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تاریخ دریافت24/4/92 :

چکیده
مقدمه :برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت
وجود صمیمیت ،زوج ها را متوجه اهمیت ایجاد روابط صمیمانه می کند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی بر اساس
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می باشد .جامعه پژوهش
متشکل از کلیه زوجینی بودند که به سرای سالمت گل ها واقع در منطقه  6شهرداری تهران در سال  2931مراجعه نموده بودند.
نمونه شامل  12زوج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس ،انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین
شدند .ابزار پژوهش پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوگ-راست( 2331 )GRIMSبود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
تکمیل گردید .برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در  29جلسه یک و نیم ساعته به زوجین گروه آزمایش آموزش داده
شد ،اما اعضای گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند.
یافته های پژوهش :نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت های
ارتباط صمیمانه موجب بهبود کیفیت روابط زناشویی در زو جین گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون شده
است(.)F=46.43, P=0.000
بحث و نتیجه گیری :برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین موثر است.
می توان از این برنامه غنی سازی زندگی زناشویی در جهت پیشگیری از بروز مشکالت و بهبود ارتباطات زوجین بهره برد.

واژه های کلیدی :کیفیت روابط زناشویی ،برنامه کاربرد عملی مهارت های صمیمانه ،زوج ها
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مقدمه
ازدواج یکی از مهم ترین نیازهایی است که تقریباً
تمام ابعاد زندگی انسان را برای حدود نیم قرن تحت
تاثیر قرار می دهد .قدمت ازدواج به قدمت تاریخ است و
از روزی که انسان وجود داشته ،عشق و محبت ،ازدواج
و اختالفات زناشویی هم وجود داشته است .در واقع
سالمت روانی انسان تا حد زیادی در گرو یک ازدواج
خوب و موفق است( .)2مطالعه روابط زوج ها ،به روشن
شدن چهارچوب های ساختاری که روابط زوج ها در آن
شکل می گیرد ،کمک میکند .یکی از ابعاد روابط زوج
ها ،کیفیت روابط زناشویی است که نقش اساسی در
کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد( .)1کیفیت رابطه
زناشویی ارزشیابی درونی رابطه زوجین در بعضی ابعاد و
ارزش ها است و دامنه این ارزشیابی شامل طیف
وسیعی است که مشخصات وسیعی از تعامل و کارکرد
زناشویی را منعکس می کند(.)9
عوامل مختلفی بر کیفیت روابط زناشویی تاثیر می
گذارند ،از قبیل عوامل فردی(جنسیت ،سبک
فرزندپروری ،طبقه اقتصادی-اجتماعی ،و ،)...عوامل
ارتباطی(نوع تعامالت ،مدت ازدواج ،تعداد و حضور
فرزندان و )...و عوامل بیرونی(ویژگی های والدین،
طالق والدین)( .)4کیفیت روابط زناشویی با تعدادی از
پیامدهای روان شناختی مانند احساس خوشبختی و
رضایت از زندگی( ،)5رضایتمندی زناشویی( ،)6ارزش
خود( ،)7اعتماد به نفس( ،)1آشفتگی های روانی(،)3
افسردگی( )22و سوء مصرف الکل( )22پیوند خورده
است.
پژوهش ها نشان می دهند که رویکردهایی چون
برنامه های غنی سازی زوجین ،برای جلوگیری از بروز
مشکالت زناشویی در بلندمدت بسیار موثر و مقرون به
صرفه می باشند .برنامه های غنی سازی ازدواج از
جمله رویکردهای پیشگیرانه ای هستند که مهارت
های ارتباطی و بین فردی ،مدیریت تعارض و حل
مسئله ،و صمیمیت را در زوجین بهبود بخشیده و سبب
افزایش رضایتمندی و کاهش آشفتگی های زناشویی
می گردند( .)21-24برنامه های غنی سازی ازدواج
برنامه هایی برای بهبود و پر بارسازی ازدواج است و
دارای سطوح باالیی از اعتبار و سودمندی برای زندگی
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زوجین است .این برنامه ها انواع مختلفی دارد که شامل
مواجهه ازدواج( ،)MEبرنامه ارتباط زوج ها)،(CCP
برنامه آموزش غنی سازی ازدواج) ،(TIMEبرنامه غنی
سازی ارتباط) (REPو برنامه انجمن غنی سازی
زوجین در ازدواج) (ACMEمی شود(.)25
یکی از برنامه های مطرح و پیشگیرانه در حوزه
غنی سازی زندگی زناشویی ،برنامه کاربرد عملی
مهارت های ارتباط صمیمانه است .برنامه کاربرد عملی
مهارت های ارتباط صمیمانه نوعی برنامه آموزشی است
که توسط گوردن( )2319ابداع شد و با هدف آموزش
مهارت های مورد نیاز برای تشکیل روابط صمیمانه
برگزار می شود .برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط
صمیمانه از معروف ترین درمان های انسان گرایانه
مطرح شده در نیمه دوم قرن بیستم یعنی کارهای
سیت ،فرمو ،بوئن ،پرلز و بردن استخراج شده
است( .)26برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط
زناشویی یک برنامه التقاطی می باشد .این برنامه بیش
از هشتاد تکنیک تجربی ،رفتاری و ارتباطی را دارا می
باشد( .)27یکی از اصول بنیادین این برنامه ،صمیمیت
مداوم است .از زمانی که صمیمیت کم می شود ،مبانی
ازدواج سست می شود و قدرت حل مسائل و غلبه بر
مشکالت کمتر می گردد .تجارب مختلف درمان ،نشان
داده است زمانی که زوج ها خلق ،بازآفرینی و استمرار
صمیمیت را می آموزند ،مسائل مهمی مانند تعهد،
همکاری ،وفاداری و مدیریت خالقانه بر تفاوت های
فردی نیز با سرعت بیشتری در بین آن ها ساماندهی
می شود(.)21
در زمینه کارآیی برنامه کاربرد عملی مهارت های
ارتباط صمیمانه پژوهش هایی صورت گرفته است.
دورانا در پژوهش خود تاثیر آموزش کاربرد عملی
مهارت های ارتباط صمیمانه بر رضایت زناشویی
زوجین را بررسی کرد و نشان داد که این برنامه
آموزشی توانسته است رضایت زناشویی زوجین را
افزایش دهد( .)23تورنر در پژوهشی که به منظور
بررسی تاثیر برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط
صمیمانه بر ناهماهنگی زناشویی انجام داد ،نتیجه
گرفت که گروه آزمایش به شکل معنی داری از لحاظ
ناهماهنگی زناشویی بهبود یافته بودند( .)12گوردن و

دوره بیست و چهار ،شماره دوم ،تیر 59

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

01

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.2.8

دورانا برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه
را به منظور افزایش خودآگاهی و توسعه توانایی های
زوجین برای حفظ روابط صمیمانه به کار بردند .یافته ها
نشان داد که این برنامه باعث اضطراب کمتر و افزایش
سازگاری ،رضایت و صمیمیت زوجین می شود( .)12هم
چنین ،در پژوهش های دیگری ،کارآیی برنامه کاربرد
عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در بهبود الگوهای
ارتباطی ،صمیمیت و سازگاری زناشویی( )11و افزایش
کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادارک شده در
زوجین( )19بررسی و تایید شده است.
امروزه میزان زیادی از مشکالت زناشویی ناشی از
عدم آشنایی با مهارت های ارتباطی صحیح و موثر در
روابط زناشویی است .شواهد فراوانی گویای آن است
که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ
روابط صمیمانه با مشکالت شدید و فراگیر مواجه
هستند .وجود مشکالت زناشویی ،لزوم مداخالت
پیشگیرانه برای رفع مشکالت بالقوه قبل از حاد
شدنشان را ضروری می سازد .ضرورت آموزش برنامه
کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه به علت
وجود ازدواج های بی شماری است که در آن زوجین به
علت نداشتن مهارت های ارتباطی جهت ایجاد
صمیمیت از زندگی خود رضایت ندارند .در کشور ما که
ارائه خدمات بیشتر جنبه درمان دارد ،پیشگیری و
آموزش زوجین کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته
است .نظر به پیامدهای ویرانگر ازدواج ناموفق و
بهداشت جسمی و روانی زوجین و فرزندان و جامعه،
لزوم ارتقاء و بهبود کیفیت روابط زوجین و ایجاد
صمیمیت و رضایت در رابطه از طریق برنامه کاربرد
عملی مهارت های ارتباط صمیمانه و به تبع آن کاسته
شدن از میزان طالق عاطفی و رسمی به وضوح هر چه
بیشتر آشکار می گردد .هم چنین ،با عنایت به این که
پژوهش های مداخله ای در داخل کشور در رابطه با
این برنامه آموزشی اندک است و جستجوهای انجام
شده توسط محقق نشان داد که تاکنون پژوهشی در
داخل و خارج کشور به بررسی تاثیر این برنامه آموزشی
بر کیفیت روابط زناشویی زوجین نپرداخته است؛ لذا
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی بر
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اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه
بر کیفیت روابط زناشویی انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و از طرح
پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شده
است .جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین مراجعه
کننده به سرای سالمت گل ها واقع در منطقه 6
شهرداری تهران در سال  2931بودند که تعداد آن ها
 61زوج بوده است .شیوه انتخاب نمونه در این پژوهش
از نوع در دسترس بوده است .بدین صورت که پس از
مصاحبه اولیه از زوجین متقاضی شرکت در جلسات و
واجد شرایط شرکت در پژوهش( 41زوج) 12 ،زوج که
نمرات باالتری در پرسش نامه پژوهش کسب کرده
بودند و دارای کیفیت روابط زناشویی پایین تری نسبت
به سایرین بودند ،انتخاب و با گمارش تصادفی در دو
گروه آزمایش و گواه(هر کدام  22زوج) قرار گرفتند.
الزم به ذکر است برای طرح های تجربی ،حجم نمونه
با تعداد  25تا  12نفر آزمودنی کفایت می کند(.)14
زوجین منتخب در این طرح افرادی بودند که حداقل دو
سال از ازدواج آن ها می گذشت ،حداقل دارای مدرک
تحصیلی دیپلم بودند ،دارای اختالالت روانی-شخصیتی
بر مبنای پرسش نامه تجدید نظر شده فهرست عالئم
روانی) (SCL–90-Rنبودند ،در آستانه طالق قرار
نداشتند ،فرم رضایت نامه شرکت در جلسات درمان را
تکمیل کرده بودند و متعهد شده بودند که تا پایان
جلسات در گروه شرکت داشته باشند .اعتیاد ،مصرف
الکل و مواد روانگردان ،سابقه خیانت زناشویی ،دریافت
خدمات مشاوره فردی خارج از گروه و سابقه بستری در
بیمارستان های روان پزشکی نیز از مواردی بود که به
عنوان مالک های خروج افراد از مطالعه در نظر گرفته
شد .در این مطالعه مفاد مطرح شده در بیانیه
هلسینکی( )15رعایت گردید که از جمله آن ها می
توان به توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه
از واحدهای مورد مطالعه ،اختیاری بودن شرکت در
پژوهش ،حق خروج از مطالعه ،بدون ضرر بودن مداخله،
پاسخ به سواالت و در اختیار قرار دادن نتایج در صورت
تمایل ،اشاره کرد .پس از اخذ پیش آزمون از هــــر دو
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گروه ،متغیر مستقل(برنامه کاربرد عملی مهارت های
ارتباط صمیمانه) در  29جلسه یک و نیم ساعته به
شیوه گروهی و با توالی هر هفته یک جلسه به زوجین
گروه آزمایش آموزش داده شد اما زوجین گروه گواه
مداخله ای دریافت نکردند و در لیست انتظار برای دوره
های آموزشی بعدی قرار گرفتند .پس از پایان فرآیند
جلسات ،مجدداً دو گروه به پرسش نامه پژوهش پاسخ
دادند .پروتکل جلسات آموزشی در این پژوهش بر
اساس کتاب زمینه زوج درمانی حسینی طراحی
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بررسی پیش زمینه های راجع به ارتباط و صمیمیت با اعضای گروه
آموزش گفتگو ،شفاف سازی و نظر خواهی در مورد مسائل مختلف
آموزش روشن سازی فرضیات
آموزش تاریخچه و خود بی همتای من
آموزش بازآموزی هیجانی-سواد هیجانی و ایجاد رشته های دلبستگی
آموزش اکتساب مهارت های خلق و حفظ صمیمیت در کنار همدیگر
آموزش لذت بردن از یکدیگر ،غنی سازی جنسی و تمایالت جنسی
آموزش نگرش و راهبردهایی برای ایجاد روابط پایدار و موفق
انعقاد قرارداد ،تصریح و روشن سازی انتظارات
فرآیند گروه از آغاز تا پایان ،جمع بندی و اختتام و اجرای پس آزمون

می شوند و بنا بر این نمره کل بین صفر تا  14میتواند
باشد؛ نمره باال نشانه وخیم تر بودن وضعیت زناشویی
است .در نمره گذاری هر جمله ،مثبت و منفی بودن
محتوای جمالت برای وضعیت زناشویی در نظر گرفته
می شود .از لحاظ روایی این پرسش نامه با نظریه
فینچام و برادبوری در مورد کیفیت زناشویی همسو
است .روایی این پرسش نامه با  14زوج سنجیده شده
است که همبستگی میان بهبودی زوج ها و مقیاس
درمانگر  2/32بوده است .پژوهش عیسی نژاد نتایج
همبستگی این پرسش نامه را با پرسش نامه سازگاری
زناشویی باسبی ،کران ،الرسن و کریستنسن که به
منظور ارزیابی کیفیت روابط زناشویی بر اساس نظریه
لیوایز و اسپانیر در مورد کیفیت زناشویی ساخته شده

در این پژوهش از ابزار زیر جهت گردآوری داده ها
استفاده شد:

پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوگ-
راست(گریمس)The Golombok-Rust Inventory :
) of Marital State (GRIMSپرسش نامه گریمس
 11عبارت است که در مقابل هر جمله  4گزینه قرار
دارد( :کامالً مخالف ،مخالف ،موافق و کامالً موافق).
پاسخگو با توجه به وضعیت زناشویی خودش یکی از
این  4گزینه را انتخاب میکند .این پرسش نامه توسط
راست ،بنون ،کراو و همکاران( )2331ساخته شده ،برای
ارزیابی کیفیت زندگی زناشویی به کار می رود .این
پرسش نامه ارزیابی کلی فرد از زندگی زناشویی خویش
را نشان می دهد .گزینه ها بین صفر تا  9نمره گذاری
00
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شد( .)21پژوهشگر در پایان پژوهش جهت مالحظات
اخالقی در پژوهش و تعهدات داده شده و تشکر و
قدردانی از همکاری زوجین گروه گواه ،برنامه کاربرد
عملی مهارت های ارتباط صمیمانه را به صورت یک
کارگاه دو روزه به زوجین گروه گواه آموزش داد.
مختــصری از آمــوزش های ارائــه شده بر
مبــنای برنامــه کاربرد عملــی مهــارت های
ارتبــاط صمــیمانه در جــدول شمــاره  2ارائه شــده
اســت.
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گواه

انحراف معیار
9/1

9/14

جدول شماره  .3توزیع فراوانی مشخصه های آماری کیفیت روابط زناشویی
برحسب نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش وگواه
متغیر

گروه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

مرحله
پیش آزمون

کیفیت روابط زناشویی

پس آزمون

برای آزمون فرضیه پژوهش با توجه به وجود متغیر
پیش آزمون و امکان وجود تفاوت اولیه دو گروه
آزمایش و کنترل ،برای کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه
پس آزمون ها ،از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره
) (ANCOVAاستفاده شد .در طرح نیمه تجربی

میانگین
46/25
47/7
94
41/25

انحراف معیار
6/45
7/91
6/7
1/11

پژوهش ،پیش از تحلیل فرضیه پژوهش ،پیش فرض
های مهم برای استفاده از این آزمون آماری(نرمال
بودن توزیع نمرات ،همگنی واریانس ها ،همگنی شیب
رگرسیون بررسی قرار گرفت که نتایج بررسی پیش
فرضهای مذکور در جدول شماره  4آمده است.

جدول شماره  . 4نتایج آزمون های همگنی واریانس ها ،نرمال بودن توزیع نمرات و همگنی شیب های رگرسیون
آزمون ها
متغیرها
کیفیت روابط زناشویی

آزمون لوین
آماره
Sig
2/21
1/57

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
آماره
Sig
2/1
2/24

01

اثر تعاملی پیش آزمون و گروه
آماره
Sig
2/66
2/67
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آزمایش

سال
 12تا 92
 92تا 42
 42تا 45
 12تا 92
 92تا 42
 42تا 45

جدول شماره  .2مشخصات دموگرافیک آزمودنی های پژوهش
تحصیالت
سن
سال
درصد
تعداد
مدرک
میانگین انحراف معیار
 2تا 5
2/42
1
دیپلم
7/53
13/45
 5تا 22
2/42
1
فوق دیپلم
 22 2/12تا 25
4
لیسانس و باالتر
 2تا 5
2/92
6
دیپلم
6/49
11/92
 5تا 22
2/95
7
فوق دیپلم
 22 2/95تا 25
7
لیسانس و باالتر

مدت ازدواج
تعداد میانگین
6/5
9
5
1
7/2
1
4
4
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است ،به میزان  2/67نشان داده است .پرسش نامه هم
چنین به مداخالت غنی سازی حساس بوده که نشان
دهنده روایی سازه ای و مالکی پرسش نامه می
باشد( .)16بشارت نیز پایایی این پرسش نامه را به شیوه
آلفاخ کرونباخ  2/39و به شیوه بازآزمایی پس از دو
هفته  2/34برآورد کرده است( .)17در پژوهش حاضر
نیز همسانی درونی پرسش نامه با بهره گیری از آلفاخ
کرونباخ  2/14به دست آمد .تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری  SPSS vol.18انجام شد.

تعداد
22
6
9
22
4
6

در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی،
میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده گردید.
یافته های پژوهش
مشخصات دموگرافیک آزمودنی های پژوهش در
جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول شماره  9میانگین و انحراف معیار نمرات
متغیر کیفیت روابط زناشویی را به تفکیک گروهها و
مراحل نشان میدهد.

تاثیر آموزش گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارتهای ارتباط  -...رضا داورنیا و همکاران

بر اساس مقادیر نمایش داده شده در جدول شماره
 ،4آماره و  Fمربوط به آزمون های لوین ،کولموگروف
 اسمیرنوف و اثر تعاملی پیش آزمون و گروه در متغیروابسته پژوهش به ترتیب برای بررسی پیش فرض
های همگنی واریانس ها ،نرمال بودن توزیع نمرات و
همگنی شیب های رگرسیون متغیر مربوط به پیش

جدول شماره  . 5نتایج تحلیل آنکوا) (ANCOVAبر روی میانگین نمرات پس آزمون کیفیت روابط زناشویی
زوجین گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

کیفیت روابط زناشویی

پیش آزمون
گروه
خطا

165/75
2129/26
91/19

6/14
46/49

/229
2/222

2/25
2/55

خود نشان دادند ،برنامه کاربرد عملی مهارت های
ارتباط صمیمانه در حل مشکالت بین فردی و
کارکردهای اجتماعی زوجین موثر است()11؛ ابراهیمی
که تاثیر برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط
صمیمانه بر افزایش رضایتمندی زناشویی و تعدیل ابعاد
دلبستگی دختران شاهد را بررسی کرد و نشان داد که
این آموزش ها می تواند رضایت زناشویی افراد را بهبود
بخشد()13؛ اسماعیل نیا که به بررسی آموزش مهارت
های ارتباط صمیمانه بر سبک دلبستگی و هوش
هیجانی زوجین پرداخت و نشان داد که آموزش برنامه
کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه به طور
معناداری موجب تعدیل و اصالح سبک های دلبستگی
و بهبود هوش هیجانی زوجین می گردد( )92و تورنر
که در پژوهش خود بیان کرد که برنامه کاربرد عملی
مهارت های ارتباط صمیمانه ناهماهنگی زناشویی را در
زوجین کاهش داده است( )12هم خوان می باشد .هم
چنین نتایج پژوهش های دورانا( ،)23گوردن و
دورانا( ،)12و عباسی( )11مبنی بر اثر بخشی برنامه
کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه همسو با
نتایج تحقیق حاضر است .هم چنین مطالعه ای که
نتایج آن نا هم خوان با نتایج پژوهش حاضر باشد،
یافت نگردید.
در تببین یافته های این پژوهش می توان گفت
برنامه کاربرد عملی مهار تهای ارتباط صمیمانه یک

همان طوری که در جـدول شماره  5مشاهده می
شود با کنترل پیش آزمون کیفیت روابط زناشویی بین
زوجین گروه های آزمایش و گواه از لحاظ متغیر مذکور
تفاوت معنی داری مشاهده می شود( F=46.43,
 .)P=0.000به عبارت دیگر ،آموزش گروهی بر اساس
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه
موجب بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین در گروه
آزمایش شده است .میزان تاثیر آموزش برنامه کاربرد
عملی مهارت های ارتباط صمیمانه در مرحله پس
آزمون  2/55بوده است .یعنی  55درصد تفاوت های
فردی در نمرات پس آزمون متغیر کیفیت روابط
زناشویی مربوط به تاثیر آموزش برنامه کاربرد عملی
مهارت های ارتباط صمیمانه(عضویت گروهی) می
باشد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش
گروهی بر اساس برنامه کاربرد عملی مهارت های
ارتباط صمیمانه بر کیفیت روابط زناشویی انجام شد.
یافته های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی به
شیوه برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه
باعث بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین گروه
آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پسآزمون
شده است .نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های
مطالعات پائولسو ،ایسنبرگ و اشنایدر که در پژوهش
01
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متغیر

منبع تغییرات

میانگین مجذورات

F

Sig

مجذور اتا

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.2.8

آزمون گروه های آزمایش و گواه ،همگی بیشتر از
سطـــح آلفای پژوهـــش یعنی( )2/25می باشنـــد،
لذا پیش فرض های بررسی شده برقرار می باشد .با
تـــوجه به تایـــید شــدن پیش فـــرض های
مــذکور ،انــجام تحــــلیل کوواریانــس بالمــانع
است.
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سیستم جامع را به منظور ارتقاء خود آگاهی و توسعه
توانایی برای حفظ روابط صمیمی لذت بخش ارائه می
دهد( .)11برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط
صمیمانه به زوجین نقشه ای ارائه می دهد تا به کمک
آن بتوانند موفقیت ها و شکست های خود را بررسی
نمایند( .)92در رویکرد آموزشی مهارت های ارتباط
صمیمانه توجه به ارضای نیازهای اساسی خانواده مانند
عشق ،محبت ،تعلق و تعهد مورد توجه است .عواملی
که این رویکرد برای حفظ روابط سالم و طوالنی مدنظر
دارد ،گفتگو برای حل مسئله و توانایی درک دیدگاه
همسر است که همگی میتواند باعث افزایش کیفیت
روابط زناشویی گردد .کیفیت روابط زناشویی نیز
مفهومی چند بعدی است که شامل ابعاد گوناگون ارتباط
زوجی مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،انسجام و
تعهد می شود( .)91در این برنامه آموزشی درمانگر
سعی می کند تا ضعف های ارتباط زوجین را تشخیص
داده و در این راستا راهنمایی های الزم را ارائه دهد.
شناختن این نکات ضعف و رفع آن به زوجین کمک
می کند تا بتوانند رابطه خود را بازسازی نموده و بدین
ترتیب همدلی ،دلبستگی و سواد هیجانی خود را
افزایش دهند( .)11عقیده اصلی برنامه کاربرد مهارت
های ارتباط صمیمانه آن است که الزمه ایجاد
صمیمیت ماندگار حفظ ازدواج پایدار است .از نظر این
دیدگاه ،هنگامی که تجربه عاطفی عشق و صمیمیت در
روابط زوجی کم اهمیت و کم اعتبار شود ،فضای ازدواج
بی ثبات و غیر قابل اعتماد می شود .در چنین شرایطی
توانایی برای حل مشکل ،غلبه بر موانع ،پافشاری برای
روبرو شدن با ترس و تردیدها و فرسودگی زودرس از
بین می رود .برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط
صمیمانه با تاکید بر ضرورت وجود صمیمیت ،زوج ها را
متوجه اهمیت ایجاد روابط صمیمانه می کند .زوج ها در
این برنامه یاد می گیرند صمیمیت را در روابط خود به
وجود آورند ،بازآفرینی کنند و از مسائل پیش از ازدواج و
بعد از ازدواج مثل تعهد ،همکاری ،وفاداری و مدیریت
خالق تفاوت ها آگاه شوند(.)99
در این برنامه زوج ها یاد می گیرند برای بهبودی
رابطه شان به جای حمله به همسرشان ،با او گفتگو و
خشم خود را با روشی صحیح ابزار کنند .زوج ها در این
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برنامه می آموزند که با همکاری با هم به گونه ای
برنامه ریزی کنند که بتوانند از حلقه های بی شمار
حساسیت هایشان رها بشوند .آن ها می توانند با
همدلی کردن با پاسخ های کودکانه همسرشان و
بازبینی رفتارهای همسر ،حساسیت های بیش از حد
خود را به رفتارهای همدالنه و مراقبانه تغییر دهند.
شرکت کنندگان تحت تاثیر این برنامه آموزشی ،ترس
های عمیقشان را نسبت خود و عواطف عمیق
همسرشان از بین می برند .آن ها وارد رابطه ای
صمیمی می شوند و تحت همین رابطه نیز عواطف
عمیقی نسبت به پیوند عاشقی ،عشق ،نیازمندی به
یکدیگر ،پرهیز از جدایی و دوست داشتن تجربه می
کنند .زوج ها به تدریج یاد می گیرند که بیان عواطف
عمیق و قدرتمند می تواند به شکل گیری دلبستگی
سالم بین زوج ها کمک کند( .)21در مجموع می توان
گفت که آموزش های مختلف ارائه شده به زوجین در
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه باعث
رضایت و صمیمیت بیشتر بین زوجین گردید .وقتی
زوجین با شرکت در جلسات آموزشی توانستند نسبت به
خود و همسرشان آگاه شوند ،صمیمیت و همدلی را
تقویت نمایند و مهارت های ارتباط کارآمد و حل مسئله
را گسترش دهند ،کیفیت روابط زناشویی شان بهبود
پیدا نمود و صمیمیت بیشتری را در رابطه با همسرشان
تجربه نمودند.
به نظر می رسد با توجه به این که زوج ها در مسیر
زندگی زناشویی خود با مشکالت و مسائل متعددی
مواجه هستند که بعضاً این مشکالت به دلیل عدم
مدیریت درست زوج ،باعث تنش در روابط شده و روابط
همسران را به شکل نامطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد،
انجام مداخله هایی نظیر برنامه کاربرد عملی مهارت
های ارتباط صمیمانه به جهت بهبود روابط زوجی و
افزایش صمیمیت و رضایتمندی زناشویی ضروری
است .هر پژوهش با محدودیت هایی مواجه است .شیوه
نمونه گیری در دسترس ،عدم وجود مرحله پیگیری،
خود اظهاری بودن ابزار مورد استفاده و انجام تحقیق با
نمونه کم از محدودیت های این پژوهش است .این
پژوهش بر روی زوجین شهر تهران انجام شده ،لذا در
تعمیم نتایج به دیگر شهرها باید جانب احتیاط را رعایت
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،صمیمانه در حوزه پیشگیری و آسیب های ازدواج
پیشنهاد می شود اجرای آن جزء برنامه های پیشگیرانه
.مراکز بهداشت و دانشگاه قرار گیرد
سپاسگزاری
گروه پژوهشی از مدیریت محترم سرای سالمت
گل ها و تمامی زوجینی که در این پژوهش صمیمانه
. تشکر و قدردانی می نمایند،همکاری نمودند

 پیشنهاد می شود مطالعه ای طولی در زمینه تداوم.کرد
اثربخشی این برنامه و یافته های این پژوهش صورت
 هم چنین اثربخشی این برنامه با مداخالت دیگر.گیرد
.در حوزه غنی سازی ازدواج مورد مقایسه قرار گیرد
پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه و جامعه های
اقتصادی-مختلف و با فرهنگ و طبقات اجتماعی
 جهت تائید شدن.متفاوت اجرا و نتایج مقایسه گردد
کارآیی برنامه کاربرد عملی مـــهارت هــای ارتبــاط
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Abstract
Introduction: Practical Application of
Intimate Relationship Skills program is a
marriage enrichment program which
notifies couples to realize the importance of
intimate relationships through putting
emphasis on the need for intimacy. The
present study was conducted by the aim of
investigating the effect of group training
based on practical application of intimate
relationship skills program on marital
relationship quality.

and post-test phases. Practical application
of intimate relationship skills program was
performed in thirteen 1.5 hour sessions for
couple of the experiment group, but the
control group received no intervention.
Findings: The results of univariable
covariance analysis indicated that practical
application of intimate relationship skills
program promoted the quality of marital
relationship in the couples of the
experiment group, compared to the control
group at posttest (F=46.43, P=0/000).

Materials & methods: The current study
used a quasi-experimental method with
pretest-posttest with control group design.
The population of the study consisted of all
the couples visiting Golha health house in
the 6th district of Tehran in 2013. The
sample included 20 couples who were
selected by available sampling method, and
were randomly assigned to experiment and
control groups (10 pairs each). The research
tool was The Golombok-Rust Inventory of
Marital Status (GRIMS, 1998) which was
completed by the participants in the pre-test

Discussion & Conclusions: The practical
application of intimate relationship skills is
effective in improving the quality of marital
relationships. This program can be used as
a marriage enrichment program for the
purpose of preventing problems and
improving couples’ relationships.
Keywords: Marital quality, Practical
application of intimate relationship skills,
Couples
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