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مقدمه
خانواده مرکز رشد و توسعه ،تکامل و تغيير ،تسکين دهنده و همچنين خسارت و آسيب
افراد جامعه است ( .)Zarnaghash & Shahni, 2013کيفيت ارتباطات زناشويی نقش مهمی در
سالمت روانی همسران دارد و در مواردی که شرايط زندگی زناشويی نامناسب باشد ،سالمت
همسران در معرض خطر قرار میگيرد (

Umberson, Williams, Powers, Liu & Needham,

 .)2006رضايت زناشويی به عنوان يکی از پيامدهای ازدواج ،وضعيتی پايدار از شادمانی است
که با تعامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،توافق در مورد مسائل گوناگون ،رضايت جنسی و
ايجاد شرايط مناسب به دست میآيد .رضايت زناشويی يک متغير روانشناختی است و به
عنوان يک ويژگی فردی برای زوجين در نظر گرفته میشود (

& Chehre, Ozgoli,

 Nejati (2007( .)Abolmaali, 2018بر اين باور است که رضايتمندی زوجی انطباق بين
وضعيت موجود و وضعيت مورد انتظار است ،يعنی انطباق بين انتظاراتی که فرد از زندگی
زناشويی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه میکند.
نتايج فراتحليل پژوهشهای اين حوزه نشان داده است که بسياری از آشفتگی زناشويی و
روابط بين فردی اضطرابزا است ( .)Burrell, Allen, Gayle & Preiss, 2014برخی از
پژوهشگران با توجه به تحقيقات مختلف ،عوامل مؤثر بر رضايت زناشويی را به  4دسته تقسيم
کردند :الف) خصوصيات و عوامل زمينهای و شخصيتی مربوط به زوجين مثل روان-
رنجورخويی ،تفاوت شخصيتی ،تيپ  Aو  ،Bخلق و خو ،ترجيحات شخصی ،عاليق جنسی،
اهداف شخصی؛ ب) عوامل مربوط به زوجين در ارتباط با همديگر ،شامل رفتارهای تعاملی،
مهارتهای ارتباطی ،سبکهای حل مساله و حل تعارض ،کيفيت رابطه جنسی ،اهداف
مشترک ،توافق در مسائل اعتقادی ،سبک دلبستگی زوجين ،همکاری در مراقبت از نوزاد ،تعهد،
خشونت ،طول مدت ازدواج ،درک همسر؛ ج) عوامل مربوط به زوجين در مقابل موقعيتها و
افراد ديگر همانند فرزندان ،موقعيتهای استرسزا ،وقايع زندگی (افسردگی مادر ،فرزند معلول
يا مختل از لحاظ رفتاری ،بيماریهای روانی و مزمن) ،مراقبت از همسر مريض يا معلول،
بدگمانی شوهر ،بازنشستگی ،نازابودن ،دوره آشيانه خالی و د) عوامل محيطی ،شامل عوامل
فشارزای اقتصادی و مسائل مالی ،زوجهای دو سر شاغل ،حوادث آسيبزای طبيعی (طوفان،
سيل ،زلزله) ،محيطهای کالن (شرايط اجتماعی نو ،تحوالت اقتصادی-اجتماعی و )...
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(.)Kamaly, Dehghani & Ghasemi, 2014
بهرحال علیرغم جايگاه مهم رضايت زناشويی در تحکيم روابط زوجين ،اين احساس
رضايت با گذشت زمان دستخوش تغيير میشود و اين در حالی است که زوجين در ابتدای
زندگی خود ،رضايتمندی بااليی را گزارش میکنند و به مرور زمان و به داليل متعدد ،ميزان
رضايتمندی آنان کاهش يافته و کسب مجدد اين احساس رضايت برای زوجين به آسانی
امکانپذير نمیشود ( .)Nejati, 2007اما اين امر میتواند با مشاوره زناشويی و آموزش زوجين
تسهيل گردد ،به عبارت ديگر مشاوره زناشويی و ارائه آموزش میتواند راه حل مناسبی برای
هرچه لذتبخشتر کردن ارتباط زوجين با يکديگر باشد .از جمله اين آموزشها ،آموزش
مهارتهای زندگی به زوجين است.
منظور از مهارتهای زندگی اين است که افراد نياز دارند بتوانند از خودشان و عاليقشان
در برابر موقعيتهای سخت زندگی دفاع کنند .افرادی که تحت آموزش مهارتهای زندگی
قرار گرفتهاند نسبت به زندگی و توانايیهای خويش آگاهتر هستند و با پذيرش خود و اطمينان
به خويشتن مطمئن هستند که با سعی و تالش میتوانند پلههای ترقی را بپيمايند و به سطح
پيشرفت باالتری برسند ( .)Bova, Burwick & Quinones, 2008هدف از آموزش مهارتهای
زندگی ،افزايش توانايیهای روانی-اجتماعی و پرورش افرادی خالق است که بتوانند به توليد
انديشههای نو و جديد در اجتماع بپردازند (.)World Health Organization, 1993
سازمان بهداشت جهانی به منظور پيشگيری و همچنين افزايش سطح بهداشت روانی افراد
جامعه ،برنامه آموزش مهارتهای زندگی شامل  90مهارت اصلی که غالباً به صورت جفت جفت
طبقهبندی میشوند و در حقيقت به منزله دو روی يک سکهاند را ارائه نمود ،اين مهارتها شامل:
 .9خودآگاهی/همدلی
 مهارت خودآگاهی :توانايی شناخت خود و آگاهی از ويژگیها ،نقاط ضعف و قدرت و خواستهها. مهارت همدلی :درک شرايط ديگران و احترام به ديدگاهها و تفاوتهای بين افراد. .5ارتباط مؤثر/روابط بین فردي
 مهارت ارتباط مؤثر :ابراز آراء ،خواستهها ،نيازها و هيجانها و درخواست کمک از ديگران بههنگام نياز.
 -مهارت روابط بين فردی :ايجاد روابط بين فردی مثبت و مؤثر با ديگران.
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 .3تصمیمگیري /حل مسأله
 مهارت تصميمگيری :اتخاذ تصميمات مناسب و مؤثر در ارتباط با مسائل مطرح شده. مهارت حل مسأله :يافتن راه حل مناسب و مؤثر برای مسائل و مشکالت. .1تفکر خالق /تفکر انتقادي
 مهارت تفکر خالق :وارسی گزينههای گوناگون برای مواجهه با يک موضوع. مهارت تفکر انتقادی :توانايی تحليل اطالعات و تجارب. .2مقابله با هیجان /مقابله با استرس
 مهارت مقابله با هيجان :تشخيص هيجانها در خود و ديگران و ابزار واکنش متناسب با آن. مهارت مقابله با استرس :شناخت تنشهای گوناگون و آثار آن بر افراد.برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،برنامهای پيشگيرانه و ارتقايی است .تحقيقات انجام
گرفته در حوزه آموزش مهارتهای زندگی ،تمام يا بخشی از مؤلفههای مهارتهای زندگی را
به عنوان متغير مستقل مداخلهای بر متغيرهای وابسته مختلف از قبيل مؤلفههای سالمت روان،
رفتارهای پرخطر (مثل اعتياد) ،متغيرهای رشد فردی و روابط بين فردی مورد توجه قرار
دادهاند .که بررسی پيشينه اين پژوهشها میتواند ميزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی
را مشخص سازد.
پژوهشگران به طور سنتی در مورد تعميمپذيری يافتههای پژوهشی از طريق بررسی پيشينه
تحقيقات ،نتيجهگيری میکنند .در بررسی پيشينه پژوهشی ،محققان تعدادی از مطالعات که به
يک موضوع خاص پرداختهاند را مطالعه و سپس برای خالصه کردن و ارزشيابی پيشينههای
پژوهشی اقدام میکنند .گاهی يک بررسی ،گزارشی است که نويسنده در مورد يافتههای
پژوهشی ارائه و در مورد پيشينه پژوهشی نتيجهگيری میکند .نتيجهگيریها در يک گزارش
پيشينه پژوهشی ،به برداشتهای ذهنی نويسنده استوار است .در سالهای اخير برای مقايسه
تعداد بسيار زيادی از پژوهشها در يک حيطه خاص ،روش ديگری طراحی شده است ،اين
روش فراتحليل 9نام دارد ( .)Hedges, Higgins & Rothstein, 2004پژوهشگر در روش
فراتحليل نتايج واقعی تعدادی از پژوهشها را ترکيب میکند .در اين تحليل ،برای مقايسه يک
1- meta-analysis
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يافته معين در بررسی پيشينه پژوهش ،مجموعهای از روشهای آماری با استفاده از اندازههای
اثر به کار گرفته میشود .در اين روش به جای تکيه بر قضاوتها در مورد فقط يک گزارش
بررسی پيشينه پژوهشی ،میتوان نتيجهگيری آماری به عمل آورد .اطالعات حاصل از يک
فراتحليل بسيار سودمند و آگاهیبخش هستند .در يک بررسی پيشينه پژوهشی به روش سنتی،
دستيابی به نتيجهگيری کلی از نوع فراتحليل ،بسيار دشوار است

(Ghorbanizadeh & Hassan-

.)Nangir, 2013
در خصوص جمعبندی مطالعات اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی،

Hooman, Ganji

) and Omidfar (2013به «فراتحليل مطالعات اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت
روانی» پرداختند .آنها با بررسی  27مطالعه انجام شده از سال  9310تا  9310در سراسر ايران
نشان دادند که ميانگين اندازه اثر مطالعات مورد بررسی ( )d=9/13در سطح اندازه اثر باال ارزيابی
میشود و در واقع آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود و افزايش سالمت روانی دانشآموزان و
دانشجويان مؤثر است .تا کنون چندين پژوهش فراتحليل در خصوص متغير رضايت زناشويی در
کشور انجام شده است .به طوری که،

)Ahmadzadeh, Faramarzi, Shamsi and Samadi (2012

به «فراتحليل بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی  »9319-9311پرداختند.
بدين منظور  91پژوهش را بررسی کردند و نتيجه فراتحليل نشان داد که ميزان اندازه اثر به
دست آمده بر مبنای کوهن پايين است .بنابراين ،بين سبکهای دلبستگی و رضايت زناشويی
رابطه کمی وجود دارد« .فراتحليل اثربخشی مداخالت روانشناختی به صورت گروهی بر
ميزان رضايت زناشويی طی سالهای  »9313-11نمونه پژوهشی ديگر است که  91مطالعه را
مورد تحليل قرار داد .يافتهها نشان داد ميزان اندازه اثر ( )r=0/70اثربخشی مداخالت و
آموزشهای روانشناختی بر افزايش رضايت زناشويی باال است (

& Abedi, Mosayebi

« .)Orezi, 2013فراتحليل اثربخشی مداخالت روانشناسی-مشاورهای بر افزايش رضايت
زناشويی زوجين» پژوهشهای انجام شده در طی سالهای  9319-19را انجام شد .ميزان اندازه
اثر ( )d=9/25فراتحليل  33پژوهش مورد بررسی مطابق با جدول کوهن در سطح متوسط رو
به باال ارزيابی شد و به عبارتی اين مداخالت بر رضايت زناشويی مؤثر قلمداد شد

( Kamaly

 .)et al, 2014مطالعه ديگر «فراتحليل اثربخشی زوج درمانی بر افزايش رضايت زناشويی
(ايران  »)9315-19بود که توسط ( )Shariat, Ghamarani, Abedi & Sharifi, 2016انجام شد.
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اين فراتحليل روی  1پژوهش مرتبط انجام شد و ميزان اندازه اثر به دست آمده ()r=0/62
مطابق با تفسير کوهن در سطح باال ارزيابی شد .بدين معنی که زوج درمانی بر افزايش رضايت
زناشويی زوجين مؤثر است« .فراتحليل رابطه بين برونگرايی و رضايتمندی زناشويی» مطالعه
ديگری بود که بر روی  92پژوهش انجام گرفت و اندازه اثر به دست آمده برابر با  0/24شد
که معنیدار نبود و در حد متوسط پايين ارزيابی شد ( .)Orayzi, Abedi & Amini, 2016نکته
قابل توجه در مورد اين فراتحليلها اين است که همگی به روش دستی و بدون استفاده از هيچ
نرم افزار آماری انجام شدهاند .اخيراً نيز يک مرور سيستماتيک به بررسی ارتباط ويژگیهای
شخصيتی و رضايت زناشويی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصيتی پرداخته است
( .)Chehre et al., 2018در اين مطالعه ،مقاالت چاپ شده ايرانی به دو زبان فارسی و انگليسی
در محدوده زمانی  2005تا  2096بررسی شدند .يافتههای مطالعات مورد بررسی نشان داد که
ويژگی روانرنجورخويی با رضايتزناشويی ارتباط منفی و معنیدار و ويژگیهای مسئوليتپذيری،
برونگرايی ،توافقجويی و گشودگی با رضايت زناشويی ارتباط مثبت و معنیداری دارند.
پژوهشگر در روش فراتحليل نتايج واقعی تعدادی از پژوهشها را ترکيب میکند .در اين
تحليل برای مقايسه يک يافته معين در بررسی پيشينه پژوهش مجموعهای از روشهای آماری
با استفاده از اندازه اثر بهکار گرفته میشود .اطالعات حاصل از فراتحليل بسيار سودمند و
آگاهیبخش است .از اين رو ،بررسی نقاط ضعف و قوت مطالعات گذشته جهت مديريت
پژوهشهای انجام شده و ممانعت از تحقيقات تکراری و ضعيف دارای اهميت است .هدف
اصلی پژوهش حاضر بررسی فراتحليلی پژوهشهای انجام گرفته داخلی در فاصله زمانی
 )9310-16( 2090-97در زمينه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به منظور بازنگری
مطالعات پيشين و ترکيب نتايج آنها برای پاسخگويی به پرسشهای زير است:
 -9اندازه اثر کلی مطالعات اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضايت زناشويی زوجين
در ايران چه مقدار است؟
 -2آيا پژوهشهای مورد بررسی همگون و متجانس هستند؟
 -3آيا پژوهشهای مورد بررسی دارای تورش چاپ و انتشار هستند؟
 -4آيا بين اندازه اثر آموزش مهارتهای زندگی بر اساس عوامل گوناگون (متغيرهای تعديل
کننده) تفاوت وجود دارد؟
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع فراتحليل بود .در اين پژوهش ابتدا با استفاده از کليد واژههای
مهارت های زندگی ،رضايت زناشويی ،مهارت خودآگاهی ،مهارت همدلی ،مهارت ارتباط
موثر ،مهارت روابط بين فردی ،مهارت تصميمگيری ،مهارت حل مسأله ،مهارت تفکر انتقادی،
مهارت تفکر خالق ،مهارت ،مديريت هيجان ،مهارت مقابله با استرس ،در پايگاههای اطالعاتی
داخلی و موتورهای جستجوی رايج به يافتن و جمعآوری تمام مقاله های منتشر شده به زبان
فارسی اقدام شد .بدين ترتيب تمامی پژوهشهای تمام متن انجام شده در فاصله سالهای
 )9310( 2090تا  )9316( 2097با استفاده از پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
( ،)www.Sid.irبانک اطالعات نشريات کشور ( ،)www.Magiran.comپايگاه مجالت تخصصی
نور ( ،)www.Noormags.irپرتال جامع علوم انسانی ( ،)www.Ensani.irپرتال مرجع دانش
( )www.Civilica.comگردآوری شدند .تعداد پژوهشهای گردآوری شده بالغ بر بيست مطالعه
بود که از اين ميان ،مطالعاتی که مالکهای فراتحليل حاضر را دارا بودند وارد فرايند تحليل شدند.
برای وارد کردن هر پژوهش در اين فراتحليل ،مالکهای زير در نظر گرفته شد:
 -9پژوهش در سازمانها ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجام شده باشند.
 -2پژوهشها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده باشند.
 -3پژوهشها با استفاده از ابزارها و روشهای معتبر و دارای ويژگیهای روانسنجی مناسب
انجام شده باشند.
 -4پژوهشها از نظر اصول روششناختی پژوهش به درستی انجام شده و روش تحقيق آنها
آزمايشی (جايگزينی تصادفی) يا شبه آزمايشی (جايگزينی غيرتصادفی) باشند.
 -5پژوهشها به صورت تمام متن باشند و اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر را ارائه داده باشند.
 -6پژوهشها حداقل در مورد  90نفر آزمودنی انجام شده باشند.
همچنين ،برای انتخاب و استخراج اطالعات پژوهشهای گوناگون نسبت به تهيه يک
فهرست وارسی اقدام شد .محتوای اين فهرست با تکيه بر ادبيات پژوهش و نظرسنجی از چند
متخصص در پژوهش فراتحليل تهيه شد و شامل مؤلفههای «عنوان پژوهش ،مشخصات کامل
مجريان ،سال اجرای پژوهش ،فرضيهها ،ابزار گردآوری دادهها و روايی و پايايی آن ،جامعه
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آماری ،حجم نمونه ،آزمونهای آماری مورد استفاده و سطح معناداری آنها» بود .از اين فهرست
برای کدگذاری پژوهشها استفاده شد .در نهايت پايايی ارزيابیها با ضريب کاپا معادل 0/13
محاسبه شد .با توجه به مالکهای ورود پژوهشها در فراتحليل و همچنين نتايج ارزيابی ،از
ميان پژوهشهای انجام شده ،تعداد  91پژوهش انتخاب و در تحليل وارد شدند .بسياری از
صاحب نظران ،انجام فراتحليل حتی روی تعداد مطالعاتی بسيار کمتر از اين را به شرط رعايت
مالکها و شرايط ،قابل قبول میدانند ( .)Hedges et al., 2004تحليل دادههای پژوهش بر
اساس روش اندازه اثر تفاوت ميانگين استاندارد شده يا  Cohen's dبرای مدل اثرات ثابت و
تصادفی 9صورت پذيرفت .جهت انجام عمليات آماری از ويرايش دوم نرمافزار جامع
فراتحليل 2استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
فراتحليل حاضر روی  91پژوهش انجام شد که گروه نمونه اين مطالعات در مجموع 617
زوج ( 331نفر گروههای آزمايش و  341نفر گروههای کنترل) را شامل میشد .تعداد 95
مطالعه در مجالت علمی پژوهشی و تعداد  3مطالعه در همايشهای علمی به چاپ رسيده
بودند .جدول شماره  9اطالعات توصيفی مرتبط با اين فراتحليل (شامل :پژوهشگر ،سال
اجرای پژوهش ،حجم نمونه به تفکيک گروه آزمايش و کنترل) را در اين مطالعات نشان
میدهد .همچنين ،ميزان اندازه اثر ( dکوهن) ،خطای استاندارد مربوطه ( ،)S.E.فاصله اطمينان
 15درصدی حد پايين و حد باال و مقدار سطح معنیداری اندازه اثر هر مطالعه در اين جدول
آمده است.
همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،اندازه اثر کليه مطالعات مورد بررسی به
استثنای پژوهشهای شماره  97 ،99 ،2و  91در سطوح  0/15تا  0/11درصد معنیدار هستند.
با توجه به اين که هدف اصلی هر فراتحليل ترکيب شاخصهای عددی پژوهشهای اوليه در
قالب يک شاخص کلی است ،غالب فراتحليلها بر دو مدل آماری مدل اثرات ثابت و تصادفی
مبتنی هستند .در مدل اثرات ثابت فرض میشود که يک اندازه اثر واقعی وجود دارد که
1- fixed and random effect model
)2- Comprehensive Meta-Analysis v 2.0 (CMA-2
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جدول .9
خالصه مطالعات فراتحليل اثربخشی مهارتهای زندگی بر رضايت زناشويی
مطالعات

سال
اجرا

حجم نمونه

فاصله اطمنیان
اندازه اثر
 %12اندازه اثر مقدار
حد
حد
p
 S.E. dپایین باال

آزمایش

کنترل

& 2090 1- Mardani-Hamoleh
Rozitalab
2099 2- Azizi et al
2092 3- Kaveh-Farsani et al

30

30

0/009 3/905 9/761 0/349 2/437

25

25

0/261 0/173 -0/242 0/215 0/395

30

30

0/009 3/670 2/290 0/372 2/140

2093 4- Pourheydari et al

91

91

0/009 3/711 9/131 0/475 2/161

2094 5- Faramarzi et al

20

20

0/009 2/440 0/110 0/370 9/795

2094 6- Nooripour et al

92

92

0/035 9/746 0/065 0/421 0/106

2094 7- Parvin et al

20

23

0/009 2/697 9/975 0/361 9/116

2095 8- Sajjadi et al

21

32

0/009 2/241 9/072 0/300 9/660

2095 9- Fakhr & Kakavand

95

95

0/009 3/716 9/715 0/593 2/710

2096 10- Yoosefi

90

90

0/009 7/411 3/630 0/117 5/564

2096 11- Dehghan et al
2096 12- Saadat & Zeinali

96

96

0/973 9/912 -0/294 0/351 0/411

20

20

0/009 5/141 3/462 0/601 4/655

2096 13- Khosrojerdi & Namni

95

95

0/009 2/119 9/927 0/441 2/004

2096 14- Mohammad Zadeh et al

30

30

0/009 9/501 0/437 0/273 0/172

2097 15- Fakhr et al
2097 16- Shirpoor & EbrahimMoghadam
2097 17- Taheri et al

95

95

0/009 5/237 2/751 0/632 3/111

90

90

0/006 2/341 0/311 0/417 9/374

92

96

0/676 0/190 -0/510 0/312 0/960

2097 18- Hajhosseini et al

92

92

0/741 0/132 -0/670 0/401 0/939

زيربنای همه تحليلها است و همه تفاوتهای اندازههای اثر مشاهده شده در پژوهشهای
اوليه ناشی از خطای نمونهگيری است .در مقابل ،در مدل اثرات تصادفی فرض میشود اندازه
اثر واقعی از پژوهشی به پژوهش ديگر در حال تغيير است که از علل اصلی اين تغيير وجود
متغيرهای مداخله کننده در روابط بين متغير مستقل و وابسته است (

& Gorbanizadeh

 .)Hassan-Nangir, 2013جدول شماره  2ميانگين اندازه اثر کلی مطالعات را در مدل اثرات
ثابت و تصادفی در اين فراتحليل نشان میدهد.
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جدول .2
آمارههای اندازه اثرات ثابت و تصادفی فراتحليل  91پژوهش مورد بررسی
فاصله اطمینان %12
خطاي
اندازه اثر
اثرات
حد باال
استاندارد حد پایین
d
9/737
9/374
0/012
9/555
مدل ثابت
2/414
9/367
0/215
9/125
مدل تصادفی

مقدار Z
96/129
6/753

سطح
معناداري
0/009
0/009

ميانگين اندازه اثر کلی پژوهشهای انجام شده در زمينه اثربخشی آموزش مهارتهای
زندگی بر رضايت زناشويی برای مدل اثرات ثابت برابر  9/555و برای اثرات تصادفی برابر
 9/125است که هر دو در سطح  p<0/009معنیدار هستند .از آنجايی که اندازه اثر برآورد شده
در محدوده اطمينان اندازه اثر می باشد ،فرض صفر مبنی بر اينکه متوسط کلی اندازه اثر تفاوت
ندارد ،رد میشود .بر اساس مالکهای کوهن برای تفسير معنیداری عملی اندازه اثر ،ميانگين
اندازه اثر پژوهش حاضر را میتوان به عنوان تأثير زياد آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود و
افزايش رضايت زناشويی زوجين تفسير کرد.
برای بررسی ناهمگونی 9پژوهشها از شاخص کيو 2استفاده شد .شاخص کيو برای 91
پژوهش با درجه آزادی  97برابر با  953/732محاسبه شد که در سطح  p<0/009معنیدار بود،
بنابراين فرض صفر رد شده و نتيجه میگيريم که مطالعات مورد بررسی نامتجانس و ناهمگون
هستند .از آنجا که شاخص کيو به افزايش تعداد اندازه اثر حساس است و با افزايش تعداد
اندازه اثر توان اين آزمون برای رد همگنی باال میرود ،از شاخص مجذور  Iاستفاده شد .آماره
دارای مقداری از صفر تا صد است و در واقع مقدار ناهمگنی را به صورت درصد نشان
میدهد ،هرچه اين مقدار به  900نزديکتر باشد نشاندهنده ناهمگنی بيشتر اندازه اثرهای
پژوهشهای مورد بررسی است .در مطالعه حاضر مقدار اين شاخص برابر با  11/142بهدست
آمد که نشانگر ناهمگونی پژوهشهای مورد بررسی است .با توجه به اينکه اندازههای اثر
ناهمگون هستند ،گام بعدی جستجوی متغير ميانجی يا تعديلکننده است که میتواند
تغييرپذيری اندازه اثر را تبيين کند .در اينجا به عنوان متغيرهای تعديل کننده ،طرح پژوهشی
(شامل طرح آزمايشی با جايگزينی تصادفی و طرح شبه آزمايشی با جايگزينی غيرتصادفی)؛
1- heterogeneity
2- Q index
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جنسيت شرکتکنندگان در دورهها (زن ،مرد ،يا هردو جنس)؛ نوع آموزش (آموزش تمام
مهارتها در مقابل آموزش تعدادی از مهارتها)؛ تعداد جلسات آموزشی (در  4مقوله) و
وضعيت خانوادگی شرکتکنندگان (شامل وضعيت عادی در مقابل وضعيت ويژه برای آنهايی
که يا دچار مشکالت خانوادگی هستند و به مراکز مشاورهای و يا دادگاه مراجعه کردهاند و يا
در شرايط خاص مثل بيماری قرار دارند) انتخاب شدند .خالصه ميانگين اندازه اثر برای اين
پنج متغير تعديلکننده در جدول شماره  3آمده است.
جدول .3
ميانگين اندازه اثر برای متغيرهای تعديل کننده در فراتحليل
مقولهها
روش پژوهش
آزمايشی
شبه آزمايشی
جنسيت
زن
مرد
هر دو جنس
نوع آموزش
تمام مهارتها
تعدادی از مهارتها
تعداد جلسات
 4جلسه و کمتر
 5تا  1جلسه
 1تا  92جلسه
بيش از  92جلسه
شرايط زوجين
عادی
ويژه

تعداد
k

اندازه اثر
d

فاصله اطمینان %12
حد باال
حد پایین

سطح
معناداري

1
90

9/666
9/459

9/406
9/911

9/126
9/704

0/009
0/009

1
9
1

9/467
0/106
9/701

9/205
0/065
9/445

9/721
9/746
9/179

0/009
0/035
0/009

1
1

2/017
9/203

9/100
0/170

2/374
9/437

0/009
0/009

2
7
1
9

0/107
0/493
9/107
4/655

0/466
9/933
9/596
3/462

9/341
9/613
2/011
5/141

0/009
0/009
0/009
0/009

1
90

9/729
9/356

9/476
9/017

9/167
9/625

0/009
0/009

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،بررسی اندازه اثر متغير تعديلکننده نشان
داد بين اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به اين پنج متغير تعديلکننده تفاوت
معنیداری وجود دارد و بر اندازه اثر کلی ،تأثير گذاشته است.
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همچنين ،برای بررسی تورش چاپ و انتشار ،9نمودار قيفی توسط نرم افزار جامع فراتحليل

ترسيم شد و از آزمون کالسيک  Nايمن از خطای روزنتال 2استفاده شد.

خطای استاندارد

نمودار  .9قيفی اندازه اثر مطالعات خطای استاندارد ميانگين در مدل اثرات ثابت

با توجه به نمودار  9مطالعاتی که خطای استاندارد پايين دارند و در باالی قيف جمع
می شوند ،دارای سوگيری انتشار نيستند و هر چه مطالعات به سمت پايين کشيده شوند ،خطای
استاندارد آنها باال میرود و دارای سوگيری انتشار میباشند

(Ghorbanizadeh & Hassan-

 .)Nangir, 2013با اين توضيح ،مطالعات مورد بررسی در اين پژوهش ،دارای سوگيری انتشار
هستند .اين امر میتواند ناشی از حجم کم نمونه مطالعات مورد استفاده باشد .آزمون  Nايمن
از خطای کالسيک 3تعداد مطالعات گم شده 4با ميانگين اندازه اثر صفر را محاسبه میکند که
الزم است به تحليل اضافه شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی به دست آيد .نتيجه انجام اين
آزمون نشان داد تفاوت بين مطالعات مشاهده شده و مطالعات گم شده قابل توجه است
( ،)N=110به عبارتی به ازای هر تحقيق مشاهده شده ،تعداد  41/44مطالعه گم شده وجود
دارد که با اضافه کردن آنها اثر خنثی میشود.
publication bias
Rosenthal's fail-safe N test
classic fail-safe N test
missing studies

1234-
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بحث و نتیجهگیري
فراتحليل با يکپارچه سازی نتايج پژوهشهای مختلف که در نمونههای متعددی در سطح
جامعه اجرا شدهاند ،میتواند ديد جامعتری از اثر متغيرهای مختلف به ما ارائه دهد .با کنار هم
قرارگيری نتايج پژوهشها و گردآوری آنها با روش فراتحليل میتوان به طور گسترده افراد
زيادی را همزمان مورد بررسی قرار داد .چنين روشهايی در جوامعی مانند جامعه ما که
ناهمگونی بيشتری دارد مهمتر است ،زيرا که اين ناهمگونی ،شباهتها را به ما نشان خواهد
داد و راهحلی برای تفاوتها فراهم میآورد.
نتايج حاصل از فراتحليل حاضر نشان داد که ميانگين اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده در
زمينه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضايت زناشويی زوجين برای مدل اثرات ثابت
 9/555و برای اثرات تصادفی  9/125است که هر دو در سطح  p>0/009معنیدار هستند.
بنابراين ،ميانگين اندازه اثر پژوهش حاضر را میتوان به عنوان اثربخشی زياد آموزش مهارتهای
زندگی بر بهبود و افزايش رضايت زناشويی زوجين تفسير کرد .از بين کليه مطالعات تحليل شده،
پژوهش ) Yoosefi (2016باالترين اندازه اثر ( )d=5/564را به خود اختصاص داده بود .موضوع
اين پژوهش «اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضايت زناشويی و اميدواری زوجين» بود
که به روش آزمايشی و طی  90جلسه مداخله برنامه آموزش مهارتهای زندگی روی  20زوج به
اجرا درآمد و نشان داد که به کارگيری مهارتهای زندگی میتواند بر دوام و پايداری زندگی
زناشويی و افزايش رضايت زناشويی و اميدواری مؤثر باشد .نتايج اين فراتحليل با فراتحليلهای
ديگر در اين حوزه که به بررسی اثربخشی مداخالت روانشناختی بر رضايت زناشويی اقدام کردند،
همسويی داشت (.)Abedi et al, 2013; Kamali et al, 2014; Shariat et al, 2016
مهارتهای زندگی بر اساس سازشيافتگی مؤثر و بهتر افراد با چالشها و مسائل زندگی
اخيراً به شدت مورد توجه نظامهای آموزشی در سراسر دنيا قرار گرفته است .به عبارت ديگر
آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکالتی که گريبانگير فرد ،خانواده
و جامعه است ،آماده میکند .منظور از مهارتهای زندگی آن نوع توانايیهای عملی است که
برای موفقيت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نياز است و اهداف آموزش اين نوع
مهارتها از الزامات و نيازهای زندگی روزمره استخراج میشود .آموزش مهارتهای زندگی
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که اولين بار توسط ) Botvin (1989ارائه شد ،سعی دارد که از طريق افزايش منابع مقابلهای و
سازگاری فرد موجب پديدايی احساس کارآمدی شود .هدف از آموزش مهارتهای زندگی،
افزايش توانايی های روانی ،اجتماعی و پرورش افراد خالق است که بتوانند به توليد
انديشه های نو و جديد در اجتماع بپردازند و خود را به بهترين وجه با شرايط سازگار نمايند
(.)World Health Organization, 1993
در فراتحليل حاضر و در نمونه برداری مطالعات پيشين سعی شد تا از تورش در نمونه-
برداری از يافتهها ،بحث درون و بيرون سطل آشغال ،يکتايی و عدم استقالل اثرات ،تاکيد بيش
از حد بر اثرات انفرادی و سرانجام مشکل ترکيب سيبها و پرتغالها به عنوان محدوديتهای
فراتحليل تا سرحد امکان پيشگيری شود ( .)Gorbanizadeh & Hassan-Nangir, 2013از اين
رو به منظور رعايت اصول اخالقی پژوهش ،بدون هيچگونه پيشداوری نسبت به گردآوری
تمامی پيشينه پژوهشی انتشار يافته موجود اقدام و از معرفی پژوهشهای ضعيف به لحاظ
روششناسی ،مدل آماری ،يافتهها و مواردی از اين قبيل خودداری شد .در پژوهش حاضر فقط
 91مطالعه دارای مالکهای الزم و مناسب برای وارد کردن در فراتحليل بودند.
نکته ديگر در فراتحليل حاضر ،نقش تعديلی متغيرهای روش پژوهش ،جنسيت شرکت-
کنندگان ،نوع آموزش ،تعداد جلسات و شرايط زوجين ،بود که همگی بر ميزان اثربخشی
آموزش مهارتهای زندگی بر رضايت زناشويی مؤثر بودند و نقش معنیداری داشتند .بنابر
ماهيت متغيرهای مذکور ،میتوان اين متغيرهای تعديلکننده و اثرگذار بر مداخلهها را به دو
دسته  )9آنچه که به فرد شرکت کننده در پژوهش وابسته است مثل جنسيت؛ و  )2آنچه به
روششناسی پژوهشها مرتبط است ،مثل نوع روش پژوهش و يا تعداد جلسات ،تقسيم کرد.
در مورد رابطه جنسيت بر ميزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضايت زناشويی ،اگر
دورههای آموزشی برای هر دو زوج باشد ،اثربخشی باالتری دارد .همچنين ،در خصوص
شرايط برگزاری دورهها به نظر میرسد آموزش مهارتهای خاصی تأثيرگذاری بيشتری بر
افزايش رضايت زناشويی داشته باشند به طوری که مثال آموزش مهارتهای خودآگاهی/
همدلی؛ ارتباط مؤثر /روابط بين فردی و يا مقابله با هيجان /مقابله با استرس اثربخشی بيشتری
تا مثالً مهارتهای تصميمگيری /حل مساله و يا تفکر خالق /تفکر انتقادی داشته باشند .به
عالوه ،تعداد جلسات آموزشی هم نقش تعديلکنندگی دارد به طوریکه برگزاری تعداد
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جلسات کم و بسيار فشرده شايد نتواند ميزان اثربخشی اين مهارتها را افزايش دهد .از سويی
ديگر ،اين که مداخلهای مثل آموزش مهارتهای زندگی در مورد زوجين عادی و يا دارای
مساله باشد ،احتماالً تأثيرگذاری آموزشها را تحت الشعاع قرار میدهد.
اين پژوهش میتواند در بررسیهای آتی محققان و زوج درمانگران در مورد کشف عوامل
مؤثر در مداخالت روانشناختی بر رضايت زناشويی ياریرسان باشد و از سويی به نقش
آموزش در مداخالت بين خانوادهها و از جمله آموزشهای مدون و با پشتوانه ،مهارتهای
زندگی در بهبود شرايط زناشويی زوجين تاکيد دوچندان داشته باشد .از محدوديتهای
پژوهش حاضر نيز میتوان به بازه زمانی مورد بررسی و حجم نمونه پژوهشهای مورد تحليل
نام برد چرا که با توجه به تحليل سوگيری انتشار مشخص شد که پژوهشهای وارد شده در
اين فراتحليل دارای سوگيری انتشار هستند و به ازای هر يک پژوهش از هجده مطالعه مورد
بررسی تعداد  41/44پژوهش گم شده وجود دارد .پيشنهاد میشود در فراتحليلهای آتی به
بررسی اندازه اثر ديگر مداخالت روانشناختی-آموزشی بر کاهش تعارض و افزايش رضايت
زناشويی زوجين پرداخته شود و در رويکرد مقايسهای ،ميزان اندازه اثر مداخالت مختلف
روانشناختی بر افزايش رضايت زناشويی مورد مقايسه و تحليل قرار گيرد.
در راهنمای انتشارات انجمن روانشناسی آمريکا (

American Psychological Association,

 )2009ذکر شده است« ،برای اينکه خواننده اهميت يافتههای شما را به طور کامل درک کند،
تقريباً هميشه الزم است که نوعی اندازه اثر يا نيروی رابطه در بخش نتايج گزارش شود».
پژوهشگران بايد ترغيب شوند تا ضمن به کارگيری روشهای آماری مناسب ،مقدار اندازه اثر
را نيز در گزارشهای خود ارائه نمايند و سردبيران و ويراستاران مجلههای علمی نيز در اين
زمينه اهتمام ورزند تا چراغی فرا روی پژوهشهای بعدی باشد.
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