
  119-132، 1394 پاییز، )15(، 3شماره ، 6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال 
Journal of Empowering Children, Vol. 6, No. 3 (15), Fall 2015, 119-132 

 

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ، 6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  119

 

  
  رضامندي زوجیت بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر

  پدران کودکان خودمانده مادران و
  

  1کاوه مقدم
  .ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران، .  گروه روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

  2درآمدي شریفی پرویز
  طباطبایی، تهران، ایران عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشیار دانشکده

  زاده محمدي علی
  بهشتی شهید دانشگاه خانواده پژوهشکده دانشیار

  غالمعلی افروز 
  تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم استاد ممتاز، 

  
 29/04/1394:  پذیرش مقاله          19/04/1394:   دریافت نسخه نهایی      25/01/1394:  دریافت مقاله

  
  چکیده

هدف ازپژوهش حاضربررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندي زوجیت مادران وپدران کودکان 
پـس آزمـون بـا     –پژوهش ازنوع کاربردي و نیمه آزمایشی است و از طرح پیش آزمـون  . خودمانده می باشد
کودك خودمانده بود  20ن ها شامل والدی آزمودنی. است گیري براي اجراي آن استفاده شده گروه کنترل و پی

که به صورت نمونه دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و برنامـه  
آزمون و  آزمون، پس ها در مراحل پیش براي جمع آوري داده. هنردرمانی خانواده درمورد گروه آزمایش اجراشد

  . ه گردیدگیري از مقیاس رضامندي زوجیت افروزاستفاد پی
هاي مکرر مورد تجزیه و تحلیل  هاي آماري تحلیل کوواریانس واندازه هاي پژوهش با استفاده از روش داده     

نتایج نشان داد که برنامه هنردرمـانی  . قرارگرفت و تفاوت معناداري بین گروه آزمایش و کنترل وجود داشت
  .جیت مادران وپدران کودکان خودمانده موثر باشدمدت بر رضامندي زو صورت طوالنی تواند به خانواده نمی

  
  .برنامه هنردرمانی خانواده ، خودمانده، رضامندي زوجیت :کلیدواژه ها
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 مقدمه
رضـامندي  ترین تعاریف مفهـوم   یکی از مهم

 3هـاپکینز   زوجیت یارضایت زناشویی توسط
وي، رضـایت زناشـویی را   . انجام گرفته است

رضـایت زناشـویی   «: کنـد  چنین تعریف مـی 
یارضامندي زوجیـت ، احساسـات عینـی از    
خشنودي، رضایت و لذّت تجربه شده توسط 
زن یا شـوهر در مـواقعی اسـت کـه تمـامی      

شــــان را در نظــــر  هــــاي ازدواج جنبــــه
رضایت یک متغیر نگرشی است و ».رندگی می

ــوهر    ــردي زن و ش ــیت ف ــابراین خصوص بن
شود و طبق تعریف فوق رضایت  محسوب می

ــرش مثبـــت و     ــویی در واقـــع، نگـ زناشـ
بخشــی اســت کــه زن و شــوهر از     لــذّت
هاي مختلف روابط زناشویی خود دارند  جنبه

و نارضایتی زناشویی در واقع نگرش منفی و 
هـاي مختلـف    بـه ناخشنودي است که از جن

ــط زناشــویی وجــود دارد ــر . رواب ــاً، اگ اساس
رضامندي زوجیت حاصل مبادله رفتارهـاي  

بخـش باشـد، عـدم رضـامندي فقـط       پاداش
هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیـزي  

ــد   ــج برن ــانی، (رن ــاد  ).1392پیام ــه اعتق ب
، ســه زمینــه )1989(و همکــاران  4اولسـون 

ت کلی رضایت زناشویی یا رضامندي زوجیـ 
که با یکـدیگر تعامـل داشـته و وابسـته بـه      

رضــایت افــراد از : انــد از یکدیگرنــد، عبــارت
شـان، رضـایت از زنـدگی زناشـویی و      ازدواج

اولســون . طــور کلــی رضــایت از زنــدگی بــه
سـاز و   شـان را زمینـه   رضایت افراد از ازدواج
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دانـد و   هسته اصلی رضـایت از زنـدگی مـی   
جامعه و توان گفت که سالمت  عبارتی می به

شـان   خانواده در گرو رضایت افـراد از ازدواج 
نقل از گـودرزي نیـز    به) 1995( 5راف. است

براي تعاریف رضایت زناشویی چندین جنبه 
گیرد ولی رضـایت زناشـویی را    را در نظر می

طـور کلـی در احساسـات مثبـت دوسـت       به
داشتن، رضایت جنسی، توافـق در خصـوص   

کودکـان  داري و تربیـت   دخل و خرج خانـه 
در طـول زنـدگی   ). همـان منبـع  (دانـد   می

ــر نحــوه   ــاگونی ب ــاي گون مشــترك، متغیره
ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیرگـذار اسـت و   
این متغیرها که رضایت یا عدم رضایت زن و 

همـراه دارنـد،    شوهر از روابط زناشویی را بـه 
رفتارهاي ارتباطی و اجتماعی، : اند از عبارت

اندیشی همسـران،   ب رضایت زناشویی، مطلو
روش حــل مســأله، امــور مــالی، رفتارهــاي  

هاي اقتصـادي، احسـاس و    شخصی، فعالیت
ــدپروري، اوقــات  رفتــار مــذهبی، روش فرزن

) کالمی و بصـري (فراغت و تعامل احساسی 
ــودك  ــد ک ــف. (وتول ــه  2000، 6گری ترجم

درمیان این متغیرهاتولـد  ). 1391رضائیان، 
زمان و کودك، نشانۀ تغییـر بنیـادي در سـا   

نظام خانواده است که در آن تعلق صـمیمی  
ــه  ــاطفی ب ــر در   و ع ــتلزم تغیی ــودك مس ک

اي زن و شــوهر محســوب  الگوهــاي مــراوده
کند که با توجه  شود و والدین را وادار می می

هاي جدیدي که ایجـاد شـده    به زیرمنظومه
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ــراي     ــود ب ــاري خ ــاي رفت ــت در الگوه اس
. دهماهنگی با وضعیت جدید تغییراتی بدهن

ــویی از   ــدان در رضــامندي زناش ــأثیر فرزن ت
معنـا کـه    لحاظ آماري معنـادار اسـت بـدین   

تـري از   هاي بدون فرزند رضـایت بـیش   زوج
هاي داراي فرزنـد   زندگی خود نسبت به زوج

ــالعکس   ــتند و ب ــاین(داش ــم م و 1990، 7ک
 1381ترجمــه ثنــایی، 1994، 8مینــوچین

ترین  یکی از عمده).1391نقل از اسالمی،  به
نـاخواه   تواند خـواه  ائل و مشکالتی که میمس

الشعاع قرار داده و  روابط بین زوجین را تحت
ــدگی    ــین از زن ــایت زوج ــدگی و رض در زن
مشترك تأثیرات منفی بگذارد، تولد کودکی 

هـاي خـاص و یـا     است با معلولیت یا ناتوانی
عواملی که بعـدها سـبب مشـکالت کـودك     

دکـان  کو.دنبال دارد هائی را به شده و چالش
استثنائی یا کودکـانی کـه بـه هـر دلیـل بـا       
نقایص حسی حرکتی خاصی چون نابینـائی  
،ناشنوائی ،فلج مغزي ،عقب مانـدگی ذهنـی   
ویا اختاللهایی چون اختاللهاي رفتـاري ویـا   
ــدگی     ــم یاخودمان ــف اوتیس ــاي طی اختالله
متولــد شــده ویابعدهابــه ایــن اختاللهــا     

لحــاظ  مبتالمیشــوند، شــرایط خاصــی را بــه
ارتباط بین فردي با والدین در محیط خانـه  

ــی  ــاد م ــود    ایج ــان خ ــن می ــد و در ای کنن
هـاي   اي اسـت کـه هزینـه    ، پدیده9معلولیت

ویـژه   بسیار باالئی را بر جامعه و خـانواده بـه  
والدین تحمیل کرده و اسـترس، اضـطراب و   

ها افـزایش   نگرانی از آینده را در این خانواده
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نیت و  خوش، ترجمه 2000گالسر، (دهد می
درایـن میـان تـاثیر تولـد     ).  1388برازنده، 

کودك مبتالبه اختاللهاي طیف اوتیسـم یـا   
خودماندگی و یا ابتالکودك به این اختاللهـا  
درسالهاي اولیه کودکی میتوانـد شـکافهاي   
عدیده اي را بین والدین این کودکان ایجـاد  
نماید ومشکالت زیـادي را درتمـامی جنبـه    

آنهابه همراه داشته باشد  هاي زندگی والدین
انجمــــــــــــــن اوتیســــــــــــــم   (

اختاللهــاي ). 2006و2014،2013آمریکــا،
ــی از   ــم یاخودمانـــدگی یکـ طیـــف اوتیسـ

شــناختی  هــاي روان تــرین اخــتالل پیچیــده
ــا نقــص در تعــامالت   کودکــان اســت کــه ب
اجتماعی، ارتباط کالمی ضـعیف، عجیـب و   
ــز وجــود رفتارهــا ،حرکــات و   ــده و نی پیچی

شـود و ایـن    شـخص مـی  اي م عالئق کلیشه
مـاهگی خـود را آشـکار     36عالئم معموالً تا 

 ،2014انجمـن اوتیسـم آمریکـا،    (کننـد   می
DSM V2013  ،بر ).1392،ترجمه گنجی

هاي انجام شده در  اساس مطالعات و پژوهش
زمینه این اخـتالل، مراقبـت و نگهـداري از    

هاي خاصی  ها و اختالل افراد مبتال به ناتوانی
تواند والدین و افراد خانواده  یچون اوتیسم م

رو کند و زندگی  هاي فراوانی روبه را با چالش
در زمــان . هـا را تحــت تــأثیر قـرار دهــد   آن

ــه ــا مســأله  روب ــوان  رو شــدن ب اي تحــت عن
ویژه والدین کودك دچـار   اوتیسم، خانواده به

شوند و در برابر این اختالل،  تنش زیادي می
  تـرس، احساسات متفاوتی چـون اضـطراب،   

مشکالت عاطفی، افسردگی و احساس گنـاه  
کنندوسطح اسـترس یاتنیـدگی    را تجربه می

ــت    ــدین بسیارباالس ــن وال ــمدي ، (درای ص
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ــمدي، 2010 ــت  1392، صـــ ،علیدوســـ
ــه  ).1385، وقتــی کــه عضــوي از خــانواده ب

شـود،   ناتوانی جدي نظیر اوتیسم مبـتال مـی  
ها دچار بحـران و یـا میزانـی از     اکثر خانواده

اغلـب  . شـوند  ي روانی و نگرانـی مـی  فشارها
ــراي   ــده بــ ــان خودمانــ ــدین کودکــ والــ

سازي نوع زندگی خـود بـا نـاتوانی     هماهنگ
هاي  فرزندشان مجبور به تجدیدنظر در شیوه

هاي عادي خود هسـتند و   زندگی و یا برنامه
وجــود عالئــم پیچیــده ایــن اخــتالل چــون 
مشـکالت رفتــاري و ارتبـاطی، میــزان ایــن   

ب را چنـدین برابـر افـزایش    فشارها و اضطرا
، 2004،  10وال، 1390پورحیـدر، (دهـد   می

ترجمــه جهانیــان نجــف آبــادي 2006وال  ،
ــان،  ــروه از  ). 1388وافالکی ــن گ ــدین ای وال

هـاي   کودکان مسائل اوقات فراغـت، هزینـه  
هـاي   مالی، روش حـل مسـأله و نیـز سـبک    

ــاي    ــاط و رفتاره ــوع ارتب ــدپروري و ن فرزن
با شـرایط خـاص   اجتماعی خود را متناسب 

کودك خود تغییـر داده و ایـن تغییـرات در    
. اکثر موارد همسو با مشکالت کودك اسـت 

عنوان نمونه، والدین ممکـن اسـت در اثـر     به
ــن   مشــاهده رفتارهــاي خــاص و عجیــب ای

اي از  ویژه رفتارها و عالئق کلیشه کودکان به
حضور در جمع اجتناب کـرده و از روابـط و   

ــ   ــاي فامی ــا اعض ــرت ب ــتان و معاش ل، دوس
کـه متحمـل    آشنایان پرهیز کنند، و یـا ایـن  

هــاي بـاال جهــت درمـان، آمــوزش و    هزینـه 
نگهداري این فرزنـدان شـده و از توجـه بـه     
دیگر اعضاي خانواده غفلت ورزنـد و همـین   
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امر کیفیت زندگی را در بین اعضـاء کـاهش   
در مواردي نیز رضایت . آورد داده و پائین می

ین آورده و بعضـاً مـادر و   ها راپائ زناشویی آن
پدر یکدیگر را در پیدایش این اختالل مقصر 
دانسته و گاهی نیز در صورت بـروز دخالـت   

هـا   اطرافیان احسـاس گنـاه و تقصـیر در آن   
طور کلـی ایـن عوامـل     یابد، و به افزایش می

کیفیت زندگی و بهداشت روانی والدین ایـن  
انجمـن  (سـازد   شدت متأثر می کودکان را به

ترجمـه   2006، وال، 2013یسم آمریکا، اوت
ــان نجــف ــادي،  افالکیــان وجهانی ). 1388آب

بنابرمطالعات انجـام گرفتـه یکـی ازبهتـرین     
مداخله هایی که می تواندبـه خـانواده هـاي    
تمامی کودکان استثنایی ازجملـه کودکـان   
خودمانده کمک نماید هنر درمـانی خـانواده   

ــکینی  ــردي تس ــوان رویک ــه عن ــایتی -ب حم
ــت ــ(اســـ ــیو 11یسکـــ ، 12،2008دالـــ
تــوکلی طرقــی و  ترجمــه 13،2008ســیلورز

خـــانواده درمـــانی ).  1392،شـــفیعی فـــر
صورت خـاص نظریـه سیسـتمی خـانواده      به
ــاون( ــانی خــانواده، ) 1978، 14ب ــر درم و هن

شماري از تشابهات قابل توجـه را در بسـتر   
هـر دو  . رشد و شکوفائی خویش داشته است

 رویکـــرد بـــه بنیـــان کارهـــاي مشـــتاقانه
متخصصانی بنـا گردیـد کـه خـودانگیز امـا      
مستقل به کشف قلمروهاي نامکشـوف ایـن   

و باون، هر  15کاواتکسا. حرفه نوین پرداختند
گیـري   دو در نتیجه مشاهدات و عدم نتیجـه 

                                                             
11   -  Case,  
12 - Dalley,  
13   -  Silvers, ,. 
14 -Baon 
15 -Kawatska 
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هــاي  هایشــان در تعامــل بــا خــانواده تــالش
خانواده درمانی  بیماران مبتال اسکیزوفرنی به

درمـانی و   ادهاز این نظـر، خـانو  . روي آوردند
هنر درمانی خانواده از منظر تاریخچه قابـل  

امــا بـه دالیلــی چنـد ایــن   . قیـاس هسـتند  
خانواده درمانی بود که توانست وارد جریـان  

سـرعت توسـعه    درمانی گردد و به اصلی روان
گذار هنر درمانی خانواده  اعتقاد بنیان به. یابد

ـ هنر درمانی خانواده از ) 1978(ـ کاواتکسا 
روي،   با ایـن . تر است درمانی قدیمی نوادهخا

گذاران هنر  بنیان. تر توسعه پیدا نمود آهسته
درمانی خانواده هرگز کار خود را محدود بـه  
روابط پیچیـده خـانوادگی ننمـوده و کـانون     

هـاي   ها عمومـاً بـر توسـعه کفایـت     توجه آن
هـاي سـنجش هنـري،     بالینی و توسعه شیوه

از طریق هنر درمانی ها  خانواده براي کمک به
از ایـن  . هاي سنجش آن بـوده اسـت   و شیوه

منظر هنر در بطن خود شیوه نظري کـاملی  
هـا و   هـا، پویـائی   بود کـه از طریـق آن قصـه   

هاي ساختاري خانواده قابل سنجش  شاخصه
. و به بنیان نظري مستحکمی نیازمنـد نبـود  

ــاي   ــین رویکردهـ ــد بـ ــروزه پیونـ ــا امـ امـ
نی تحکیم گشـته و  شناختی و هنر درما روان

ــانواده را   ــانی خ ــر درم ــم در هن بخشــی مه
محمـدي و عابـدینی،    زاده(دهد  تشکیل می

توانـد   عالوه بر این هنر درمـانی مـی  ).1390
صورت درمان مکمل، یا تکنیک ارزشیابی  به

کار رود و فراینـد هنـر    در خانواده درمانی به
در درمان خانوادگی رابطه اعضاء خـانواده را  

ــی ــدگارتن(دهــد  گســترش م ، 1996، 16الن

                                                             
16 -Landgarten,H.B. 

، کـیس  1387ترجمه هاشمیان و ابـوحمزه،  
آفرینش درواقع دراین رویکرد).2006ودالی ،

ــده و    ــی نیرودهنـ ــد محملـ ــري ماننـ هنـ
توانمندساز، انرژي ضـروري بـراي تغییـر را    

دهـد تـا    فراهم و به اعضاء خانواده مجال می
نفس را از طریـق فعالیـت هنـري     حس عزّت

کـه فراینـد هنـري     یـن دیگـر ا . حاصل کنند
ــراي اعضــاي خــانواده را  برقــراري ارتبــاط ب

در خانواده درمانی تالش بر . سازد ممکن می
آن است که گفتگوي اصـیل بـین همسـر و    
شوهر، مادر دختر و پسر، پدر، دختر و پسـر  

در ایـن  . و برادران و خواهران صورت گیـرد 
بین ماهیت غیرکالمی فرایند هنري، طریقی 

سـبک تفسـیري محـدود و     براي آزاد شدن
هـا را مختـل    ط پرحشو و زاید که غالباً ارتبـا 

ــراهم مــی مــی ــدي،  زاده(آورد  ســازد ف محم
ــن 1389،زاده محمـــــدي،1390 ، انجمـــ

عالوه بر این، هنر ). 2009هنردرمانی آمریکا،
هر چه که باشد راهی طبیعی بـراي ارتبـاط   

هاي هنري چون نقاشی،  است، انجام فعالیت
، سفال و موسیقی فشارهاي کالژ، کاردستی

عصبی را کاهش داده و آرامـش را در افـراد   
کنـد   چه کودکان و چه بزرگساالن برقرار می

و در واقع راهی است براي تخلیه هیجانـات،  
، 2005، 17رابـین  آرون(عواطف و احساسات 

  ).1389ترجمه هیرادفر، 
حال بااین مقدمه وبـا توجـه بـه اهمیـت     

ی که برزندگی مساله درخودماندگی وعوارض
اعضاي خانواده به ویژه والدین این کودکـان  
گذاشته وسـایر جنبـه هـاي زنـدگی را نیـز      

                                                             
17 - Rubin, A.م 
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تحت الشعاع قرارمی دهد،  این پـژوهش بـه   
دنبال بررسی این مساله میگـردد کـه تاچـه    
اندازه به کارگیري برنامه هنردرمانی خانواده 
بر بهبود رضامندي زوجیت مادران وپـدران  

  .ه موثراستکودکان خودماند
  روش پژوهش

ــري   ــه گیـ ــه ،روش نمونـ ــه، نمونـ جامعـ
  وابزارپژوهش

پژوهش حاضر کاربردي ونیمـه آزمایشـی   
پـس آزمـون    –است وازطرح پـیش آزمـون   

باگروه کنترل وپی گیـري بـراي اجـراي آن    
جامعـه پـژوهش شـامل    . استفاده شده است

تمامی والدین کودکان خودمانده شهرتهران 
خـدمات توانبخشـی   بودند که براي دریافت 

وآموزشی کودکان خود به کلینیکها ومراکـز  
توانبخشی خصوصی ودولتـی ونیـز مـدارس    
ــدوازاین میــان     ــتثنایی مراجعــه میکنن اس
بااستفاده از روش نمونه گیـري دردسـترس،   

ــان   20تعــداد  ــدین کــه کودک ــرازاین وال نف
آنهادرمدرسه استثنایی آئین مهرورزي ویـژه  

زشـــی کودکـــان خودمانـــده خـــدمات آمو
وتوانبخشی دریافت میکردند به عنوان نمونه 
پژوهش انتخاب و به طورتصادفی دردوگـروه  
آزمایش وکنترل قرارداده شـدندو درمرحلـه   
پیش آزمون ازمقیـاس رضـامندي زوجیـت    
افروز بـراي جمـع آوري اطالعـات اسـتفاده     
شدو سپس به والدین گروه آزمایش به مدت 

آموزش جلسه  برنامه هنردرمانی خانواده 15
داده شد تا آنها باهمکاري یکدیگر این برنامه 
ــروه    ــه گ ــد وب ــان اجراکنن را روي کودکانش
ــدازاتمام    ــد وبع ــی داده نش ــرل آموزش کنت

جلسات آموزشی ازهردوگروه پس آزمون بـه  
عمل آمد و بعدازگذشـت یـک مـاه ازاتمـام     
. برنامه مرحله پی گیـري نیـز انجـام گرفـت    

یـف  کـه تشـخیص اخـتالل ط    نکته مهم این
اوتیسم توسـط سـازمان آمـوزش و پـرورش     
استثنائی کل کشوروتوسط آزمون تشخیصی 

روي  بـر ADI-Rاختاللهاي طیـف اوتیسـم   
  . این کودکان گذاشته شده بود
  برنامه هنر درمانی خانواده

ــه از   ــه برگرفت ــن برنامه،ک ــات ای درتمرین
هـاي بـالینی النـدگارتن     مطالعات و پژوهش

ســـیلور ، )2008(ودالـــی  ، کـــیس)2004(
محمـــــدي و همکـــــاران   و زاده)1200(
مـــی باشـــد، از تلفیـــق هنرهـــاي )1390(

تجسمی چون نقاشی، سفال، طراحی و نیـز  
ــعر    ــیقی و ش ــمعی چــون موس ــاي س هنره
  استفاده شده است و در تدوین ایـن برنامـه،  

کودکــان ) عالئــم اصــلی(رفتارهــاي هــدف 
درخودمانده مورد توجه و بررسی قرار گرفته 

ــت ــن برنا. اس ــه ای ــه، ب ــان   م ــدین کودک وال
ــا آن  ــد ت ــوزش داده ش ــده آم ــا را  خودمان ه

گیـري کننـد    مشاهده کرده و در منـزل پـی  
نکته مهم اینکه ازوالدین خواسته شـد کـه   .و

درجلسات آموزشی این تمرینات را همراه با 
عـالوه بـر   . کودکان خود تکراروتمرین کنند

این با توجه به حضـور موسـیقی و شـعر در    
توان به این برنامه،برنامه هنـر   یاین برنامه، م

   .درمانی خالّق نیز گفت
  ابزار پژوهش

 تیـ زوج يمند تیرضا اسیمقپرسشنامه 
افروز  تیزوج يمند تیرضا اسیمق: افروز
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 تیرضـا  یبررسـ  يابزار سـنجش بـرا   کی
 ختـه یاست که اسـتاد فره  یزناشوئ يمند

ـ   يآقـا  یرانیا افـروز آن را   یدکتـر غالمعل
مشـاوره   لیاز قب يکاربرد يحوزه ها يبرا

ارزیابی میزان رضایت  نهیدر زم یخانوادگ
ـ اکـه  کـرده اند  نیتـدو  تیزوجمندي   نی

 یســوال 50دو فـرم کوتـاه    يدارا اسیـ مق
سـواالت  .باشـد  یم یسوال 110وفرم بلند 

 فیــو در ط يا نــهیبــه صــورت چنــد گز
از کامال موافقم ، موافقم، مخالفم و  کرتیل

 110نســخه .  باشــد یکــامال مخــالفم مــ
باشد طبـق نظـر    یم یکه فرم اصل یسوال

قـرار   یعامل را مورد بررسـ  10مولف آن ،
 یشیمطلوب اند: دهد، که عبارتند از  یم

ــوئ تیهمســران، رضــا ــا ،یزناش  يرفتاره
 ،یو اجتمـاع  یارتباط ي، رفتارها یشخص

 يها تیو فعال یروش حل مسأله، امور مال
 ،یمـذهب  ياحساسات و رفتارها ،ياقتصاد

اوقات فراغـت، نحـوه    ،يروش فرزند پرور
ــل  ــ(تعام ــر -یکالم  -حرکتــی – يبص

، ) 1388( یکه قدرت یوهشژپ در.)يرفتار
با عنوان بررسی تحلیلی رابطه خالقیت بـا  
ــش   ــدین دان ــویی در وال ــامندي زناش رض
آموزان تیزهوش شاغل در مدارس سمپاد، 
غیر انتفاعی و عادي شهر تهران انجام داد، 

بـا   زیـ فرم کوتـاه ابـزار مـذکور را ن    ییروا
 چینـر یا ییزناشو يمند تیپرسشنامه رضا

در ســــطح  کــــهمحاســــبه کــــرد  
 نــانیاطم% 99و بــا  p)0.001(يمعنـادار 

را بدســـــت آورد  431/0 یهمبســـــتگ
اعتبــار بــا اســتفاده از  بیضــر نیهمچنــ.

ــا ــرا يآلف ــاخ ب ــاه  يکرونب ــرم کوت  50(ف

بوده کـه نشـان دهنـده     957/0، ) یسوال
 تیرضــا اسیــمطلــوب مق اریر بســاعتبــا

مقیـاس  .باشـد  یافـروز مـ   تیـ زوج يمند
 110رضایت مندي زوجیـت افـروز، شـامل    

ماده می باشد که مناسـب تـرین و بهتـرین    
ــدل    ــتفاده از م ــذاري آن اس ــره گ روش نم
لیکرت است که براساس این روش هریک از 
گزینه هاي کامالً مخالفم، مخـالفم، مـوافقم   

) 3،2،1،0( یب نمـرات  وکامالً موافقم به ترت
بـاال بـودن   . را به خود اختصاص مـی دهنـد  

نمره در این مقیـاس نشـانه سـطح رضـایت     
مندي بیشتر، و پایین بودن آن نشانه میزان 

ر د )1390(محبـــی . رضـــایت کمتراســـت
ــی، ــه  پژوهش ــنجش ب ــودن، س ــی ب  ،18عمل

پرداختـه  مقیاس مذکور  20روایی و  19اعتبار
براي محاسبه اعتبـار ایـن مقیـاس از     .است

ضریب آلفاي کرونباخ استفاده کرد که مقدار 
بدسـت آمـد کـه نشـان     ) 0/ 989(این آمار 

دهنده اعتبار باال و بسـیار مطلـوب مقیـاس    
همچنـین  . رضایت زوجیت افروز مـی باشـد  

 9نتایج تحلیل عاملی و روایی سـازه تعـداد   
بــراي . عامــل را در ایــن مقیــاس نشــان داد

عیین روایی مالکـی آن نیـز، از پرسشـنامه    ت
هم زمـان بـا اجـراي     رضایت زناشویی انریچ

در ســطح  ایــن آزمــون اســتفاده کــرد کــه،
) 437/0(درصـد، همبسـتگی    99معناداري 

بدست آمد که نتایج حاکی از وجـود روایـی   
نکتـه مهـم   .همگراي مطلوب ابزار فوق است

                                                             
18- Practicality 
19- Reliability 
20- Validity 
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اینکــه درایــن پــژوهش نمــره کــل مقیــاس 
 .جیت افروز مورد نظربوده استرضامندي زو

 
  

 
  در گروه کنترل و آزمایشرضامندي زوجیت والدین کودکان خودمانده هاي توصیفی متغیر   شاخصه) 1(جدول 

  )سه مرحله زمانی آزمون(

  گروه  متغیر

  پیگیري  پس آزمون  پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 40.59078 223.5000 44.37780 223.5000 36.44722 218.8000  آزمایش  رضایتمندي زوجیت مادران

 52.13673 170.7143 45.65346 171.2857 62.41718 170.7143  کنترل

 26.86675 224.4000 28.51822 226.2000 30.32069 223.3000  آزمایش  رضایتمندي زوجیت پدران

 41.83869 184.8571 30.23086 187.2857 36.15706 187.0000  کنترل

 
  

   روش تجزیه وتحلیل داده هاي پژوهش
مقایسه میانگین  1با توجه به داده هاي جدول 

رضامندي زوجیت والـدین  نمرات پیش آزمون 
در دو  گروه داللت بـر ایـن   کودکان خودمانده 

دارد که میانگین نمرات پیش آزمون تفـاوت و  
این امر به معنی همگنی . فاصله چندانی ندارد

در مرحلـه  . دو  گروه قبل از مداخله می باشـد 
رضـامندي  پس آزمون و پیگیري تغییر میزان 

زوجیت والـدین کودکـان خودمانـده در گـروه     
  .باشدآزمایش مشهود تر از گروه کنترل می 

  نمرات توزیع بودن نرمال بررسی
  چنانچه نمرات بودن نرمال بررسی براي   

 از باشد کمتر یا نفر 40 کنندگان شرکت
 -شاپیرو و اسمیرنف -کولموگراف هاي آزمون

 صورت این غیر در. شود می استفاده ویلک
 و کجی: توزیع شاخص یک  مقادیر گزارش

 نمرات نمودار بصري ترسیم یا کشیدگی
 نمونه حجم که آنجایی از. کند می کفایت
  40در گروههاي مورد بررسی کمتر از  تحقیق

آمده بر اساس نتایج به دست  .باشند، می نفر
از آزمون شاپیرو ویلک چون مقادیر به دست 
آمده براي این آزمون ها در یک  گروه در 

معنادار نیست، بنابر این شرط /. 05سطح 
گروهی و نیز توزیع برابري واریانس هاي درون 

نرمال بودن داده ها بر قرار است ومیتوان 
ازآزمون تحلیل کوواریانس براي تجزیه 

  .وتحلیل فرضیه هاي پژوهش استفاده کرد
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  در موردرضامندي زوجیت مادران) ANCOVA(خالصه نتایج تحلیل کواریانس)  2(جدول

 
  570/5مقـدار   2هاي جدول  با توجه به داده

F=  در متغیر مـورد  ) 15و 1(با درجات آزادي
 .باشـد  معنادار مـی  α=05/0در سطح  بررسی

برنامـه هنـر   تـوان نتیجـه گرفـت کـه      لذا مـی 
بر رضامندي زوجیـت مـادران       درمانی خانواده

مقدار و.تاثیر معناداري داردکودکان خودمانده 
برنامه هنر درمـانی  دهد که  تاثیر  اتا نشان می

خانواده بر رضامندي زوجیت مادران   کودکان 
بنـابراین   .مـی باشـد    درصـد  1/27خودمانـده  

  .گردد اطمینان تایید می% 95فرض تحقیق با 
  
  

 –گیري  آزمون پیمربوط به تحلیل  اندازه گیریهاي مکرر در مورد   Fنتایج مشخصه هاي چهارگانه ) 3(جدو ل 
  )گروه آزمایش( رضامندي زوجیت مادر

  
  

  شاخص
ــابع  منـ
  تغییرات

درجات   مجموع مجذورات
 آزادي

ــطح  F  میانگین مجذورات ســ
  معناداري

ــرایب  ضـ
  اتا

ــوان  تـــــ
  آزمون

ــر  اثــــ
پــــیش 

 آزمون

641759.013 1 641759.013 318.439 .000 .955 1.000 

 598. 271. 032. 5.570 11226.071 1 11226.071 اثر گروه

     2015.329 15 30229.929 خطا
      17 735124.000 کل

    شاخص

  

  منابع تغییرات

  سطح معناداري  F  میانگین مجذورات  درجات آزادي   مجموع مجذورات

 880. 129. 73.633 2 147.267  کرویت فرض شده  اثر زمان

 750. 129. 134.602 1.094 147.267  گیسر -گرین هاوس

 758. 129. 130.219 1.131 147.267  فلت  -هوین 

 728. 129. 147.267 1.000 147.267  باند باال

   570.856 18 10275.400  کرویت فرض شده  خطا

   1043.526 9.847 10275.400  گیسر -گرین هاوس

   1009.549 10.178 10275.400  فلت  -هوین 

   1141.711 9.000 10275.400  باند باال
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شود مقدار  چنانچه از جدول  فوق منتج می

عامل زمان  129/0با مقدار  Fمشخصه آماري 
معنادا نیست،    05α/.= در سطح معناداري 
توان نتیجه  درصد می% 95یعنی با احتمال 
در مراحل مختلف ) افزایش(گرفت که تغییر

بنابر این اثر بخشی ..معنادار نیستآزمون 
برنامه هنر درمانی خانواده بر رضامندي 
زوجیت مادران   کودکان خودمانده بعد از 

  .گذشت یک ماه ماندگار نمانده است

  
  رضامندي زوجیت پدراندر مورد ) ANCOA( خالصه نتایج تحلیل کواریانس) 4( جدول

  شاخص

  تغییراتمنابع 

میانگین   Df  مجموع مجذورات

  مجذورات

F  سطح

  معناداري

ضرایب 

  اتا

  توان آزمون

اثر پیش 

 آزمون

703995.913 1 703995.9

13 

824.800 .000 .982 1.000 

 715. 328. 016. 7.305 6235.442 1 6235.442 اثر گروه

     853.535 15 12803.029 خطا

      17 769999.000 کل

  
رضامندي زوجیت پدر     –گیري  آزمون پیمربوط به تحلیل  اندازه گیریهاي مکرر در مورد   Fنتایج مشخصه هاي چهارگانه ) 5(جدو ل

  )گروه آزمایش(
  

  

 شاخص
  

  منابع تغییرات

  سطح معناداري  F  میانگین مجذورات  درجات آزادي   مجموع مجذورات

20. 21.433 2 42.867  شدهکرویت فرض   اثر زمان
6 

.815 

ــاوس  ــرین هـ  -گـ
  گیسر

42.867 1.240 34.567 .20
6 

.710 

20. 31.982 1.340 42.867  فلت  -هوین 
6 

.728 

20. 42.867 1.000 42.867  باند باال
6 

.660 

   103.804 18 1868.467  کرویت فرض شده  خطا
ــاوس  ــرین هـ  -گـ

  گیسر
1868.467 11.161 167.413 

  

   154.892 12.063 1868.467  فلت  -هوین 

   207.607 9.000 1868.467  باند باال
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مقدار  -23-4هاي جدول  با توجه به داده

305/7  F= در ) 15و 1(با درجات آزادي
معنادار  α=05/0در سطح  متغیر مورد بررسی

توان نتیجه گرفت که برنامه  لذا می .باشد می
بر رضامندي زوجیت پدر      هنر درمانی خانواده

تاثیر معناداري  کودکان خودمانده مؤثر
برنامه دهد که  تاثیر  مقدار اتا نشان میو.دارد

ر بر رضامندي زوجیت  هنر درمانی خانواده
می   درصد 8/32پدران کودکان خودمانده 

اطمینان % 95ق با بنابراین فرض تحقی .باشد
  .گردد تایید می

شود مقدار  منتج می 5چنانچه از جدول      
عامل زمان  206/0با مقدار  Fمشخصه آماري 

معنادا نیست،    05α/.= در سطح معناداري 
توان نتیجه  درصد می% 95یعنی با احتمال 
در مراحل مختلف ) افزایش(گرفت که تغییر 

اثر بخشی بنابر این ..آزمون معنادار نیست
بر رضامندي   برنامه هنر درمانی خانواده

زوجیت پدر ان   کودکان خودمانده بعد از 
  .گذشت یک ماه ماندگار نمانده است

  
  گیري نتیجه و بحث

برنامه انجام شده در زمینه هنردرمانی در ایـن  
) کالمی و بصـري (پژوهش، بر تعامل احساسی 

وروش هـاي  هاي ارتباطی و اجتمـاعی   و روش
ــروري  ــد پ ــده  فرزن ــان خودمان ــادران کودک م

بـه اعتقـاد   . اي داشـت  تأثیرات نسـبتاً سـازنده  
مادران این کودکان، هنر توانسـت احسـاس و   
نگرش آنهـا را بـه زنـدگی و نحـوه ارتبـاط بـا       
کودك و همسر تغییر داده و در تربیت فرزند و 

در .مشارکت همسر در این تربیت تأثیر بگذارد
ن چنـین اسـتنباط کـرد کـه در     تـوا  واقع مـی 

مقطعــی کوتــاه هنــر بــه عنــوان ابـــزاري      
هائی چون  تواند بر مؤلفه پذیر و زیبا می انعطاف

سبکهاي فرزندپروري و رفتارهاي اجتمـاعی و  
مادر با همسـر  ... ارتباطی و تعامل احساسی و 

ــذارد و  ــأثیر بگ ــوزش ت ــه   آم ــات برنام تمرین
آنهـا   بـه مـادران و انجـام     هنردرمانی خـانواده 

، مشـارکت فعـال زن و   درمنزل براي کودکـان 
ــد آمـــوزش و توانبخشـــی   شـــوهر را در رونـ
کودکشان افزایش داده و آرامـش نسـبی را بـا    
 بهبودي وضعیت کودك در آنهـا ایجـاد نمایـد   
وایــن یافتــه هــا بایافتــه هــاي زاده محمــدي  

ــدینی ــی  ) 1390(وعاب ــیس ودال ، ) 2008(،ک
ــدگارتن ــان )2004(النـ ــن هنردرمـ ی و انجمـ

، امـا  مطابقت و همخوانی دارد ) 2009(آمریکا
از این نکته نباید غافل بود که مشـکالت زن و  
ــودك     ــدر ک ــادر و پ ــون م ــه اکن ــوهري ک ش

دارتـر از   در مواردي ریشـه  ،دخودمانده هستند
آنهـم  آن است که بتوان با انجـام برنامـه هنـر    

آنها را بطرف کـرد  تنها به مدت چندین جلسه 
وجیت کلی همچنان پائین و در واقع رضایت ز

ماند و براي بهبود این وضعیت بایـد زمـان    می
بیشتري را بـه برنامـه هنردرمـانی بـه عنـوان      

اي در کنار مشاوره و آموزش به والدین  مداخله
دررابطــه باپــدران نیزوجــود   .اختصــاص داد

ــاف  ــیاّلّیت، انعط ــوع در    س ــوع تن ــذیري و ن پ
شد موجب   تمرینات برنامه هنردرمانی خانواده

که پدران با برقراري ارتباط و تعامـل بهتـر بـا    
کــودك خــود، در مــواردي چــون روش حــل  
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هــاي فرزنــدپروري، رفتارهــاي  مســأله، ســبک
بـا  ... ارتباطی و اجتماعی، تعامل احساسـی و  
بـه   راهمسرخود به تبادل نظر پرداخته و هنـر 

عنوان راهی براي رسیدن به آرامش در زندگی 
و از آن بهـره ببرنـد   انتخاب کرده مـؤثر بـوده   

عالوه بر این هنر به منزله راهی براي پر کردن 
 اوقات فراغت پدران با مادران به حسـاب آمـد  
واین یافته ها با یافته هاي انجمن هنر درمانی 

وزاده ) 2008(و کـیس ودالـی   ) 2009(آمریکا
ــدینی  ــت ) 1390(محمــــدي وعابــ مطابقــ

ــان.. وهمخــوانی دارد ــورد   هم ــه در م ــور ک ط
ي زوجیــت مــادران نیــز اشــاره شــد رضــامند

تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه هنــر در       مـی 
وجیـت  زامندي ضتواند بر ر مقطعی کوتاه نمی

زیرا مشـکالت   ،کلی تأثیر بادوامی داشته باشد
هاي  و مسائل کودك خودمانده شرایط و مؤلفه

رضامندي زوجیت مثل اوقات فراغـت، تعامـل   
اي اندیشی همسران، رفتارهـ  احساسی، مطلوب

ــاعی و   ــاطی و اجتمـ ــدي  ... ارتبـ ــه حـ را بـ
دهد کـه در کنـار هنـر و     الشعاع قرار می تحت
هاي هنر درمـانی حتمـاً بایـد از ابـزار و      برنامه

ــه ــل   مداخلـ ــی مثـ ــازنده و اساسـ ــاي سـ هـ
درمــانی، مشــاوره فــردي و گروهــی و  خـانواده 

درمـانی بـراي بهبـود وضـعیت زنـدگی و       گروه
در مواردي .رضایت کلی زناشویی استفاده کرد

چون رضـایت زناشـویی، رفتارهـاي شخصـی،     
ــالی و    ــور م ــذهبی و ام ــار م ــی و رفت احساس

ــت ــه  فعالی ــرایط ریش ــادي ش ــاي اقتص اي و  ه
تر از آن است کـه برنامـه هنـر درمـانی      عمیق

در  .ها داشته باشـد  بتواند تأثیري روي حل آن
نهایت اینکه برنامـه هنـر درمـانی خـانواده بـه      

یتی و تسکینی در کنـار  اي حما عنوان مداخله

هــاي مربــوط بــه اوتیســم     دیگــر مداخلــه 
یاخودماندگی چـون برنامـه تحلیـل کـاربردي     

ــانی، )ABA(رفتــار  ــانی، دارودرم ــازي درم ، ب
ــاویر    ــه تص ــاط مبادل ــتم ارتب ، )PECS(سیس

... رفتار درمانی و . ،) TEACCH(رویکرد تیچ 
هاي  تواند به کودکان درخودمانده و خانواده می

ک نمایـد مشـروط براینکـه بـه طـور      آنها کمـ 
منسجم، برنامه ریزي شده ودرطـوالنی مـدت   

  .به کاربرده شود
  

  :تشکروقدردانی

درخاتمه این پژوهش ازمدیریت مدرسه آئـین  
مهرورزي خانم فهیمه موسوي نژادو نیز تمامی 
مادران و پدران کودکان خودمانده کـه درایـن   
پژوهش شرکت کـرده ومارادرانجـام آن یـاري    

  .رسانیدند کمال تشکر وقدردانی راداریم
  

  منابع
مقایســه میــزان رضــایت «) . 1391. (اســالمی، م

مندي ، شادکامی و ابعاد عشق در طول چرخـه  
. پایان نامه کارشناسی ارشد . » زندگی خانواده 

  . دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 
مقایســه اثــر آمــوزش   «). 1390. (پورحیــدر، م

بـر سـالمت روان و اسـترس     انفرادي و گروهی
» والدین کودکان داراي اختالالت طیف اوتیسم

پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روان شناســی  . 
دانشـکده  : تهـران . وآموزش کودکان اسـتثنایی 

ــوم اجتمــاعی دانشــگاه آزاد   روان شناســی و عل
  . اسالمی واحد تهران مرکزي

مقایسه رضایت زناشـویی،  «). 1392. (پیامانی، س
وان و کیفیت زندگی والدین کودکـان  سالمت ر
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. »  نابینا، ناشنوا، عـادي و عقـب مانـده ذهنـی    
. پایــان نامــه کارشناســی ارشــد روان شناســی  

ــات   ــوم تحقیق دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد عل
  .زنجان
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