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 چکيده

 سازگاری بر همسر خانواده با ارتباط هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی باهدف، حاضر پژوهش

 طرح. گرفت انجام شهرخمینی شهرستان 3  ناحیه جامعه سالمت مرکز زوجین صمیمیت و زناشویی

 - آزمونپیش نوع زا آزمایشی نیمه طرح یک پژوهش ماهیت و اهداف به توجه با پژوهش این کلی

 مرکز به ۱3۹8 سال ماه دی در که زوجینی بین از منظور این به.است کنترل گروه با همراه آزمونپس

 داوطلبانه روش به( مرد 3۰ زن، 3۰) زوج سی تعداد بودند کرده مراجعه 3 ناحیه یجامعه سالمت

 شامل دادها، آوریجمع ابزار .شدند گمارده کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب

 و( ۱۹۷۶) اسپینر بی گراهام زناشویی سازگاری پرسشنامه ،( شناختی جمعیت) دموگرافیک سواالت

 آلفای از اولیا زوجین صمیمت آزمون پایایی تعیین برای. بود( ۱38۵) اولیا زوجین صمیمیت پرسشنامه

 اعتبارآزمون و شدهگزارش ۰.۹8آلفا ضریب محاسبه طریق از آن اعتبار ضریب که شدهاستفاده کرانباخ

 از استفاده با پژوهشی هایداده. اند کرده ارزیابی ۰.۹۶ نمرات کل در را اسپینر بی زناشویی سازگاری

 نشان تحلیل نتایج. گرفت قرار موردبررسی spss۲3 افزارنرم از استفاده با متغیره چند کوواریانس تحلیل

 و زناشویی سازگاری در آزمایش گروه در ولی مانده ثابت کنترل وهگر در آزمونپس نتایج که داد

 با ارتباط هایمهارت آموزش که گرفت نتیجه توانمی بنابراین است، یافتهافزایش زوجین صمیمیت

 .دشومی هاآن زندگی در زناشویی سازگاری و زوجین صمیمیت افزایش باعث زوجین به همسر خانواده

 .ی ارتباط، خانواده همسر، سازگاری زناشویی، صمیمیت زوجینهامهارت واژگان کليدی:
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 2 مریم ربانی یکتا ،1 د بيگیمسمانه مح

 .گرا مثبت روانشناسی ارشد اسیکارشن دانشجوی ۱
 .خانواده مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی  ۲

 

  نام نویسنده مسئول:

 مریم ربانی یکتا

سر بر ارتباط با خانواده هم یهابررسی اثربخشی آموزش مهارت

 مرکز سالمت جامعه  سازگاری زناشویی و صميميت زوجين

 شهرستان خمينی شهر 3ناحيه

 ۲۹/8/۱3۹۹ تاریخ دریافت:

 ۱/۱۱/۱3۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
که خانواده بر اعضای خود و جامعه دارد، در پژوهشهای اجتماعی روند و علل تغییرات نهاد خانواده و  اثر و نقشیبا توجه به 

منیت ا عالوه بر تهدیدگی  از مسائلی است که گسست بنیانهای خانوادو. نابسامانی حائز اهمیت می باشدمسائل و انسجام خانواده 

از (.  ۱3۹8 افراسیابی و دهقانی دارامرود،نیز می باشد)ت اجتماعی متعدد الساز مشك ت روانی اعضای یک خانواده، زمینهالمو س

ال هنگی و انتقحفظ ویژگیهای فر در جهتواحد تشكیل دهنده اجتماع و مهمترین نهاد اجتماعی بعنوان یک عنصر دیرباز خانواده 

 تنها به دوره طفولیت آنها ختم نمیشود بلكه موضوعی است که آنها به نسلهای بعدی بوده است. وابستگی افراد به اعضای خانواده

 تایدر راسنیاز مهم  پیشیک افراد همواره برای بقا به روابط عاطفی با اعضای خانواده خود نیازمندند. بنابراین روابط خانوادگی 

 از خانواده و جدا شدن آن هافرزندان  زمانیكه باوجود استقالل. حتی محسوب می شودیجانی و موفقیت اجتماعی افراد مت هالس

همچنان پیوندهای عمیق عاطفی خود را با اعضای خانواده ، ی پدری خانه و ترک های اصلی خود برای تشكیل خانواده جدید

های یكدیگر به حدی است که  اهمیت حفظ رابطه زوجین با خانواده (.۱4۲۰، ۱)سالمون و شاکلفوردحفظ میكنند را اصلیشان

مساله ارتباط با خانواده همسر و تأثیر شدید آن بر ثبات زندگی زناشویی را به یک مساله وابسته به فرهنگ در جامعه ایرانی تبدیل 

به استناد نتایج  تاثیرگذار می باشد،در آن  کرده است. موضوع رضایت افراد با خانواده همسر بسیار وسیع است و عوامل متعددی

 .یچراغی. مظاهر)ق در ایران دانست البینی کننده ط شده عامل مذکور را میتوان جز پنج عامل اول و مهم پیش پژوهشهای انجام

این کشور  قطال یاالو آمـار بـ سـتایران ا ایق دنالکشـور پـر طـ ـنیچهارم(. با توجه به این که ۱3۹3، صادقیو موتابی. پناغی 

از آنجا که بروز ( و ۱3۹8زوجین می باشد)محنایی،پوالدی، گلستانه و کیخسروی  میان در زناشویی وجود ناسازگاری بیانگر

ی مهارتها ( پس میتوان دریافت که کسب۱3۹۹، اسمعیلیو  کریمیاست )ق الناسازگاری زناشویی یكی از مقدمات جدایی و ط

 و زارع باغبیدی)باشد داشته قالطی تقاضا کاهش دری مؤثری ا واسطه نقش تواندیمخت آن ها و شنا نیزوج توسطی ارتباط

 (. ۱3۹۹، اعتمادی فرد

اجازه  که به فرد ی در فرد استرفتار تطابق ینوع یاست. سازگاریی زناشو یسازگار نیتعامل زوج تیموفق یهااز مالک یكی

 کیواکنش مخرب به  یبه واکنش سازنده به جا لیتما یسازگار ق،یدق فیتعر کیدر  مواجه شود. طیمح یتا با تقاضاها دهدیم

 یتكامل ندیفرا کیرا  ییزناشو یسازگار (. موندول۱3۹۶، زهراکار ی ومراد ،یناموران گرم)شده است تعریفکنش بالقوه مخرب، 

ها تعارض وجود داشته ن است در آنکه ممك نیمختلف زوج یهااز تطابق در حوزه یکه به حالت داندیم نیزوج نیدر رابطه ب

به  نیزوج یتعامل یفرد و الگوها یاصالح، سازش و دگرگون ندیفرا ییزناشو یسازگار گر،ید فیتعر کی. در شودیباشد، اطالق م

که  ( و از ابعاد مهم زندگی زناشویی به شمار می آید۲۰۱4، ۲)موندلدر رابطه دانسته شده است تیبه حداکثر رضا یابیمنظور دست

سازگاری زناشویی یک فرآیند فعال است که  (.۱3۹۵، رفیع زادهو  بشارتبه شدت بر ارتباط زوجین و کیفیت آن اثرگذار است)

براساس آن زوجین با گذشت زمان و پیدا کردن نقشهای جدید در خانواده، وظایف مختلف خود را درک میكنند و آن را میپذیرند. 

یک فرآیند  ( و۲۰۱3، 3)به، ویسمان، یوبالکرآید های مهم رضایت از زندگی به حساب می ستهیكی از همب سازگاری دریک رابطه

 (.۲۰۱4، 4منیام و جونیور) می باشدمستمر و درحال تغییر 

صمیمیت کلید داشتن ازدواجی موفق و منبع مهمی برای رضایت زناشویی و احساس شادی به شمار می رود)وارینگ، 

 محسوب می شودازدواجهای پایدار مسبب های متأهل برخورداری از صمیمیت از عوامل مهم میان زوج در( بنابراین ۲۰۱۵چلونگ 

 و آهی ،تیموری ،اعلمی)شوداز برقراری روابط صمیمانه، از عواملی است که موجب شكست در زندگی خانوادگی می خودداریو 

ان رشد در رابطه دانست؛ فرآیندی که قبل از ازدواج شروع براساس مبانی نظری، صمیمیت را باید محصول یک جری.(۱3۹8، بیاضی

یابد. بیشتر تعریفهایی که از صمیمیت ارائه شده شامل رفتارهای دلبستگی، ارضای نیازها و میشود و بعد از آن نیز ادامه می

بتنی بر نگونه تعاریف مدلبستگی هیجانی است. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف میشود. ای

ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. در واقع  خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه

                                                           
1  Salmon, C.A., Shackelford, T.K 
2 Mondol 
3 Be, D., Whisman, M. A., 
4 Manyam, S. B., & Junior, V. Y. 
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توانایی شناخت خود در حضور دیگران است که خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت و قابلیت شخص در  عنوان صمیمیت به

 عاطفی یشخص ی و رابطه یكینزد تیمیصم دارد که اعتقاد ۶یباگاروز  .(۰۱۷۲، ۵گاتمن)ار ضروری است جهت صمیمیت، بسی

ی محسوب مو تعهد  یافكار و احساسات، دلسوز انیب و رشیپذ ق،یدرک عم ،یمستلزم آگاهکسب آن است و  یک شخص دیگر با

آید  حساب می از جمله کارکردهای خانواده سالم بهصمیمیت، عشق، تعهد و احترام ( و مولفه های ۲۰۱4، ۷شود )باگاروزی

 (۲۰۱8 ،،محمود آباد،زارعی محمودآبادیپورموحد)

ت البسیاری از مشك، یک فرایند مهم در توسعه روابط دوستانه شناخته شده است ویک نیاز اساسی به عوان صمیمیت، 

سبب می وب همسران با یكدیگر خرتباط (. مهارت ا۲۰۱8،زارعی محمودآبادی و زارعی)مهارتی زوجین است  ازدواج ناشی از بی

را نسبت به یكدیگر ابراز کنند و  و احساسشانعشق  ،ود را در میان گذارندخق الیو عخواسته ها نیازها،  شود تا زوجین بتوانند

آگاهی از مهارتهای فقدان  .(۲۰۱۵، 8مایرال) ایجاد شده را با کمک یكدیگر حل کنند ت و مسایل اجتناب ناپذیركالشم درنتیجه

ل می بدون صمیمیت تبدی به یک رابطه ایستا و  باعث شده تا غالب زندگی زوجین و روابط آن ها ارتباطی وسبک ارتباطی ناسالم

؛ به ۶۰۱۷تینگ چن و لی،  )های اجتماعی است که نقش اساسی در صمیمیت زوجین دارد  شود . مهارتهای ارتباطی از سرمایه

(. با عنایت به این که از عناصری که منجر به طالق می شود می توان به نارضایتی ۱3۹۷، ،علی نواه و مجیدی،فرگتنقل از اکبری

و ناسازگاری زناشویی و هم چنین عدم آگاهی زوجین از ایجاد رابطه و صمیمیت اشاره نمود و همچنین باتوجه به تاثیر زیانبار و 

ر آن بر جامعه، خال عدم وجود آموزش ها و خانواده در مانی ها بر پایه های مدل جبران ناپذیر طالق بر زندگی فرد و همچنین اث

 یاهآموزش مهارت یاثربخش یبررسهای مختلف روانشناختی بر زوجین و خانواده ها احساس می شود بنابراین هدف از این پژوهش 

 می باشد.شهر  ینیشهرستان خم 3هیمعه ناحسالمت جا مرکز نیزوج تیمیو صم ییزناشو یارتباط با خانواده همسر بر سازگار

 

 روش پژوهش
 با همراه آزمونپس - آزمونپیش نوع از آزمایشی نیمه طرح یک پژوهش ماهیت و اهداف به توجه با پژوهش این کلی طرح

تان خمینی شهرس 3به بخش سالمت روان مرکز ناحیه  کنندهمراجعهی هازوجکلیه  آماری این تحقیق ی. جامعهاست کنترل گروه

.نمونه ی این پژوهش شامل سی زوج از این افراد که دارای حداقل سطح سواد سیكل باشند، در بودند ۱3۹8شهر در دی ماه 

ی زندگی مشترک داشته باشند سابقهشرکت نكنند و همچنین حداقل یک سال  زمانهمی پزشكروانی روانشناسی و هامداخله

 بود.

 فراخوانی زده شد. آبادیجوتصادفی بود به این صورت که در بخش سالمت روان مرکز  صورتبهی در این پژوهش ریگنمونه

ی ارتباط با خانواده همسر را دارند هامهارتی آموزش دورهمتن این فراخوان آمده بود: از کلیه زوجینی که تمایل به گذراندن  در

ی ورود هامالکداوطلبی که  افراد نزد ربیعی مراجعه فرمایند. تبه بخش مراقب نامثبت برای کسب اطالعات بیشتر و شودیمدعوت 

( نفر ۶۰زوج ) 3۰ نی؛ بنابرااجرا شد هاآنروی  آزمونشیپی ورود را دارا بودند، هامالکرا داشتند انتخاب شدند، افرادی که 

ی طالق، در آستانهن تعارض حاد و ی ورود عبارت بودند از: نداشتهامالکگمارش تصادفی در دو گروه جایگزین شدند.  صورتبه

شرکت نكنند و همچنین حداقل یک  زمانهمی پزشكروانی روانشناسی و هامداخلهحداقل سطح سواد سیكل باشند، در  دارای

بیش از سه جلسه، انجام ندادن تكالیف، وقوع  بتیغ ی زندگی مشترک داشته باشند. معیارهای خروج عبارت بودند از:سابقهسال 

 بیماری، مرگ...( و ابراز عدم تمایل برای همكاری.نشده )ینیبشیپاد روید

 

 

 
 

                                                           
5 Gottman 
6 Bagaruzi 
7 . Bagarozzi 
8 Mairal 
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 ابزار پژوهش

 (19۷۶) 9رينااسپپرسشنامه سازگاری زناشویی  -1

منظور سنجش سازگاری بین زن و شوهرها و یا هر ( به۱۹۷۶) رینااسپ توسط مقیاس سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر

 نیا .دهدیتحلیل عاملی نشان مو  باشدیم سؤال ودویسپرسشنامه دارای  نیاست. ا شدهمیتنظ کنندیباهم زندگی م که یدونفر

تا  ۱از سؤال  یگذاردر این مقیاس نمره رینمقیاس سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپ یگذارنمره .سنجدیمقیاس چهار بعد را م

گاهی توافق  - 4تقریباً توافق دائم داریم: نمره  - ۵م داریم: نمره توافق دائ :عبارات این پرسشنامه، به شكل زیر خواهد بود ۱۵

 یگذارنمره. ۰همیشه اختالف داریم: نمره  - ۱تقریباً همیشه اختالف داریم: نمره  - ۲اغلب اختالف داریم: نمره  - 3داریم: نمره 

 - 3معموالً: نمره  - ۲اکثر اوقات: نمره  - ۱ه تقریباً همیشه: نمر - ۰همیشه: نمره  :به شكل زیر خواهد بود ۲۲تا  ۱۶سؤاالت 

گاهی اوقات: نمره  - 3تقریباً هرروز: نمره  - 4هرروز: نمره  :شودیم یگذارنمره گونهنیا ۲3سؤال . ۵هرگز: نمره  - 4بندرت: نمره 

 - 3در اکثر موارد: نمره  - 4نمره در تمام موارد:  :شودیم یگذاربه این شكل نمره ۲4سؤال . ۰هرگز: نمره  - ۱ندرتاً: نمره  - ۲

 - ۱هرگز: نمره  :شودیم یگذاربه شكل زیر نمره ۲8تا  ۲۵سؤاالت . ۰هرگز: نمره  - ۱ندرتاً: نمره  - ۲در بعضی از موارد: نمره 

 .۵بار: نمره  ۱بیش از روزی  - 4بار: نمره  ۱روزی  - 3بار: نمره  ۲ ای ۱ یماه – ۲بار هرماه: نمره  ۱کمتر از 
به شكل زیر خواهد  3۱سؤال  یگذارنمره. ۱خیر: نمره  - ۰بله: نمره  :به شكل زیر خواهد بود 3۰و  ۲۹سؤاالت  یگذارنمره 

خیلی شادکام: نمره  - 3خشنود یا شادکام: نمره  - ۲کمی ناخشنود: نمره  - ۱نسبتاً ناخشنود: نمره  - ۰ناخشنود: نمره  اریبس :بود

گزینه دوم:  - ۵: نمره ۱گزینه  :به این شكل بوده است زین 3۲سؤال  یگذارنمره. ۶عالی: نمره  - ۵مره العاده شادکام: نفوق - 4

سؤاالت،  یگذارپس از نمره .۰گزینه ششم: نمره  - ۱گزینه پنجم: نمره  - ۲گزینه چهارم: نمره  - 3گزینه سوم: نمره  - 4نمره 

 3۲،3۱،۲3،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹،۱8،۱۷،۱۶ سؤاالت رضایت زناشویی بعد :اهد آمدبه دست خو بیترتنیاچهار زیرمقیاس پرسشنامه به

و بعد ابراز  ۱۲،۱3،۱4،۱۵،۱۰،۱۱،8،۹،۵،3،۲،۱ سؤاالتبعد توافق دونفری  ۲8،۲۷،۲۶،۲۵،۲4 سؤاالتبعد همبستگی دونفری 

 برای .کرد برآورد ۵/.۹۶  کلی تنمرا سطح در را مقیاس روایی این و (اعتبار۱۹۷۶) . اسپانیرباشندیم 3۰،۲۹،4،۶ سؤاالتمحبت 

 /. زوج۷۶ برای اعتماد قابلیت ضریب واللس زناشویی اللک سازگاری پرسشنامه و پرسشنامه این همزمان اجرای با روایی برآورد

 (.۱3۹۲آمد)گل محمدیان،فرح بخش و اسمعیلی، دست به /.۹۰ ، نمونه زوج با مشابه

 

 (13۸۵) اياولپرسشنامه صميميت زوجين  -2

( استفاده خواهد شد. این پرسشنامه ۱38۵ها از پرسشنامه صمیمیت زوجین )اولیاء، سنجش میزان صمیمیت زوج برای

صمیمیت عقالنی، صمیمیت جسمانی، صمیمیت  ،اند از: صمیمیت هیجانیخرده مقیاس است که عبارت ۹سؤال و دارای  8۷شامل 

لی. و صمیمیت ک جنسی صمیمیت ی،شناختروان صمیمیت ،(یمذهب) یمعنو صمیمیت ارتباطی، صمیمیت تفریحی، –اجتماعی 

 یانهیگز 4صورت طیف سؤاالت این پرسشنامه به، (۱38۵)اولیاء، ییو شیوه تعبیر و تفسیر آزمون صمیمیت زناشو یگذارنمره

( ۱( تا اصالً )نمره 4ره از همیشه )نم یانهیصورت چهارگزلیكرت به فیندرت و اصالً( است.هر سؤال در ط)همیشه، گاهی اوقات، به

 -33 -3۲ -۲8 -۲4 -۲3 -۲۲ -۱۰ -8 -۱ یهانهی. گزدیآیبه دست م هانهی. نمره فرد از طریق جمع نمرات گزشودیپاسخ داده م

و  رندیگیمعكوس نمره م ۷۷ -۷۶ -۷۵ -۷4 -۷3 -۶4 -۶3 -۶۲ -۶۱ -۶۰ -۵8 -۵۵ -۵4 -۵۲ -۵۱ -4۶ -43 -3۹ -3۷ -3۵

. نمره بیشتر نشانگر باشدیم 8۷و حداقل نمره  348. حداکثر نمره در این پرسشنامه شوندیم یگذاریم نمرهمستق هانهیسایر گز

 پرسشنامه صمیمیت زناشویی یها(.توصیف خرده آزمون۱38۵صمیمیت باالتر و نمره کمتر به معنی صمیمیت کمتر است )اولیاء،

صمیمیت ، (۱۹تا  ۱۲گزاره )سؤاالت  8صمیمیت عقالنی شامل  ،(۱۱تا  ۱ گزاره )سؤاالت ۱۱صمیمیت هیجانی شامل از:  اندعبارت

ارتباطی  تیمیصم ،(33 تا ۲۶گزاره )سؤاالت  8 شامل تفریحی –اجتماعی  تیمیصم (،۲۵تا  ۲۰گزاره )سؤاالت  ۶جسمانی شامل 

 یشناختصمیمیت روان -۷(. ۵3تا  4۵گزاره )سؤاالت  ۹)مذهبی( شامل  یمعنو تیمیصم ،(44تا  34گزاره )سؤاالت  ۱۱شامل 

گزاره  ۱۵کلی شامل  تیمیو صم (۷۲تا  ۶۵گزاره )سؤاالت  8صمیمیت جنسی شامل ، (۶4تا  ۵4گزاره )سؤاالت  ۱۱شامل 

نفر از والدین دانش آموزان یكی از  3۰( بر روی ۱38۵) اءیها توسط اولپرسشنامه صمیمیت زوج .باشدیم (8۷تا  ۷3)سؤاالت 

                                                           
9 .Spanier 
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تعیین روایی سؤاالت از روش همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون  یشده است. براانه شهر اصفهان انجامدختر یهادبستان

معنادار بودند حذف  ۵/۰که در سطح  یها با نمره کل معنادار نبوده و نیز سوا التکه ضریب همبستگی آن ییهااستفاده شد. سؤال

امه زمان پرسشنمنظور بررسی روایی همهمبستگی داشتند، انتخاب شدند. به با نمره کل ۱/۰سؤال که در سطح حداقل  8۷گردید و 

شده است. نتایج نشان داد که همبستگی بین آزمون استفاده ۱۹83صمیمیت زناشویی از مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون 

‹  ۱/۰باشد )یمعنادار م ۱/۰ است که در سطح ۹۲/۰برابر با  ۱۹83صمیمیت زناشویی اولیاء و مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون 

P ،۰٫۹۲ r =.) 

و در مقیاس صمیمیت  ۷۵/۵8و  8۰/3۰۷همچنین میانگین و انحراف معیار در پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیاء به ترتیب 

شده ستفاده(. برای تعیین پایایی آزمون از آلفای کرانباخ ا۱38۵به دست آمد )اولیاء، ۵/۱و  ۲4/۵به ترتیب  ۱۹83واکر و تامپسون 

شده است. پایایی ابزار پژوهش در پژوهش حاضر به شیوه گزارش ۵8/۹8است که ضریب اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب آلفا 

 مدهآدستبهو مقادیر پایایی  قرار گرفت یمتغیر موردنظر، موردبررس یریگزمان اندازه 3همسانی درونی و به روش آلفای کرونباخ در 

 موردنظرابزار تحقیق از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و صفت  سؤاالت دهدیمکه نشان  باشدیم قبوللقابآماری  ازنظر

 را با دقت خوبی اندازه گرفته است.

 

 روش پژوهش
با گروه کنترل است، انجام شد. روش  آزمونپس – آزمونشیپی، طرح پژوهشی که از نوع ریگنمونهی مرحلهپس از انجام 

ی ورود را دارا بودند، خواسته شد که به هامالک، به این صورت بود که از مراجعین داوطلب که آزمونشیپی اطالعات آورعجم

ی ارتباط با خانواده همسر که زمان هر جلسه هامهارتجواب دهند و سپس زوجین در نه جلسه آموزش  آزمونشیپی هاپرسشنامه

ابطه در ر صرفاًی صورت نگرفت و امداخلهگرفته شد. در گروه کنترل  آزمونپس هاآناز  تیدرنهاکنند و  نود دقیقه است، شرکت

ی آموزشی قاسمی، بستهی ارتباط با خانواده همسر بر اساس هامهارتگرفته شد. آموزش  آزمونپسو  آزمونشیپتنها  هاآنبا 

 ذیل است: صورتبهتباط با خانواده همسر ی ارهامهارتشد. شرح جلسات آموزش  میتنظ (،۱3۹3) اعتمادی و رضایی

 همسر خانواده با ارتباط هایمهارت آموزش جلسات مختصر : شرح1جدول

 مهارت آموزشی ی جلسهشماره

 جلسه اول

 ی مرز سازی:هامهارتآموزش  

ی طرفین در هاخانوادهی مشخص برای حریم زندگی زوجین و میزان آزادی هاچهارچوبایجاد قوانین و 

 به مسائل همسرانورود 

 جلسه دوم

 ی اولیه ارتباط سالم:هامهارتآموزش 

ی کالمی صحیح در هامهارت مهارت گوش کردن، همچونی ارتباطی هیاولی هامهارتآموزش 

 حل مسئله و... مهارت ی بین افراد،ریگارتباط

 جلسه سوم

 ی پیشرفته ارتباط سالم:هامهارتآموزش 

ی، توجه خوانذهن ،کردن لتریفباط همچون مهارت قضاوت کردن صحیح، ی پیشرفته ارتهامهارتآموزش 

 به جواب دادن، نصیحت کردن، عوض کردن موضوع و...

 جلسه چهارم

 ی شناختی:هافیتحرآموزش مهارت شناسایی و تغییر و 

ی گوش دادن به افكار خود و بررسی خطاهای شناختی خود و بررسی مسائلی همچون هامهارتآموزش 

 یی و ...نمادرشت، تعمیم افراطی، چیاهیهمه تفكر

 جلسه پنجم

 آموزش مهارت شناسایی و مدیریت انتظارات و توقعات:

آموزش شناسایی انتظارات و توقعات، شناسایی معنی نهفته در پس برآورده شدن یا برآورده نشدن 

 انتظارات و توقعات و... لیوتحلهیتجزانتظارات و 
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 جلسه ششم

 ی رهایی از وابستگی:هامهارتآموزش 

در ارتباط با وابستگی همسر، افزایش  رفتار خودیی در ارتباط با وابستگی، سنجش زداتیحساسآموزش 

 در همسر، حمایت عاطفی همسر و ... نفساعتمادبه

 جلسه هفتم

 :هاتفاوتی مدیریت هامهارتآموزش 

و  هاتفاوتیگران، شناخت بیشتر ی به سالیق دگذارارزشو آموزش  هاتفاوتی سازیعادآموزش 

 ، صبر و شكیبایی در انجام امورهاشباهت

 جلسه هشتم

 ی مذاکره:هامهارتآموزش 

ی، ریپذانعطافطرفین،  موردتوافقی هانهیگز کردن دایپتمرکز بر عالیق نه مواضع، بحرانی نكردن شرایط، 

 صبر و شكیبایی

 جلسه نهم

 ی:ریگمیتصمی حل مسئله و هامهارتآموزش 

، احساسی و هیجان مدار و اتخاذ زدهشتابی، مطیعانه، جادویی، اجتناب :جملهمنشناخت انواع حل مسئله 

 ی صحیح در فرآیند حل مسئلههاگامرویكرد مناسب در شرایط مطلوب و شناخت 

 

 روش تجزیه وتحليل اطالعات

 انحراف و میانگین از توصیفی آمار سطح در. شد تفادهاس استنباطی و توصیفی آمار سطح دو از هاداده وتحلیلتجزیه برای

 .شد استفاده spss۲3 افزارنرم از استفاده با متغیره چند کوواریانس تحلیل از استنباطی آمار سطح در و معیار

 

 هایافته

  .ميانگين و انحراف معيار نمره های سازگاری زناشویی کل و ابعاد آن در گروه آزمایش و گواه2جدول 

 در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون

ابعاد رضایت 

 زناشویی

 

 گروه

 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 توافق دونفری

 

 ۶۷/۲ ۲۵/۱8 83/3 ۰۶/۱۷ آزمایش

 38/3 3۱/۱3 43/3 ۹4/۱۲ گواه

 ۹۰/3 ۷8/۱۵ ۱۵/4 ۱۵ کل

 

 ابراز محبت

 

 ۲۵/3 ۱۹/۱8 ۷۰/3 ۶۹/۱۶ آزمایش

 ۰4/4 88/۱۲ ۱۰/4 8۱/۱۲ گواه

 ۵۰/4 ۵3/۱۵ 3۱/4 ۷۵/۱4 کل

 

 همبستگی دو نفری

 4۵/۲ ۱۹/۲۰ ۰۹/4 ۰۶/۱۷ آزمایش

 88/3 ۱3 ۰۱/4 ۵۰/۱۲ گواه

 48/4 ۰۹/۱۶ ۶۱/4 ۷8/۱4 کل

 

 رضایت زناشویی

 ۶8/3 ۶3/۲۰ 84/3 38/۱8 آزمایش

 4۲/3 ۱3/۱۶ 44/3 ۱۹/۱۶ گواه

 ۷۲/3 38/۱۷ ۷۶/3 ۲8/۱۷ کل

 کل

 

 ۲۹/۲ ۲۶/۷4 84/۲ ۱۹/۶۹ آزمایش

 ۹۶/۲ 3۲/۵۵ ۰3/3 44/۵4 گواه

 ۹۵/۲ ۷8/۶4 ۰۱/3 8۱/۶۱ کل
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 . ميانگين و انحراف معيار نمره های ابعاد صميميت زناشویی زوجين در گروه آزمایش 3جدول 

 و گواه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون

ابعاد صمیمیت 

 زناشویی
 گروه

 پس آزمون آزمونپیش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 صمیمیت عاطفی

 ۹۹/۱ ۵۶/3۷ ۶۱/3 ۶3/3۶ آزمایش

 ۱3/4 ۷۹/۲8 ۱4/4 ۶۹/۲8 گواه

 ۵۲/۵ ۱3/33 8۷/4 ۶۶/3۱ کل

 صمیمیت عقالنی

 ۵4/۱ ۵۶/۲۷ 8۰/۲ 38/۲۵ آزمایش

 ۱۱/۶ ۱3/۲۱ ۱3/۶ ۶3/۲۱ گواه

 33/۵ ۵۹/۲4 ۰۶/۵ ۵۰/۲3 کل

 صمیمیت جسمانی

 ۶۲/۱ 8۷/۲۱ ۵۷/۲ 38/۲۰ آزمایش

 ۵۵/3 ۱۱/۱۶ ۶۶/3 3۱/۱۶ گواه

 ۹۷/3 ۰۹/۱۹ ۷3/3 34/۱8 کل

 –صمیمیت اجتماعی 

 تفریحی

 ۰3/۲ ۵۶/۲8 8۱/3 ۶3/۲۶ آزمایش

 ۱۱/4 ۰۹/۲۱ ۱۵/4 ۱۹/۲۱ گواه

 ۹3/4 88/۲4 ۷۹/4 ۹۱/۲3 کل

 صمیمیت ارتباطی

 ۲۱/3 3۱/3۶ ۲۲/۵ 34 آزمایش

 ۲۲/3 33/۲۷ ۷۲/3 ۶3/۲۷ گواه

 ۵8/۵ ۹۷/3۱ ۵۱/۵ 8۱/3۰ کل

 صمیمیت معنوی

 4۶/۲ ۷۵/3۱ 3۱/3 ۲۵/3۰ آزمایش

 ۵۰/4 ۰۶/۲4 ۵۰/4 ۰۶/۲4 گواه

 ۲۹/۵ ۹۱/۲۷ ۵ ۱۶/۲۷ کل

 صمیمیت روانشناختی

 4۹/۲ ۷۵/۲۹ 3۰/4 44/۲۶ آزمایش

 3۱/۵ ۱۹/۲۰ 3۱/۵ ۱۹/۲۰ گواه

 34/۶ ۹۷/۲4 ۷۲/۵ 3۱/۲3 کل

 صمیمیت جنسی

 4۷/۵ ۱3/8۲ ۷۷/۹ 8۱/۷۶ آزمایش

 ۷4/۱۱ ۶۶/۵۹ ۷۶/۱۱ ۵۶/۵۹ گواه

 ۵8/۱4 84/۷۰ ۷8/۱3 ۱۹/۶8 کل

صمیمیت زناشویی 

 کل

 ۰4/۱4 ۱۵/۲۹۶ ۶۱/۲8 ۶۱/۲۷4 آزمایش

 8۲/۲۹ 3۵/۲۱۹ 8۲/۲۹ 8۲/۲۹ گواه

 3۱/4۵ ۷۲/۲۵۷ ۱۷/4۰ 88/۲4۶ کل
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 یت گروهی  بر ميزان نمرات سازگاری زناشویی وصميميت  زوجين.  نتایج تحليل مانکوا تاثير عضو4جدول 

 متغیر ها 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F معنا داری 

میزان 

 تاثیر

توان 

 آماری

سازگاری 

 زناشویی

 ۱ ۵۷۲/۰ **۰۰۱/۰ 388/33 8۹۱/۷۷۷ ۱ 8۹۱/۷۷۷ پیش آزمون

 ۱ 8۹۵/۰ **۰۰۱/۰ ۷43/۲۱3 ۹۲4/4۹۷۹ ۱ ۹۲4/4۹۷۹ گروه

 - - - - ۲۹۹/۲3 3۰ 4۶۶/۵8۲ خطا

وصمیمیت  

 زوجین

 ۱ ۷۷8/۰ ۰۰۱/۰ 3۶/۱۰۱ 88/۱۲۶۷۱ ۱ 88/۱۲۶۷۱ پیش آزمون

 ۱ ۶۲۱/۰ ۰۰۱/۰ ۵۱3/4۷ ۰۵/۵۹4۰ ۱ ۰۵/۵۹4۰ گروه

     ۰۱/۱۲۵ 3۰ ۵۵/3۶۲۵ خطا

 

در هردواز  در مرحله پس آزمون که استبیانگر آن  آزمون، سطوح معنی داری  مالحظه می شود4همان طوری که در جدول 

ه گروه آزمایشی را نسبت به گرو میانگین مولفه سازگاری زناشویی وصمیمیت  زوجین در ارتباط با دو گروه آزمایشی و کنترل 

تحلیل از  تفاوت، نتایج حاصل پی بردن بهبرای  ،(=۰۰۱/۰ P= ،۵۱3/4f) (=P= ۷43/۲۱3f ۰۰۱/۰)گواه افزایش داده است. 

سازگاری زناشویی می 8۹۵/۰درصد در صمیمیت زوجین و  ۶۲۱/۰میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  که شده است نشان داده مانكوا 

تفاوت های فردی در نمرات مولفه سازگاری زناشویی وصمیمیت  زوجین مربوط به تأثیر عضویت  ۵/8۹درصدو ۱/۶۲باشد. یعنی  

 اینگر کفایت حجم نمونه است. گروهی می باشد. توان آماری نزدیک به یک،  نم

 .نتایج تحليل مانکوا تاثير عضویت گروهی  بر ميزان نمرات مولفه های سازگاری زناشویی۵جدول 

 متغیر ها
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F معنا داری 

میزان 

 تاثیر

 توان

 آماری

 توافق دونفری
 ۱ ۷84/۰ **۰۰۱/۰ 8۶8/۷۹ 8۹۷/۶۷۲ ۱ 8۹۷/۶۷۲ عضویت گروهی

 - - - - 4۲۵/8 3۰ 3۵۲/۱8۵ خطا

 ابراز محبت
 ۱ ۶۱۶/۰ **۰۰۱/۰ 33۷/3۵ ۷3۶/۲۱ ۱ ۷3۶/۲۱ عضویت گروهی

 - - - - ۶۱۵/۰ 3۰ ۵3۲/۱3 خطا

همبستگی دو 

 نفری

 ۹۹۲/۰ 48۹/۰ **۰۰۱/۰ ۰4۱/۲۱ ۶۶۶/۹۵ ۱ ۶۶۶/۹۵ عضویت گروهی

 - - - - ۵4۷/4 3۰ ۰۲۶/۱۰۰ خطا

یت رضا

 زناشویی

 ۱ 8۵۱/۰ **۰۰۱/۰ ۰۹۲/۲۶ ۵۶۰/4۵3 ۱ ۵۶۰/4۵3 عضویت گروهی

 - - - - ۵۹۷/3 3۰ ۱3۵/۷۹ خطا

 

نشان می دهد، میزان تأثیر آموزش مهارتهای ارتباط با خانواده همسر بر هر یک از ۵همان طور که مندرجات جدول

نتایج نشان می دهد با مهار )کنترل( نمره های پیش ابعادسازگاری زناشویی زوجین به طور جداگانه مشخص شده است. این 

(، ابراز P ،8۶8/۷۹ =F=  ۰۰۱/۰و سطح معناداری هریک از ابعاد سازگاری زناشویی عبارتست از: توافق دونفری ) Fآزمون، نسبت 

(،.  P ،۰۹۲/۲۶ =F=  ۰۱/۰(، رضایت زناشویی )P ،۰4۱/۲۱ =F=  ۰۰۱/۰(، همبستگی دو نفری )P ،33۷/3۵ =F=  ۰۰۱/۰محبت )

این نتیجه به این معنی است که در پژوهش حاضر، آموزش مهارتهای ارتباط با خانواده همسربر همه ابعاد سازگاری زناشویی مؤثّر 

 (.p< ۰۵/۰بوده است )
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 . نتایج آزمون تحليل کوواریانس چند متغيّره )مانکوا( مربوط به تأثير آموزش مهارتهای ارتباط ۶جدول 

 مسر بر هر یک از ابعاد صميميت زناشویی زوجين با مهار پيش آزمونبا خانواده ه

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

 ۹۹۱/۰ ۵۹۱/۰ ۰۰۱/۰ 84/3۱ ۷3/84 ۱ ۷3/84 صمیمیت عاطفی

 ۹۷4/۰ 43۲/۰ ۰۰۱/۰ ۷4/۱۶ ۱3/۲8 ۱ ۱3/۲8 صمیمیت عقالنی

 ۷۹۷/۰ ۲8۰/۰ ۰۰4/۰ ۵3/8 ۷۰/۱۶ ۱ ۷۰/۱۶ میت جسمانیصمی

 ۹۹4/۰ ۵۰۰/۰ ۰۰3/۰ ۹۷/۲۱ ۹4/3۵ ۱ ۹4/3۵ تفریحی -صمیمیت اجتماعی 

 ۹۹۷/۰ ۵۲۵/۰ ۰۰۱/۰ 3۵/۲4 ۱۲/۵۱ ۱ ۱۲/۵۱ صمیمیت ارتباطی

 ۹8۶/۰ 4۶3/۰ ۰۰۱/۰ ۹3/۱8 4۷/۲۵ ۱ 4۷/۲۵ صمیمیت معنوی

 ۹۹۹/۰ ۵۵4/۰ ۰۰۱/۰ 3۶/۲۷ ۵۹/۱۲۹ ۱ ۵۹/۱۲۹ صمیمیت روانشناختی

 ۹۶۱/۰ 4۰۹/۰ ۰۰۱/۰ ۲۲/۱۵ ۵۷/۲3۱ ۱ ۵۷/۲3۱ صمیمیت جنسی

 ۹۹/۰ ۶3/۰ ۰۰۱/۰ ۵8/۱3 ۰۵/44۰۷ ۱ ۰۵/44۰۷ صمیمیت زناشویی کل

 

نشان می دهد، میزان تأثیر آموزش مهارتهای ارتباط با خانواده همسر بر هر یک از ابعاد  ۶همان طور که مندرجات جدول 

زوجین به طور جداگانه مشخص شده است. این نتایج نشان می دهد با مهار )کنترل( نمره های پیش آزمون،  صمیمیت زناشویی

(، صمیمیت P ،84/3۱ =F=  ۰۰۱/۰و سطح معناداری هریک از ابعاد صمیمیت زناشویی عبارتست از: صمیمیت عاطفی ) Fنسبت 

 P ،۹۷/۲۱=  ۰3/۰تفریحی ) -(، صمیمیت اجتماعی P ،۵3/8 =F=  ۰۰4/۰(، صمیمیت جسمانی )P ،۷4/۱۶ =F=  ۰۰۱/۰عقالنی )

=F( صمیمیت ارتباطی ،)۰۰۱/۰  =P ،3۵/۲4 =F( صمیمیت معنوی ،)۰۰۱/۰  =P ،۹3/۱8 =F( صمیمیت روانشناختی .)۰۰۱/۰ 

 =P ،3۶/۲۷ =F( صمیمیت جنسی ،)۰۰۱/۰  =P ،۲۲/۱۵ =F( و صمیمیت زتاشویی کل )۰۰۱/۰  =P ،۵8/۱3 =Fجه (.  این نتی

به این معنی است که در پژوهش حاضر، آموزش مهارتهای ارتباط با خانواده همسربر همه ابعاد صمیمیت زناشویی مؤثّر بوده است 

(۰۵/۰ >p.) 

 

 بحث و نتيجه گيری

 اشتهد تأثیر زوجین صمیمیت و زناشویی سازگاری بر همسر خانواده با ارتباط هایمهارت آموزش که داد نشان پژوهش نتایج 

 رضایت و دونفری همبستگی محبت، ابراز دونفری، توافق) زناشویی سازگاری ابعاد از بعد 4 افزایش سبب حاضر پژوهش است

–یاجتماع صمیمیت جنسی، و جسمانی صمیمیت عقالنی، صمیمیت عاطفی، صمیمیت) زناشویی صمیمیت وابعاد( زناشویی

 .است شده( کلی صمیمیت ناختی،شروان صمیمیت معنوی، صمیمیت ارتباطی، صمیمیت تفریحی،

 زنان داد نشان نتایج ، ایرانی متأهل مردان و زنان در همسر خانواده با ارتباط مقایسه عنوان با( ۱3۹4)چراغی مطالعه در

 نقش به وجهت با که اند داشته تاکید محققان بنابراین کنند می تجربه همسرشان خانواده با مردان نسبت به را نامطلوبتری روابط

 گیرانهپیش یا درمانی خاص مداخالت طراحی به نیاز ایرانی، زوجین ازدواج شكست یا موفقیت در همسر خانواده با رابطه کیفیت مهم

 ارتباطی هایمهارت آموزش است، گذاشته تأثیر آن ابعاد و زناشویی سازگاری بر حاضر پژوهش در آنچه رسدمی نظر به و است

 سبكهای های مؤلفه براساس همسر خانواده با ارتباط مدل تدوین عنوان تحت ای مطالعه در( ۱3۹8)فروزش همچنین. باشد

 با که تاس عاملی از مذهبی پایبندی داد نشان مذهبی پایبندی گری میانجی با هیجانی هوش و شخصیت ویژگیهای دلبستگی،

 ثیرگذارتأ همسر خانواده با ارتباط نحوه در زوجین فردی بین برروابط زناشویی رضایت و زوجین صمیمیت عناصر در گری میانجی

 همسر خانواده با سازگاری فرایند در مفهومی الگوی تبیین عنوان تحت خود درمطالعه( ۱3۹۵) ،کاظمیان و باقری دهدست. است

 فردی و یدرون رویدادهای مجموعه دو قالب در همسر خانواده با سازگاری عدم ساز زمینه بسترهای شناسی آسیب که دادند نشان
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 فردی نبی ارتباطهای چگونگی یعنی) فردی بین رویدادهای و( فرد توسط اطالعات پردازش و اسناددهی شناخت،(  چگونگی یعنی

 کیفیت و والگ به زیادی حد تا تواند می شخصیتی های ویژگی رو این از. باشد می تبیین قابل( زوج با زوج و گسترده خانواده با زوج

 (.۲۰۱۹ ، ساندی و روبسام ازم،)کند کمک خانواده در شده درک زناشویی روابط و انوادگیخ روابط و تعامالت

 هترب گیرند،می صورت خانواده اعضای بین که هاییتعامل ارزیابی طریق از را افراد که است باور این بر خانواده هایدیدگاه

 وقتی بنابراین دارند، متقابل ارتباط خانواده در دیگر فرد با یناپذیرجدایی طوربه خانواده عضو یک رفتار و رشد. شناخت توانمی

 گذارد،یم را خود غیرمستقیم تأثیر افراد سایر بر آموزش این ارتباطات، و هاتعامل دلیل به کنند،می دریافت آموزشی خانواده افراد

 .باشندمی تأثیرگذار یكدیگر بر متقابل صورتبه حتم به کردند دریافت را صمیمانه ارتباط آموزش پژوهش این در که زوجینی پس

 ،باشد ارتباطی هایمهارت آموزش است، گذاشته تأثیر آن ابعاد و زناشویی صمیمیت بر حاضر پژوهش در آنچه رسدمی نظر به

 .کنندمی تأیید نیز را گیرینتیجه این( ۱3۹3) حیدرنیا،نظری و سلیمانیان پژوهش

 صمیمیت بر مسئله حل بر مبتنی درمانی خانواده تاثیر از حاکی که( ۲۰۲۰)میرزانژاد نتیجه و فوق تحقیقات نتایج به باتوجه

 هیجانی، و ارتباطی هایمهارت بر تأکید دلیل به که کرد استنباط چنین توانمی باشد، می ها آن زناشویی کیفیت و زوجین عاطفی

 .باشد داشته زوجین صمیمیت و زناشویی سازگاری بر مثبتی اثرات تواندمی برنامه این آموزش

 دهدمی نشان را زناشویی روابط کیفیت عینی بعد( ۱۹۷۹) ۱۰ اسپنیر و لیوایز ینظریه اساس بر زناشویی توافق که آنجایی از

 است همسو( ۲۰۲۰)  ۱۱دالتور پژوهش از حاصل هاییافته با نتیجه این گفت توانمی است، زناشویی سازگاری هایمؤلفه از یكی و

 همسر، خانواده و همسر بین روابط به توان می ها آن از که باشد می متغیر چندین از حاصل زناشویی کیفیت دارد می بیان انكهچن

 ینیع های ویژگی وجود از حاصل روابط باالی کیفیت بنابراین. نمود اشاره زوجین صمیمیت و محبت ، تعهد ، زناشویی رضایت

(. ۲۰۱۹ جاللی،)باشد می زناشویی کیفیت عامل و زناشویی رضایت و سازگاری مشخصه که باشد می خوب ارتباط جمله از زوجین

 گام،بهگام کردن صحبت همدالنه، شنیدن) رفتاری و ارتباطی هایمهارت آموزش گفت، توانمی زناشویی رضایت از بعد تبیین در

 ردوبدل روشنیبه را هایشانپیام تا ساخته قادر را زوجین( کنترل و قدرت مدل و رفتار تغییر قرارداد تعارض، و خشم مدیریت

 ..یابند دست زناشویی توافق به بتوانند ترراحت زوج و کنند حل کارآمد و موثّر طوربه را هایشانتعارض کنند،

 نای. تاس شده زناشویی روابط در انسجام افزایش باعث خانواده با ارتباط هایمهارت آموزش که داد نشان پژوهش هاییافته

 مدل این که داد نشان  Circumplex مدل ارزایابی با همكاران و دیوید است، همسان( ۲۰۱۹) ۱۲اولسون پژوهش یافته با نتیجه

 عملكرد نیهمسا و نزدیكی زناشویی انسجام. شود زناشویی روابط انسجام افزایش درنتیجه و پذیری انعطاف افزایش سبب تواند می

 رفتاری تفاهم به بتوانند هازوج تا کندمی فراهم را زمینه مذاکره و بحث هایمهارت. دهدمی نشان را یزندگ روزمره امور در زوج

 متس به زا شوهر و زن همسر تغییر به کمک و خود تغییر مهارت همچنین. یابد کاهش عملكرد و رفتار در ناهمسانی و یابند دست

 فتاریر تغییرات ایجاد باعث تغییر، برای توافق این است، آمده جدول در که گونههمان. دهدمی سوق مشترک تفاهم و تشابه نوعی

 .شودمی زناشویی روابط در انسجام و هماهنگی ایجاد به منجر و شده شوهر و زن در

 وجّهت شامل نیز و تمایالتشان و هاخواسته نیازها، تشریح و توضیح در همسران توانایی شامل محبت ابراز بعد کهازآنجایی

 محبت ابراز های مهارت است، آنان دیدگاه سازیروشن برای دیگران از دعوت و مناسب هایپاسخ ارائه منظوربه دیگران به کردن

ی،حسین سلیم پژوهش بر تصدیقی یافته این و کنند برقرار همسرخود با مناسب ارتباط بگیرند یاد تا شد داده آموزش زوجین به

 .کند می تضمین را خانواده سالمت که است ای مولفه محبت ابراز دادند نشان که باشد یم( ۱3۹۶)نژاد،زارعی و بدل پور

 این و دارد مثبت تأثیر آن ابعاد و صمیمیت بر صمیمانه ارتباط هایمهارت عملی کاربرد برنامه که داد نشان پژوهش نتایج

-شناختی درمانی زوج آموزش اجرای با که باشد یم( ۲۰۱۹) ،نوابی نژاد و کورائی داری ذخیره مطالعه با همسو گیری نتیجه

 . است موثر زناشویی صمیمیت افزایش در آموزش این که داد نشان رفتاری

 فقط نه که گرددمی زوجین برای غنی منابعی ایجاد باعث خانواده با ارتباط هایمهارت آموزش هایبرنامه طورکلیبه پس

 حقیقیت پشتوانه که کد، می ترعمیق را هاآن شخصی و خانوادگی زندگی هیجانی لحاظ به بلكه دهند افزایش را صمیمانه ارتباط

                                                           
10 . Lewis  & Spanier 
11 .Delatorre & Wagner 
12 .Olson 
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 عنوانبه که است ارتباط از رضایت و عاطفی سواد ارزشمندی، خود از باالتری سطوح به رسیدن مثل نتایجی از حاکی برنامه این

 حقیقت این تالش. است داده نشان را زناشویی و نوادگیخا ارتباطات نگهداری و تقویت ساخت، شفا، برای قدرتمند راهیک کاربرد،

 هاآموزش این سایه در تا دهد ارتقا را زوجین صمیمیت و زناشویی رضایت صمیمانه، ارتباط هایمهارت آموزش با تا بود آن بر

 را انروابطش در ابهام ند،کن ابراز را خود هیجانات باشند، داشته دشوار احساسات با برخورد در بیشتری توانایی بتوانند زوجین

 .یابند دست همسرشان هایدیدگاه و احساسات رفتارها، از صحیحی درک به و کنند بررسی

 مستثنی قاعده این از نیز حاضر پژوهش. بود خواهد روبرو نیز متفاوتی هایمحدودیت و موانع با علمی پژوهش یک انجام

 ورتبص شناختیروان حاالت دیگر و هانگرش ارزیابی متغیّرها، سنجش یبرا پرسشنامه از صرف حاضراستفاده پژوهش در. نیست

 و ازدسمی مواجه مشكل با را نتایج تعمیم امكان که نمونه بودن کوچک و داوطلبانه گیرینمونه شیوه از استفاده خودگزارشی،

 .باشد می العهمط این های محدودیت از پیگیری عدم و پِژوهش در کنندهشرکت زوجین به دسترسی دشواری

 پیشنهاد است، موفّق ازدواج یک الزمه که هیجانی هایمهارت و شناختی-رفتاری ارتباطی، هایمهارت آموزش دلیل به

 افزایش و هاخانواده مشكالت درمان و ازدواج از پیش آموزش برای روش این از ازدواج و خانواده مشاوران و درمانگران که شودمی

 در گامی طریق این از و کنند استفاده زوجین صمیمیت افزایش و ازدواج از بعد زوجین تعارضات هشکا و زناشویی سازگاری

 .بردارند طالق میزان کاهش
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 و مراجع منابع

و رویكرد  ACT(. مقایسه تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد۱3۹8. )، م حبیاضی  ، ق.آهی س.  ،تیموری ،م.اعلمی [۱]

مجله پیشرفت های نوین در  .تلفیقی طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود صمیمیت زوجین متقاضی طالق

 .۷۱-۵8(:33)۹علوم رفتاری

شناسی  جامعه». بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طالق در شهر یزد(. ۱3۹۶). ردهقانی دارامرود،  ح.افراسیابی،  [۲]

 .۲3۰-۲۱۱(:۱۰)4نهادهای اجتماعی، 

نقش سرمایه اجتماعی وروانشاناتتی در پیش بینی (. ۱3۹۷). مجیدی، مس. علی تواه،  آ.فرگت،  ب.، گوابری کبریا [3]

 . ۱۱4-۹۵(:33)۹.زناشویی زوجین. پژوهشهای روانشناسی اجتماعیصمیمیت 

 شغلی، متغیرهای اساس بر زناشویی سازگاری و جنسی رضایت سطوح بینیپیش(. ۱3۹۵. )ب زاده، رفیع. ع بشارت،م [4]

 خانواده روانشناسی علمی انجمن نشریه) خانواده روانشناسی دوفصلنامه. جنسی نگرش و دانش و صمیمیت تعهد،

 .4۶-3۱(:۱)3(.ایران

مقایسه رابطه با خانواده (. ۱3۹4)صادقی منصوره السادات. ، پناغی لیلی ،موتابی فرشته ،مظاهری محمدعلی .م ،چراغی [۵]

 .4۷4-4۵۱(. 4۰)۱۰خانواده پژوهی..همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

 یزناشوی صمیمت افزایش بر رابطه بهبود و پیشگیری برنامه اثربخشی(. ۱3۹3. )ا. ع سلیمانیان،.  م ع نظری،.  ا حیدرنیا، [۶]

 .۵4-33 ،(۱۵)4. بالینی روانشناسی مطالعات فصلنامه. ها زوج

 فرهنگی. همسر خانواده با سازگاری فرایند در مفهومی الگوی تبیین( ۱3۹۵.) باقری،ص.  کاظمیان،س. ک دهدست، [۷]

 ۷۵-4۹(. 3۷)۱۱. خانواده و زنان تربیتی

 .صفحه3۰۲.اول چاپ.راهكارها و هانظریه مفاهیم،: زناشویی زندگی در آن نقش و صمیمیت(. ۱3۹3.)ع اعتمادی،. ج رضایی، [8]

 دلزدگی و هیجانی ناگویی بین رابطه در ارتباطی مهارت ایواسطه نقش تعیین(. ۱3۹۹. )ا فرد، اعتمادی. باغبیدی،م زارع [۹]

 .۱۵۰-۱3۵(:38)۱۰.اجتماعی روانشناسی های پژوهش. طالق متقاضی زوجین زناشویی

 هایمؤلفه اساس بر روانی و جسمی سالمت بینیپیش(. ۱3۹۶. )ز پور، بدل. ا. زارعی. پ زادهحسین.  ه سلیمی، [۱۰]

 جلهم. کرج شهر ابتدایی مقطع متأهل معلمان در فیزیكی ظاهر و محبت ابراز خانواده، انسجام مسئله،حل و گیریتصمیم

 .۷۷-8۹(. ۱)۵. جرجانی پزشكی زیست

 هایمؤلفه اساس بر همسر خانواده با ارتباط مدل تدوین(. ۱3۹8) ر چسلی، روشن. م زاده، محسنی. غالمی،ف. فروزش،س [۱۱]

 و بالینی روانشناسی. مذهبی پایبندی گریمیانجی با هیجانی هوش و شخصیت هایویژگی دلبستگی، هایسبک

 .۷۶-۶3(:۲)۱۷.شخصیت

 علوم مجله. زن معلمان زناشویی سازگاری با آوریتاب و هیجان تنظیم راهبردهای رابطه بررسی(. ۱3۹۹. ) ا کریمی، [۱۲]

 .۱۹4-۱8۲(:  3)۱۹.روانشناختی

 معلمان زناشویی سازگاری با آوری تاب و هیجان تنظیم راهبردهای رابطه بررسی(. ۱3۹۹.)م اسمعیلی،. س کریمی، [۱3]

 .۱۹8-۲۹۱(:8۷)۱۹.روانشناختی علوم.زن

 ناسازگاری بر فرهنگی و معنوی اخالقی، هوش آموزش اثربخشی(.۱3۹۲.)م ، اسمعیلی. ک ، فرحبخش. م ، محمدیان گل [۱4]

 .۲3۲-۲۱۰(:۲)3.درمانی روان و مشاوره ی فصلنامه. زنان زناشویی

 تراپی ایماگو روش به درمانی زوج اثربخشی(. ۱3۹8.)م کیخسروایی،. م س گلستانه،. ع ریشهری، پوالدی. محنایی،س [۱۵]

 .۵8-۶۵(:۱)۷.پرستاری روان نشریه.عاطفی طالق کاهش و ارتباطی الگوهای بهبود بر هندریكس

 مطالعه یک: ایرانی هایزوج در زناشویی سازگاری ابعاد تعیین(. ۱3۹۶. )ک زهراکار، اله،ولی مرادی،. ک گرمی، ناموران [۱۶]

 .۱۹4-۱8۲(. 3)۱۹. مراقبت و سالمت مجله. کیفی
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