مشکالت رفتاری فرزند بر والدین باشد که بهصورت عدم توافق والدین درباره آموزش و
نگهداری از فرزند و یا پذیرش مسئولیتهای برابر انجام امورات فرزند دیده میشود ( .)Canel, 2007در این درمان
ترکیبی ،احتماالً زوجین با گفتگو درباره ماهیت مسئولیتها و نگرش اشترکی بودن ،میتوانند تفاوتها و
اختالفنظرها را به حداقل برسانند .همچنین این برنامه با تقویت حمایت اجتماعی زوجین به آنها کمک کرد تا
خود را در کنار همدیگر ببینند و احساس تنهایی و مسئول بودن زوجین تعدیل شود .این احساس مایۀ افزایش
تعامالت مثبتتر ،اعتماد و هماهنگی زناشویی در مواقع دشوار شد و احتماالً ابعاد حمایت اجتماعی ،ازجمله
حمایت هیجانی( 1در دسترس بودن یکی از همسران وقتی دیگری تحتفشار است و به مراقبت نیاز دارد؛ مانند
ابراز احساسات ،نگرانیها ،ترسها ،تائید شدن ،عشق و پذیرش) ،حمایت ابرازی( 2کمکهای عملی که یکی به
1. emotional support
2. instrumental support
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دیگری میکند ،مثل امور منزل ،پختوپز ،نظافت ،تعمیرات و مراقبت از فرزند) ،حمایت اطالعاتی( 1ارائه دانش،
راهنمایی و نصیحت به دیگری که این تبادل میتواند قابلیت حل مسئله را در رابطه زناشویی تسهیل کند و درنتیجه
آشفتگی را کاهش دهد) ،حمایت مصاحبتی( 2همراهی و گذراندن اوقات با یکدیگر ازجمله رفتن به تعطیالت،
شرکت در گردهماییهای اجتماعی ،غذا خوردن با همدیگر ،به موزه رفتن ،فیلم دیدن) و اعتبار دهی( 3بهنجار
دانستن رفتارها و احساسات یکدیگر و همراهی در مشکالت و مسائل) ( )Will & Shinar, 2000را گسترش داده
است .وقتی زوجین این فعالیتهای مشترک را انجام میدهند ،احترام ،قدردانی و پیوستگی میان آنها بیشتر
میشود و هماهنگی بیشتری میان زوجین شکل میگیرد؛ به شکلی که میتوانند مثل یک تیم عمل کنند.
 )1999( Gottmanاهمیت دوستی زناشویی 4را مورد تأکید قرار داده و معتقد است دوستی زناشویی از طریق به
اشتراک گذاشتن تجارب ،رؤیاها و معناهای زندگی تقویت میشود .این به اشتراک گذاشتن میتواند بهصورت
نشستهای شبانه منظم ،آیینهای مذهبی مشترک ،عالقه داشتن برای باهم وقت گذراندن (حتی چند دقیقه پیش
از خواب باهم وقت گذراندن) و گفتگو درباره وقایع روز باشد .بدون این تجربهها ،شاید یک زوج حس هدف
مشترک داشتن را از دست بدهند .وقتی نخستین فرزند متولد میشود ،منابع روانی و هیجانی بسیاری از محدود
میشود ،بهطوریکه تماموقت و انرژی خود را صرف مراقبت از فرزند میکنند .در این مرحله تغییر نقش (زوج
بودن به والد بودن) ،گاهی این زوجین به خاطر نقش والدگری ،اهمیت حفظ نقش «همسری» یا «عاشق ماندن»
خود را نادیده میگیرند ( .)Cowan & Cowan, 1988مداخالت درمانی به زوجین کمک کرد که بهعنوان تکلیف،
زمانهای مشخصشدهای را در کنار یکدیگر بگذرانند و درباره موضوعات دونفره شخصی خود صحبت کنند.
این زمانهای تعیینشده ،عالوه بر ادراک رابطه زناشویی در کنار احساس والدگری مشترک ،با تداعی شدن زمان
پیش از زایش فرزند ،نوعی احساس اطمینان از قویترشان رابطه دونفره را به دنبال داشته است .توافقهای زوجین
درباره مسئولیتهای والدگری هم توانسته بر اشتیاق انجام وظایف والدگری بیفزاید و هم احساس شایستگی
والدگری را بهبود بخشیده است.
یکی از محدودیتهای این پژوهش ،کنترل متغیرهای ناخواسته بود .علیرغم اهمیت هماهنگی و ثبات از
مشخصههای یک زندگی موفق ،عوامل فراوانی هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهند.
بسیاری از این متغیرها بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم با هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی ارتباط دارند .همچنین
تحقیقات طولی نشان دادهاند که کاهش خوشنودی زناشویی در زوجین بدون فرزند و زوجین تازه والد تفاوت
معنیداری ندارد ()Mitnick, Heyman & Slep, 2009؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگری ،میزان
وضعیت هماهنگی زناشویی و شایستگی والدگری زوجین پیش از زایش فرزند کنترل و سپس برنامه درمانی اجرا
1. informational support
2. companionship support
3. validation
4. marital friendship
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شود .در این پژوهش ،برای بررسی دگرگونیهای و تحلیل دادهها ،میانگین نمرات زوجین مورداستفاده قرار
گرفت .پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگر ،تغییرات هرکدام از زوجین بهصورت فردی تحلیل شود .از سویی
دیگر ،یکی از محدودیتهای طرح تحقیق تک موردی ،اجرای چندین بار ابزارهای پژوهش در سه مرحله پایه،
مداخله و پیگیری است که احتمال شکلگیری اثر انتقال را بیشتر میکند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگری
از شرکتکنندگان بیشتر و طرحهای تحقیق تحلیل واریانس گروهی استفاده شود.
تصریح درباره تعارض منافع
نویسندگان این پژوهش متعهد میشوند که انجام این پژوهش تحت تأثیر ارتباطات خاص یا اشخاص یا مراکزی
که پژوهش در آن انجامشده است ،نبوده است و نویسندگان این پژوهش در راستای انجام پژوهش حاضر از
جایگاه حقوقی خود هیچگونه سو استفادهای نداشتهاند و همه مراحل تدوین ،آموزش و دیگر تحقیقات مقتضی
تاکنون با رویکرد کسب سود اقتصادی نبوده است.
سپاسگزاری
از زوجین شرکتکننده به خاطر مشارکت فعال در پژوهش (و صبوری فرزند ایشان) و همچنین مدیریت محترم
مرکز مشاوره ندای زندگی شهر اهواز تشکر میشود.
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