
100

Autumn 2017, Volume 12, Number 2

Research Paper
The Effectiveness of Family-Based Psychology Program on Marital Satisfaction and 
Their Children's Affiliation to Computer Games

1. PhD. Candidate in Psychology and Exceptional Children Education, Department of Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2. Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3. Associate Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4. Assistant Professor, Department of Psychology & Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

Narges Zainali1 , *Gholamali Afrooz2 , Masoud Gholamali Lavasani3 , Sogand Ghasemzadeh4 

Objectives Undoubtedly, the family is the first and most important factor in human development and is 
worthy of paying attention. This study aimed to investigate the effectiveness of family-based psychology 
program on marital satisfaction and their children's affiliation to computer games. 
Methods The present study is a quasi-experimental research with control group. The statistical popula-
tion of the present study included all married workers (610 people) employed at the headquarters of 
the Civil Registration Organization. Of them, 30 eligible individuals were selected through purposeful 
sampling. The experimental group received a Psychological Intervention Program (12 sessions of group 
training, one session per week and each session lasts 90 minutes). The control group did not receive any 
interventions during this period. The study instruments included Marriage Satisfaction Questionnaire 
and Computer Assisted Dependency Questionnaire. Data were analyzed using multivariate covariance 
analysis and repeated measurements. 
Results The family-centered psychological intervention program increased marital satisfaction and de-
creased the dependence on computer games of adolescent children and these results were stable over 
the follow-up phase. 
Conclusion The intervention package of the present study can be used to increase marital satisfaction 
and reduce the dependence of children on computer games.
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هدف بدون شک، خانواده نخستین و مهم ترین بستر رشد همه جانبه انسان محسوب می شود و توجه به نظام خانواده اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین، 
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه روان شناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به 

بازی  های رایانه ای انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش در حیطه تحقیقات شبه آزمایشی با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان متأهل شاغل در ستاد 
سازمان ثبت احوال کشور (610 نفر) بودند که از بین آنان 30 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایشی در روند 
برنامه مداخله روان شناختی تدوین شده (12جلسه آموزش گروهی، هفته ای یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) تحت آموزش قرار گرفتند. گروه 
گواه در این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار های این پژوهش شامل پرسش نامه رضامندی زوجیت افروز (1389) و پرسش نامه وابستگی 

به بازی  های رایانه ای آیاس و همکاران (2011) بود. تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و اندازه گیری  های مکرر انجام گرفت. 
یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد برنامه مداخله روان شناختی خانواده محورِ استفاده شده در این پژوهش، موجب ارتقای رضامندی زوجیت و 

کاهش وابستگی به بازی  های رایانه ای فرزندان نوجوان آنان می شود و این نتایج در پیگیری سه ماهه نیز پایدار بود.
نتیجه گیری بسته مداخله ای این پژوهش را می توان برای افزایش رضامندی زوجیت و کاهش وابستگی فرزندان به بازی  های رایانه به کار برد.

کلیدواژه ها: 
خانواده محور، رضامندی 

زوجیت، وابستگی به 
بازی های رایانه ای
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تاریخ انتشار: 01 مهر 1396
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مقدمه

خانواده منشأ تأمین همه نیاز های عاطفی و روانی و سرچشمه همه 
زیبایی ها و بستر تجربه همه ارزش  های اخالقی و جلوه  های محبت و 
ایثار و فداکاری است. به همین دلیل، اصلی ترین مؤلفه  های سالمت و 
تعالی جوامع بشری را باید در کانون خانواده و ارزش های حاکم بر آن 
جست وجو کرد (افروز، 2013). خانواده در جایگاه یک مدل، نقش 
مهمی در تعیین هنجارها، باورها و ارزش های مربوط به روابط زوج ها 
دارد و می تواند بر رضامندی زوجیت و ثبات رابطه زوج ها تأثیر بگذارد 

(توکل، مقدم، نصرآبادی، عیسی زاده و اسماعیلی، 2016). 

آمار طالق معتبرترین شاخص آشفتگي زناشویي است. بنابر اعالم 
پایگاه آمار و اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، 176 هزار 
و 924 مورد طالق در سال 1396 در کل کشور ثبت شده که تعداد 
25 هزار و 725 مورد از آن مربوط به شهرستان تهران است؛ به عبارت 

دیگر به ازای هر 100 ازدواج، 49 طالق در شهرستان تهران ثبت شده 
است. کارشناسان جامعه شناسی و روان شناسی از دیرباز به مطالعه 
عملکرد خانواده در حیطه های گوناگون، حول محور بازیگران آن، یعنی 
زوجین توجه کرده اند. سالمت در حیطه های گوناگون عملکرد خانواده 
و ایجاد روابطی ایمن و سالم میان زوجین و فرزندان در تقویت فضای 
عاطفی و نیز توافق و تفاهم بین طرفین مبادله، چنان مهم است که 
موجبات تضمین امنیت روابط زناشویی و بقا و ثبات پایه های خانواده را 
فراهم می آورد (جاللی، احدی و کیامنش، 2016). وجود عشق و رابطه 
عاطفی بین زن و شوهر، منجر به سازگاری بین آن ها می شود؛ یعنی 
وقتی زوج ها به یکدیگر متعهد هستند و احساس امنیت و اطمینان 
می کنند و شدیداً یکدیگر را حمایت می  کنند، از پذیرفتن مسئولیت 
در مسائل زناشویی شانه خالی نمی کنند و با توجه به تعهدشان، برای 
حل مسائل به یکدیگر کمک می کنند (سلیمی، محسن زاده، نظری و 

گوهری، 2015).
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رضامندی زوجیت1 به معنای رضامندی متقابل زن و شوهر 
بیشترین  از  برخورداری  و  یکدیگر  روانی جنسی  از جاذبه  های 
احساس آرامش و امنیت روانی در زندگی مشترک است (افروز، 
2014). پژوهشگران معتقدند رضامندی زوجیت متغیر مهمی 
در حوزه خانواده است که در حفظ تعادل زندگی و جّو عاطفی، 
برقراری سالمت روانی اعضای خانواده، مصونیت بیشتر در برابر 
بیماری ها و ایمنی فیزیولوژیکی، کاهش افسردگی و احساس 
تنهایی، مقابله با فشار های زندگی، داشتن عملکرد مناسب در 
زندگی و تعامل با فرزندان، کاهش مشکالت رفتاری فرزندان و 
افزایش تعامل فرزندان با همساالن در محیط مدرسه مؤثر است 

(فیشمن و مییرز، 2000). 

عوامل مختلفی در ایجاد رضامندی زوجیت تأثیر می گذارند 
مشترک  زندگی  در  مهمی  نقش  می تواند  آن ها  به  توجه  که 
نتایج  این  از  می توانند  درمانگران  و  مشاوران  و  باشد  داشته 
برای درک عمیق تر مبانی زندگی مشترک و درنهایت کاهش 
بسیار  عاملی  رضایت  ازدواج،  در  کنند.  استفاده  طالق  نرخ 
مهم و ضروری است و عواملی چون باروری، ناباروری، اعتیاد، 
افسردگی، بیماری های قلبی و از دست دادن عزیزان می تواند به 
طور مستقیم و غیرمستقیم در رضامندی زوجیت اثر بگذارد 
(توکل و همکاران، 2016). برخی از مطالعات نیز نشان داده اند 
زوجیت  رضامندی  بر  توجهی  درخور  تأثیر  تحصیالت،  سطح 
ندارد (رحمانی، مرقاتی خوئی و اهلل قلی، 2009؛ زارع، گل مکانی، 
شارع و خادم، 2014) ولی پیوستگی و انعطاف پذیری نشانگر 
سازگاری بیشتر هستند و کسانی که احساس امنیت کمتری 
دارند، اضطراب بیشتری را تجربه می کنند و رضامندی زوجیت 
کمتری را در ارتباطشان دارند (چانگ، 2014). در این میان، 
رضامندی زوجیت، نه تنها در سطح سالمت روانی زوجین، بلکه 
در سالمت روانی فرزندان آن ها نیز تأثیر می گذارد و کیفیت 

کلی زندگی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد.
نتایج تحقیقات پرلو، اسپوسیتو اسمیدرز، کیوربای و رنشاو2 
(2014) نشان می دهند فضای خانوادگی ای که در آن رضایت و 
شادمانی وجود نداشته و پرتنش باشد، تأثیرات منفی بر سازگاری 
مطالعات  از  بسیاری  دارد.  فرزندان  روان شناختی  سالمت  و 
روان شناسی سالمت کار نیز، تأثیر منفی مسائل مرتبط با شغل 
را بر سالمت ذهنی و جسمی کارکنان نشان داده اند (شیمازو، 
رضامندی  ارتقای  کاواکامی 2011).  شیمادا،  باکر،  دیموروتی، 
زوجیت با آموزش زوجین، یکی از راهکارهایی است که زوجین 
می توانند با استفاده از آن احساسات و افکار و رفتار خود را مدیریت 
کنند و راه حل های مناسب تری برای مقابله با مشکالتشان برگزینند 
(نوری پور، زاده محمدی، دسترسی و سرگلزایی، 2014). یکی از 
اثرات و چالش های زوجین با رضامندی زوجیت پایین، اعتیاد 

1. Marital satisfaction
2. Perloe, Esposito-Smythers, CurBy & Renshaw

فرزندان به بازی های رایانه ای است. به  نظر می رسد اگر خانواده 
سرشار از تعارض و کشمکش باشد و اعضای آن برای یکدیگر 
احترام قائل نباشند، بدون تردید محیط خانواده به محیطی سرد 
و طرد کننده تبدیل می شود و فرزندان نوجوان به دنبال محیطی 
امن برای فرار از این تعارض ها برآمده و بیش از پیش وارد دنیای 

مجازی و رایانه می شوند.

انجمن  آماری  و  تشخیصی  مجموعه  پنجمین  اساس  بر 
بازی های  به  اعتیاد  با  اینترنت  به  اعتیاد  آمریکا،  روان پزشکی 
اینترنتی، یکسان فرض شده است (گریفیتس و پونتس، 2014). 
آیاس و هورزام (2017) معتقدند اعتیاد به بازی های رایانه ای، با 
توجه به انتقال بازی ها به دنیای الکترونیکی، بزرگ ترین مشکل 
است. در ادبیات پژوهشی موجود، اجماع و توافقی درباره مسئله 
وابستگی به بازی های رایانه ای وجود ندارد و پژوهشگران آن را از 
ابعاد گوناگون، تعریف کرده اند و از واژه هایی چون »استفاده بیش 
از حد«، »اقدام آسیب زا«، »وابستگی« و »اعتیاد« برای نشان دادن 
استفاده افراطی از بازی های ویدئویی یا رایانه ای استفاده کرده اند 
نظرها،  اختالف  با  ولی   ،(2012 وکینگ،  کاس  (گریفیتیس، 
درباره اینکه اعتیاد به این بازی ها مشکلی رفتاری است، بین این 

پژوهشگران توافقی وجود دارد. 

بر اساس یک تعریف، اعتیاد به بازی های رایانه ای عبارت است 
از: استفاده افراطی و تکانشی از بازی های رایانه ای، به نحوی که 
منجر به بروز مشکالت اجتماعی و عاطفی برای فرد شود و با 
افراطی خود  به کنترل استفاده  قادر  این مشکالت، فرد  وجود 
نباشد (لمنز، والکنبرگ و پیتر، 2009). اکنون مفهوم اعتیاد که به 
طور سنتی برای توصیف وابستگی جسمانی به ماده  مخدر معینی 
استفاده می شد، برای توصیف استفاده بیش  از حد از اینترنت به 

عنوان نوعی اعتیاد رفتاری به کار می رود.

مراقبت هاست،  اصلی  هسته  و  مرکز  خانواده  که  آنجایی  از 
مؤثرترین خدمات آن هایی هستند که بر نقش خانواده تأکید کنند 
و برای توانمند سازی خانواده ها بکوشند، زیرا رویکرد خانواده محور، 
براي کودکان، والدین، خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات مؤثر 
رضایت مندي  افزایش  و  درماني  خدمات  ارتقای  باعث  و  است 
خانواده ها از خدمات ارائه شده مي شود (دالوند، رصافیانی و باقری، 
بر  مبتنی  درمانی  عنوان  به  مداخله های خانواده محور   .(2014
شواهد عملی برای کودکان و والدین با مشکالت متفاوت، در نظر 
گرفته شده است (سیدو، رتزلف، بئر، هائون و شویتزر 2013؛ 

کورسیو، ماک و جورج، 2013). 

تخلفات و بدرفتاری های نوجوانان تحت تأثیر عوامل خانوادگی 
مانند سبک های فرزندپروری و دلبستگی هستند. از آنجا که 
تنیده  درهم  فراخانوادگی  و  خانوادگی  فردی،  سیستم های 
تأثیر  اعضای خانواده  بر  نه تنها  شده اند، مداخله خانواده محور 
مثبت می گذارد، بلکه چنین تأثیری بر سیستم های همبستگی 

نرگس زینعلی و همکاران. بررسی اثربخشی برنامه روان شناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به بازی  های رایانه ای
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همکاران، 2013).  و  (کورسیو  دارد  نیز  فراخانواده  و  خانواده 
که  فرد محور  مداخله  های  با  مقایسه  در  خانواده محور  مداخله 
تنها بر افراد مشکل دار تمرکز دارند، به عنوان درمانی تعریف 
می شود که در آن اعضای خانواده و شبکه گسترده تر خانوادگی 
مشارکت  اعضا،  همه  مشکالت  حل  برای  درمان  فرایند  در 

می کنند (لیدل، روئه، داکف، ونگوو و هندرسون 2006). 

مطالعات مختلف نشان داده اند مداخله های خانواده محور در 
تأثیر بیشتر و مؤثرتری دارند  با مداخله های فرد محور  مقایسه 
خانواده  اعضای  عملکرد  بهبود  برای  روش  این  از  می توان  و 
استفاده کرد. براون فنبرنر (1974)، در یکی از اولین بررسی های 
انجام شده روی مداخله بهنگام، گفت که بدون مشارکت خانواده، 
اندک  تأثیرات  ناموفق بودن مداخله، زیاد خواهد بود و  احتمال 
حاصل شده نیز بدون مشارکت خانواده از بین می روند (فرامرزی 
آموزش  بلندمدت  تأثیر   (2009) جوانینگ3   .(2009 افروز،  و 
و  کرده  بررسی  را  تعارض  دارای  زوج  های  در  زناشویی  ارتباط 
نتایج پژوهش وی بیانگر افزایش رضامندی زوجیت، حتی بعد 
از پنج ماه دوره پیگیری است. اخیراً نیز، سیدو در مطالعه مرور 
سیستماتیک4 خود، تأثیر بیشتر و مؤثرتر مداخله خانواده محور بر 
روی اختالل های رفتاری و عاطفی نوجوانان را نسبت به درمان 

فرد محور نشان داده است (سیدو و همکاران، 2013). 

بررسی  دنبال  به  پژوهش  این  ذکر شده  مطالب  به  توجه  با 
اثربخشی برنامه روان شناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت 
والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به بازی های رایانه ای 
است. وجه تمایز این پژوهش با پژوهش های قبلی بررسی اثربخشی 
مداخله خانواده محور بر متغیر مستقیم (رضامندی زوجیت والدین) 
و متغیر غیر مستقیم (وابستگی به بازی های رایانه ای فرزندان) بود؛ 
در حالی که در پیشینه، پژوهشی با این هدف یافت نشد. هدف این 
پژوهش در قالب دو فرضیه مطرح می شود: 1. برنامه روان شناختی 
خانواده محور بر رضامندی زوجیت والدین اثربخش است؛ 2. برنامه 
روان شناختی خانواده محور بر وابستگی به بازی های رایانه ای فرزندان 

نوجوان اثربخش است.

روش

این پژوهش در حیطه تحقیقات شبه آزمایشی با گروه کنترل 
است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان متأهل شاغل 
در ستاد سازمان ثبت احوال کشور (610 نفر) بودند که از بین 
آنان 30 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب 
اشتغال  از:  بودند  عبارت  پژوهش  به  ورود  مالک های  شدند. 
داشتن  کشور،  احوال  ثبت  سازمان  در  والدین  از  یکی  حداقل 
وابستگی  از  والدین  بین 11تا 16 سال، شکایت  نوجوان  فرزند 

3. Joaning
4. Systematic review

زیاد فرزند نوجوان خود به بازی های رایانه ای و فضای مجازی، با 
هم زندگی کردن زن و شوهر و عالقه مندی به شرکت در پژوهش 

با امضای رضایت نامه کتبی.

روان شناختی  مداخله  دریافت  پژوهش:  از  خروج  مالک های 
مشابه به صورت هم زمان، ابتالی والدین یا فرزندانشان به بیماری 
گروه  اعضای  (برای  جلسه  سه  از  بیش  غیبت  و  حاد  جسمی 
آزمایشی). گروه آزمایشی در روند برنامه مداخله روان شناختی 
تدوین شده (12جلسه آموزش گروهی، هفته ای یک جلسه و هر 
جلسه 90 دقیقه) تحت آموزش قرار گرفتند. گروه گواه در این 
مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. همچنین پس از گذشت سه 

ماه از اتمام فرایند مداخله، مرحله پیگیری اجرا شد. 

ابزارها

مقیاس رضامندی زوجیت افروز5 فرم بلند 

ارزیابی میزان  برای  افروز در سال 1389  این مقیاس را که 
است، 110  ساخته  ایرانی  جامعه  فرهنگ  از  رضایت همسران 
موافق،  کاماًل  لیکرت  چهاردرجه ای  مقیاس  در  که  دارد  سؤال 
موافق، مخالف و کاماًل مخالف اندازه گیری می شود. زمان پاسخ 
به سؤال ها 30 دقیقه و دامنه نمرات از صفر تا 330 (حداکثر 
330 و نمره برش کمتر از 111) است. ارزیابی و نمره گذاری کلی 
مقیاس به نحوی است که نمره باالتر از 310، عالی؛ نمره بین 
279 تا310، خیلی خوب؛ نمره بین 223 تا 278، خوب؛ نمره 
بین 167 تا 222، متوسط؛ نمره بین 111 تا 167، قابل تحمل 
و نمره کمتر از 111 ناخوشایند و آسیب پذیر، محسوب می شوند. 

است:  شده  تشکیل  خرده مقیاس   10 از  مقیاس  این 
مطلوب اندیشی همسران (14 سؤال، حداکثر 42 نمره و نمره 
برش کمتر از 14)، رضامندی زوجیت (11 سؤال، حداکثر 33 
نمره و نمره برش کمتر از 12)، رفتار های شخصی (21 سؤال، 
حداکثر 62 نمره و نمره برش کمتر از 21)، رفتار های ارتباطی و 
اجتماعی (12 سؤال، حداکثر 36 نمره و نمره برش کمتر از 13)، 
روش حل مسئله (هشت سؤال، حداکثر 24 نمره و نمره برش 
کمتر از 10)، امور مالی و فعالیت های اقتصادی (9 سؤال، حداکثر 
از 11)، احساس و رفتار مذهبی  نمره برش کمتر  نمره و   27
(هشت سؤال، حداکثر 24 نمره و نمره برش کمتر از 10)، روش 
فرزندپروری (9 سؤال، حداکثر 27 نمره و نمره برش کمتر از 10) 
و اوقات فراغت (10 سؤال، حداکثر 42 نمره و نمره برش کمتر از 
12) و تعامل احساسی (کالمی و بصری) (14 سؤال، حداکثر 42 

نمره و نمره برش کمتر از 16) ساخته شده است. 

محبی در سال1390 در پژوهشی به سنجش عملی بودن و 
اعتبار و روایی مقیاس مذکور پرداخته و برای محاسبه اعتبار این 

5. Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS)
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مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده است که مقدار این 
آماره 0/989 به دست آمد و این نشان دهنده اعتبار باال و مطلوب 
روایی  و  عاملی  تحلیل  نتایج  همچنین،  است.  مذکور  مقیاس 
سازه، 9 عامل را در این مقیاس نشان داده اند. برای تعیین روایی 
مالکی آن نیز از پرسش نامه رضامندی زوجیت انریچ هم زمان با 
اجرای این آزمون استفاده شده و در سطح معناداری 99 درصد 
همبستگی (0/437) حاصل شده است و این نتایج حاکی از وجود 

همگرایی مطلوب ابزار های فوق است.

رویکرد  سالم،  ازدواج  رویکرد  اساس  بر  ساخته شده  مقیاس 
شناختی  اجتماعی و تجارب بالینی در زمینه رضامندی زوجیت در 
بستر فرهنگ اسالمی ایرانی و مناسب برای موقعیت  های پژوهشی 
ابراز و  بالینی است. ضرایب همسانی درونی 0/95 برای کل  و 
ضرایب بین 0/64 تا 0/86 برای زیر مقیاس ها، نشان داده است 
مقیاس، دارای همسانی درونی مطلوب و مناسب و اجراشدنی 

برای بررسی رضامندی همسران است.

پرسش نامه وابستگی به بازی های رایانه ای6 

این پرسش نامه را که میزان وابستگی نوجوانان را به بازی های 
رایانه ای می سنجد، آیاس، کیکر، هورزام، در سال 2011 ساخته اند 
و شامل یک عامل و 26 آیتم است و شاخص  های کلیدی آن 
موفقیت نشدن  جبران  بازی7،  توقف  در  مشکل  از:  عبارت اند 
از  مسئولیت ها  تعویق  بازی8،  در  موفقیت  با  واقعی  زندگی  در 
طریق بازی و ترجیح دادن بازی بر دیگر فعالیت ها9 که با مقیاس 
پنج سطحی لیکرت نمره گذاری شده است. حداقل مجموع نمره 
این پرسش نامه 26 و حداکثر آن 130 است و هرقدر مجموع 
نمره کسب شده از سوی نوجوان بیشتر باشد، نشانگر وابستگی 

بیشتر او به این بازی ها خواهد بود. 

همکاران  و  آیاس  مطالعه  در  مقیاس  این  درونی  پایداری 
سال  در  که  آیاس  و  هورزام  رندلر،  ولمر،  مطالعه  در  0/95و 
2014، بر روی 741 نوجوان 11 تا 16 ساله اجرا شد، 0/92 
بوده است. با توجه به اینکه این پرسش نامه هنجار ایرانی نداشته 
با  بازنگری پرسش نامه  از ترجمه، اصالح و  است، محقق پس 
 40 سوی  از  آن  تکمیل  و  روان شناسی  گروه  استادان  کمک 
دانش آموز 11 تا 16 ساله تهرانی، ضریب پایایی آن را با استفاده 

از آلفای کرونباخ 0/93 محاسبه کرد.

مداخله

جاذبه ها  قبیل:  از  اهدافی  پژوهش  این  مداخله  محتوای 

6. Computer Game Addiction (CGA)
7. Unable to stop playing games
8. Compensating lack of success in real life with success in games
9. Procrastinating responsibilities because of playing and prefer-
ring games over other activities

زندگی،  مهارت های  آموزش  ضرورت  زناشویی،  دافعه های  و 
ویژگی  های نوجوانی و اختالل های عاطفی شایع دوره نوجوانی 
مهارت  های خود آگاهی، همدلی،  رایانه،  به  وابستگی  موضوع  و 
حل  و  منفی  هیجانات  کنترل  بین فردی،  روابط  مؤثر،  ارتباط 
مسئله و تصمیم گیری، تحریف  های شناختی و علیت حلقوی را 
دنبال می کرد (موریسون، روسو و کمپ، 2008؛ هووارت و فیشر، 
2005؛  شکوهی یکتا، اکرم و شهائیان، 2012؛ قاسم زاده، افروز، 

به پژوه و شکوهی یکتا، 2017) (جدول شماره 1). 

شیوه اجرای مرحله دوم

تمامی  از  کشور،  احوال  ثبت  سازمان  در  فراخوانی  در  ابتدا 
شاغالن برای شرکت در جلسه ای عمومی در حوزه ارتقای سالمت 
روان دعوت و در آن جلسه درباره مؤلفه های مدنظر این پژوهش 
صحبت شد. طی مصاحبه وگفت وگو با شرکت کنندگان در جلسه، 
خانواده هایی را که فرزندان آنان با چالش وابستگی به بازی های 
رایانه ای و فضای مجازی روبه رو بودند، شناسایی و برای شرکت در 
دوره ثبت نام شدند. اسامی 30 نفر از افراد که واجد همه شرایط 
مدنظر این پژوهش بودند، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 

آزمایشی و گواه تقسیم شدند.

برنامه آموزشی اصلی در مرداد سال 1396 (از تاریخ 96/5/23) 
با تشکیل کانالی تلگرامی متشکل از اعضای گروه آزمایشی و ارسال 
لینک پرسش نامه ها برای تمامی اعضا و تکمیل مقیاس رضامندی 
زوجیت افروز و پرسش نامه وابستگی به بازی های رایانه ای10 آغاز 
شد. 12 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای در روز های دوشنبه هر هفته 
در محل سالن همایش »ساختمان شماره 1« سازمان ثبت احوال 
کشور برگزار شد که در هر جلسه یک پاورپوینت به همراه یک 
فیلم کوتاه، متناسب با محتوای آموزشی همان جلسه آماده شد 
و فرم  های کاربرگ تمرینی نیز طراحی شد و در اختیار اعضای 
هر جلسه  ابتدای  در  گرفت. همچنین  قرار  در جلسات  حاضر 

حضور و غیاب انجام شد و صدا و فیلم نیز از دوره تهیه شد. 

یافت  پایان  دوره  پس آزمون،  اجرای  با  سال 1396  آبان  در 
اجرای  نتایج  بهمن سال 1396  پیگیری در  ماه  از سه  و پس 
آزمون ها جمع آوری شد و به صورت هم زمان لینک پرسش نامه ها 
انتظار) نیز ارسال و آنان  برای کلیه اعضای گروه گواه (لیست 
پیش آزمون  سؤال های  به  مداخله ای  هیچ گونه  دریافت  بدون 
تحلیل  پاسخ ها  از جمع بندی  دادند و پس  پاسخ  و پس آزمون 
آماری داده ها انجام شد. با توجه به ماهیت پژوهش، یافته  های 
این پژوهش شامل دو بخش است: یافته  های توصیفی و یافته  های 
حاصل از آزمون  های استنباطی که با استفاده از نسخه 24 نرم افزار 
SPSS تحلیل شد. در بخش توصیفی به شاخص  های مربوط به 
توزیع نمونه آماری (میانگین و انحراف معیار) و در بخش آمار 

10. Color Graphics Adapter (CGA) 
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جدول 1. محتوای بسته مداخله ای

انتظارها تکلیف خانگی محتوا هدف ها جلسه

آمادگی الزم برای 
شرکت مستمر و منظم 

در جلسات و انجام 
تکالیف خانگی

ندارد
آشنایی و معارفه، هدف گذاری گروهی، صحبت درباره 

ضرورت آموزش و توافق بر روی قوانین و هنجارهای گروه، 
اجرای پیش آزمون ها و اخذ رضایت آگاهانه

جلب اعتماد و توجیه 
شرکت کنندگان در دوره مقدماتی

ارزیابی روابط خود با 
همسر و فرزند نوجوان

تهیه فهرست چیزهایی 
که فرد و همسرش را 

خوشحال می کند.

گرفتن پرسش نامه CGA تکمیل شده، آشنایی با مفهوم 
خانواده، ویژگی های خانواده سالم، رضامندی زوجیت و 

مؤلفه های آن، جاذبه ها و دافعه های زوجین، تمرین از طریق 
بحث گروهی، نمایش فیلم کوتاه، جمع بندی مطالب و پاسخ 

به سؤاالت و دادن تکلیف خانگی

ایجاد دانش و آگاهی درباره مفهوم 
خانواده و رضامندی زوجیت و 

راه های افزایش آن
اول

شناسایی وضعیت 
عاطفی و میزان 

وابستگی فرزند نوجوان 
خود به بازی های 

رایانه ای

اصالح و تکمیل فهرست 
خوشحال کننده ای فرد و 

همسرش

مرور تکالیف جلسه قبل، تشریح اختالل های عاطفی در 
فرزندان و رابطه این اختالل ها با تعامالت درون خانوادگی، 

توضیح درباره وابستگی به فضای مجازی )بازی های 
رایانه ای( و چگونگی آن در بستر خانواده، تمرین از طریق 

بحث گروهی، نمایش فیلم کوتاه، جمع بندی مطالب و پاسخ 
به سؤاالت و دادن تکلیف خانگی

ایجاد دانش درباره اختالل  های 
عاطفی فرزندان و اختالل اعتیاد 

به بازی های رایانه ای و انتقال این 
دانش به همسر و فرزند نوجوان

دوم

تمرین گوش دادن و 
تشخیص مواقعی که 
به دلیل وجود موانع 

گوش دادن، نمی تواند با 
همسر و فرزند نوجوان 
خود رابطه درست برقرار 
کند و ارزیابی و اصالح 

رفتار خود

نوشتن دو موقعیتی که در 
آن به صورت ناخواسته 
به حرف های همسر یا 

فرزند نوجوان خود گوش 
نداده اند.

نوشتن موقعیتی که در آن 
با همسر یا فرزند نوجوان 
خود دچار تعارض شده 

یا گفت وگوی خشمناکی 
انجام داده اند.

مرورتکالیف جلسه قبل، آشنایی با مهارت های زندگی و 
ضرورت آموزش آن ها به والدین و فرزندان، آموزش مهارت 

ارتباط مؤثر، انجام تمرین ازطریق بارش فکری، نمایش فیلم، 
جمع بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت و 

دادن تکلیف خانگی

ایجاد دانش درباره مهارت های 
اساسی زندگی و موانع گوش دادن 
که با آن ها آشنا شدند )ذهن خوانی، 
مرور ذهنی، گوش دادن انتخابی، 

قضاوت کردن، خیال پردازي، 
نصیحت کردن، یکی به دو کردن، 
حق به جانب بودن، منحرف کردن 

بحث، تسکین دادن( و بهبود رفتارها 
و ارتباط با همسر و فرزند نوجوان

سوم

شناسایی موانع ارتباط 
مؤثر با همسر و فرزند 
نوجوان خود و تمرین 

الزم برای برطرف کردن 
آن ها

نوشتن یک یا دو موقعیت 
که در آن توانسته اند با 

غلبه بر موانع ارتباط مؤثر، 
رابطه ای قابل قبول برقرار 
کنند که منجر به تولید 

احساس مثبت در خودشان 
و طرف مقابلشان شود.

مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش مهارت گوش دادن فعال، 
موانع گوش دادن و ارتباط مؤثر، کنترل بیرونی و رفتارهای 

جایگزین، آشنایی با اصول ارتباط سالم، انجام تمرین ازطریق 
بحث گروهی، نمایش فیلم کوتاه، جمع بندی مطالب و پاسخ 

به سؤاالت و دادن تکلیف خانگی

ایجاد دانش در زمینه راه های ارتباط 
سالم و 7 رفتار مخرب رابطه و 7 
رفتار جایگزین در ارتباط با همسر 

و فرزند نوجوان خود و تغییر نگرش 
براساس آموخته ها

چهارم

تشخیص موقعیت های 
تعارض و تمرین نه گفتن 
و یادگیری نحوه صحیح 
مطرح کردن یک خواسته 
از همسر و فرزند نوجوان

نوشتن یک یا دو موقعیت 
ناراحت کننده و اینکه 
بنویسند، او چه گفت، 
خودشان چه گفتند، 
آیا طور دیگري هم 

می توانستند بگویند و رفتار 
کنند؟

مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش مهارت بین فردی، 
انواع حمایت، فواید روابط بین فردی، اجزا و عناصر روابط 
بین فردی، ویژگی های گروه ، جرئت ورزی و پیامدهای 

منفی نداشتن جرئت ورزی، عوامل دوری و راهکارهای ابراز 
جرئت ورزی، فرهنگ گفتاری در رفتار جرئت مندانه، انجام 
تمرین ازطریق ایفای نقش، بحث گروهی، سؤال کردن، 

نمایش فیلم، جمع   بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت و دادن 
تکلیف خانگی

ایجاد دانش درباره گروه خانواده و 
نقش و وظیفه هریک از اعضای 

گروه و یادگیری »هنر نه گفتن« و 
خودکارآمدی

پنجم

بازشناسی خطاهای 
شناختی و اصالح آن ها 
و توجه به این نکته که 
به دنبال مقصر و عامل 
شروع کننده مشکالت در 

زندگی مشترک نباشند

یادداشت کردن افکار برای 
به چالش کشیدن خطاهاي 

ذهنی خود

مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش مفهوم خطاهای شناختی 
و علیت حلقوی، تأثیر آن ها بر زندگی مشترک، آشنایی با 
ABC رفتار و انواع خطاهای شناختی و اصالح خطاهای 

شناختی، انجام تمرین از طریق بارش فکری، بحث گروهی، 
سؤال کردن، نمایش فیلم، جمع بندی مطالب و پاسخ به 

سؤاالت و دادن تکلیف خانگی

ایجاد دانش درباره خطاهای 
 ABC شناختی، علیت حلقوی و

رفتار و نحوه دیدن افکار از بیرون 
و ارزیابی رفتارهای خود، همسر و 

فرزند نوجوان

ششم
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انتظارها تکلیف خانگی محتوا هدف ها جلسه

افزایش اعتمادبه نفس و 
همدلی بیشتر به جای 

همدردی

پاسخ دادن به 17 سؤال 
درباره خود

نوشتن موقعیت هایی که 
در آن با همسر یا فرزند 

خود همدلی کرده اند

آشنایی با توانمندی ها، مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش 
مفهوم و چگونگی تشکیل خودآگاهی خود در رابطه با 

دیگران، مفهوم همدلی، اجزا و مؤلفه های همدلی، شناخت 
احساسات و نحوه برخورد صحیح با آن ها، تفاوت همدلی و 
همدردی، تمرین از طریق جمالت ناتمام، بحث گروهی، 
نمایش فیلم، جمع بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت و دادن 

تکلیف خانگی

توجه بیشتر به خود و افزایش آگاهی 
از خود و افزایش اعتماد به نفس با 
تمرکز بر توانایی ها واستعدادهای 

خود و بهبود ارتباط با همسر و فرزند 
نوجوان

هفتم

کنترل استرس و 
خشم خود با استفاده از 
تکنیک های آموخته شده

پاسخ به سؤال های 
پرسش نامه ارزیابی میزان 

استرس
نوشتن آنچه باعث خشم 
آنان شده و موقعیت هایی 

که در آن خشمگین 
شده اند.

مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش مهارت مدیریت استرس، 
ماهیت، انواع نشانه ها و اثرات استرس مزمن، منابع استرس 
و روش های مقابله با استرس )مسئله مدار و هیجان مدار(، 

احساس عصبانیت، موقعیت های خشم برانگیز، عوارض خشم، 
شناسایی شیوه های عملی برای کنترل خشم، انجام تمرین 
از طریق بحث گروهی، سؤال کردن، نمایش فیلم کوتاه، 
آرام سازی روانی، جمع بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت و 

دادن تکالیف خانگی

شناخت موقعیت های تنش زا و 
شرایط خشمگین شدن و توانایی 
مدیریت استرس و خشم خود با 
هدف ارتقای سالمت جسمی و 
روانی خود، همسر و فرزند نوجوان

هشتم

تمرین کافی برای فراگیری 
نحوه صحیح حل یک 

مشکل کوچک یا متوسط 
در ارتباط با همسر یا فرزند 

نوجوان خود

نوشتن یک مشکل و ارائه 
راه حل های آن و ارزیابی 

فوائد و ضررهای هریک از 
راه حل ها

مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش مهارت حل مسئله 
سازگارانه، انواع مشکالت،گام های حل مسئله، آشنایی با 

تکنیک های بارش فکری، انتخاب بهترین راه حل، راه های 
ارزیابی اجرای راه حل، انجام تمرین از طریق بحث گروهی و 
نمایش فیلم کوتاه، جمع بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت و 

دادن تکلیف خانگی

توانایی حل مسئله سازگارانه در 
موقعیت های شغلی و خانوادگی نهم

بازبینی تصمیمات 
گرفته شده و تشخیص 
تصمیمات احساسی و 

منطقی

نوشتن یک تصمیم به 
همراه دالئل خود

مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش مهارت تصمیم گیری، 
عوامل شخصی مؤثر در تصمیم گیری، روش های معمول 
در تصمیم گیری )احساسی، آنی، واگذاری تصمیم گیری به 
دیگران، پشت گوش انداختن و اهمال کاری و تصمیم گیری 

منطقی( انجام تمرین از طریق گروه های کوچک، 
سؤال کردن، بحث گروهی، نمایش فیلم کوتاه، جمع بندی 

مطالب و پاسخ به سؤاالت و دادن تکلیف خانگی

توانایی تصمیم گیری منطقی 
در شرایط مختلف به جای 

تصمیم گیری های احساسی و آنی
دهم

توجه بیشتر به نوجوان و 
رفتارهای او واستفاده از 
تکنیک های آموخته شده 

به جای روش های 
ناکارآمد قبلی

شرح رفتار نامطلوب فرزند 
و روش برخورد او و نتیجه 

حاصل شده

مرور تکالیف جلسه قبل، تشریح مفهوم فرزندپروری و 
محورهای اساسی فرزند پروری )محبت و کنترل(، سبک های 

فرزند پروری )A,B,C,D( آشنایی با نکات اساسی در 
فرزندپروری، نحوه برقراری ارتباط مؤثر با فرزندان، نحوه 
تأیید و تشویق رفتارهای مثبت، شیوه دستوردادن، نحوه 
آموزش رفتار جدید، آموزش مدیریت رفتار نامطلوب، 

فرزندپروری مثبت و اصول آن، آشنایی با رفتارهایی که به 
روحیه فرزند ما آسیب می زند، تمرین از طریق بحث گروهی، 

سؤال کردن، نمایش فیلم و جمع بندی مطالب و پاسخ به 
سؤاالت و دادن تکلیف خانگی

ارزیابی سبک فرزندپروری خود 
و استفاده از تکنیک های صحیح 

تربیتی
یازدهم

اختصاص زمان کیفی 
برای فرزند نوجوان خود 

و جلب مشارکت او 
در امور و ایجاد انگیزه 

مشارکت در او

نوشتن موقعیتی که 
در آن با فرزند نوجوان 
خود مشورت کرده اند و 

نتایج آن

مرور تکالیف جلسه قبل، نوجوانی و تغییرات مهم دوران 
نوجوانی )جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی( و نحوه 
برقراری ارتباط بهتر با نوجوانان، اختصاص زمان کیفی به 
نوجوان و همدلی با او، انجام تمرین ازطریق بحث گروهی، 
نمایش فیلم کوتاه، جمع بندی مطالب و پاسخ به سؤاالت و 

دادن تکلیف خانگی

تمرین برخورد صحیح با نوجوانان 
و مهارت یافتن در برقراری ارتباط 

سالم و مؤثر با آن ها
دوازدهم

استمرار انجام تمرین ها 
و شرکت در جلسات 

مشاوره اختصاصی
ندارد

جمع بندی مطالب مطرح شده در دوره، تشکر و قدردانی 
از حضور مستمر در این دوره، اجرای پس آزمون و اهدای 
گواهی نامه آموزشی طی دوره به شرکت کنندگان و دادن 

هدیه فرهنگی

گرفتن بازخورد از دوره و ترغیب 
شرکت کنندگان به ادامه تمرین ها در 

طول زندگی
پایانی
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وابسته  متغیر های  بر  مداخله  اثربخشی  بررسی  به  استنباطی 
و همچنین بررسی اثر مداخله در گروه آزمایشی با استفاده از 
روش های تحلیل کوواریانس چند متغیره11 و تحلیل واریانس با 

اندازه گیری مکرر12 پرداخته شد.

یافته ها

متغیر های  از  توصیفي حاصل  یافته هاي  ابتدا  این بخش  در 
وابسته، به تفکیک مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در 

دو گروه آزمایش و کنترل ارائه شده است (جدول شماره 2).

جدول شماره 2 نشانگر کاهش میانگین در متغیر اعتیاد به 
بازی های رایانه ای و افزایش رضامندی زوجیت گروه آزمایشی، 
به  است.  پیگیری)  و  پس آزمون  (مرحله  آموزش  دوره  از  پس 
عبارت دیگر گروه آزمایشی پس از تجربه مداخله، شرایط بهتری 
را گزارش کرده است؛ در حالي که گروه گواه تقریباً در بین مراحل 
پیش آزمون و پس آزمون تغییر چشمگیری را نشان نمي دهد. در 
ادامه برای بررسی دقیق فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس 
چند متغیره استفاده خواهد شد؛ بنابراین، قبل از استفاده از این 

11. Multivariate Analysis of Covariance ( MANCOVA)
12. Repeated Measure (RM)

برابری  و  لوین  آزمون  با  واریانس  همگنی  مفروضه های  آزمون 
ماتریس های کوواریانس با آزمون ام. باکس بررسی شدند. 

بر اساس آزمون لوین فرض F، هیچ یک از متغیر های اعتیاد 
زوجیت  رضامندی  و   (F11/33=28و) رایانه ای  بازی های  به 
فرض  بنابراین،  (P<0/05)؛  نبودند  معنادار   (F10/36=28و)
ام.  آزمون  نتایج  همچنین  است.  برقرار  واریانس ها  همگنی 
است   F مقدار  معنادارنبودن  از  (1/2=141122/3وF3) حاکی  باکس 
کوواریانس  ماتریس های  برابری  شاهد  بنابراین،  (P<0/05)؛ 
مشاهده شده متغیر های وابسته بین گروه ها هستیم و در نتیجه 
برای بررسی فرضیه های این پژوهش استفاده از تحلیل کوواریانس 

چند متغیره بالمانع است.

همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، یافته های 
حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره حاکی از آن است که در 
تمام آزمون ها F به دست آمده با درجه آزادی 2 و 25 در سطح 
P<0/05 معنادار است. یافته ها نشان داد در متغیر های رضامندی 
زوجیت و اعتیاد به بازی های رایانه ای در دو گروه، پس از حذف اثر 
پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد: (P>0/05)، (22 وdf=3) و 
(F=92/63 و Pillai’s Trace=0/9). در ادامه برای درک دقیق تر 
و بررسی تأثیر جداگانه متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته 

جدول 2. آماره های توصیفی متغیر اعتیاد به بازی های رایانه ای و رضامندی زوجیت

گروه

مرحله کنترلمتغیر آزمایش

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

8/573 47/733 9/889 48/067 پیش آزمون
اعتیاد به بازی های 

9/997رایانه ای 48/067 7/423 40/933 پس آزمون

- - 8/453 39/600 پیگیری

40/021 279/867 93/385 276/667 پیش آزمون

38/744رضامندی زوجیت 277/667 80/640 290/533 پس آزمون

- - 77/296 296/200 پیگیری

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهFمقدارآزمون

0/8892/632250/001اثر پیالیی

0/1192/632250/001المبدای ویلکز

7/492/632250/001اثر هاتلینگ

7/492/632250/001بزرگ ترین ریشه روی
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جدول آزمون های اثرات بین  آزمودنی ارائه می شود. 

نتایج جدول شماره 4 حاکی از آن است که میانگین نمرات 
اصالح شده پس آزمون متغیر های رضامندی زوجیت و اعتیاد به 
بازی های رایانه ای، بعد از برداشتن اثر نمرات پیش آزمون در دو 
 (P>0/05) گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار داشته
و این موضوع حاکی از تأثیر مثبت برنامه مداخله روان شناختی 
خانواده محور بر متغیر های رضامندی زوجیت و اعتیاد به بازی های 
رایانه ای بوده است و دامنه اندازه اثر های به دست آمده بین 61 
تا 82 است. این میزان از اندازه اثر بر اساس طبقه بندی کوهن 
از اندازه اثر، در محدوده متوسط تا زیاد قرار دارد؛ بنابراین، هر 
دو فرضیه پژوهش تأیید شد. در ادامه برای بررسی پایداری اثر 
مکرر  اندازه گیری  آماری  روش  از  پیگیری،  مرحله  در  مداخله 
از  موچلی،  کرویت  آزمون  معنادارشدن  دلیل  به  شد.  استفاده 

آماره های تعدیل یافته F گرینهوس گیاسر استفاده شد. 

متغیر های   F که  است  آن  از  حاکی  شماره 5  نتایج جدول 
رایانه ای  بازی های  به  اعتیاد  و   (16/24) زوجیت  رضامندی 
(183/3) در گروه آزمایش معنادار است (P>0/05). این موضوع 

حاکی از تأثیر مثبت برنامه مداخله ای خانواده محور بر متغیر های 
رضامندی زوجیت و اعتیاد به بازی  های رایانه ای در طول مراحل 
اثر های  اندازه  دامنه  و  بوده  پیگیری  و  پس آزمون  پیش آزمون، 
به دست آمده بین 55 تا 87 است. در ادامه، بررسی نمودار های 
متغیر های وابسته حاکی از ثبات و ادامه اثر مداخله تا مرحله 

پیگیری است. (تصاویر شماره 1 و 2).

بحث 

روان شناختی  برنامه  اثربخشی  بررسی  با هدف  پژوهش  این 
وابستگی  و  شاغل  والدین  زوجیت  رضامندی  بر  خانواده محور 
فرزندان نوجوان آنان به بازی های رایانه ای انجام و در قالب دو 

فرضیه بررسی شد.

خانواده محور  روان شناختی  برنامه  اثربخشی  نخست  فرضیه 
به  مربوط  یافته  بود.  شاغل  والدین  زوجیت  رضامندی  بر 
این فرضیه نشان داد بین دو گروه آزمایشی و گواه در متغیر 
رضامندی زوجیت، تفاوت معناداری وجود دارد و این تأثیر مثبت 
تا مرحله پیگیری تداوم داشته است. نتایج به دست آمده از این 

جدول 4. نتایج اثر بین آزمودنی رضامندی زوجیت و اعتیاد به بازی های رایانه ای

اندازه اثرمعناداریFدرجه آزادینوع سوم مجذوراتمتغیر وابسته

1474/89141/450/0010/61رضامندی زوجیت

416/461137/030/0010/82اعتیاد به بازی های رایانه ای

جدول 5. نتایج آزمون هاي اثر درون گروهی (اندازه گیری مکرر)

اندازه اثرمعناداریFدرجه آزادینوع سوم مجذوراتمتغیر وابسته

3228/191/0516/240/0010/55رضامندی زوجیت

623/761/14183/30/0010/87اعتیاد به بازی های رایانه ای

نرگس زینعلی و همکاران. بررسی اثربخشی برنامه روان شناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به بازی  های رایانه ای

 میانگین متغیر رضامندی زوجیت گروه ازمایش در سه مرحلهنمودار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصویر 1. میانگین متغیر رضامندی زوجیت گروه آزمایش در سه مرحله

290

285

280

275

270

ین
انگ

می

مرحله
1                      2                     3

 ای گروه ازمایش در سه مرحلههای رایانهمیانگین متغیر اعتیاد به بازینمودار 

 

تصویر 2. میانگین متغیر اعتیاد به بازی های رایانه ای گروه آزمایش در سه مرحله

50

48

46

44

42

40

38

ین
انگ

می

مرحله
1                      2                     3

http://bjcp.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


109

پاییز 1396 . دوره 12 . شماره 2

فرضیه با یافته های حاصل از مطالعات پژوهشگران دیگر درباره 
رضامندی  ارتقای  بر  خانواده محور  آموزش های  اثربخش بودن 
زوجیت همسران از جمله خلعتبری، قربان شیرودی، عذاری، بذله 
ماراسی (2013)،  و  الماسی، آکوچکیان  و سفریزدی (2013)، 
 ،(2016) اسماعیلی  و  منشادی  دهقان  اسماعیلی،  عزیزی، 
سجادی و همکاران (2015)، امتائه و اسدی (2015)، پروین، 
خواجه الدین،   ،(2014) وردنجانی  رفیعی  و  امینیان  فاطمی، 
ریاحی، صالحی ویسی و ایزدی مزیدی (2010)، یوسفی (2016)،  
غالم رضایی، حسینی و کریمی نژاد (2017)، حسین پور، شهرویی 
و عبادی (2009) و حسینی، رسولی، داورنیا و بابایی گرمخانی 

(2016) همخوانی دارد. 

تمامی  بر  مداخله  این  اثربخشی  علت  تبیین  منظور  به 
زیرمقیاس های رضامندی زوجیت، اشاره به ویژگی  های این برنامه 
الزم به نظر می رسد. اولین نکته درباره رویکرد انتخابی و روش 
آموزش است. در رویکرد شناختی رفتاری عالوه بر انتقال دانش و 
گرفتن بازخورد و تغییر نگرش، از تمرین  های تکلیفی نیز برای 
ایجاد مهارت به منظور تغییر رفتار، استفاده می شود که این نوع 
از آموزش نه تنها باعث یادگیری های غیرسطحی می شود، بلکه 
دارای اثرات ماندگارتری نیز هست. هرچند انجام تکالیف خانگی 
برای بزرگساالن، به ویژه مردها، دشوار است و معموالً این مراجعان 
ترجیح می دهند به جای روش نوشتاری برای طرح مشکالت خود، 
از روش گفتاری استفاده کنند، پس از آگاهی از اثرات نوشتن 
مطالب در کاربرگ  های تمرینی، برای انجام تمرین های مربوطه 

تالش کافی می کنند که این موضوع موجب بهبود نتایج شد. 

دومین نکته مربوط به محتوای این برنامه می شود. محور اصلی 
این آموزش، مهارت  های زندگی است. برنامه آموزش مهارت های 
منظور  به  بهداشت  جهانی  سازمان  اولین بار  برای  را  زندگی 
پیشگیری از مشکالت فردی و افزایش سطح بهداشت روانی افراد 
و جامعه در 10 برنامه تدوین کرد. امروزه با وجود ایجاد تغییرات 
عمیق فرهنگی و تغییر شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در 
رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های الزم و اساسی هستند 
و همین موضوع آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی 
روزمره، آسیب پذیر کرده است؛ در حالی که همه مهارت های الزم 
برای زندگی را می توان فراگرفت؛ بنابراین، جای خالی این آموزش 
در زندگی شرکت کنندگان در این دوره، باعث مشارکت فعال تر 

آنان و افزایش جذابیت و میزان اثربخشی آموخته ها شد. 

مهارت  های  محتوا،  تدوین  در  بعدی  محور  برنامه،  این  در 
زندگی زناشویی بود و هنگامی که شرکت کنندگان در دوره با این 
مهارت ها بیشتر آشنا می شدند و با انجام تمرین ها، از آموخته ها 
بیشتری  انگیزه  می کردند،  استفاده  خود  خانوادگی  زندگی  در 
برای شرکت در دوره پیدا می کردند و این موضوع در افزایش 
میزان اثربخشی آموزش به آنان، تأثیر بسزایی داشت. با توجه به 
این نکته مهم که برای انجام هر کاری کسب مهارت در آن کار 

ضرورت است و در حالی که در جامعه ما، قبل از ازدواج و آغاز 
زندگی مشترک و تربیت فرزندان، هیچ آموزشی به همسران داده 
نمی شود، عالقه مندی فراوان شرکت کنندگان به مطالب ارائه شده 
در این دوره توجیه پذیر است. نکته آخر، اینکه ارتقای رضامندی 
زوجیت با آموزش زوجین، یکی از راهکارهای مدیریت احساسات، 
راه حل های  می شود  باعث  و  است  زوجین  رفتار های  و  افکار 

مناسب تری برای مقابله با مشکالتشان برگزینند.

فرضیه دوم اثربخشی برنامه روان شناختی خانواده محور درباره 
اعتیاد به بازی های رایانه ای بود. یافته مربوط به این فرضیه نشان 
داد بین دو گروه آزمایشی و گواه در متغیر اعتیاد به بازی های 
رایانه ای تفاوت معناداری وجود دارد و این تأثیر مثبت تا مرحله 
پیگیری تداوم داشته است. این بخش از این پژوهش فاقد پیشینه 
پژوهشی است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، به آموزش 
والدین و بررسی نتایج و اثربخشی آن به طور غیرمستقیم بر میزان 
وابستگی فرزندان آنان به بازی های رایانه ای، پرداخته نشده است. 
زمانی، عابدینی و خردمند (2012) در مطالعه بر روی 254 نفر 
از دانش آموزان نوجوان، به این نتیجه دست یافتند که والدین با 
سبک فرزندپروری قاطعانه، از طریق ایجاد و توسعه مهارت های 
خودکنترلی و مدیریت زمان در فرزندان خود، احتمال وابستگی 
آنان به بازی های رایانه ای را کاهش می دهند. والجوس و کاپا13 
(2010) نیز رابطه بین استفاده از بازی های رایانه ای و متغیر های 
روان شناختی (عملکرد خانواده، تصمیم گیری و رفتار خشن) را 

بررسی کردند و ارتباط معناداری بین آن ها یافتند.

آنیو تاورن (2008) نیز نشان داد وجود جو عاطفی نامساعد 
در خانواده باعث افزایش میزان اعتیاد به رایانه می شود. در تبیین 
علت اثربخشی این مداخله نیز می توان گفت که اوالً وابستگی 
زیاد نوجوانان به بازی های رایانه ای که علت شکایت والدین از 
رفتار نوجوانان در این پژوهش بود، خود معلول رابطه نادرست 
والدین با یکدیگر و با فرزند نوجوانشان است. به بیان دیگر نتایج 
این پژوهش حاکی از این واقعیت است که والدین به جای شکایت 
از رفتار افراطی فرزندان نوجوان خود در فضای مجازی و استفاده 
زیاد آنان از بازی های رایانه ای، می توانند با فراگیری مهارت های 
زندگی و روش های درست برخورد با نوجوانان و در نهایت بهبود 
فضای عاطفی حاکم بر خانواده و اختصاص زمان کیفی الزم به 
فرزند نوجوان خود، نه تنها باعث کاهش نشانه های اختالل های 
عاطفی او شوند، بلکه زمینه کاهش وابستگی آنان را به بازی های 

رایانه ای نیز فراهم کنند.

دوم اینکه همان گونه که نتایج این پژوهش نشان داده است، با 
وجود خود اظهارِی فرزنداِن نوجواِن والدیِن شرکت کننده در این 
دوره آموزشی، میزان وابستگی آنان به بازی های رایانه ای کاهش 
یافته است. این موضوع نشانگر این واقعیت است که با وجود رشد 

13. Vallejos & Capa
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چشمگیر تکنولوژی و فناوری اطالعات در این عصر و جذابیت های 
فراوان فضای مجازی و بازی های رایانه ای، هنوز نمی توان نقش 
بسزای خانواده به معنای اعم و والدین شاغل به معنای اخص را در 
بروز اختالل اعتیاد به بازی های اینترنتی و رایا نه ای نادیده گرفت. 
والدین می توانند با افزایش آگاهی و مهارت آموزی، نیاز های فرزند 
نوجوان خود را تامین کنند و با توجه ویژه به نیاز های عاطفی او، 
در پیشگیری از وابستگی شدید او به بازی های رایانه ای نقش 
درخور توجهی ایفا کنند. سوم اینکه به منظور اصالح و تغییر رفتار 
در افراد، صرفاً استفاده از روش های آموزش مستقیم تنها راهکار 
مؤثر نیست و روش های آموزش غیرمستقیم نیز می تواند در این 

زمینه کارآمد و نتیجه بخش باشد.

از محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت تعمیم 
نتایج این پژوهش به جمعیت های دیگر اشاره کرد؛ این تعمیم 
باید با احتیاط انجام شود. همچنین عوامل متعددی بر رضامندی 
زوجیت والدین اثر دارد که کنترل کردن همه آن متغیر ها کار 
دشواری است. نتیجه اینکه با انجام مداخله این پژوهش (برنامه 
رضامندی  افزایش  باعث  می توان  خانواده محور)  روان شناختی 
بازی های رایانه ای شد.  به  زوجیت و کاهش وابستگی فرزندان 
و  درمانی  مراکز  و  سازمان ها  به  مداخله ای  برنامه  این  اجرای 

روان شناسان پیشنهاد می شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش بر اساس کدهای اخالق حرفه ای روان شناسان و 
مشاوران انجام شده است. برای اجرای مالحظات مذکور، این نکات 
رعایت شد: 1. شرکت افراد در این طرح به صورت داوطلبانه و با 
گرفتن رضایت نامه کتبی؛ 2. ارائه اطالعات کافی درباره چگونگی 
پژوهش به تمامی شرکت کنندگان؛ 3. احترام به اصل رازداری؛ 4. 
اطمینان بخشی به شرکت کنندگان مبنی بر عدم ضرر و زیان به 
دلیل شرکت در این پژوهش؛ 5 . تحمیل نکردن هزینه ناشی از 
شرکت در برنامه آموزش؛ 6. پیگیری مداخله ای در صورت لزوم 
حتی پس از پایان پژوهش یا خروج شرکت کنندگان از پژوهش؛ 
7. امکان انصراف شرکت کنندگان در صورت تمایل نداشتن به 
همکاری در هر مرحله از پژوهش؛ و 8 . اجرای جلسات آموزشی 
برای افراد گروه گواه پس از پایان پژوهش (در صورت تمایل آنان).

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای نویسنده اول در گروه 
روانشناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم 

و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران است.

مشارکت نویسندگان

مشارکت نویسندگان به این شرح است: نظارت و راهنمایی: 
غالمعلی  مسعود  واعتبارسنجی:  روش شناسی  افروز؛  غالمعلی 
لواسانی؛ و مفهوم سازی، تحلیل مطالب و تدوین: سوگند قاسم 

زاده و نرگس زینعلی.

تعارض منافع

بنا به اظهار نظر نویسندگان این مقاله تعارض منافع نداشته است.
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