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 خالصه 

ارتباطات بین فردی و درون با در نظر گرفتن آمار باالی طالق و لزوم ازدواج مجدد، وجود  مقدمه:

خانوادگي و تاثیر آن بر عملكرد خانواده هایازدواج مجدد انكارناپذیر است، با توجه به اهمیت موضوع، 

سازی ارتباطات بر عملكردخانواده در -این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي مداخله مبتني بر غني

 های ازدواج مجدد در شهر خرمآباد انجام شد.خانواده

پسآزمون با گروه کنترل و آزمون -روش این پژوهش نیمهآزمایشي و طرح پیشآزمون کار: روش

های ازدواج مجدد با حداقل یک فرزندخوانده به پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش را تمام خانواده

 خانواده در دو گروه آزمایش 20در شهر خرم آباد تشكیل دادند که  1397خانواده در سال  3654تعداد 

ها پرسشنامه عملكرد خانواده مک مستر را و گواه به صورت تصادفي ساده جایگزین شدند. آزمودني

 120جلسه  12تكمیل کردند. والدین در گروه آزمایش تحت آموزش بسته غني سازی ارتباطات در 

هگیری مكرر در ها با استفاده از آزمون تحلیل اندازهفته قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده 5ای در دقیقه

 انجام گرفت. 25نسخه  SPSSنرم افزار 

نتایج نشان دهنده اثر بخش بودن بسته غنیسازی ارتباطات بر بهبود عملكرد خانواده در  نتایج:

 های ازدواج مجدد بود.خانواده

عملكرد تواند به بهبود های ازدواج مجدد مياستفاده از بسته غنیسازی ارتباطات خانواده :گیرینتیجه

 خانواده کمک کند.

 های ازدواج مجدد، بسته غنیسازی، عملكرد خانواده، غنیسازی ارتباطات.خانواده کلمات کلیدی:
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 مقدمه

قرن بیست یكم قرن تغییر و تحول بوده و این تحوالت در 

برخي از افراد به طور کامل تطبیق پیدا نكرده است و حوزه 

این تحوالت به استفاده از امكانات زندگي، تغییرات رواني 

ناشي از ارتباطات گسترده، نیاز به مهاجرت، ارتباط با افراد و 

بخش اعظمي محیط جدید، تحوالت اقتصادی و اجتماعي و 

. (1)گردد از آن به محیط خانواده و روابط خانوادگي بر مي

ها با این تحوالت به بروز عدم سازگاری برخي از خانواده

. انجامدهای مختلفي در سبک زندگي و حل مسائل ميآسیب

خانواده یک رکن مؤثر در جامعه در بنیان گذاری توسعه و 

شود که به دلیل عدم سازگاری با تحوالت تعالي قلمداد مي

به شدت آسیبپذیر است. با بروز تحوالت اجتماعي، مسائلي 

چون تعارضات زناشویي، تعارض با همساالن منجر به رشد 

ا و در ههای خانوادگي شده و فروپاشي بنیاد خانوادهآسیب

های مطلقه در جامعه را نتیجه طالق زوجین و رشد خانواده

آورد؛ پدیده طالق که در جوامع مختلف رشد حاصل مي

رسیده  %50بسزایي را داشته در دهه گذشته به ثبات نسبي 

 .(2)است 

 مؤثرت نسبي محققین را به سمت بررسي عوامل که این ثبا 

بر  مؤثرو بررسي مسائل و رویكردهای  هاخانوادهبر بازسازی 

ثبات در برقراری ارتباطات بین فردی و درون خانوادگي در 

ی انجام شده هايبررس. با (3)سوق داده است  هاخانوادهاین 

شناختي در حوزه ازدواج مجدد برخي از اختالالت روان

ی بازسازی هاخانوادهناشي از ازدواج اول به محیط زندگي 

اعضای  شده وارده شده و طیف وسیعي از اختالالت را در بین

. برخي از (4)ی بازسازی شده ایجاد کرده است هاخانواده

مشكالت همانند ترس از دست دادن، طالق مجدد، 

و به  تررنگپر  هاخانوادهناسازگاری با زندگي جدید در این 

با  هاخانوادهو درمان را برای این موجب آن برنامه ریزی 

 .(5)مشكل مواجه کرده است 

عملكرد خانواده از خصوصیات روانشناختي است که در بین 

شرایط و مشكالتي که با آن رو در  به دلیل هاخواندهخانواده 

. عملكرد خانواده یكي از متغیرهای شوديمرو هستند مطرح 

مورد توجه روانشناسان و مشاوران خانواده است که بیست 

. در (6)سال تحقیق و کار بالیني را پشت سر گذاشته است 

یک ازدواج مجدد اعضا با به وجود آوردن یک رابطه مثبت 

به بهبود عملكرد خانواده بپردازند.  تواننديمو سازگارانه 

با فرزند خوانده دچار تعارض  هاخواندهبرخي از والدین 

داشته  مؤثروری که فرزند با مادر خود ارتباط ، به طشونديم

. (7) کنديمولي با پدر خوانده ارتباط متعارضانه ای را تجربه 

به بررسي  هاستمیس( با طراحي رویكرد زیر Alognaآلونگا )

عمقي ارتباط بین والدخوانده و فرزندخوانده پرداخته است و 

ی مختلف هاعرصهدر آن با بها دادن به فرزندخوانده در 

توسط والدخوانده سعي در شناخت روحیات و مقتضیات 

عاطفي فرزندخوانده تاکید شده است، این رویكرد به عنوان 

یک رویكرد سیستمي خانواده درماني در عرصه تقویت 

 .(8)واقع شده است  مؤثر هاخواندهروابط اعضای خانواده 

به طرز  توانديمروابط بین هر عضو خانواده خوانده با سایرین 

قابل توجهي متفاوت باشد یک همسر به طور متفاوت با 

؛ و کنديمهمسر، فرزندخوانده و فرزندان خود ارتباط برقرار 

 هاخوانده هاخانوادهیا دیگر اعضا این چنین رفتاری را در 

ی متعارضانه به کاهش رفتارها. این (9) کننديمپیگیری 

و  انجامديمی بازسازی شده هاخانوادهارتباطات صمیمي در 

 هاخانوادهدر نتیجه مشكالت بین فردی برای همه اعضا در این 

. تعارض بین خانوادگي رفتارهای پرخطر، دیآيمبه وجود 

ی غیر ایمن، بروز باورهای هايوابستگپرخاشگری، خشونت، 

ناکارآمد در بین فرزندخوانده و والدخوانده ها را ایجاد 

و ارتباط مستقیمي بین عملكرد خانواده خوانده ها با  کننديم

. ازدواج (10)رفتار متقابل والد و والدخوانده وجود دارد 

مجدد و تشكیل خانواده خوانده در بین زوجیني که در 

با ورود یک فرزند از  اندافتهی مختلف پرورش یهاخانواده

ی را در فرد ایجاد انهیزمتعارضات  توانديمازدواج مجدد 

این تعارضات با سن و جنسیت فرزندخوانده  کند که عمده

مرتبط بوده، به طوری که سطح این تعارضات در برخي موارد 

 توانديمبا سطح آموزش و رویكردهای تربیتي پیشین نیز 
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زسازی ی باهاخانواده. در برخي موارد در (11)مرتبط باشد 

شده بروز روابط متعارضانه بین فرزندخوانده با فرزند 

، که پژوهش پیكرینگ و دیآيممادر/پدر خوانده به وجود 

( نشان داده است، در Pickering & Sandersساندرز )

در راستای همبستگي بین فرزند  هاخواندهصورتي که والد 

خود و فرزندخوانده تالش بیشتری داشته باشند، تعارض بین 

با فرزند از هر دو  هاخواندهوالد و فرزندخوانده در خانواده 

ی هاخانوادهزوج )فرزند اصلي زن یا مرد( کمتر از سایر 

 .(12)بازسازی شده است 

ی درماني خانواده عموماً به نگرش در مورد عملكرد هاروش

. عملكرد خانواده به عنوان یک رکن مهم پردازنديمخانواده 

در برقراری ارتباط بین فردی و درون خانوادگي تلقي 

دگي پایین دارند یي که عملكرد خانواهاخانواده، شوديم

معموالً دچار اختالالت خانوادگي هستند که سطح بروز 

هیجانات، ارتباطات مثبت و نقش افراد در آن ضعیف و دچار 

. در خانوده های بازسازی شده از طریق (13)نقص است 

تا مادرخوانده  کشديمسال طول  5ازدواج مجدد حدود 

ار کند، که این بتواند به خوبي با فرزند همسر ارتباط برقر

اختالل در ارتباطات و کنترل عواطف  دهديمموضوع نشان 

ی بازسازی شده زیاد است و باعث ایجاد هاخانوادهدر بین 

عملكرد ضعیف در روابط بین مادرخوانده با فرزندخوانده 

( در پژوهش خود نشان Taroja. تاروجا )(14) شوديم

بر کاهش  توانديمپذیرش فرزند از ازدواج مجدد  دهديم

با فرزند اصلي منجر شود و در نتیجه عملكرد  مؤثرارتباط 

 با الگوی خانوادگي خاص هاخانوادهخانواده را در برخي از 

. مک آدامز و (15)ی گسترده( هاخانوادهکاهش دهد )

ی دارای هاخانواده انددادهنشان  2015همكاران در سال 

و  شونديمفرزندخوانده به احتمال بیشتری مبتال به افسردگي 

ی رواني بر فرزند اصلي یكي هابیآساین افسردگي بر بروز 

 .(16)از والدین یا فرزند همسر او اثرگذار است 

سال گذشته رویكردهای سیستماتیک  30در این راستا در 

خانواده درماني مختلفي در خصوص درمان و پیشگیری از 

طراحي و نتایج موفقیت  هاخانوادهی هاچالشمشكالت و 

. در این رویكردها خانواده به عنوان اندکردهآمیزی نیز کسب 

 ی ازامجموعهیک سیستم در نظر گرفته شده که دارای زیر 

روابط همپوشاني بین فردی هستند و این موضوع به عنوان 

یک بینش کلي در خصوص بهبود عملكرد خانواده در بین 

 & Browningتوسط برووینگ و آرتلت ) هاخواندهخانواده 

Artelt نیز به شكلي توسعه یافته طراحي و اجرا شده است )

. این طرح ابتدا سطوح ارتباطاتي که بین خانواده خوانده (17)

با والدین زوجین وجود دارد پرداخته و سپس عملكرد هر 

ه به طور جداگان هاخانوادهیک از اعضا را بر بهبود مشكالت 

ی درمان خانواده امرحله؛ این مدل به عنوان مدل ده سنجديم

. عالوه بر این پیپرنو (18)معرفي شده است  هاخوانده

(Papernow در رویكرد سیستماتیک هفت )ی خود امرحله

یک مدل درماني با رویكرد خانواده سیستمي مبتني بر تئوری 

ین رویكرد درماني با استفاده از گشتالت، طراحي کرد. در ا

تعامل بین اعضای خانواده پدری )به ویژه خانواده غیر صلبي( 

 3، و در شوديمدر مورد ساختار خانواده بازسازی شده بحث 

ی، اپردازیرؤمرحله به ترتیب: فاز اولیه )مرحله اول  7 فاز و

، سوم آگاهي(، فاز میاني )مرحله چهارم؛ هیتشب مرحله دوم،

تحرک و مرحله پنجم: عمل( و فاز پایاني )مراحل ششم 

پیگیری و هفتم قطع مداخله( طراحي شد. این رویكرد، یک 

رویكرد پدیده شناختي است که در زمینه درمان و آموزش 

 .(20, 19)واقع شده است  مؤثر هاخواندهخانواده 

، مذهبي، از نظر ژنتیكي هافرزندخواندهبا توجه به اینكه  

تحصیالت، سطح اجتماعي با هویت والدخوانده ها متمایز 

به کاهش سازگاری  هاتفاوتهستند، بروز این دست 

اجتماعي، نقص در عملكرد خانواده و تعارض بین فرزند 

. در عمده جمعیت انجامديمخوانده و والدخوانده ها 

ی نوجوان بروز مشكالت رفتاری، مصرف هافرزندخوانده

ملكرد تحصیلي پایین، شایستگي اجتماعي پایین در مواد، ع

اثر تجربه فرزند طالق بودن همواره وجود دارد که این تجربه 

 ریتأثسطح ارتباط بین آنان با والدخوانده را تحت  توانديم

ی اجتماعي/ارتباطي، هامهارتقرار دهد و عالوه بر این سطح 

را  هادهفرزندخوانعملكرد تحصیلي و سازگاری روانشناختي 

یي که تا هاپژوهش. لذا بنا بر (21)کند با اختالل روبرو مي

ی هاخانوادهکنون انجام شده است غني سازی روابط 
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از یک  توانينمبازسازی شده به خوبي رونق نیافته است و 

ی هاخانوادهبسته غني سازی عالي در این خصوص برای 

ی عادی هاخانوادهی غني سازی هابستهبازسازی شده همانند 

 بهره برد.

شود يمحال بر اساس مطالب مطرح شده این دیدگاه حاصل 

ی بازسازی شده به مراتب بیشتر هاخانوادهکه آسیب پذیری 

 ی درماني،هاطرحی عادی است و نیاز به هاخانوادهاز سایر 

ی و آموزشي بیش از پیش باید مورد توجه و امشاوره

اقدامات سازمان دهي شده بر پایه راهنمای غني سازی 

ی بازسازی شده قرار بگیرد؛ لذا نیاز به وارسي هاخانواده

دقیق و آگاهي بخشي در مورد بهبود عملكرد خانواده های 

ن وجود دارد. همچنین با در نظر بازسازی شده در ایرا

یي که مداخالتي مبتني بر بهبود هاپژوهشمحدودیت در 

، اندکردهی ازدواج مجدد را بررسي هاخانوادهعملكرد 

اهمیت ارزیابي مداخله مبتني بر واکاوی مشكالت 

ی ازدواج مجدد بر عملكرد خانواده ضروری هاخانواده

بر  يمداخله مبتنا است، که  این سوال مطرح مي شود که آی

عملكرد ازدواج مجدد بر  یهامشكالت خانواده یواکاو

 دارد؟ ریتأثخانواده 

 

 روش کار

آزمون و  شیبا طرح پ نیمهآزمایشيپژوهش از نوع  نیاروش 

 یجامعه آمار. بود و آزمون پیگیری پس آزمون با گروه گواه

 یبازساز یهاخانواده هیشامل کل يپژوهش در مرحله کم نیا

فرزند از  کیحداقل  یازدواج مجدد و دارا هیشده )بر پا

 3568به تعداد  1397آباد در سال ( شهر خرمنیشیازدواج پ

که پس از  خانواده )طبق آمار ثبت احوال استان لرستان( است

اخذ کد اخالق از کمیته علوم پزشكي دانشگاه آزاد واحد 

گروه خانواده  10خانواده ) 20جامعه آماری از  لرستان

خانواده گروه گواه( با استفاده از روش نمونه 10 ش،یآزما

در دسترس به عنوان گروه نمونه و روش  يتصادف ریغ یریگ

انتخاب  نیگزیساده به عنوان گروه جا يتصادف یرینمونه گ

کسب ( 1عبارت بودند از: ) ورود به پژوهش یارهایمع شدند.

صورت  در دسترس بودن، در( 2؛ )نسبت به آموزش تیرضا

شرط داشتن ازدواج مجدد حداقل ( 3؛ )آزمون مجدد به ازین

در  يشرط داشتن فرزند از ازدواج قبل( 4؛ )نیاز زوج يكیدر 

عبارت  خروج از پژوهش یارهایمع؛ و نیاز زوج يكیحداقل 

نداشتن ( 2؛ )نسبت به آموزشکم  تیرضا (1بودن از: )

( 4؛ )بدون ازدواج مجدد( 3؛ )آموزش یاجرا يکل طیشرا

( 5؛ )نیشیازدواج مجدد بدون فرزند از ازدواج پ نیوالد

. مناسب جهت ورود به آزمون يروان ای يجسم طینداشتن شرا

پژوهش،  يپژوهش تالش بر آن بوده که مسائل اخالق نیدر ا

 یبازساز یهادر مورد اطالعات خانواده یهمچون رازدار

ها آن یداده شده است که همكار نانیشود و اطم تیشده رعا

ها نداشته آن يروند زندگ یبرا یامخاطره چگونهیبا محقق ه

در حفظ اطالعات مراجعه  يپژوهش سع نیباشد. در ا

 .IR.IAU.B.RECشده است. کد اخالق به شماره  نندگانک

دانشگاه آزاد  ياخالق پزشك تهیکم دییتحت تأ 1397.056

بروجرد کسب شد. پس از انتخاب شرکت کنندگان جهت 

رعایت مالحظات اخالقي به شرکت کنندگان پژوهش، 

اطالعات مختصری در مورد زمینه موضوع پژوهش و هدف 

آنها اطمینان داده شد که نتایج  بهانجام پژوهش ارائه شد، 

گیری کلي و نه فردی منتشر خواهد پژوهش به صورت نتیجه

شد و همچنین آنها اختیار کامل دارند در پژوهش شرکت 

نكنند و یا هر مرحله که بخواهند از ادامه پژوهش انصراف 

دهند و کسب رضایت کتبي شرکت کنندگان انجام شد. 

پژوهش به کار گرفته  وضوعپژوهش در حوزه م نیا جینتا

از پژوهش  رونیها به باز خانواده يگونه اطالعات چی. هشوديم

در آگاه کردن نمونه مورد مطالعه در  ي. سعشوديتقل نممن

بر  يها شده است. سعپرسشنامه لیتكم جیاستفاده از نتا نهیزم

که به جمع  نیمربوط به عناو يبوده که اصول اخالق نیا

 نیشود. در نوشتار ا تیاست، رعا دهینجاماطالعات ا یآور

از  تقدم فهم کامل قبل يشده از اصول اخالق يپژوهش سع

ها بهره گرفته انجام شده آن قاتیو تحق نیشیپ نینقد محقق

 شود.
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عملكرد پژوهش، آزمون  نیمورداستفاده در ا يابزار اصل 

اعتبار و  يو خارج يمختلف داخل قاتیاست که تحقخانواده 

اند. نموده دیآزمون را موردسنجش قرار داده و تائ نیایي ایپا

پرسشنامه  کیمک مستر  یپرسشنامه سنجش عملكرد خانواده

 یعملكرد خانواده بر مبنا دنیسنج یاست که برا يسوال 60

ابزار  نیشده است. ا نیمک مستر که قبالً ذکر شد، تدو یالگو

با هدف  (22) شابیو ب نیبالدو ن،یتوسط اپشتا 1983در سال 

شده  هیخانواده ته یو ساختار يمانساز یهايژگیو فیتوص

 فیخانواده را در سازش با حوزه وظا یياست که توانا

مورد عملكرد و  ،يخود گزارش ده اسیمق کیبا  يخانوادگ

و  نیتوسط اپشتا هیآزمون پس از ته نیا .دهديقرار م يابیارز

. دامنه دیاجرا گرد ینفر 503نمونه  کی ی( بر رو(22)همكاران

بدست  92/0تا  72/0 نیآن ب یهااسیخرده مق یآلفا بیضر

 رانی. در ادهديرا نشان م ينسبتاً خوب يدرون يآمد که همسان

گزارش  یيروا یو دارا يبررس ختلفپرسشنامه به اشكال م نیا

 يوسفیپرسشنامه در پژوهش  نیا یيکه روا یشد، به طور

و  83/0) يدرون يو همسان یيمحتوا یيروا ی( دارا1391)

تا  1آزمون، به هر سؤال  ینمره گذار یبرا ( گزارش شد.82/0

: کامالً موافقم: شوديها داده مواژه دیکل نینمره با استفاده از ا 4

 ایها )به سوال 4و کامالً مخالف:  3، مخالف: 2، موافق: 1

. کمترین نمره در این اندعملكرد ناسالم فی( که توصيعبارات

که نشان دهنده عملكرد ضعیف خانواده و  60پرسشنامه 

و نشان دهنده عملكرد بهینه در خانواده  240ن نمره باالتری

 است.

جلسه غني سازی  12پروتكل مشاوره به صورت برگزاری 

ارتباطات ماحصل واکاوی مشكالت بین فردی و درون 

د عب خانوادگي خانواده های بازسازی شده محقق ساخته است.

هماهنگي با  منظورهبگواه و  یشاز مشخص شدن گروه آزما

والد/خوانده جهت شرکت در جلسات آموزش مقرر شد، 

ی هاردهی را در اقهیدق 60گروه آزمایش هر هفته دو جلسه 

ی ازدواج مجدد شرکت کند. به منظور هاخانوادهآموزش 

دریافت نمرات پیش آزمون از هر دو گروه پرسشنامه توسط 

داخله والدین در حضور پژوهشگر اجرا شد. با هدف انجام م

برای تعیین اثربخشي بسته غني سازی ارتباطات خانواده های 

ی آموزش داده شد. در واقع پروتكل جلسه 12بازسازی شده 

ی ازدواج مجدد طي واکاوی هاخانوادهی مشاوره اجلسه 12

مشكالت بین فردی و درون خانوادگي جهت بهبود روابط 

ه دکترا ی ازدواج مجدد توسط پژوهشگر در رسالهاخانواده

ی دو اهفتهدقیقه و  120تدوین شده است. زمان هر جلسه 

جلسه در مرکز مشاوره بنیاد شهید در خرم آباد اجرا شد. گروه 

گواه هیچ گونه آموزشي دریافت نكرده و بعد از اتمام 

جلسات آموزشي؛ نمرات پس آزمون و یک ماه بعد از پس 

 آزمون نمرات پیگیری از هر دو گروه اخذ شد.

 
 پروتكل غني سازی ارتباطات خانواده های بازسازی شده/ازدواج مجدد )محقق ساخته( .1جدول 

 توصیف جلسات محتوای جلسات جلسات

1 

ازدواج  یهاخانواده یفتعر-

 مجدد

 آشنایي اعضا با هم-

همزمان با آشنایي با افراد گروه، معرفي مدرس به والدین، بیان اهداف شرکت در برنامه روابط 

تكمیل  ؛در ازدواج مجدد هاخانواده يمشكالت ارتباطی ازدواج مجدد، ذکر هاخانواده

 پرسشنامه عملكرد خانواده توسط زوجین

2 

ی هاخانوادهی هايژگیو-

 ازدواج مجدد

مراحل شكلگیری  -

 ی ازدواج مجددهاادهخانو

ساختار پیچیده  خانواده های ازدواج مجدد؛ تاریخچه پیچیده اعضای خانواده های ازدواج 

مجدد؛ تفاوت در آداب و رسوم خانواده های ازدواج مجدد بررسي شد. مراحل شكلگیری: 

 مرحله رویاپردازی؛ غوطه وری، اگاهي، تغییر پذیری، عمل، تماس و ثبات
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3 

 م،ترسیم ژنوگرا

ی هاخانوادهیي مثلثهای شناسا

 ازدواج مجدد

تعریف ژنوگرام و ترسیم ژنوگرام به عنوان مثال موردی؛  انواع مثلث ها، از جمله مثلث 

کودک، پدر اصلي، مادرخوانده، فرزندان، مادر، نامادری، شوهر، همسر سابق، همسر جدید و 

 ارائه کاربرگ جهت شناسایي مثلثهای درون خانوادگي

 شناسایي مرتبط ترین مثلث-

 آموزش مفهوم تمایزیافتگي-
 تعریف تمایزیافتگي، همجوشي، بریدگي، گسلش

4 

کاهش روابط مثلثي از -

طریق معكوس سازی 

 آزمایشي

تمرکز بر خود، تمرکز بر روابط دوتایي، علت شكلگیری مثلث و خنثي سازی جریان عاطفي 

 مثلث

آموزش راهبردهای -

 صمیمیت و نزدیكي

تعریف روابط، تمرکز بر روابط درست، منصفانه و دوستانه؛ وقت گذاری ها، تمرکز بر ایجاد و 

 رشد محبت قبل از تاکید بر نظم و انضباط

5 
 بیان مشكالت زوجین

 مهارتهای زوجین آموزشو 

ی دلبستگي زوجین و ارتباط آن با مشكالت آنها و آموزش مهارتهای صمیمیت هاسبک

 زوجین

6 
 الت زوجینبیان مشك

 مهارتهای زوجین آموزشو 
 ي و آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیریهمدل مذاکره، مؤثرآموزش مهارت ارتباط 

7 
 همسران مشكالت ارتباطي

 با خانواده اصلي

 حضور خانواده اصلي در آموزش

 خویشتن و کیتفك ي،دگیتن آموزش مفهوم گسلش،

 نقش آدر ارتباط با مشكالت خانواده اصلي

 

8 
 همسران مشكالت ارتباطي

 با خانواده اصلي

 تغییر قوانین خانواده اصلي ور رابطه با فرزندان

 آموزش خانواده اصلي در عدم دخالت در تربیت فرزند خوانده

9 

مشكالت ارتباطي والدین و -

 فرزندخوانده ها

فرزندپروری در دنیای -

 دموکراتیک

راهكارهای کلي برای -

خانواده کمک به کودکان در 

 های ازدواج مجدد

 ؛فرزند خوانده ها و والدخوانده ها در ازدواج مجدد يمشكالت ارتباطذکر 

وضعیت دشوار فرزندخوانده ها؛ نیازهای اساسي انسان )نیاز به محرک، نیاز به سازماندهي، نیاز 

 به جایگاه( آموزش داده شد.

دک امكان ابراز احساسات نسبت به ینكه والد اصلي مسئولیت فرزند را به عهده بگیرد؛ به کو

والد غایب را در حضور والدخوانده بدهد؛ والدخوانده شایستگي خود را در تربیت 

فرزندخوانده نداند؛ بدگویي نكردن در باره والد غایب؛ همدلي با کودک در جهت کاهش رنج 

 فقدان های گذشته پرداخته شد.

10 

 مهارت های ارتباطي-

میت راهبردهای ایجاد صمی-

و نزدیكي والدخوانده و 

 فرزندخوانده

آموزش تقویت احساس -

تعلق، توانمندی، ارزشمندی 

 و دلگرمي

چگونگي صحبت والدخوانده و فرزندخوانده؛ چگونگي ارتباط همسر قبلي با والد مشترک در 

 رابطه با رشد فرزندخوانده

 ی در مقابل چیزی؛وقت گذاری رودرو؛ پروژه های دونفری. کاربرد قرارداد وابستگي چیز

 راه کارهای آموزشي جهت تسهیل دلبستگي ایمن در فرزندخوانده ها

 مشكالت اقتصادی 11

 افزایش عملكرد خانواده های بازسازی شده در اصول مدیریت منابع مالي

 معرفي فاکتورهای الزم برای  مدیر مالي در خانواده

 هزینه در خانوادهبررسي تكنیک های اولویت بندی و ضرورت شناسي صرف 

 معرفي مدیریت هزینه از دیدگاه سنتي )زن ها( و مدرن )مردها(
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12 
بهبود شیوه های مدیریت 

 مالي

 شیوه های برنامه ریزی اقتصادی برای آینده

 نیاز به مشاور اقتصادی خانواده در فصول سال

 افزایش دانش اقتصادی خانواده در بین اعضای خانواده های بازسازی شده

 تعامل اقتصادی بین اعضای خانواده از نظر درآمد زایي، اشتغال زایي، صرف هزینه ها
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 نتایج

ی آمار هاکیتكنی حاصل از پژوهش با استفاده از هاداده

ل بودن توصیفي )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطي )نرما

، آزمون همگني واریانس، آزمون موچلي با تحلیل هاداده

( LSDواریانس به روش اندازه گیری مكرر و آزمون تعقیبي 

تجزیه و تحلیل شد. طرح  25نسخه  SPSSتوسط نرم افزار 

یگیری با گروه گواه پس آزمون و پ-پژوهش حاضر پیش آزمون

 بود. میانگین و انحراف معیار سن )والد/خوانده،( در گروه

 ( قابل مشاهده است.2یش و گواه در جدول )آزما

 

.  آمار توصیفي سن در دو گروه آزمایش و 2جدول 

 گواه

 گروه گواه گروه آزمایش مؤلفه

سن 

 مادر/خوانده
97/3± 7/35 84/6±44 

سن 

 پدر/خوانده
58/12±10/46 02/7±80/43 

 
ملكرد عنتایج آمار توصیفي نشان داد بیشترین میانگین در متغیر  

خانواده در گروه آزمایش و در مرحله پس آزمون و کمترین 

ت میانگین عملكرد خانواده در پیش آزمون گروه گواه بوده اس

 (.3)جدول 

 

 درعملكرد خانواده مربوط به  يفیآمار توص. 3جدول 

 گواهو آزمایش  گروه دو

 مرحله گروه متغیر
تعدا

 د
 میانگین

انحراف 

 معیار

آزمای

 ش

پیش 

 آزمون
10 

188/14

4 
09/32 

عملک

رد 

 خانواده

پس 

 آزمون
10 67/208 

142/3

1 

پیگي

 ری
10 15/196 67/24 

 گواه

پیش 

 آزمون
10 13/146 43/26 

پس 

 آزمون
10 14/154 41/40 

پیگي

 ری
10 96/155 64/38 

 
 برای تحلیل دادههای این پژوهش از آزمون اندازهگیری مكرر

ز امفروضههای آن با استفاده استفاده شد. قبل از این آزمون 

رسي قرار گیسر مورد بر-آزمون لوین، موچلي و گرینهوس

 گرفت که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

 

 ریمتغ یبرا نیآزمون لو فرضشیپ جینتا. 4جدول 

 ی مختلفهازمانعملكرد خانواده در 
سطح  F df1 df2 مرحله متغیر

معني 

 داری

عملكرد 

 خانواده

پیش 

 آزمون
120/0 3 35 9480/0 

پس 

 آزمون
760/1 3 35 173/0 

 249/0 35 3 110/1 پیگیری

فتار نتایج پیش فرض آزمون لوین نشان داد سطح معني داری برای ر

رای بیان کرد فرض ب توانيماست، بنابراین  05/0متعارض باالی 

ست برای متغیرها در سه زمان رعایت شده ا هاانسیوارهمگني 

 (.4)جدول 
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 . کروویت موچلي برای متغیر عملكرد خانواده5جدول 

 سطح معني داری df خي دو wموچلي  سنجه
 اپسیلون

 باند-الور فلت-هوئین گیسر-گرینهاوس

 500/0 805/0 718/0 001/0 2 909/16 608/0 عملكرد خانواده

ی چند متغیره برای اثر مراحل، زمان هاآزمونهمچنین نتایج 

گروه )چهار آزمون اثر پیالی، الندای ویلكز، اثر هتلینگ، ×

(. در ادامه p<05/0ریشه روی( نیز معنادار بود ) نیتربزرگ

 پردازد.( به بررسي نتایج آزمون کروویت موچلي مي5)جدول 

 

تصحیح  گیسر-نتایج آزمون محافظه کار گرینهوس . 6جدول 

 ثرات درون گروهي( متغیر عملكرد خانوادهشده )ا

من

 بع

سنج

 ه

آزمو

 ن

در

جه 

ازا

 دی

میانگ

ین 

مجدو

 رات

F Si
g 

مجذ

 وراتا

زما

عم ن

لک

رد 

خان

 واده

گرین

هوس

-

 گیسر

43

7/

1 

584/1

8662 

*68

3/37 

00

1/

0 

518/

0 

زما

× ن

گ

رو

 ه

43

7/

1 

057/1

3298 

*85

1/26 

00

1/

0 

434/

0 

آزمون موچلي شود که ( مشاهده مي5با توجه به جدول )

است  05/0برای عملكرد خانواده کمتر از خطای 

(05/0>pکه از آزمون گرینهوس )- گیسر استفاده

 (.6)جدول  شوديم

 05/0در سطح طبق نتایج تفاوت عملكرد خانواده 

(050/>pدر اثر متغ )زمان، تعامل زمان و گروه اثرات  ری

( 6طبق جدول ) شده است. دیی( تأتیفرض )کروو نیا
گروه در آزمون شفرسیتي ×معني داری زمان و تعامل زمان  سطح

است بنابراین بین عملكرد  05/0آسامد کمتر از مقدار خطای 

ی مختلف )پیش آزمون، پس آزمون و هازمانخانواده در 

ی مختلف تفاوت معني داری هاگروه× پیگیری( و تعامل زمان

 (.p<05/0وجود دارد )

 

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مكرر  .7جدول 

 بررسي اثرات بین گروهي عملكرد خانواده

 منبع
سنج

 ه

مجموع 

مجذورا

ت نوع 

 سوم

در

جه 

آزاد

 ی

F Sig 

ضر

یب 

اثر 

 اتا

ضر

یب 

ثاب

 ت

عمل

کرد 

خانوا

 ده

764/323

8375 
1 

*466/1

347 

001

/0 

0,9

75 

گرو

 ه

762/316

49 
1 

*169/1

3 

001

/0 

273

/0 

 خطا
308/240

3 
35    

( چون سطح معناداری اثر 7با توجه به نتایج جدول )

است نتایج نشان دهنده معنادار  ترکوچک 05/0گروه از 

بودن اثر گروه بر متغیر عملكرد خانواده است. به این 

معني که برای عملكرد خانواده در گروه های آزمایش 
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و گواه در زمان های مختلف تفاوت وجود داشته است. 

پس برای مشخص شدن میزان تفاوت عملكرد خانواده 

 LSDون تعقیبي از آزم هازماندر هر یک از این  هاگروه

 (.8استفاده شد )

 
 (LSDتعقیبي نتایج آزمون .مقایسه زوجي مراحل آزمون )  8 جدول

 حد باال حد پایین سطح معني داری خطای انحراف استاندارد اختالف میانگین میانگین گروه متغیرها

 عملكرد خانواده
 27,100 آزمایش

-3,878* 1,302 0,005 -5,586 0,226 
 30,979 گواه

، مالحظه شد بین LSD( آزمون تعقیبي 8بر اساس نتایج جدول )

پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، بین میانگین نمرات عملكرد 

ی آزمایش و گواه وجود هاگروهخانواده اختالف معني داری بین 

درصد نتایج  95( البته با توجه به فاصله اطمینان p<0,05دارد )

نشان داد عملكرد خانواده در گروه آزمایش افزایش معني داری 

 داشت )حد باال و پایین هر دو مثبت بود(. 

 

 بحث و نتیجه گیری

 یبر واکاو يمداخله مبتن ياثربخشهدف از پژوهش حاضر 

در  دهازدواج مجدد بر عملكرد خانوا یهامشكالت خانواده

بر  ينشان داد مداخله مبتنشهرستان خرم آباد بود. نتایج پژوهش 

عملكرد بهبود ازدواج مجدد بر  یهامشكالت خانواده یواکاو

ی پژوهش هاافتهداشته است. ی یمثبت و معنادار ریخانواده تأث

که ( 23و همكاران ) يلردجان یریاردشی هاافتهحاضر با ی

و  يو تعهد بر عملكرد خانوادگ رشیبر پذ يدرمان مبتن ياثربخش

 يکودکان مبتال به ناتوان یدارا نیوالد یفرزند -روابط والد

ها داده لیحاصل از تحل جیكه نتاو این کردند يرا بررس یریادگی

ي دگو تعهد بر عملكرد خانوا رشیبر پذ ينشان داد که درمان مبتن

 يوانکودکان مبتال به نات یدارا نیوالدی فرزند -و روابط والد

 یها افتهی باهمچنین  دارد. يموثر بوده است همخوان یریادگی

بر  يدرمان مبتن ي( که اثربخش24و همكاران ) رصالحیرضاپور م

 منیناا يسبک دلبستگ یبر عملكرد خانواده مادران دارا يدلبستگ

 یها اسیرمقیو ز ينشان داد نمرات کل جیکردند و  نتا يرا بررس

و گواه پس از درمان و  شیعملكرد خانواده در گروه آزما

(، یریگیماه از درمان )مرحله پ کیپس از گذشت  نیهمچن

پژوهش  نیدر ا رایدارد ز يمخوانهوجود داشت  یتفاوت معنادار

 .بهره برده شد روش های ارزیابي عملكرد خانوادهاز آموزش  زین

سطح عملكرد کرد که توان این طور بیان ی ميهاافتهدر تبیین ی

نسبت  شیازدواج مجدد در گروه آزما یخانواده در خانواده ها

نسبت به گروه گواه داشته است و  یشتریب شیآزمون افزا شیبه پ

 يشده مبتن نیتدو یساز ينشان دهنده اثربخش بودن بسته غن نیا

 چون ازدواج مجدد بوده است. یبر ارتباطات در خانواده ها

 یریشگیاز عوامل مهم در پ يكیخانواده و عملكرد آن به عنوان 

که  ياز عوامل يكیو   شودیو حفظ سالمت افراد آن محسوب م

 يدهد نوع روابط خاص يقرار م ریعملكرد خانواده را تحت تأث

و فرزندان وجود  نیخانواده، خصوصاً والد یاعضا نیاست که ب

 یکه والدخوانده ها با اعضا يابطدارد و در خانواده خوانده ها رو

مهم بر  راتیخانواده بخصوص فرزندخوانده ها دارند تأث گرید

 نیروابط به ا نیا تیخانواده خوانده ها دارد. اهم يتكامل سالمت

 ردیگ ينهاد شكل م نیکه در ا یا هیاول اتیاست که تجرب لیدل

 ریو رفتار فرزندخوانده ها و سا تیبر رشد شخص يمهم ریتأث

خواهد داشت و  يزندگ یبعد یخانواده در سال ها یاعضا

دهد از جمله  يم شیخانواده را افزا يعملكرد کل زانیم نیهمچن

فرزندخوانده با والد خوانده  یقو يعاطف یرابطه  ات،یتجرب نیا

است که در  یخوانده از مواردوالدبا  یقو يعاطف یاست. رابطه 

رو بهبود روابط  نیز اا کند، يم جادیا يعملكرد خانواده اثر مثبت

بسته مد نظر محقق قرار گرفت تا بتوان  نیدر ا فرزندخوانده-والد
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ارتباطات و ي، عاطف یها یریدرگ ،يآن عملكرد عاطف قیاز طر

 داد. شیازدواج مجدد افزا ینقش ها را در خانواده ها

یي رودر رو بود که ضعف آموزش هاتیمحدوداین تحقیق 

یي با سواد پایین که منجر به هانمونهبه دلیل وفور  هانمونهپذیری 

. قابلیت تعمیم پذیری نتایج که بیشتر به شديم هاآموزشوقفه در 

ی ازدواج مجدد قابل تعمیم است. ضعف در پذیرش هاخانواده

که مقاومت  در آغاز جلسات هاخانوادهبرای برخي از  هاآموزش

جدد را در پي داشت. یكي از ی ازدواج مهاخانوادهدر بهبود روابط 

ی خانواده درماني در کنار هابستهنبود مقایسه برخي از  هاتیمحدود

روند اثربخشي این  توانستيمی بسته تدوین شده بود که هاآموزش

محدود بودن نمونه به شهر ی مشاهده کرد. ترمطلوببسته را به نحو 

، تربه سطح گسترده هاافتهی یریپذ یمقدرت تعمضعف  خرم اباد و

با توجه به متغیر عملكرد خانواده در این پژوهش سعي شد از 

یي با فرزندخوانده نوجوان و باالتر به عنوان نمونه آماری هاخانواده

استفاده شود، زیرا قابلیت تعمیم پذیری این نتایج به سایر 

نكردن انتخاب . کنديمی ازدواج مجدد را محدود هاخانواده

 .ي زیرا بسیاری از جامعه در دسترس نبودبه صورت تصادف هانمونه

در راستای بهبود عملكرد  شوديمبه لحاظ روان شناختي پیشنهاد 

ی ازدواج مجدد از بسته تدوین شده استفاده هاخانوادهخانواده در 

جهت  دهديمشود. به لحاظ کاربردی این پژوهش پیشنهاد 

 نیازدواج مجدد از ا یعملكرد خانواده در خانواده ها شیافزا

 یریشود به منظور جلوگ يم شنهادیپهمچنین  بسته استفاده شود.

 یبازساز یدر خانواده ها يارتباطات درون خانوادگ ياز فروپاش

خانواده  نیپدرخوانده در ا يعاطف یها یریدرگ شیشده و افزا

  بسته استفاده شود.این ها از 

 

 تشکر و قدردانی

از مراکز مشاور شهر خرم آباد و  داننديمنویسندگان بر خود الزم 

 افراد شرکت کننده در پژوهش تشكر نمایند.
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 Abstract 

Introduction: Given the high rates of divorce and the necessity of remarriage, 

the existence of interpersonal and intra-family relationships and its impact on 

remarriage families performance is undeniable. Due to the importance of the 

subject, this study aimed to investigate the effectiveness of a communication-

enrichment-based intervention on family functioning in remarried families in 

Khorramabad. 

Methods: This study was conducted as a pretest-posttest and follow-up study 

with unequal control group. The statistical population of the study consisted 

of all remarried families with at least one adopted child (3654 families) in 

Khoramabad city in 2019. Subjects completed the McMaster Family Function 

Questionnaire. Parents in the experimental group received 12-sessions in 120-

minute of 5 weeks of communication enrichment training. Data analysis was 

performed using repeated measure analysis in SPSS software version 25. 

Results: The results showed the effectiveness of communication enrichment 

package on performance improvement in remarried families. 

Conclusion: According to the findings, it can be concluded that using the 

enrichment package of remarriage families can improve family functioning. 

Keywords: Remarriage Families, Enrichment Package, Family Function, 

communication enrichment. 

 
 


