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Abstract
Objective: This study aimed to investigate the effect of the Fordyce Happiness Model on marital satisfaction of mothers with
educable mentally retarded son was performed in Iran-Andimeshk.
Material and Methods: In this study, the available sample is used; that is the first of the 30 mothers of these children were asked
to participate on a voluntary basis for cooperation and after identifying the subjects, 15 subjects were randomly assigned to the
experimental group and 15 patients were divided into a control group. After preparing the list of names of mothers of mentally
retarded children, pick them randomly into two groups, experimental and control. Then purpose of the study was explained to
them. Then Enrich marital satisfaction questionnaire as a pre-test was given to both groups and they were asked to express their
opinion carefully. In the next stage of educational content by researchers by using cognitive-behavioral techniques in the
framework of meetings and again Enrich marital satisfaction questionnaire after training at post-test was conducted on the
subjects of both groups.
Results: The effectiveness of the training pattern of happiness on marital satisfaction of the mothers was 40.30 that this amount
with degrees of freedom (28.1) the results were analyzed with descriptive statistics and analysis of covariance at the significant
level F of assumptions and when acceptable levels is significantly less than (p<0.001), the results showed that marital satisfaction
by eliminating the effect of pre-test scores , the main effect is significant test variables of education on marital satisfaction scores.
The training FORDYCE pattern of happiness on marital satisfaction of mothers with educable mentally retarded children have
been effective.
Conclusion: Training of FORDYCE pattern of happiness can be improved marital satisfaction in mothers of mentally retarded
children, as a result of this research confirms. Based on the results we can say that this training improves marital satisfaction,
personality, marital disputes (conflicts) marriage and sexual relationship in experimental group compared to the control group
subjects. Welfare officials and education, according to the findings of this study, in terms of development and equipping of
workshops form training pattern of happiness for mothers of educable mentally retarded children, can do effective and
constructive measures to increase happiness of them. In the results of this study emphasize the importance of happiness and has
shown that happiness is a variable that effects on human life satisfaction and his character. With happiness training, position of
person's life does not change but his view towards life and what is around him will change; his attitude towards life issues affect
his cognitive and believes and cause to pay attention to issues that are opposite of frustration, depression and dissatisfaction. So
we can conclude that happy environment or in other words, happy family, in addition to the impact on individuals, effect on
enhancement strengthen family functioning. Therefore, this method to improve the quality of life of families with mentally
retarded children used.
Keywords: Fordyce happiness Training pattern, marital satisfaction, mental retardation
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مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفند ماه ۱۳۹۵

اثربخشی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر افزایش رضایت زناشویی مادران دارای کودک
عقبماندٔه ذهنی آموزشپذیر
*حمید کمرزرین

تاریخ دریافت 2۹ :شهریور ۱۳۹۳؛ تاریخ پذیرش ۱۱ :بهمن ۱۳۹۴

چکیده

هدف :پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر رضایت زناشویی مادران دارای فرزند پسر عقبماندٔه ذهنی آموزشپذیر در شهر اندیمشک انجام گرفت.

مطالعه نیمهآزمایشی ،نمونٔه بررسیشده شامل مادران در دسترس دارای فرزند پسر عقبمانددٔه ذهندی آموزشپدذیر زیرنظدر آمدوزشوپرورش شدهر اندیمشدک بدا
ٔ
روشبررسی :در این
حجم  ۳۰نفر بود که بهصورت داوطلبانه برای همکاری شرکت کردند .پس از آن بهصورت تصدادفی  ۱۵نفدر بدهعنوان گدروه آزمدایش و  ۱۵نفدر بدهعنوان گدروه گدواه انتخدا

شددند.

پیشآزمون با استفاده از پرسشنامٔه رضایت زناشویی انریچ از هر دو گروه به عمل آمد و سپس الگوی شادکامی فوردایس به گدروه آزمدایش طدی  ۱2جلسدٔه  ۷۵دقیقدهای آمدوزش داده
شد .در نهایت دادههای بهدستآمده با روشهای آماری توصیفی و تحلیل کواریانس تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر رضایت زناشویی این مادران مؤثر بوده است (.)p>۰٫۰۰۱

نتیجهگیری :میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که آموزش الگوی شادکامی فوردایس در افزایش رضایت زناشویی مادران دارای پسر عقبماندٔه ذهندی آموزشپدذیر مدؤثر بدوده اسدت و

میتوان از این روش برای بهبود کیفیت زندگی خانوادههای دارای کودک عقبماندٔه ذهنی استفاده کرد.
کلیدواژهها  :آموزش الگوی شادکامی فوردایس ،رضایت زناشویی ،عقبماندٔه ذهنی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی
( )https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط
ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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دکترای روانشناسی ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران .ص .پ ۱۹۳۹۵-۳6۹۷؛
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مقدمه

وقت و اندریی خدود را صدرف کدودک میکنندد ،بیشدتر از پددران بدا
همسددددایگان ،اطرافیددددان و فامیددددل ارتبدددداط دارنددددد و در معددددر

تولددد فرزنددد بددرای والدددین در هددر سددن و شددرایط ،حامددل بدداری از

توضیحدادن وضعیت کودک قرار میگیرند؛ بنابراین مدادران بیشدتر

مشکالت کوچک و بزرگ است .برای مثال ،زوجهای جدوان کده از

بر حسب مسائل هیجانی در روابط خدانوادگی أو خدارج از خدانواده

یکدیگر شناخت کدافی ندارندد و هندوز تدا حددی بدا یکددیگر غریبده

واکنش نشان میدهند .این واکنشها میتواند تأثیر منفی بر روابدط

هستند ،با پیدایش غریبٔه سومی بده ندام ندوزاد ،روبدرو میشدوند کده

زناشویی و عدم شداد زیسدتن در زنددگی ایدن مدادران بگدذارد (.)۴

مشکالت ویژهای چون :تغذیه ،نگهدداری ،پرسدتاری و مانندد آن را
بر والدین تحمیل میکند .اگدر بدا ایدن شدرایط بدا ظرافدت و درایدت

در روابط زناشویی به وجود آورد و باع کاهش بهداشت روانی و

برخورد نشود احتمال ازهمپاشیدگی زندگی مشترک نوبنیاد را سبب

الگوی شادکامی در بین زوجین شود (.)۵

میشود.

اعتقاد فوردایس ( )6بر ایدن اسدت کده بده غیدر از عوامدل مختلفدی

هاالن وکافمن ( ،)۱معتقدند که امدروزه یکدی از زمیندههای بسدیار

مانندددد ینتیدددک ،شخصدددیت ،میدددزان درآمدددد ،طبقدددٔه اجتمددداعی و

مهم مطرحشده در حیطٔه روانشناسدی کودکدان عقبمانددٔه ذهندی،

اقتصددادی ،میددزان تحصددیالت و  ...کدده رضددایتمندی از زندددگی را

مسائل مربوط به والدین و خانوادههای این کودکدان اسدت .محدیط

تحت تأثیر قرار میدهد ،شاد زیستن و ویژگیهدای خداص دیگدری

خانوادگی ممکن است بهوسیلٔه یک کودک معلول تحت تدأثیر قدرار

که موجب کسب شادی میگردد وجود دارندد کده میتوانندد روابدط

گیرد .ثبات محیط خدانوادگی در خانوادههدای دارای فرزندد معلدول

زناشویی را تحت تأثیر قرار دهند.

ذهنی ممکن است از طریق مراحدل چرخدٔه زنددگی کدودک متوقد

به اعتقاد فوردایس ( )6شادی را میتوان آموزش داد .فدوردایس از

شددود .والدددین دارای فرزنددد معلددول ذهنددی نمیتواننددد بدده سددادگی

صدداحبنظران روانشناسددی شددادی بددا بررسددی تحقیقددات معتدددد

انتقالهای چرخٔه زندگی کودکان خود را تجربده کنندد .بدرای مثدال،

برنامهای با عنوان «آموزش شدادمانی» ارائده داده اسدت .ایدن برنامده

فرزندان آنها به یک نظارت گسدترده بدرای مددتی طدوالنی حتدی در
نوجوانی و بزرگسالی نیاز دارند .این امر ممکن است اضدطرا

دارای  ۱۴اصل است .از ایدن تعدداد  ۸تدا شدناختی و  6تدا رفتداری

و

هستند .بددینترتیب میتدوان بده ایدن نتیجده رسدید آمدوزش الگدوی

نگرانیهایی را برای والدین به وجود آورد (.)۱

شادکامی برای بداالبردن بهداشدت رواندی جامعده ،بدهعنوان یکدی از

تحقیقددی توسددط واالنینگددام ۱و همکدداران ( )2بدده بررسددی رابطددٔه

شاخصهای مهدم زنددگی بدرای همدٔه افدراد اعدم از افدراد بهنجدار و

شادکامی و رضدایت زناشدویی زندان خاندهدار در شدهر یونیورسدیتی

نابهنجددار دارای اهمیددت فددراوان اسددت و باتوجدده بدده مطالددب فددو ،

پرداخت و آن را بهعنوان پدیدهای مثبت ارزیابی کرد .ایدن افدراد در

والدین کودک عقبماندٔه ذهنی ،بهخصدوص مدادران ایدن کودکدان

صورت داشدتن شدادکامی میتوانندد بدا ارتبداط متقابدل مناسدب کده

کدده همیشدده احسدداس غمگینددی و کسددالت دارنددد ،میتواننددد از ایددن

ریشه در هیجانات مثبت دارد مشکالت را حل کنندد و بده رضدایت

برنامه منتفع شوند.

در زندددگی برسددند .رضددایت زناشددویی پیوندددی دوسددتانه همددراه بددا

بنابراین آموزش این نوع مهارتها در سطح جامعه ،امری ضروری

تفدداهم و درک یکدددیگر و تعدداملی منطقددی میددان نیازهددای مددادی و

بدده نظددر میرسددد .ازایددنرو ایددن مقالدده قصددد دارد بدده بررسددی ت دأثیر

معنددوی همسددران اسددت .رضددایت زناشددویی بنیددادیترین سددتون

آموزش الگدوی شدادکامی فدوردایس بدر افدزایش رضدایت زناشدویی

سالمت روانی افراد در خانواده است که از عوامل گونداگونی مانندد

مادران دارای کودک عقبماندٔه ذهنی بپردازد.

وضع مالی ،سن ازدواج و وضع کاری و ...اثر میپذیرد.)۳( .
بدیهی است که وجود کودکان دارای اخدتالل و کمبودهدای موجدود

روشبررسی

در کفایتهای عاطفی و هیجانی همسران و در کنار عوامل متعددد

روش پددژوهش انتخا شددده در ایددن تحقیددق از نددوع نیمهآزمایشددی

دیگر ،اثرات نامطلوبی بر زندگی مشدترک (رابطدٔه زناشدویی) آنهدا

است .در این تحقیق از طرح پیشآزمون ،پسآزمدون بدا گدروه گدواه

میگددذارد .از جملددٔه مددوارد ذکرشددده میتددوان بدده کمبودهددایی در

اسددتفاده شددده اسددت و مدددادران بهشددیؤه در دسددترس انتخدددا

و

توانددایی خودآگدداهی ،شادزیسددتن ،همدددلی و توانددایی تسددکیندادن

بهصورت تصادفی در گروههدای آزمدایش و گدواه جدایگزین شددند.

یکدیگر اشاره نمود (.)۳

جامعٔه آمداری در ایدن پدژوهش شدامل تمدامی مدادران دارای فرزندد

وجود کودک کمتوان ذهنی ،شادزیسدتن ،سدازشیافتگی و سدالمت

پسر عقبماندٔه ذهنی آموزشپذیر و زیر نظدر آمدوزشوپروش شدهر

جسددمی و روانددی خددانواده را تهدیددد میکنددد وغالب داً تدأثیر منفددی بددر

اندیمشک در سال ۱۳۹2بود .از این جامعه تعداد ۳۰نفدر بدهعنوان

روابط و رضایتمندی اعضای خانواده دارد .به همین دلیل مادران

نمونده انتخدا

شددند ( ۱۵نفددر بدهعنوان گدروه آزمدایش و  ۱۵نفددر

باتوجه به ساختار شخصدیتی خدود بیشدتر از دیگدر اعضدا احسداس

بهعنوان گروه گواه).

مسئولیت و گاهی احساس گناه میکنند .این مکانیزم ،باعد کسدب

در گردآوری اطالعات الزم ،از پرسشنامه استفاده شد .بعدد از تهیدٔه

اطالعددات بیشددتر در زمینددٔه ندداتوانی و معلولیددت فرزنددد و حمایددت

فهرست اسامی برای مادران کودکدان عقبمانددٔه ذهندی و انتخدا

افراطددی از کددودک معلددول میشددود .از طرفددی چددون مددادران بیشددتر

آنهددا بهصددورت تصددادفی و ب دا اسددتفاده از قرعهکشددی در دو گددروه
آزمایش و گواه ،هدف تحقیق برای آنهدا توضدیح داده شدد .سدپس

Valaningam

پرسشنامٔه رضایت زناشویی اینریچ بدهعنوان پیشآزمدون در اختیدار

1-
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ازاینرو وجود کودک عقبماندٔه ذهنی میتواندد کشدمکشهایی را

هر دو گروه قدرار داده شدد و از آنهدا خواسدته شدد نظدر خدود را بدا

هددر دو گددروه اجددرا شددد .همچنددین بددرای مددادران حاضددر در جلسدده

دقدددت بیدددان کنندددد .در مرحلدددٔه بعدددد ،محتدددوای آموزشدددی (الگدددوی

توضیح داده شد کده تمدام مسدائل مطرحشدده در جلسده بهصدورت

شدددادکامی) توسدددط محقدددق در  6جلسدددٔه ۷۰دقیقدددهای بهمددددت

محرمانه باقی مانده و جهت اطمینانخاطر بیشتر ،در پاسخگویی به

یکمدداهونیم بددا اسددتفاده از فنددون شددناختی-رفتدداری در چددارچو

سؤاالت ،پرسشدنامهها کدگدذاری شددند .مالکهدای ورودی دیگدر

مشخص و در جلسات با هدف افزایش توانایی شادکامی ،به گدروه

نمونه ،داشتن تحصیالت باالی دیپلم والدین و عددم وجدود فرزندد

آزمایش آموزش داده شد .پس از پایدان آمدوزش ،دوبداره پرسشدنامٔه

مشکلدار دیگر در خانواده بوده است.

جدول  . ۱شرح جلسات آموزشی
جلسات
اول

دوم

سوم
چهارم

عنوان جلسات
اجرای پیشآزمون و آشنایی

اعضای جلسه باهم و آشنایی با
نحؤه انجام کار

فرمول شادمانی و تکنیکهای
افزایش آن

شرح مختصر
اجرای پرسشنامٔه رضایت زناشویی اینریچ و تعری

شادکامی و توضیح و کاربرد آن در زندگی؛ ارائٔه تکلی

در طول هفته در

قالب سؤال :به گذشتٔه خود فکر کنید و ببینید تاکنون برای حل مشکالتی که پیشرو داشتهاید از چه راهکارهایی استفاده

کردهاید؟ و دربارٔه عوامل مؤثر بر شادمانی در زندگی به شکل جدیدی فکر کنید و سپس لیست کنید.

در این جلسه دربارٔه عوامل اثرگذار بر شادمانی و فرمول آن توضیح داده شد و سپس از افراد خواسته شد شیوههای افزایش

روابط اجتماعی را بیان کنند؛ تکلی  :از اعضا خواسته شد در طول هفته ،دارای فعالیت بدنی شوند و از اعضا خواسته شد
روابط اجتماعی خود را باگروههایی که برایشان امکانپذیر است ،افزایش دهند.

هدف این مرحله ،مثبتنگری و تأثیر آن ،دستیابی به راهحلها و گزینههای انتخابی زیادتری برای حل مشکالت است .یعنی

خوشبینی و خالقیت

کمیت راهحلها و تصمیمها مد نظر است و نه کیفیت آنها؛ تکلی  :اتفاقاتی که در طول هفته برایتان پیش آمده را لیست کرده

افزایش صمیمیت و خودبودن

در این جلسه دربارٔه دوستان نزدیک و تأثیر آنها بر شادمانی و خودبودن در زمان حال پرداخته شد؛ تکلی  :از ایشان خواسته

بههمراه تمرکز بر زمان حال

و نحؤه تفکر مثبت یا منفی را بنویسید؛ سپس نیمساعت در مکانی آرام بنشینید و خواستههای اصلی زندگی خود را لیست کنید.

شد تا روابط صمیمانه و تکنیک خودبودن را در زمان حال و مدیریت زمان تمرین کنند.

در این جلسه دربارٔه تأثیر تکنیکهای ارائهشده برای سازماندهی زندگی مطرح شد و گفته شد هر آنچه دائم ًا در فکرش هستیم،
پنجم

آموزش برنامهریزی

ششم

مروری بر ۵جلسٔه قبل

در زندگیمان رخ میدهد و اثربخشی برنامهریزی مطلو که روش زندگی صمیمی را بهدنبال دارد بح گردید؛ تکلی  :در مکان
آرامی نشسته ،خواستهها و هدف زندگی خود را لیست کرده ،به زمان حال فکر کنید و مسیر رسیدن به اهداف زندگی خود را

بنویسید.

در این جلسه که پس از یک هفته از پایان جلسات تشکیل شد ،افراد نظرات خود را دربارٔه اثربخشی آموزش اعالم کردند و

سپس پسآزمون با استفاده از آزمون اینریچ برای تعیین اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش رضایت زناشویی از آزمودنیها

گرفته شد.

در ایددن پددژوهش بددرای بررسددی رضددایت زناشددویی از پرسشددنامٔه

کدده بددهعنوان ابددزار تشخیصددی بددرای زوجهددای مت دأهلی کدده بددهدنبال

رضددایت زناشددویی ۱اینددریچ اسددتفاده شددد .اولسددون ( )۳از ایددن

مشاوره و غنیسازی آن بودند به کار رفت .این پرسشدنامه بدهعنوان

پرسشنامه استفاده کرده و معتقد است که ایدن مقیداس بده تغییراتدی

ابزار تحقیق معتبری در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشدویی

که در طول دورٔه حیات آدمی رخ میدهد ،مربوط میشود.

استفاده شده است .السون از این پرسشنامه ،برای بررسدی رضدایت

هددر یددک از موضددوعات ایددن پرسشددنامه ،در ارتبدداط بددا یکدددی از

زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس ،بده تغییراتدی

زمینددههای مهددم زندددگی اسددت .ارزیددابی ایددن زمینددهها ،نیرومندددی و

که در طول دورٔه حیات آدمی رخ میدهد مربوط میشود؛ همچنین

تقویددت آنهددا را مشددخص مینمایددد .ایددن ابددزار همچنددین میتوانددد

در این خصوص ،تغییراتی که در خانواده به وجدود میآیدد حسداس

بهعنوان ابزار تشخیصی برای زوجهدایی کده در جسدتجوی مشداورٔه

است .هر یک از موضوعهای این پرسشنامه ،در ارتبداط بدا یکدی از

زناشویی و بهدنبال تقویت رابطدٔه زناشدویی خدود هسدتند ،اسدتفاده

زمینددههای مهددم اسددت .ارزیددابی ایددن زمینددهها در درون یددک رابطددٔه

شود.

زناشددویی میتوانددد مشددکالت بددالقؤه زوجهددا را توصددی

این پرسشنامه شامل  ۱۱زیرمقیاس است:

میتوانددد زمینددههای نیرومندددی و تقویددت آنهددا را مشددخص نمایددد

-۱رضایت زناشویی؛ -2مسائل شخصدیتی؛ -۳ارتبداط زناشدویی؛

(.)۴

-۴حل تعار

کنددد یددا

؛ -۵مدیریت مالی؛ -۷فعالیتهای اوقات فراغت؛

فددرم اصددلی ایددن پرسشددنامه دارای  ۱۱۵س دؤال بسددته پاسددخ و ۱2

-۷رابطٔه جنسی؛ -۸فرزندان و فرزنددپروری؛ -۹اقدوام و دوسدتان؛

خردهمقیاس است و فرم کوتاه این پرسشنامه که بدرای جلدوگیری از

-۱۰نقشهای مساوات طلبی؛ -۱۱جهتگیری مذهبی.

طوالنیشدن سؤاالت در این تحقیق به کدار رفتده اسدت ،دارای ۴۷

شدده عبدارت «پربارسدازی و تقویدت رابطده،
ٔ
مقیاس اینریچ خالصه

سؤال و  ۴خردهمقیاس است .ضریب همبستگی پرسشدنامه ایندریچ

ارتباط و رضایت خاطر» است .این مقیاس در ابتدا بدرای توصدی

بددا مؤلفددههای رضددایت خددانوادگی از ۴۱درصددد تددا 6۰درصددد و بددا

پویایی ازدواج جهت پژوهش ایجاد نشد؛ اما اندک زمانی نگذشت

مؤلفههای رضایت از زندگی ۳2درصد تا ۴۱درصد است که نشدانٔه
اعتبددار سددازٔه آن اسددت .تمددامی خردهمقیاسهددای ایددن پرسشددنامه،
زوجهای ناراضی و راضی را متمایز میکند و این نشان میدهد کده

1.

Enriching &Nurturing Relation Ship, issue
Communication & Happiness

پرسشنامه از اعتبار مالک خوبی برخوردار است ( .)۷مهرویدان در
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رضایت زناشویی اینریچ در مرحلٔه پسآزمون بر روی آزمودنیهدای

فاصدله یدک
ٔ
ضریب همبسدتگی پیرسدون و بدا روش بازآزمدایی (بده

الگوی شادکامی فوردایس بر رضایت زناشویی مادران دارای فرزند

هفته) برای مردان  ۰٫۹۳و برای زنان  ۰٫۹۴و برای دو گروه ۰٫۹۴

عقبماندٔه ذهندی آموزشپدذیر اسدت ،بدرای تجزیدهوتحلیل دادههدا

بدده دسددت آورد .همچنددین ضددریب پرسشددنامهٔ اینددریچ ،بددا مقیدداس

پددس از گددردآوری ،از :آمددار توصددیفی کدده شددامل جددداول فراوانددی،

رضددایت خددانوادگی از  ۰٫۴۱تددا  ۰٫6۰و بددا مقیاسهددای رضددایت

میددانگین و انحددراف اسددتاندارد و آمددار اسددتنباطی کدده شددامل آزمددون

ٔ
پرسشدددنامه
زنددددگی از  ۰٫۳2تدددا  ۰٫۴۱اسدددت .خردهمقیاسهدددای

تحلیددل کوواریددانس اسددت ،اسددتفاده شددد .دادههددا بددا اسددتفاده از

اینریچ ،زوجهای سازگار و ناسازگار را متمایز میسازد و این نشدان

نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدند.

میدهد که این پرسشنامه روایی مالک خوبی را داراست (.)۷

یافتهها
یافتهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است.

جدول  .2توزیع متغیرهای جمعیتشناختی در پاسخدهندگان در دو گروه گواه و آزمایش

گروه
متغیر جمعیتشناختی

آزمایش
تعداد

درصد

تعداد

درصد

۴

26٫6۷

۴

26٫6۷

دیپلم

۵

۳۳٫۳۳

۵

۳۳٫۳۳

فو دیپلم

۳

2۰٫۰۰

۴

26٫6۷

کارشناسی

۳

2۰٫۰۰

2

۱۳٫۳۳

۱تا  ۵سال

۷

۴6٫6۷

6

۴۰٫۰۰

 6تا  ۱۰سال

۴

26٫6۷

۴

26٫6۷

 ۱۱تا  ۱۵سال

۴

26٫6۷

۵

۳۳٫۳۳

 2۵تا  2۸سال

۸

۵۳٫۳۳

۷

۴6٫6۷

 2۹تا  ۳۳سال

۴

26٫6۷

۵

۳۳٫۳۳

 ۳۴تا ۳6سال

۳

2۰٫۰۰

۳

2۰٫۰۰

 ۱تا  ۳فرزند

6

۴۰٫۰۰

۷

۴6٫6۷

 ۳تا  ۵فرزند

۴

26٫6۷

۵

۳۳٫۳۳

۵به باال

۵

۳۳٫۳۳

۳

2۰٫۰۰

زیردیپلم
تحصیالت

سابقه ازدواج

سن

تعدادفرزندان

گواه

همانطور که در جدول  ۱مالحظه میشود ویژگیهای توصیفی (جمعیتشناختی) شرکتکنندگان از قبیل تحصیالت و سابقٔه ازدواج ،سن و
تعداد فرزندان ،تفاوت زیادی در دو گروه ندارد؛ بنابراین میتوان گفت توزیع متغیرهای مذکور در هر دوگروه آزمایش و گواه یکسان بوده و این
متغیرها نقش مداخلهگری در درمان موردنظر نداشتهاند.

جدول  .2میانگین و انحرافمعیار رضایت زناشویی و خردهمقیاسهای آن در پیش و پسآزمون به تفکیک گروه

متغیر

گروه آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

گروه گواه

نمرٔه کل رضایت زناشویی

M
۹۱٫۴۰

SD
۳٫۱۳

M
۱۵۰٫۳۹

SD
۵٫۹۵

M
۹۴٫۰6

SD
۳٫۸۸

رضایت زناشویی

۸٫۰۰

۱٫۸۹

۱2٫۰۷

۱٫۳۹

۸٫۵۳

۱٫6۸

تحری

آرمانی

مسائل شخصیتی
ارتباط زناشویی
حل تعار

مدیریت مالی

6٫۰۷
6٫۴۰
۸٫۱۳
۹٫۰۰
6٫۱۳

فعالیتهای اوقات فراغت

۸٫۹۳

فرزندان و فرزندپروری

۸٫۴۰

نقشهای مساواتطلبی

۵٫6۷

رابطٔه جنسی

خانواده و دوستان

جهتگیری عقیدتی

6٫۴۷
۹٫۰۰
۹٫2۰

۱٫6۷

۱۱٫۵۳

۱٫۷6
۱٫۷2۷

۱۳٫2۷
۱2٫۹۳

۱٫۸۸

۱۳٫۱۳

۱٫۹۳
۱٫۹۸
۱٫۸۸
۱٫۸۴
2٫۰۷
۱٫۵6
۱٫۹۷

۱2٫۳۳
۱2٫۴۰
۱2٫۳۳
۱2٫۱۳
۱2٫۸۷
۱۳٫۰۰
۱2٫۳۳

۱٫۳۰
۱٫۱۰
۱٫۰۳
۱٫۵۹
۱٫۱2
۱٫۸۸
2٫۱۳
2٫26
۱٫۸۱
۵٫۴۰
۱٫۹۴

۷٫۰۰
6٫۴۰
۸٫۱۳
۸٫۸۰
6٫6۷
۸٫۸۰

۱٫۸۴

۰۹٫۷۳
۰۹٫6۰

۱٫۹۸۱

۹2٫۱۴۳

۷٫۰۰

2٫۰۸

۰۵٫۴۰

۸٫۹۳

2٫۱۸۷

۹۹٫۴۴۱

<۰٫۰۰۱

۱٫۷6
۱٫۷2۷

۰6٫۵۳

۱٫۹6
۱٫۹2
۱٫۸۸

۰٫۷۸۰

<۰٫۰۰۱

۷٫۰۰
۸٫6۰

۱٫۸2

۰٫6۴۰

M
۹۸٫۴۷

SD
۱۰٫۳2

۰٫۷۵6

۱٫۸2

 Pمقدار

ضریب اتا

F
۴۸٫۸۰2

۷٫۵۳

۱٫۸۱

۰۸٫۴۷

پسآزمون

نتایج تحلیل کواریانس

۹٫۰۷
۹٫6۰

۱٫۷۷

2٫۱۷۱
۱٫۸۴۴
2٫2۰۴
۱٫۷6۳

۰6٫۷۳

۱٫۹۰۷

۰۹٫۸۰

2٫۱۱۱

۰۸٫۸۸
۰۵٫6۰
۰۹٫۷۳

۱٫۹۵۹
۱٫۸۴۴
2٫۰۵2

2۱٫۹6۴
6۳٫۰6۰
2۴٫۸26
۱۷٫66۵
۵۳٫۸6۳
۱۹٫۰۷۷
۱۸٫26۴

<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱
<۰٫۰۰۱

۱۳۴٫۳۴۱

<۰٫۰۰۱

2۸۴٫۳۰۴

<۰٫۰۰۱

۱۳٫۳۵۹

<۰٫۰۰۱

۰٫۴۴۰
۰٫6۹۳
۰٫۴۷۰
۰٫۷6

۰٫۳۸۷
۰٫6۵۸
۰٫۴۰۵
۰٫۳۹۵
۰٫۸2۸
۰٫۳2۳
۰٫6۵۸

براساس یافتههای جدول  ،2همانطور که نتدایج تحلیدل کواریدانس

( ۱۵۰٫۳۹ )±۵٫۹۵افدددزایش یافتددده اسدددت .در سدددایر حیطدددههای

نشان میدهد پس از حذف اثر پیشآزمدون ،تغییدر نمدرات رضدایت

رضایت زناشویی همانطورکده در جددول فدو  ،مالحظده میشدود

زناشددویی گددروه آزمددایش در کددل و در تمددامی حیطددههای رضددایت

افزایش نمدرات در گدروه آزمدایش مشدهود اسدت؛ بندابراین آمدوزش

زناشویی معناداربود ( .)p<۰٫۰۰۱بهعنوان مثال در گدروه آزمدایش

الگوی شادکامی فوردایس بر افزایش رضدایت زناشدویی در مدادران

میددانگین نمددرٔه کددل رضددایت زناشددویی از ( ۹۱٫۴۰ )±۱۳٫۱۳بدده

دارای کودک عقبماندٔه آموزشپذیر مؤثر بوده است.
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سال  ،۱۳۷6در پژوهش خود ،اعتبار آزمون اینریچ را با استفاده از

باتوجه به اینکه در این پژوهش هدف اصدلی بررسدی تدأثیر آمدوزش

بحث

بهطورکلی وقتی گروه آزمایش در ارتباط با گروه گواه بررسدی شدد و
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای تحقیقات گذشته تطبیدق داده

کوششهای پژوهش پژوهشگران با پایان تجزیهوتحلیل اطالعدات

شد ،مشاهده شد که شادزیستن و روش درسدت زیسدتن ،احسداس

جمددعآوری شددده خاتمدده نمیپددذیرد .پژوهشددگر مسددئولیت نهددایی

یادگیرنده را دربارٔه خود و دیگران تحت تأثیر قرار میدهد و عالوه

دیگری بده عهدده دارد و آن مطلعسداختن اعضدای جامعدٔه پدژوهش

بر این کسب این مهارتهدا (الگدوی شدادکامی) نگدرش دیگدران را

است .بهعبارتدیگر ،تالشهای پژوهشگر با تهیٔه گزارش پدژوهش

نیددز دربددارٔه فددرد و محددیط تغییددر میدهددد و ایددن اصددل دوسددویه ،بدده

خاتمه نمیپذیرد (.)۸
برای آزمون تدأثیر الگدوی شدادکامی فدوردایس بدر افدزایش رضدایت

چندان میبخشد .در نتایج این پژوهش بر اهمیت شدادمانی تأ کیدد

زناشددویی در مددادران بددا فرزنددد عقبماندددٔه ذهنددی آموزشپددذیر ،از

شددده اسددت و نشددان داده اسددت کدده شددادمانی متغیددری اسددت کدده بدده

آزمدددون رضدددایت زناشدددویی ایندددریچ کددده در ایدددن تحقیدددق دارای
زیرمقیاسهای مسائل شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،حل تعدار

رضددایت انسددان از زندددگی و شخصددیت انسددان بسددتگی دارد .بددا

و

آموزش شادمانی ،موقعیت زندگی فرد تغییر نمیکند ،اما دیدد او بده

رابطٔه جنسی مادران بود ،استفاده شد .باتوجه بده پیشدینٔه تحقیدق و

زندددگی و آنچدده در اطددراف اوسددت تغییرمیدهددد و بددر باورهددا و

براساس دادههدای بهدسدتآمده بدا اسدتفاده از روش آمداری تحلیدل

شناختهای وی به مسائل زنددگی تدأثیر میگدذارد .همدٔه ایدن امدور

کواریانس به تفسیر نتایج پرداخته شد و اثربخشدی آمدوزش الگدوی

موجب میشود فرد به مسائلی توجه کند که درسدت مقابدل ناکدامی

شادکامی فوردایس بر افزایش رضایت زناشدویی مدادران ،براسداس

و افسردگی و عدم رضایت است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت کده

نتایج تفسیر شدد .همانگونده کده در جددول  2مشداهده میشدود بدا

محددیط شدداد یددا بددهعبارت دیگددر خددانوادٔه شدداد ،عالوهبددر ت دأثیر بددر

حذف اثر نمرههای رضایت زناشویی از پیشآزمون بدهعنوان متغیدر

شادمانی افراد ،در افزایش تقویت عملکرد خانواده نیز مدؤثر اسدت

همپراش ،اثر اصلی متغیر آمدوزش بدر نمرههدای رضدایت زناشدویی

(.)۱2،۱۳

پسآزمون معنادار است .یعنی آموزش الگوی شادکامی فوردایس بر

نتیجهگیری

رضایت زناشویی مادران با کدودک عقبمانددٔه ذهندی آموزشپدذیر

بهبدود رضدایت

مؤثر است .نتایج ایدن قسدمت از تحقیدق بدا مطالعدات ،زگدانس و

آموزش الگوی شادکامی فدوردایس میتواندد باعد

لیپوکان ( ،)۹وینسدنت و همکداران ( )۱۰و واالنگهدان و جانسدون

زناشویی مادران با کودک عقبماندٔه ذهنی شود .همچنانکه نتیجٔه

( )2همسو است.

ایدن تحقیدق مؤیددد آن اسدت .براسداس نتددایج بهدسدتآمده میتددوان

باتوجدده بدده پژوهشهددای انجددام گرفتدده ( )۱۱و شددیوع نارضددایتی

گفددت ایددن آمددوزش باع د

زناشددویی در خانوادههددایی کدده دارای کددودک عقبمانددده هسددتند،

شخصیتی ،ارتباط زناشدویی ،اختالفدات (تعارضدات) زناشدویی و

درمان ،بهخصدوص راههدایی کده

رابطٔه جنسی در گروه آزمایش در مقایسه با آزمودنیهای گروه گدواه

با فرهنگ ایرانی همخوانی بیشتری دارد آزمایش شود .آنچده مسدلم

میشددود .مسددئولین بهزیسددتی و آمددوزشو پددرورش نیددز باتوجدده بدده

اسددت اینکدده تمددام شددیوههای شددادمانی فددوردایس از جملدده بیددان

یافتدددههای ایدددن پدددژوهش میتوانندددد در قالدددب توسدددعه و تجهیدددز

احساسات ،خوشبینی و تفکر مثبت ،زندگی در زمان حدال ،دوری

کارگاههددای آموزشددی شددادمانی بددرای مددادران کودکددان عقبماندددٔه

از افکار نگرانکننده و اولویتدادن به شادیاز عوامل ایجاد رضایت

ذهنی آموزشپدذیر ،اقددامات مدؤثر و سدازندهای در جهدت افدزایش

هستند و در زمانی که فرد به این شدیوهها توجده کندد و بده کدار ببدرد

شادمانی آنها انجام دهند.

ایجا

میکند که راههای مختل

میتواند دارای رضایت زناشویی بیشتری شود.
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