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اثربخشي آموزش معنا محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل/  نصراصفهاني، نرگس و همکاران 

 محور بر عملكرد خانواده زنان متاهل-آموزش معنا اثربخشي
0Fنصراصفهانينرگس 

1 
  شهر خميني، اسالميكارشناس ارشد مشاوره خانواده، باشگاه پژوهشگران جوان ودانشگاه آزاد 

 اعتمادياحمد 
 طباطباييگروه مشاوره دانشگاه عالمه  دانشيار

 آبادي شفيع هللاعبدا
 طباطبايياستاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه 

 3/4/91 پذيرش مقاله:                    13/10/90دريافت مقاله: 

ده  چكي
آموزش معنامحور بر عملكرد خانواده زنان  اثربخشي بررسيپژوهش حاضر به منظور   :هدف

 متاهل انجام گرفت. 
پس آزمون با گروه كنترل بود. نمونه -آزمون پيشاز نوع  تجربي نيمهپژوهش  اينروش  روش:

تهران به  شهرداري 7سالمت منطقه  هاياز خانه  يكيبه  1390بودند كه در سال  زنانينفر از  24پژوهش 
 متغيرشدند.  جايگزينو گواه  آزمايشدر دو گروه  تصادفيكرده بودندكه به طور  مراجعه "مديرانخانه "نام 

مستقل  متغير. گرديد ارزيابيخانواده بود كه با پرسشنامه سنجش خانواده  كليپژوهش عملكرد  اينوابسته در 
 هاي فرضيه بررسيآموزش داده شد. به منظور  آزمايشجلسه به گروه  10 طيآموزش معنامحور بود كه  نيز

 استفاده شد. كوواريانس تحليلاز روش  نيزپژوهش 
 هاي آزمودني بين داري معنيآزمون، اختالف  پيش هاينمره  تعديل: پس از ها يافته

)803/160=)1،21(F( ،198/114=)1،21(F شده نشان داد كه  تعديل ميانگين) دوگروه وجود داشت. نمرات
 است.  يافتهمستقل كاهش  متغير اجرايبا گروه گواه پس از  مقايسهدر  آزمايشخانواده گروه  كليعملكرد 

و متقابل  نزديكاز آن است كه معنا و تعامل خانواده ارتباط  حاكيبدست آمده  نتايج: گيري نتيجه
بهبود عملكرد خانواده  براي روشيبه عنوان  تواند مي زناشويي زندگيمشترك در  معنايبا هم دارند و داشتن 

 كار رود.زنان به 
 عملكرد خانواده، آموزش معنامحور :واژه كليد

  

                                                            
1 .E mail: nargess.nasrisfahani@iaukhsh.ac.ir 
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 مقدمه
را به خود اختصاص داده و مسائل  اي ويژه جايگاه، بشري انديشهدر  تاريخخانواده همواره در طول 

جامعه سالم از خانواده سالم  انديشمندان اين عقيدهبوده است. به  بسياري انديشمندانمربوط به آن، دغدغه 
 بينو تعامل  گرم روابطسالم و سازنده و  محيط برگيرندهكه كانون خانواده در  هنگاميشده است و  تشكيل
، معين؛ 1390،عابديپور و  غالميخانواده شود( اعضاي پيشرفتموجب رشد و  تواند ميباشد،  صميمي فردي

اما خانواده  دهد مي اجتماع تحويلخانواده سالم، افراد سالم را  اين). 1390،غيبو دست  جاهدي، عباسي
خانواده نشود،  پيشرفتدر بهبود و  سعيو اگر  شود ميدر سطح جامعه  فراوانيناسالم موجب بروز مسائل 

 ).1388، بيرشكترجمه  ،1F11972،ستيرخواهد شد( بيشترروز به روز  اجتماعيمشكالت 
به جامعه سالم، آشكارا در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به  دستيابي بنابراين

 اعضاي سازيرو سالم  ايناست. از  يكديگرو داشتن روابط مطلوب با  روانيافراد آن از سالمت  برخورداري
ملكرد گفت ع توان ميرا در جامعه به دنبال خواهد داشت و  مثبتي اثرهاي گمان بي شان رابطهخانواده و 

 ).1390؛ آبانگاه،1390،احمديو  ساماني( گذارد مي سزاييو به  مستقيم تاثير برعملكردجامعهخانواده 
انطباق  يا هماهنگيخانواده در  تواناييكه عملكرد خانواده  شود ميعملكرد خانواده گفته  تعريفدر 

 الگوهايدر  موفقيتضا و اع ميان همبستگي، ها تعارض، حل كردن حياتشده در طول  ايجاد تغييراتبا 
نهاد با هدف حفاظت از كل  اينمقررات و اصول حاكم بر  اجرايافراد و  ميانحد و مرز  رعايت، انضباطي

2Fنظام خانواده است(پورتس و هاول

 ).1390؛ به نقل مجرد كاهاني و قنبري هاشم آبادي،1992، 2
و  اصلي، تجربه خانواده ارتباطي الگوهايمرزها،  بقايو  پذيريعملكرد خانواده بازتاب انعطاف  

خانواده شامل  انطباقيخانواده است. به عالوه عملكرد  ارزشيو  فرهنگي هاي گيرياز جمله جهت  فعليبافت 
3Fتامليسوناست( خانوادگيتعارض  پايينخانواده و سطوح  اعضاي ميانارتباط خوب 

و  بهاريترجمه  ،3،2002
 ).1384، هرسيني مهدوي

 عملكرديساخت و  داراي بايدخانواده  گيردخانواده بهتر صورت  اصلي وظايف انجام اينكه براي
4Fفيشمنو  مينوچينسالم باشد(

5Fديكستين). به نظر 1388،سياو  بهاري؛ ترجمه 4،1981

 دستيابي براي)، 2007( 5
خانواده به طور  اعضايهمه  بيندر  تكاليفو  وظايف، ها نقش بايدخانواده  سيستمبه عملكرد مطلوب در 

 براي و رابطه موثر، رهبريو توازن،  هماهنگياو معتقد است  همچنيننظامند و هماهنگ، سازمان داده شود. 
6Fپاول ديمهم هستند.  بهينهعملكرد 

عملكرد مطلوب را  دارايخانواده  هاي ويژگياز  برخي نيز) 2006(6

                                                            
1 . Satir, V. 
2 .  Portes & Hovel 
3 . Tamlison, B. 
4 . Minuchin, S. & Fishman, Ch. 
5 .  Dickstein, S. 
6 .  DePaul, N. 
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، همدليبه طور موثر،  روانيو  روحي فشارهاي باز، كنترل و مهار ارتباطي: تعامل كند ميعنوان  اينگونه
 . شخصي پذيري مسئوليت، ابراز محبت و عالقه و رهبري

و  حمايتعملكرد بد، به  داراياست. منظومه خانواده  عملكردسالمخانواده نقطه مقابل  بدعملكردي
 مرضي، نشانگان نيابد تغييرالگو  اينو اگر  پردازد مي پيشرونده تعاملي فرايندهاي، در مرضينشانگان  تقويت

7F(والششود ميمنتقل  ديگرعضو به عضو  يكاز 

 ).1386،ربيعي؛ به نقل از 1،1982
 ايبه جامعه  يابيخانواده و به تبع آن دست  سازيناكارآمد و سالم  الگوي اين تغييربه منظور 

 هاي درمانكه  دهد مين نشا ها پژوهشبرخوردار است.  خاصي اهميتمناسب از  درماني رويكردسالم، انتخاب 
8Fزبراكيكوتون و  عقيدهموفق بوده است. به  ها خانوادهدر كار با مشكالت گوناگون همسران و  معنوي

2)2007 (
 بسيار اهميتو در آموزش خانواده و همسران  ها آن باليني، در كار كلينيك اعضاي فردي زندگيدر  معنويت
9Fسالبوف عقيدهدارد. به 

را  زوجيندرمانگران خانواده و  ايحرفه  زندگياز  معناداريبخش  معنويت نيز) 2003(3
10Fبه گفته وندل همچنين. دهد مي تشكيل

 برايروش  بهترينو  ها آسيباز درمان  اي شيوه) مذهب 2003(4
و  درماني هاي فعاليت ضروريبعد  معنويتاست و در واقع مذهب و  بيمارانكوتاه شدن دوره درمان 

 الزم است.  درمانيو زوج  درمانيبرد آن در خانواده است كه كار يا مشاوره
 معنادرماني نظريه مبناياست كه بر  معنوي رويكردهاياز  يكي نيزمحور  -آموزش معنا

11Fفرانكل(النتز

، بر كمك به رويكرد اين اصلي تاكيدشده است.  گذاري پايه وجودي درماني) و خانواده 5،2002
است كه معنا و تعامل  اين) و اعتقاد بر 2004(النتز، باشد ميمشتركشان  زندگياز  معنايي يافتنجهت  زوجين

كند و  تحريكتعامل سالم را در خانواده  تواند ميمعنا  اينو متقابل با هم دارند.  نزديكخانواده ارتباط 
معنا در در مورد  آگاهي، فقدان ديگردارد. به عبارت  پيرا در  معنايابياز  بيشتر آگاهي نيزتعامالت سالم 

از  ها آن بيشتر آگاهيبه  تواند مي، تعامل سالم اعضا، همچنينكند،  تحريكتعامل ناسالم را  تواند ميخانواده، 
 الف).1994،2000(النتز،نمايددر خانواده كمك   معاني

معنا و  رويبر  بيشترداشته و  گروهي طبيعتيآن  باليني گيريبدون توجه به جهت  رويكرد اين
 پايهو بر  گيرد ميرا در بر  روشني هاي ارزش درمانيدر زوج  رويكرد اين. كاربرد كند ميتمركز  ها ارزش
12Fو هوتزل وينترزخود بنا نهاده شده است(شولنبرگ، اشنتزل،  متعاليو رشد  پذيرشبر  مبتني عشقي

6،2010 (
 ها محدوديتو  ها رنجرغم وجود يعل زندگي هاي ارزشمثبت گرا است و بر  روانشناسيبر  مبتنيبه عالوه 

                                                            
1. Walsh  
2 . Catton, S & Zebercki, K 
3 . Salbboff, B. J 
4 . Wendel, R 
5 . Lantz, J. 
6 . Schulenberg, S. E., Schnetzer, L. W.,  Winters,  M. R. & Hutzell, R. R. 
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 اينو از  كند ميموجود در وجود انسان مجهز  منفيموارد  هدايت براي ابزاريدارد و مراجعان را به  تاكيد
13F(وانگسازد ميآنان فراهم  براي را بهتر اي آينده طريق

1،2010 .( 
تا درك  كند ميكمك  هايشان ارزش بندي اولويتو  شناساييمحور به مردم در  -آموزش معنا

14Fروجيناو  نسيفدست آورند (شولنبرگ، هوتزل، ه معنا دارخود ب ارزشهاياز سلسله مراتب  بهتري

2،2008 .(
رخ  هنگامي خانوادگياز مشكالت و نشانگان  بسياريكه  شود ميفرض  چنين رويكرد ايندر  همچنين

. در پردازد نمي خانوادگي زندگيبالقوه در  معانيو  معانياستفاده از  ياو  تجزيهكه خانواده به كشف،  دهند مي
رساندن به  ياريدرمانگر  اصلي وظيفهمعناست و  برايخانواده  جستجوي فرايند تسهيل اصليواقع، هدف 

تفكر  طريقاز  آگاهيبالقوه از ناخودآگاه خانواده به  معانيو  مخفيو  پوشيده معانيآوردن  بيرون برايخانواده 
خانواده  اعضايعمل كردن است و به  طريقبالقوه از  معاني ايناستفاده از  برايو سپس كمك به خانواده 

 ). 2004 ،2006(النتز،بيابندگروه  يكدر وجودشان به عنوان  معناييتا  شود ميكمك 
كه بخش عمده  دهد ميانسان قرار  واقعيو  عميقبر درك مشكالت  مبتنيخود را  رويكردكار اين

 داريو از معنا  دهد مي تشكيل صميمانهو روابط  زناشويي، خانوادگي زندگيوط به مشكالت را مسائل مرب اين
ب؛ شولنبرگ و 2000(النتز، كند ميمشكالت استفاده  اينجهت بر طرف نمودن  روشيبه عنوان 

15Fهنديون

3،2005 .( 
با  اينكهعملكرد خانواده بر عملكرد جامعه و  مستقيم تاثير زمينهبا توجه به مطالب ذكر شده در 

به منظور بهبود عملكرد خانواده استفاده نشده  رويكردها اينتا به حال از  معنوي رويكردهاي كارآمديوجود 
 طريقخانواده بود تا از  كليمحور بر عملكرد  -آموزش معنا اثربخشي بررسياست، هدف از پژوهش حاضر 

داك و  عقيدهت. به عالوه با توجه به در جهت بهبود عملكرد جامعه برداش گاميبهبود عملكرد خانواده بتوان 
16Fوود

 اينكهو  دهد ميقرار  تاثيراز مردان تحت  بيشتر، زنان را ارتباطي الگوهايدر روابط و  تغييرات) كه 2006(4
 بودكهمطلب  اين بررسي  پيروابط را بر عهده دارند، پژوهش حاضر در  موفقيتعمده  مسئوليتزنان  اينكه

 عملكرد خانواده زنان متاهل موثر است؟ محور در بهبود  -آموزش معنا آيا
 روش 

پس آزمون با گروه  -آزمون پيش، با عنوان طرح آزمايشي نيمه هاي طرحپژوهش حاضر از جمله 
 7سالمت منطقه  هاياز خانه  يكيبه  1390بودند كه در سال  زنانيپژوهش  اين آماريگواه بود. جامعه 

 را داشتند: زير شرايطه كرده بودند و مراجع "مديرانخانه "تهران به نام  شهرداري
 مشترك زندگيسال  5داشتن حداقل  -1
 با همسر  زندگيمشغول بودن به  -2

                                                            
1 . Wong, P.T. 
2   . Nassif, C., Schulenberg, S. E., Hutzell, R. R., Rogina, J. M. 
3 . Henrion, R. P. 
4 . Duck, S.U. & Wood, J.T 
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 ديپلم تحصيليداشتن حداقل مدرك  -3

نفر از زنان داوطلب  24 بررسيپژوهش در دسترس بود و نمونه مورد  ايندر  گيري نمونهروش 
 نفر). 12بودند(هر گروه  گروهيشركت در جلسات آموزش 

خانه سالمت در مورد طرح پژوهش، تعداد جلسات، طول  اين مدير برايابتدا  مداخله: شيوه
 نيزآن  برگزاريشروع و زمان  تاريخكامل داده شد و در مورد  توضيحاتمدت هر جلسه و موضوع كارگاه 

نفر در  43كز نصب شد. در روز مقرر اعالنات مر تابلويكارگاه در  تبليغالزم صورت گرفت. سپس  هماهنگي
 برگزاري كلياهداف  بيانو  ها آن همكاري، جلب اعتماد و آشنايي. پس از كردند شركت توجيهيجلسه 

 ابتدايورود به كارگاه در  شرايطآنان اجرا شد. البته چند سوال هم در مورد  رويآزمون بر  پيشكارگاه، 
شلوغ بودن كارگاه، به دو گروه  دليلداده شد كه به  توضيحهم بود. در آخر جلسه  گرديدهپرسش نامه درج 

از افراد خواسته  بنابراين. شود ميو جلسات گروه دوم پس از اتمام جلسات گروه اول برگزار  شوند مي تقسيم
تماس گرفته شود. در ادامه پس از  ها آنشركت در كارگاه با  برايتا  نماينددرج  نيزشد شماره تلفن خود را 

افراد به تصادف در دو گروه  اينبودند.  شرايطنفر واجد  30دوره،  شرايط بررسيو  ها نامهپرسش  گذارينمره 
 3شدند و پس از آن با آنها به منظور شركت در كارگاه تماس گرفته شد. البته الزم به ذكر است كه  جايگزين

در جلسه پس  غيبت دليلنفر از افراد گروه گواه به  3 همچنينو  زياد غيبت دليل به آزمايشنفر از افراد گروه 
 آزمون از روند پژوهش كنار گذاشته شدند. 

 گرديد برگزار يكبار ايكه هفته  اي دقيقه 90جلسه  10 طيپس از مشخص شدن افراد دو گروه، 
مستقل قرار  متغيرگروه گواه در معرض  مدت ايناعمال شد اما در  آزمايشمحور در مورد گروه  -آموزش معنا

قرار گرفتند. در ادامه  گيريپس آزمون مورد اندازه  وسيلههر دو گروه به  نيزجلسات  پايانداده نشد. در 
؛ 2010شده است(شولنبرگ و همكاران، ارايهمحور  -معنا رويكردبر  مبتني آموزشي هايخالصه جلسه 

 ).1996،1999،2004النتز،
، آموزشيدوره  معرفيقواعد و اهداف گروه،  بيانارتباط با اعضا،  برقراريو  آشناييجلسه اول: 

 .گرفتن تعهد از اعضا
اراده، اراده  آزاديآن مثل  مفاهيمبا  آشنايي معنادرمانيآموزش  براي سازي زمينهلسه دوم: ج

 .زندگي معنايمعطوف به معنا و 
 يكرابطه معنادار ممكن است، هر  يكه داشتن كه چگون اينبا مفهوم معنا و  آشناييجلسه سوم: 

 .برانگيزاند يكديگرنسبت به  تر عميقرا به سمت احترام متقابل و  زوجيناز 
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 .ها ارزشانواع  معرفيكشف معنا و  هايجلسه چهارم: راه 
 .ها ارزشاز  آگاهي تكنيك اجراي، ها ارزش بندي اولويتو  شناساييجلسه پنجم: 

 .عشقجلسه ششم: بحث درباره 
 .معنادار ويژهخانواده و گسترش روابط  اعضاياز  يكنسبت به هر  ها ارزشجلسه هفتم: كشف 

كه افراد  جسميدر مقابل معنا و مشكالت  مسئوليتانتخاب،  آزاديجلسه هشتم: بحث درباره 
 .كنند ميتجربه 

 گيري نتيجهمطالب عنوان شده در كل جلسات و  بنديجلسه نهم: جمع 
 و ختم جلسات خداحافظيپس آزمون، تشكر،  اياجرجلسه دهم: 

17Fدر پژوهش حاضر پرسش نامه سنجش خانواده (: ابزار

1FAD استفاده  ها داده آوري) جهت جمع
سنجش عملكرد خانواده بنابر  براياست كه  سوالي 60پرسش نامه  يكشد. پرسش نامه سنجش خانواده 

 سازد مي معينخانواده را  تعامليو  شغلي، ساختاري خصوصياتالگو  اينشده است.  تدوينمك مستر  الگوي
، پاسخ ها نقشحل مشكل، ارتباط،  قرار است: اينابعاد از  اين. كند ميبعد از عملكرد خانواده را مشخص  6و 

هفتم مربوط به  مقياسخرده  يكاز  مقياس اينو كنترل رفتار. به عالوه  عاطفي، مشاركت عاطفي دهي
 نمره از كه ايدرجه  چهار طيف يك از استفاده با آن، گذاري نمره برايشده است.  تشكيل نيز كليعملكرد 

 عباراتي .شود مي داده نمره 4 تا 1 سؤال هر به است، شده تشكيل )مخالفم كامالً(تا چهار )موافقم كامالً (يك

 را خانواده ناسالمتي ميزان پرسش نامه اين .گيرند مي معكوس نمره ناسالم هستند، عملكرد كننده توصيف كه

 تر سالم عملكرد نشانه كمتر نمرات و خانواده تر ضعيف دهنده عملكرد نشان باالتر نمرات نتيجه در و سنجد مي

 ). 1379، ثنايياست(
 503نمونه  يك رويبر  1983در سال  بيشاپو  بالدوين، اپشتاينتوسط  تهيهآزمون پس از  اين

از  دهد مياست كه نشان  92/0تا  72/0 بينآن  هايمجموعه  زير آلفاي ضريب. دامنه گرديداجرا  نفري
)، طهماسب 1374(نجاريانانجام شده  تحقيقات نيز ايرانبرخوردار است. در  خوبينسبتا  دروني همساني

آزمون  اين باالي پايايي بيانگر) 1383زاده( گلي) و 1379(بهاري)، 1378(اميني)، 1383(لشكري)، 1385پور(
پرسش نامه با  پاياييمعلمان انجام دادند.  روي) بر 1383كه محسن زاده و همكاران( پژوهشياست. در 
، ارتباط 71/0حل مشكل  مقياسخرده  برايو  88/0كل پرسش نامه  برايكرونباخ  آلفاي ضريباستفاده از 

                                                            
1. Family Assessment Device (FAD)  
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 كليرد و عملك 64/0، كنترل رفتار 77/0 عاطفي، مشاركت 73/0 عاطفي پاسخدهي، 65/0 ها نقش، 68/0
 ).1386، ابراهيميمحاسبه شد(به نقل از  79/0

 ها يافته

مدت تأهل  ميانگين همچنينو  33/35±07/5افراد مورد مطالعه  سني ميانگيندر پژوهش حاضر 
داشتند.  كارشناسيدرصد مدرك  3/8و  كاردانيدرصد  8/20، ديپلمدرصد  8/70سال بود.  83/18±78/6آنان 
آزمون و پس  پيش اجرايحاصل از  نتايجافراد در دو مرحله به پرسش نامه سنجش خانواده پاسخ دادند.  اين

 ) ارائه شده است. 1و گواه در جدول شمار ( آزمايشآزمون دو گروه 
 

 پيشدر  پرسش نامه عملكرد خانواده كلينمرات عملكرد  توصيفي هايآماره  .1جدول 

 آزمون و پس آزمون

 واريانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد گروه مرحله متغير

 
 خانواده كليعملكرد 

 29/47 87/6 25/34 12 آزمايش آزمون پيش
 60/8 93/2 33/31 12 گواه

 17/27 21/5 41/27 12 آزمايش پس آزمون
 18/10 19/3 32 12 گواه

 
آزمون بر پس آزمون  از  پيشبردن اثر  بينپژوهش و از  هايداده  تحليلو  تجزيهبه منظور 

عبارت  ها مفروضه اينقرار گرفت.  بررسي. البته ابتدا هفت مفروضه آن مورد گرديداستفاده  كواريانس تحليل
 همگني، نرمال بودن، كمكي تصادفي متغيربودن  پاياهمراه،  متغيروابسته و  متغيرمتقابل  تاثيربودند از عدم 

آزمون و پس آزمون و استقالل  پيش متغير بينبودن رابطه  طيخ، ها واريانس همگني، رگرسيون ضرايب
بالمانع است.  آماريروش  ايناستفاده از  ها مفروضه برقراري دليلانجام شده نشان داد كه به  بررسي. ها داده

 ) ارائه شده است. 2در جدول شماره ( آماريآزمون  اينحاصل از  نتايج
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پرسش نامه  كليپس آزمون نمرات عملكرد  كوواريانس تحليلآزمون  نتايج  .2جدول

 آزمون پيشو گواه با برداشتن  آزمايشعملكرد خانواده دو گروه 

منبع 

 تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات

F  سطح

 معناداري

 000/0 803/160 452/363 1 452/363 آزمون پيش
 000/0 198/114 114/258 1 114/258 گروه بين

   260/2 21 465/47 خطا
    24 000/21719 كل

 
 بين داري معنيآزمون، اثر  پيشنمرات  تعديل، پس از شود ميهمان گونه كه مشاهده 

شده نشان  تعديل ميانگين) دوگروه وجود داشت. نمرات 1،21(F(=F  ،198/114)1،21(=803/160هاي آزمودني
 افزايشمستقل  متغيير اجرايبا گروه گواه پس از  مقايسهدر  آزمايشخانواده گروه  كليكه عملكرد  دهد مي

 است.  يافته

 گيري نتيجه
خانواده زنان متاهل  كليمحور بر بهبود عملكرد  -آموزش معنا تأثير تعيينپژوهش حاضر به منظور 

آزمون  پيشن اثر خانواده دو گروه پس از برداشت كليعملكرد  هاينمره  بيننشان داد كه  ها يافتهانجام شد. 
 متغير اجرايبا گروه گواه پس از  مقايسهدر  آزمايشگروه  هايوجود داشت و نمره  داري معني آماريتفاوت 

 داري معنيخانواده مراجعان به طور  كليمحور، بر عملكرد  -آموزش معنا بنابرايناست.  يافتهمستقل كاهش 
 آن را كاهش داده است. ميزانمؤثر بوده و 

و متقابل با  نزديكالف) است كه معنا و تعامل خانواده ارتباط 2000اين يافته همسو با ادعاي النتز(
از  بيشتر آگاهي تواند ميسالم  هاي تعاملخانواده تعامل سالم و  اعضاي بينمشترك  معنايهم دارند و وجود 

 قدرتمندي ي نظريهرا  درمانينا مع نيز) 2010. شولنبرگ و همكاران(نمايد تحريكرا در خانواده  معنايابي
خود را در  هاي انتخابكه  كند مي حمايت افراديكرده و از  تشويقسازگارانه و موثر را  تصميماتكه  دانند مي

 درماني) خانواده 1999النتز( همچنين. نمايند ميتمركز   رفتاري هاي ارزشآزموده و بر  هايشان ارزشارتباط با 
معنا و حل   مطالعه و درمان روابط مختل، برايكه  داند ميساختارمند  زندگي موقعيت يكمحور را -معنا

 شده است.  ايجاد خانوادگيو  زناشويي زندگيمسئله در 
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18Fگيدربه عالوه اين يافته همسو با يافته هاي 

19Fو جكسون رايت)، پرون، وب، 2006(1

كوتون  )2006(2
20Fفالي)، 1386(جاللي)، 2007(زبراكيو 

)، 1390)، غالمي و  بشليده(1388زاده، موسوي، به نقل از 1992(3
) 1390) و شفيع آبادي، نوابي نژاد، فلسوي نژاد و نجفلويي(1390حميد، بشليده، عبدي بايگي و دهقاني زاده(

دارد و  بسيار اهميت ها آنافراد و در كار  فردي زندگيدر  معنويتنشان داد كه  ها پژوهشاست. اين 
 زندگيدر  هدفيهاي ناتوان و مشكل دار كمك كند تا معنا و  به خانواده دتوان ميمعنوي و مذهبي  هاي درمان

قرار  ها محدوديت، فقدان و تغييراتمقابله با  براي اي پايهو  هويت براي ايرا پشتوانه  معنويتكنند و  پيدا
 دهند.

د بحث همسو با آن كه در باال مور پژوهشي ادبياتپژوهش حاضر و  هاي يافتهبا توجه به  بنابراين
آنها  نزديكيخانواده باعث  اعضاي بينمشترك در  معنايبرآورد نمود كه داشتن  چنين توان ميقرار گرفت 

انتظار  توان مي نتيجهمنجر به تعامل سالم خانواده خواهد شد. در  نزديكيو  معنادارياحساس   اينو  گردد مي
 ها نقش، نمايندبرقرار  يكديگرو آشكار و همراه با عواطف با  مستقيمموثر،  ارتباطيخانواده  اعضايداشت كه 

انسجام خود را حفظ كرده و افراد آن در تعامل با  نيزگردد و در زمان بحران  ايفا درستيدرون خانواده به 
 اينكهمساله و  اين. لذا با توجه به برگزينندحل مشكل بوجود آمده  برايراه حل را  ترين مناسب يكديگر
 برايكه در مراكز مشاوره  شود مي پيشنهاد، دهد ميسالم را  ايداشتن جامعه  نويدد بهتر خانواده عملكر
 محور برگزار گردد. -آموزش معنا هايدر عملكرد خود هستند، دوره  مشكالتي دارايكه  هايي خانواده

ل از مدت سا 5بود كه  متاهليذكر نمود جامعه آماري پژوهش حاضر زنان تهراني  بايد پاياندر 
را در تعميم  هايي محدوديتبه باال بودند. اين مساله  ديپلم تحصيليمدرك  دارايو  گذشت مي ها آنتاهل 
نمود و  احتياطمردان  همچنينزنان و  ديگر هايآن به جامعه  تعميمدر  بايدآورد، بنابراين  به وجود مي ها يافته

تا بتوان در  گيرددر مورد مردان، انجام  همچنينمناطق كشور و  سايردر  مشابهي هاي پژوهش شود مي توصيه
 نمود.  بهتري گيري تصميمپژوهش  اين هاي يافته تعميممورد 

 سپاس و قدرداني
محترم خانه  مسئوليننمودند به خصوص  ياريپژوهش ما را  اين اجرايكه در  عزيزانياز تمام 

 .  شود مي قدرداني، تشكر و "مديرانخانه "سالمت 

                                                            
1 .Gwyther, L. P. 
2 . Perron, K. M., Web, L. K., Wright, S. L., & Jackson, Z. V. 
3 . Foly 
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 .طباطباييعالمه 
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 واحد مرودشت. اسالميمرودشت: دانشگاه آزاد  خانواده. روانشناسي - روانشناسي ملي همايش دومينمقاالت 
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سي ).1386، قصه. (جاللي رر ر ب ثي ا ش  ت سازيآموز عنا ر  م سودگيب ر ي ف غل .                و  ش
ر شادي .  ، دانشگاه اصفهان.ارشد كارشناسينامه  پايان. كا
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 .273-264 ،3 . فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده،مداخله اي
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