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 مقاله پژوهشی

، يتمندیدر ارتقاء رضا (PAIRS)مانه یارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل یآموزش گروه ریتأث
 هازوج ییت زناشویمیاحساسات مثبت و صم ،يسازگار

  

  ٥يگرمخان يي، محسن بابا٤٭اي، رضا داورن3انيرير امي، ام2انوش زهراکاري، ک1يمحمدجالل محمود
  

  25/08/1394تاریخ پذیرش  26/06/1394تاریخ دریافت 
  

  چکيده
 ،ي، سازگاريتمندیمانه در ارتقاء رضایارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل یآموزش گروه یبخشن اثرییپژوهش حاضر با هدف تع :و هدف زمينهپيش 

  ها انجام شد.زوج ییت زناشویمیاحساسات مثبت و صم
 کنندهمراجعه يهاه زوجین پژوهش را کلیبا گروه کنترل است. جامعه ا يریگیو پ آزمونپس -آزمونشیپاز نوع  یتجرب يا: پژوهش حاضر مداخلههامواد و روش

) انتخاب و با زوج 20نفر ( 40به حجم  يادر دسترس، نمونه يریگنمونهاستفاده از  با .دادندیل میتشک 1392مه دوم سال یدر ن یفاطم -هاگلسالمت  يبه سرا
 مثبت احساسات زن و شوهر، ي، سازگارییزناشو تیرضا يهاپرسشنامهاز  هاداده ين شدند. جهت گردآوریگزیش و کنترل جایدر دو گروه آزما یگمارش تصادف

 ياش آموزش داده شد اما گروه کنترل مداخلهیجلسه به گروه آزما 13مانه در یارتباط صم يهامهارت یعملاستفاده شد. برنامه کاربرد  ییت زناشـو یمیو صـم 
  د.یاستفاده گرد (MANCOVA)ره یچند متغ انسیکووارل یو روش تحل SPSS20 يآمار افزارنرمها از ل دادهیتحل يافت نکردند. برایدر

، احســاســات مثبت و ي، ســازگاريتمندیمانه باعث ارتقاء رضــایارتباط صــم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل یاز آن بود که آموزش گروه یج حاکینتاها: افتهي
  است. شده يریگیو پ آزمونپسش در مراحل یگروه آزما يهازوج ییت زناشویمیصم

از بروز مشکالت  يریشگیها و پروابط زوج يدر جهت شکوفاساز ین برنامه آموزشـ یاتوانند از یمشـاوران و درمانگران خانواده و ازدواج م  :گيرينتيجهبحث و 
 ند.یاستفاده نما ییزناشو

  آموزش، ازدواج ،ی: زوج درمانها دواژهيکل
  

  869-881 ص، 1394 يد، 75 درپیهم، پیدمجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره 
  

  09155851629 تلفن: یتیو علوم ترب ی، دانشکده روانشناسیکرج، دانشگاه خوارزمالبرز،  آدرس مکاتبه:
Email: rezadavarniya@yahoo.com 

  
  مقدمه

نه است که عملکرد ین زمیترمهمن و یتریاصـل  معموالًازدواج  
ــم ــد  یت و روابط اجتماعیمیو اثر صـ دا یپ یافته در آن تجلیرشـ

ن اســت و اگر یطرف يازهایبرطرف شــدن نکند. هدف از ازدواج یم
ه ب یابیجهت دست یها برطرف نشود و به راه حل مثبتزوج يازهاین
و خشــم و در  ی، ســرخوردگیشــان نرســند، اســترس، ناکامیازهاین

ــمی آمار ). طبق1کند (یبروز م یت دلزدگینها  هر از ایران در رس

                                                             
  راني، دانشگاه تهران، تهران، ايتيو علوم ترب يکارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناس 1
 راني، االبرز، ي، دانشگاه خوارزميتيو علوم ترب يار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسياستاد ٢
 رانيه تهران، تهران، ادانشگا ،يتيو علوم ترب يارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناس يکارشناس يدانشجو 3
  سنده مسئول)ي(نو راني، االبرز ،ي، دانشگاه خوارزميتيو علوم ترب يمشاوره، دانشکده روانشناس يدکتر يدانشجو ٤

  راني، االبرز ،ي، دانشگاه خوارزميتيو علوم ترب يمشاوره، دانشکده روانشناس يدکتر يدانشجو٥
6 -Marital Satisfaction 

) 2( شود می منجر طالق به مورد دویست حدود ازدواج، مورد هزار
 ازدواج به طالق نسبت میزان ازنظر جهان کشـور  چهارمین ایران و

  ).3( است شده معرفی
از  ياریقادر اســت بســ ییازدواج موفق و شــروع رابطه زناشــو

). از 4ط امن برآورده سازد (یک محیرا در  یو جسم یروان يازهاین
ــی 6ییت زناشــویرضــا یطرف ک یده از یچیار مهم و پیک جنبه بس

ــو رابطـه   ــت.  ییزنـاشـ  یاتیح يهاجنبهاز  یکی گریدعبارتبهاسـ
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 گرمخاني بابايي محسن داورنيا، رضا اميريان، امير زهراکار، کيانوش محمودي، محمدجالل
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ش یاســت که همســران در رابطه خو یتیرضــا ییســتم زناشــویســ
ــون5( کنندیماحســـاس و تجربه  ــمپسـ و همکاران مطرح  1). سـ

ر ب یمبن یذهن یابیاز ارز عبارت اسـت  ییت زناشـو یکنند، رضـا یم
ــاد، یا موفق ا ی بخشتیرضــانکه رابطه حاصــل از ازدواج، خوب، ش

ر د شوهر و زن توافق را ییزناشو تیرضا 2و کومبز ی). کارن6است (
ــت ممکن که اموري مورد ــائل اس  و عالقه ،آورد بار به حادي مس
 شکوه متقابل، اعتماد و مکرر یعلن عالقه ابراز مشترك، هايتیفعال

 فیتعر رنجش و ییتنها احساس از نادر تیشـکا  و اندك تیشـکا  و
 یخوانهم متقابل، احترام ازجمله متعـددي  عوامـل  ).7د (انـ هکرد

 و اقوام مشـــترك، زندگی زمانمدت ازدواج، ســـن زوج، باورهاي
 در فرزندان ســالمت وضــعیت و تعداد مذهبی، اعتقادات ایان،نآشــ

  ).9،8( باشندیم مؤثر زناشویی رضایتمندي
 طوربه که اسـت  یاصـطالحات  از یکی زین 3ییزناشـو  سـازگاري 

رد. یگیم قرار مورداســتفاده ییزناشــو و خانواده مطالعات در عیوسـ 
ــطالح نیا ــ با اص ــطالحات از اريیبس ــا گرید اص  تیهمچون رض

 ییو ثبات زناشو ییت زناشوی، موفقییزناشـو  ی، شـادکام ییزناشـو 
 از بعد کی تنها هرکدام یقبل اصـطالحات  کهیدرحالمرتبط اسـت.  

ــازگاري دهند،یم را نشـــان ازدواج اصـــطالح  کی ییزناشـــو سـ
ــت يچندبعد ــطوح که اس ــن م را ازدواج چندگانه س  و کندیروش

 رایز د،یآیم وجود ها بهزوج یزندگ طول در که اســـت نديیفرا

 قواعد جادیا ،یتیشخص شناخت صفات ها،قهیسـل  انطباق آن الزمه

 ســازگاري روازاین اســت. ايمراوده الگوهاي يریگشــکل و رفتاري

  ).10است ( شوهر و زن انیم یتکامل ندیفرا کی ییزناشو
 يبر ســازگار مؤثرکرده اســت که عوامل  خاطرنشــان 4هالفورد

 يادادهیو رو یتی، عوامل موقعیتیشخص يهایژگیشامل و ییزناشو
گر و یکدیرش و درك یگر، پذیکدی، عشق متقابل، مراقبت از یزندگ

 ).11( شودیگر میکدی يازهایارضا کردن ن
 و انطباق ییتوانا ت،یکفا احســاس هازوج ییزناشــو ســازگاري
 خطر کاهش موجب و داده شیافزا را فرزندان یلیعملکرد تحصــ

 ســازگاري نیهمچن شــود.یمخدر م مواد و الکل به فرزندان ابتالي

 ز کاهشین و هازوج یزندگان به دیام و عمر شیافزا موجب ییزناشو

ــمان هايماريیب به هاآن ابتالي احتمال گردد یم یروان و یجسـ
)12.(  

ــاي و تبـادل  موفق، هـاي ازدواج در  متقـابـل نیـازهاي    ارضـ

 روابط تحکیم انتظار موجب و قبولقابل درحد هازوج صــمیمیت 

                                                             
1 Sampson 
2 Karney & Coombs 
3 Marital Adjastment 
4 Halford 
5 Marriage Encounter 
6 Couple Communication Program 

 از یکی گفت توانیم که تا آنجا شـــودیم هاآن بین زیآممحبت

است  هازوج بین صمیمیت ایجاد همانا هاي موفق،ازدواج در اصـول 
ها اشاره دارد که منجر به ان زوجیم یت به تعاملیمی). صـم 14،13(

 صمیمیت درواقع). 15شـود ( ی، عشـق و توجه م یکیاحسـاس نزد 

 موجب زندگی از فرد و نارضایتی رضایت جهت در را بنیادي زمینه

 و بخشــدیم اســتحکام را رابطه براي هاتعهد زوج چراکه شــود،می
ک ی). 16همراه است ( زناشویی سازگاري و سـعادت  با مثبت طوربه

و تبادل  یجهت تالق یمناسب يفضـا  سـاز نهیزمازدواج رضـامندانه  
درك و  ییتوانا روازاینها است. ن زوجیاحساسات و عواطف مثبت ب

ا ب ییزناشـو  یگر در زندگیکدیرش افکار، احسـاسـات و عواطف   یپذ
  ).17همراه است ( يشتریاحساس رضامندانه ب

ــان م پژوهش  يهاچون برنامه ییکردهایرودهنـد که  یهـا نشـ
ــازیغن ــو  يریجلوگ يازدواج، برا يس ــکالت زناش در  ییاز بروز مش

ــ  ــرفهبهمقرونار مؤثر و یبلنـدمدت بسـ ــند. برنامهیم صـ  يهاباشـ
ــازیغن ــگیپ يکردهایرو ازجملهازدواج  يس ــتند که  يارانهیش هس

ــئلهت تعارض و حل یری، مدين فردیو ب یارتباط يهامهارت ، مسـ
ــم یو همدل يامقـابله  يهـا مهـارت  ها بهبود ت را در زوجیمیو صـ
ــ ــایده و ســبب افزایبخش  يهایو کاهش آشــفتگ يتمندیش رض

ــو  ــازیغن يها). برنـامه 18-20گردنـد ( یم ییزنـاشـ ازدواج  يسـ
ســطوح  يازدواج اســت و دارا يپربارســازبهبود و  يبرا ییهابرنامه

ا هن برنامهیاست. اها زوج یزندگ يبرا ياز اعتبار و سـودمند  ییباال
برنامۀ ارتباط  ،(ME)5دارد که شــامل: مواجهه ازدواج یانواع مختلف

ازدواج بهتر، برنـامۀ ارتقاء   يبرا  7TIMEبرنـامـۀ   ،(CCP)6هـا زوج
ــازآمادهبرنامۀ )، (8REPارتباط ــازیغن/ يس ــون و  يس برنامه اولس

)ACME)  شــود ی) م9ن در ازدواجیزوج يســازیغن(برنامه انجمن
)21.( 

ــگیمطرح و پ يهااز برنامه یکی ــازیغنرانه در حوزه یشـ  يسـ
 10همانیارتباط صم يهامهارت ی، برنامه کاربرد عملییزناشو یزندگ
 کردهايیرو از یبیترک و یروان -یآموزش ايبرنامه برنامه، نیا است.

 توسط برنامه نیا .هست یسـتم یسـ  و رفتاري ،یجانیه ،یشـناخت 

 پس وي است. شـده  زيیر طرح 11گوردون لوري یاجتماع مددکار

ــالح از ــروع برنامه نیا اص  دوره عنوان تحت هازوج آموزش به ش

 ه،ینظر بر یمبتن يبرنامه نیا کرد. مانهیصــم  ارتباط يهامهارت

 )1 باشدیم ریز موارد شامل و است شـده  یدهسـازمان  و کپارچهی
 ،یزوج روابط عشق، به مربوط دیعقا و هانگرش مجدد یدهسازمان

7 Time for a Better Marriage 
8 Relationship Enhancement Program 
9 The Association for Couple in Marriage Enrichment 
10 Practical Application of Intimate Relationship Skills Program 
11 Gordon 
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 ها¬زوج زناشويي صميميت و مثبت احساسات سازگاري، رضايتمندي، ارتقاء در) PAIRS( صميمانه ارتباط هايمهارت عملي کاربرد برنامه گروهي آموزش تأثير
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 یعاطف اتیادب ،یخودآگاه گسـترش  و آموزش )2 خانواده و ازدواج
 قیطر از ناکارآمد رفتارهاي مؤثر ریی) تغ 3و  یعاطف توانمندي و

  ).22( تیمیصم دهندهشیافزا يهامهارت و رفتارها آموزش
ــت. از یمین برنامه، صــمین ایادیاز اصــول بن یکی ت مداوم اس

شود و یازدواج سـسـت م   یمبانشـود،  یت کم میمیکه صـم  یزمان
ــکالت    ــائل و غلبه بر مشـ گردد. تجارب یم ترکمقـدرت حـل مسـ

و  ینیها خلق، بازآفرکه زوج یمختلف درمان، نشان داده است زمان
 ،يمانند تعهد، همکار یآموزند، مسائل مهمیت را میمیاستمرار صم

ــرعت ین يفرد يهاتفاوتت خالقـانه بر  یـ ریو مـد  يوفـادار  ز با سـ
ــیب ــامانده هاآنن یدر ب يترش ــود (یم یس ــواد  ).23ش آموزش س
ــران برا يآموز، مهارتیجانیه جاد و حفظ یا يمشـــترك به همسـ

ــم زنده  يد برایمف يهات، ارائه اطالعات، راهبردها و نگرشیمیصـ
ــتننگـه  در ازدواج از اهداف  ییایجاد پویو ا یخانوادگ یزنـدگ  داشـ
  ).24مانه است (یارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل یاصل

ــ يهاپژوهش   يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل ییکارآ ياریبس
در پژوهش  1. دورانااندکرده دییتأ یمانه را در بافت زوجیارتباط صم

ــم يهامهارت یآموزش کاربرد عمل ریتـأث خود  مانه بر یارتباط صـ
برنامه ن یکرد و نشان داد که ا یها را بررسـ زوج ییت زناشـو یرضـا 

). 25ش دهد (یها را افزازوج ییت زناشویتوانسته است رضا یآموزش
ــ 2تورنر ــ   یپژوهشـ  یبرنامه کاربرد عمل ریتأث یرا بـا هـدف بررسـ

انجام داد.  ییزناشو یناهماهنگ يمانه بر رویارتباط صم يهامهارت
ــان داد که گروه   6بعـد از   يریگیو پ آزمونپسج در ینتـا  مـاه نشـ
ــکل یآزما ــو یناهماهنگ ازلحاظ يداریمعنش به ش  بهبود ییزناش

 یبررســ به یپژوهشــ در 3ایگلیفالســ و زنبرگی). ا26بودند ( افتهی
 سازگاري مانه بریارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل نقش

ــو   بهبود معناداري طوربه پژوهش هايافتهی پرداختند، ییزنـاشـ

 يهازوج براي هم را ابراز محبت و توافق ،یهمبســتگ  ت،یرضــا 
 برنامه نشان در کنندهشرکت شـان یپر ریغ يهازوج هم و شـان یپر

ارتباط  يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل 4). گوردن و دورانـا 27داد (
ها زوج يهاییو توسعه توانا یش خودآگاهیافزا منظوربهمانه را یصم
ن یها نشــان داد که ا افتهیمانه بکار بردند. یحفظ روابط صــم يبرا

ت یمیت و صمی، رضايش سازگاریو افزا ترکمبرنامه باعث اضطراب 
 از آن بود یز حاکیا نینلیپژوهش اسماع جینتا). 28شود (یها مزوج

 طوربهمانه یارتباط صــم يهامهارت یکه آموزش برنامه کاربرد عمل
ــبکیموجب تعد يمعنادار ــتگدل يهال و اصــالح س و بهبود  یبس
  ).29( گرددیم هازوج یجانیهوش ه

 ییعدم آشنا از یناش ییزناشو مشکالت از يادیز زانیم امروزه
ــح یارتباط يهامهارتبا  ــو روابط در مؤثرح و یص ــت ییزناش . اس

                                                             
1 Durana 
2 Turner 

 يبرا يامروز جامعه در هازوج که اســت آن يایگو یفراوان شــواهد
جه موا ریفراگ و دیشد مشکالت با مانهیصـم  روابط حفظ و يبرقرار

 يرانه برایشگی، لزوم مداخالت پییمشـکالت زناشو هسـتند. وجود  
 سازد. دریم يرفع مشـکالت بالقوه قبل از حاد شـدنشـان را ضرور   

 و يریشــگیپ دارد، درمان جنبه شــتریب خدمات ارائه که ما کشــور
 به نظر. اســت گرفته قرار یبررســ و موردتوجه ترکم هازوج آموزش

 هازوج یروان و یجسم بهداشـت  و ناموفق ازدواج رانگریو يامدهایپ
د جایها و ات روابط زوجیفیارتقا و بهبود ک لزوم جامعه، و فرزندان و

 از شدن کاسته آن تبعبه و در رابطه يت و سازگاریت، رضایمیصم
ــم یعاطف طالق زانیم ــوحبه یو رس ــتریب چه هر وض ــکار ش  آش
بط دن به روایبهبود بخش منظوربهن گام ینخسـت  ازآنجاکه .گرددیم

ر، گید ییاست و از سو موقعبه یآموزش يهاسـالم، برنامه  ییزناشـو 
 نتاکنومانه یارتباط صـم  يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل یاثربخشـ 

ده اســت، ید رســییمختلف در خارج از کشــور به تأ يهادر پژوهش
ن یدر ارتباط با ا يامداخله يهانکه پژوهشیت به این با عنایهمچن

 يار اندك است و جستجوهایدر داخل کشـور بسـ   یبرنامه آموزشـ 
ــان داد که ا ــیمحقق نش ــ ترکم ین برنامه آموزش قرار  یموردبررس
بهبود روابط  يآن را برا ییکارا يمحدود يهاگرفته است و پژوهش

ــزوج ــ  ، لذااندنموده یها بررس ــر، بررس ر یتأث یهدف پژوهش حاض
 برمانه یارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل یآمورش گروه

ت یمی، احســاســات مثبت و صــم ي، ســازگاريتمندیرضــا شیافزا
  ها بود.زوج ییزناشو

  
  مواد و روش کار

ــر     ــ یک طرح تجربیـ مطـالعـه حـاضـ  -آزمونشیپوه یبه شـ
ــدیمگروه کنترل  بـا  يریگیو پ آزمونپس . جامعه پژوهش را باشـ

دادند که پس از فراخوان پژوهشــگران یل میتشــک ییهازوجه یکل
 -هاگلســـالمت  يبه ســـرا یک دوره آموزشـــی يبر برگزار یمبن

 1392مه دوم سال یتهران در ن يشهردار 6، واقع در منطقه یفاطم
ــیمراجعــه نموده بودنــد. در ا در  يریگنمونــهوه ین پژوهش از شـ
داوطلب  يهازوجان یب که از مین ترتیدســترس اســتفاده شــد. بد

 20زوج)،  57ط شرکت در پژوهش (یحضور در جلسات و واجد شرا
پژوهش کسب نموده  يهان نمرات را در پرسـشنامه یترکمزوج که 

ــادف ینیگزیبودنـد، انتخـاب و بـا جا    ش و یآزما يهاگروهدر  یتصـ
 زوج) قرار گرفتند. 10کنترل (هر گروه 

شـمول عبارت بودند از گذشـتن حداقل دو سال از    يهامالك
 یکل، دامنه سنیس یلیمشترك، داشتن حداقل مدرك تحص یزندگ
، نداشــتن تعارضــات حاد و نبودنطالق  یســال، متقاضــ 45 -25

3 Eisenberge & Falciglia 
4 Gordon & Durana 
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ل فرم ی، تکمیروان يهايماری، عدم وجود سابقه بیید زناشـو یشـد 
و عدم  یآموزشــ يل به شــرکت در دورهیپژوهش، تما نامهتیرضــا

خروج از  يهاخارج از جلسات. مالك يافت خدمات مشاوره فردیدر
، داشــتن یپزشـک روان ياد به مواد، مصـرف داروها یز اعتیپژوهش ن

ــتر  ــابقه بس ــتانیدر ب يس ــکروان يهامارس ــابقه خیپزش انت ی، س
، الکل و مواد مخدر و بخشآرام ي، مصـــرف هر نوع داروییزناشــو 

ارج از گروه در نظر گرفته شد. قبل خ یشناختروانافت خدمات یدر
درباره اهداف جلسات و روند  یحاتیتوض هازوج ياز آغاز جلسات برا

ن یز پاسخ داده شد. همچنیآنان ن سؤاالتآن داده شد و به  يبرگزار
هم به جهت  یح داده شــد که جلســات آموزشــیها توضــزوج يبرا

 منظوربهبا همسرشان و هم  هاآنشـتر  یت بیمیبهبود روابط و صـم 
ت آگاهانه یب موضوع اخذ رضاین ترتیک پژوهش اسـت. بد یانجام 

ت یاعالم نمودند که با رضا کنندگانشـرکت  ید و تمامیمطرح گرد
 ند پژوهش خواهند شد.یکامل و آگاهانه وارد فرا

به چهار ابزار پژوهش و  کنندگانشـــرکت ییپس از پاســـخگو
 ي، برا(PAIRS)، جلســات آموزش بر اســـاس برنامه  هاآنل یتکم
و  یهفتگ صورتبهسـاعته   2جلسـه   13ش در یگروه آزما يهازوج

گروه  يهابه زوج یآموزشــ گونهچیه کهیدرحال برگزار شــد یگروه
 يبه ابزارها مجدداًان جلسات دو گروه یکنترل داده نشـد. پس از پا 

ــخ گفتنـد. همچن   ــرکـت ن از یپژوهش پـاسـ دو گروه  کنندگانشـ
نده حضور یک ماه آیدر  يریگیجلسه پ کیشـد تا در   درخواسـت 

ــات درمـان یابنـد. پک یـ  از کتاب  برگرفتـه ن پژوهش یدر ا یج جلسـ
پژوهش  يان اجرای). محقق در پا23( باشدیم ینیحسـ  یدرمانزوج

ــائلت یبه جهت رعا ن یدر پژوهش و همچن ياو حرفه یاخالق مسـ
ــات  ياز همکار یقدردان را  (PAIRS) آموزش گروه کنترل جلسـ

از  يبرگزار نمود. مختصــر دوروزهک کارگاه ی صــورتبه هاآن يبرا
ــورت گرفته بر مبنا يهارونـد آموزش  ، در )PAIRSبرنامه ( يصـ
  آمده است. 1جدول شماره 

  
  (PAIRSصمیمانه (ارتباط  يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل ياجرا يوهیش): ۱جدول (

  جلسات يمحتوا  تعداد جلسات
، يگروه مثل رازدار يهنجارها ان اهداف، قواعد ویگر، بیکدیرهبر و اعضا به  یو معرف ییبه اعضا، آشنا ییآمد گورش و خوشی، پذییآشنا  1جلسه 

  آزمونشیپ ير آن، اجرایاحترام متقابل، شرکت منظم و نظا
  بر خود، همسر و فرزندان ییزناشو مؤثرارتباط  ریتأث، انواع ارتباط، عوامل مؤثر بر ارتباط، ییف ارتباط زناشویآموزش تعر  2جلسه 
عشق، اگر تو  يهاگروه، PAIRSوه یهمچون گفتگو کردن به ش ییه (راهبردهایبازخورد اول منظوربه ییو ابتدا یمقتض يآموزش راهبردها  3جلسه 

  که من.....) يدیفهمیمد خودت یبا یدوستم داشت
  گروه يت با اعضایمیراجع به ارتباط و صم يهانهیزمشیپ یبررس  4جلسه 
  مختلف مسائلدر مورد  ینظرخواهو  يسازشفافآموزش گفتگو،   5جلسه 
  اتیفرض يسازروشنآموزش   6جلسه 
  من يهمتایبخچه و خود یآموزش تار  7جلسه 
  یبستگدل يهارشتهجاد یو ا یجانیسواد ه - یجانیه يبازآموز آموزش  8جلسه 
  گریت در کنار همدیمیخلق و حفظ صم يهامهارتآموزش اکتساب   9جلسه 
  یالت جنسیو تما يزیانگشهوت گر،یکدیآموزش لذت بردن از   10جلسه 
  دار و موفقیجاد روابط پایا يبرا ییآموزش نگرش و راهبردها  11جلسه 
  انتظارات يسازروشنح و یتصر انعقاد قرارداد،  12 جلسه

  ندهیک ماه آیدر  يریگیجهت حضور در جلسه پ یو هماهنگ آزمونپس ياجرا و اختتام، يبندجمعان، یند گروه از آغاز تا پایفرا  13جلسه 

  
  پژوهش: يابزارها

ن پرسـشـنامه توسط   ی: ا1چیانر ییزناشـو  تیرضـا  پرسـشـنامه  
 پرسشنامه نیه شده است. ای) ته1989ر و دراکمن (یاولسون، فورن

 فیتحر -1 باشــدیم اسیمق خرده 12 شــامل و دارد ســؤال 115
 ارتباط -4 ،یتیشــخصــ مســائل-3 ،ییزناشــو تیرضــا -2 ،یآرمان

 اوقات هايتیفعال -7 ،یمال تیریمد -6 تعارض، حل -5 ،ییزناشـو 

 خانواده -10 پروري، فرزند و فرزندان -9 ،یرابطه جنس -8 فراغت،

                                                             
1 Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication 
and Happiness (ENRICH) 

ــتان، ــاوات هاينقش -11 و دوسـ  ريیجهت گ -12 ،یطلب مسـ

 ایزا  مشکل هاي بالقوهنهیزم یابیارز براي پرسـشنامه  نیا .یدتیعق
 از .رودیم کار به ییزناشو پرباري رابطه و قوت هاينهیزم ییشناسا

 داراي که شودیم استفاده ییهازوج صیبراي تشخ پرسـشنامه  نیا

رابطه  تیتقو و آموزش مشــاوره، به ازین و بوده ییزناشــو یتینارضــا
ـ  عنوانبـه  دارنـد.   متعددي براي يهاپژوهش در معتبر ابزار کی

 ). با30گرفته است ( قرار استفاده مورد ییزناشـو  تیرضـا  یبررسـ 
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 هايفرم )،یسوال 115( پرسشنامه یاصل فرم بودن یطوالن به توجه

 آن یسؤال 15 فرم اولسون بار نیاول است. ه شدهیته آن از متعددي

 47 در فرم شد. ساخته آن یسـؤال  47 فرم سـپس  و کرد یرا معرف

 (کامالً است ايدرجه 5 اسیمق کی اسـاس  بر گذاري نمره یسـؤال 

 مخالفم). کامالً مخـالفم،  نـه مخـالف،   موافق نـه  موافقم، موافقم،

 نشان باالتر نمره و اسـت  235 کوتاه فرم در یآزمودن نمره حداکثر

ــا ــو تیدهنده رض ــتریب ییزناش ــت. ش ــرا اس  خرده آلفاي بیض

و درکمن  ریفورن اولسون، گزارش در چیانر پرسـشـنامه   يهااسیمق
  ).30بوده است ( 90/0 تا 48/0ن یب

 از با استفاده را یسؤال 47 فرم اعتبار )31اولسون ( اولسـون و  

 پژوهش نیا در اند.هگزارش کرد 92/0 کرونباخ آلفاي بیضر روش

ــؤال 47 فرم از ــتفاده یس ــده اســت. اس  بار نیاول براي رانیا در ش

و  93/0 بلند فرم براي را آزمون یدرون یهمســان )32( انیمانیســل
 یپژوهش در اسـت.  کرده گزارش و محاسـبه  95/0فرم کوتاه  يبرا
 استفاده چ بایانر آزمون اعتبار درباره خود یبررس در انیگر، مهدوید

 کی فاصله (به ییروش بازآزما با و رسـون یپ یهمبسـتگ  بیضـر  از
 يو برا 94/0زنان  ي، برا93/0براي مردان  را آزمون اعتبار هفته)

 یب همبستگیآورد. ضـر  به دسـت  94/0)کل نمونهزنان (مردان و 
 60/0 تا 41/0از  یخانوادگ تیرضا هاياسیمق با چیانر پرسـشنامه 

 شده گزارش 41/0 تا 32/0ن یب یزندگ از تیرضـا  هاياسیمق با و

 یز همسانین پژوهش نیدر ا ).33آن است ( سـازه  ییروا نشـانه  که
 دســت به 81/0کرونباخ  ياز آلفا يریپرســشــنامه با بهره گ یدرون
  .آمد

ر در سال یاس را اسپانین مقی: ا1شوهر و زن سـازگاري  مقیاس
ــؤالی 32 ابزار یک ه کرد.یته 1976  رابطۀ کیفیت ارزیابی براي س

 زندگی هم با که اســت نفري دو هر یا شـوهر  و زن ازنظر زناشـویی 

 را بعد چهار مقیاس این که دهدیم نشــان عاملی تحلیل .کنندمی

 توافق نفري، دو رضایت: است قرار این از بعد چهار این ؛سـنجد یم

 مقیاس این کل نمرة ت.محب ابراز و نفري دو همبســتگی نفري، دو

 و بهتر رابطۀ دهندة نشـــان باالتر نمرات .اســـت 151 تا 0 بین
 و است برخوردار نیز همزمان روایی از مقیاس این ت.باالس سازگاري

). 34دارد ( یالك و واالس همبســتگ ییت زناشــویاس رضــایبا مق
) با استفاده از 35( يو عسگر ی، بنکدار هاشميار محمدین یهمچن

 به دستن پرسشنامه یا يرا برا 94/0 ییب روای، ضـر یمالک ییروا
ن یا یدرون یز همسانی) ن36و همکاران ( آوردند. در پژوهش مالزاده

ــریآمد. در پژوهش حاضـــر ن به دســـت 95/0ابزار   يب آلفایز ضـ
 آمد. به دست 89/0ن پرسشنامه یا يکرونباخ برا

                                                             
1 - Dyadic Adjustment Scale 
2 Positive Feelings Questionnaire 

ن پرسشنامه ی: ا2پرسـشـنامه احساسات مثبت نسبت به همسر  
احساسات مثبت نسبت به همسر  گیرياندازه يبرا سؤال 17 يدارا

ــت ــال  خود اس ــگاه  یک زوج درمانینیدر کل 1975که در س دانش
ق آزمون مجدد با یآن از طر ییایورك ســـاخته شـــد. پایوین یالتیا

 ن پرسشنامه بایا یب همبستگی، ضر93/0 سـه هفته ک تا یفاصـله  
ــازگاریمق ــویی  ياس سـ ــد.  P>001/0با  70/0زناشـ گزارش شـ

ه شده است. در بخش یته پرسشنامه احساسات مثبت در دو بخش
احساس  شودیمخواسته  یاست از آزمودن سـؤال  8اول که شـامل  

خود نسـبت به همسـرش را در طول چند ماه گذشته با اعداد    یکل
مثبت)  داًیشداحسـاس   يبرا( 7 ) تاید منفیاحسـاس شـد   ي(برا1

بر  یعبارت است، آزمودن 9مشـخص کند. در بخش دوم که شامل  
را  7تا  1از اعداد  یکیخود نسبت به هر عبارت  یه احسـاس کل یپا

نسـبت به همسر  . پرسـشـنامه احسـاسـات مثبت     کندیممشـخص  
ــط مظـاهر  و پور اعتماد با روش ترجمه و ترجمه مجدد به  يتوسـ

ــ ــت. م یفارسـ ــده اسـ ن یا يکرونباخ برا يزان آلفایبرگردانده شـ
محاســبه  89/0و همکاران برابر با  يدریپرســشــنامه در پژوهش ح

پرسشنامه با  یدرون یز همسانی). در پژوهش حاضر ن37شده است (
  آمد. به دست 86/0باخ کرون ياز آلفا يریبهره گ

 و تامپسون توسـط  مقیاس این :3زناشـویی  صـمیمیت  مقیاس
ــؤال 17 که شــده ســاخته والکر  میزان ســنجیدن براي و دارد س

 1 بین سؤال هر نمرات دامنۀ ت.اس شـده  تنظیم هازوج صـمیمیت 
 صمیمیت نشانه باالتر نمره که کندمی تغییر) همیشه( 7تا  )هرگز(

 همسانی از 97/0 تا 91/0 آلفاي ضریب با مقیاس این .است بیشتر

ــت برخوردار خوبی درونی  نمرات جمع طریق از آزمودنی نمره. اس
 و محتوایی روایی د.شویم حاصل 17 عدد بر آن تقسیم و هالسـؤا 

 قرار بررسی مورد مشاوره اساتید از نفر 15 توسـط  اسیمق صـوري 

 روي بر پرســشــنامهو همکاران  اعتمادي پژوهش در .اســت گرفته

 انتخاب تصادفی صورت به که اصـفهان  شـهر  در شـوهر  و زن 100

 کرونباخ آلفاي روش با مقیاس کل اعتبار ضریب و اجرا ،بودند شـده 
 ت.اس پرسشنامه قبولقابل اعتبار از حاکی کهآمد  به دسـت  96/0

 که داده نشان نیز سؤاالت تک تک حذف با اعتبار ضریب محاسـبه 

 اعتبار ندارد ضریب در محسـوسـی   ریتأث سـوالها  از یک هیچ حذف
کرونباخ محاســبه شــده  يزان آلفایز می). در پژوهش حاضــر ن38(

  باشد.یم 82/0
نسخه  SPSS يآمار افزارنرمها با استفاده از داده تحلیلوتجزیه

ــ   20 ــطح آمار توص ــد. در س ــاخص یفیانجام ش ، یفراوان يهااز ش
ــتنباط ار و در ین و انحراف معیانگیم ــطح آمار اس  دییتأپس از  یس

3 Marital Intimacy Scale 
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ــفرضیپ ره یچند متغ انسیکووارل یمربوطـه از آزمون تحل  يهـا شـ
(MANCOVA) د.یاستفاده گرد 

  
  یافته ها

ــن، یمطالعه به تفک يهایک آزمودنیـ اطالعـات دموگراف  ک سـ
شـده است. در   ارائه 2الت و مدت ازدواج در جدول شـماره  یتحصـ 

ــیه یا ر یپژوهش با توجه به وجود متغ ن مطـالعه براي آزمون فرضـ
ش و کنترل، یه دو گروه آزمایآزمون و امکـان وجود تفاوت اول شیپ

ل یها، از آزمون تحلآزمونسه پسیه و مقایکم کردن تفاوت اول يبرا
اسـتفاده شد. در طرح   (MANCOVAمتغیري (انس چند یکووار
ــیـ ش از تحلیپژوهش، پ یتجرب  يهافرضشیپژوهش، پ هیل فرضـ

ــتفاده از ا يمهم برا ع یشــامل نرمال بودن توز ين آزمون آماریاس
هــا و  انسیــکووارس یمــاتر ی، همگنهــاانسیــوار ینمرات، همگن

ــ یهمگن ــ يهابیش ــیرگرس ج یقرار گرفت که نتا یون مورد بررس
  شده است. ارائه يدر جداول بعد هاآن یبررس

  تأهلالت و مدت یتحص سن،بر حسب  هایآزمودنتوزیع  ):۲(جدول 
  درصد  فروانی  تأهلمدت   ددرص  فروانی  التیتحص  درصد  فراوانی  سن
  %40  16  3تا  1  %35  14  دیپلم  %30  12  30تا  20
  %35  14  5تا  3  %45  18  فوق دیپلم  %42  17  35تا  30
  %20  8  7تا  5  %15  6  لیسانس  %27  11  45تا  35
  %05  2  10تا  7  %05  2  سانسیفوق ل      

 ارائه يریگیو پ آزمونپس، آزمونشیپش و کنترل در مراحل یپژوهش در دو گروه آزما يرهایار متغین و انحراف معیانگیم 3در جدول شماره 
 شده است.

 
 يهاگروه ییت زناشویمی، احساسات مثبت نسبت به همسر و صمییزناشو تی، رضاییزناشو يسازگار يرهایمتغ يآمار يهاشاخص ):۳جدول (

  يریگیو پ آزمونپس، آزمونشیپش و کنترل در مراحل یآزما
  تعداد  انحراف معیار  میانگین  گروه  مرحله  متغیر

  
  
  

  ییزناشو يسازگار
  
  

 20  12/4  106  آزمایش  آزمونشیپ
 20  11/3  15/105  گواه

 20  1/1  47/119  آزمایش  آزمونپس
 20  2/2  84/107  گواه

 20  6/1  47/122  آزمایش  يریگیپ
 20  5/5  78/102  گواه

  
  
  

  ییت زناشویرضا
  
  

 20  12/5  9/160  آزمایش  آزمونپیش
 20  2/4  78/156  گواه

 20  33/3  76/173  آزمایش  آزمونپس
 20  4/6  73/153  گواه

 20  6/4  09/178  آزمایش  يریگیپ
 20  8/8  68/152  گواه

  
  

  احساسات مثبت نسبت به همسر

 20  8/9  38/68  آزمایش  آزمونشیپ
 20  6/4  64  گواه

 20  3/3  47/83  آزمایش  آزمونپس
 20  21/5  63/63  گواه

 20  51/3  38/84  آزمایش  يریگیپ
 20  74/5  21/55  گواه

  
  

  ییت زناشویمیصم

 20  46/3  38/65  آزمایش  آزمونشیپ
 20  44/6  36/60  گواه

 20  41/2  47/81  آزمایش  آزمونپس
 20  23/5  10/61  گواه

 20  55/8  95/85  آزمایش  يریگیپ
 20  21/4  42/59  گواه
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ن یانگیم از آن اســت که یحاک 3شــده در جدول  ارائهج ینتا
ت، ی، رضايسازگار يرهایمربوط به متغ يریگیو پ آزمونپسنمرات 

در  ییت زناشویمیاحساسات مثبت نسبت به همسر و صم

 زمونآپسن یانگیکه در میافته است، در حالیش یش افزایگروه آزما
ده مشاه یر محسـوســ ییرها در گروه کنترل تغین متغیا يریگیو پ
  .شودینم

  
ش و کنترل بر یآزما يهاگروهون در یخط رگرس يهابیش یع نمرات و همگنینرمال بودن توز ها،انسیوار یهمگن ینتایج بررس): ۴جدول (

  وابسته پژوهش ياساس متغیرها
  هاآزمون

  
 رهایمتغ

 رنفیکولموگروف اسم نیلو
در  آزمونشیپ یاثر تعامل

 يریگیدر پ آزمونپسو  آزمونپس
 Sig آماره Sig آماره Sig آماره

  66/0 67/0 32/0 95/0  2/0  15/0  ییزناشو يسازگار
  13/0  7/2 81/0 63/0  14/0  19/0  ییت زناشویرضا

  3/0 33/1 51/0 81/0  2  09/0  نسبت به همسر احساسات مثبت
  69/0  61/0 92/0 54/0  16/0  18/0  ییت زناشویمیصم

  
 Fو آماره  ،4ش داده شـــده در جدول یر نمایبر اســاس مقاد 

ــم -ن، کولموگروفیلو يهامربوط بـه آزمون   یرنف و اثر تعاملیاسـ
ــته پژوهش یو گروه در چهار متغ آزمونشیپ  يبرا ترتیببهر وابسـ

ــ ــانی يهاش فرضیپ یبررسـ ع یها، نرمال بودن توزانسیوار یکسـ

مربوط به  يرهایون متغیخط رگرســـ يهابیشـــ ینمرات و همگن
 ياز سطح آلفا ترکم یهمگش و کنترل، یآزما يهاگروه آزمونشیپ

 ذکر شــده يهاش فرضیپ یتمام لذا ) اســت،05/0( یعنیپژوهش 
  .باشندیمبرقرار  يل آماریانجام تحل يبرا

  
 پژوهش يرهایانس متغیکووار –انس یوار يهاسیماتر يبرابر یآزمون باکس جهت بررس): ۵جدول (

  Box’s M F  Df1  Df2  Sig  رهایمتغ

، احساسات مثبت نسبت به يت، سازگاریرضا
  6/0  1411120  5  622/0  022/2  آزمونپسدر  ییت زناشویمیهمسر و صم

، احساسات مثبت نسبت به يت، سازگاریرضا
  36/0  141120  5  093/1  951/12  يریگیدر پ ییت زناشویمیهمسر و صم

  
ــاهده  5همـانطور کـه در جدول    ر آزمون ی، مقادگرددیممشـ

Box’s M  و آمارهF احساسات يت، سازگاریرضا يرهایمتغ يبرا ،
 آزمونپسدر  ترتیببه ییت زناشویمیمثبت نسبت به همسر و صم

شتر از یچون ب دار اسـت و  یمعن 36/0، 6/0در سـطوح   يریگیو پ
ــطح آلفا ــت، نت05/0پژوهش ( يس ــفرض یم پیریگیجه می) اس ش

وجه باشد. با تیبرقرار م دییتأ انسیکووار -انسیس واریماتر یهمگن
انس یل کوواریاستفاده از تحل يهاشـفرض یپ یشـدن تمام  دییتأبه 

ن آزمون در جداول یج ایره و بالمانع بودن انجام آن، نتایچنـد متغ 
  شده است. ارائه يبعد

  
، ییت زناشویرضا يرهایمتغ آزمونپسمیانگین نمرات  يبر رو (MANCOVA)متغیري چند واریانس کونتایج تحلیل  ):۶( جدول

  آزمونشیپکنترل با کنترل آزمایش و  يهاگروه ییت زناشویمی، احساسات مثبت نسبت به همسر و صمییزناشو يسازگار
  Df  مقدار  آزمون  رهایمتغ

  فرضیه
Df  

  اندازه اثر F  Sig  خطا

، احساسات مثبت نسبت به يت، سازگاریرضا
  84/0  000/0  01/48  35  4  84/0  اثرپیالیی  آزمونپسدر  ییت زناشویمیهمسر و صم

، احساسات مثبت نسبت به يت، سازگاریرضا
  91/0  000/0  22/91  35  4  91/0  اثرپیالیی  يریگیدر پ ییت زناشویمیهمسر و صم
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ــاهده  6 کـه در جدول  گونـه همـان   ــودیممشـ با کنترل  شـ
ــطوح معنی داري آزمونرها، یمتغ آزمونشیپ ر ، بیانگییالیاثر پ س

ــتآن  ل یآزمایش و کنترل در تحل يهاگروه يهازوجکه بین  اسـ
ــته  ییک ازلحاظحـداقـل    يریگیو پ آزمونپس از متغیرهاي وابسـ

مثبت نسبت به ، احساسات ییزناشو ي، سـازگار ییت زناشـو ی(رضـا 

 وجود دارد. لذاتفاوت معنی داري ) ییت زناشــویمیهمســر و صــم
یک  نسایکووارتحلیل از  ، نتایج حاصلهاتفاوتن یا بردن به یپبراي 

 7ج آن در جدول شماره ید که نتایراهه در متن مانکوا استفاده گرد
  شده است. ارائه

  
 ي، سازگارییت زناشویرضا يرهایمتغ آزمونپسنمرات میانگین  يیک راهه در متن مانکوا بر رو انسیکووارتحلیل نتایج  ):۷جدول (

  آزمونشیپبا کنترل  آزمایش و گواه يهاگروه ییت زناشویمی، احساسات مثبت نسبت به همسر و صمییزناشو
  اندازه اثر  F Sig  ن مجذوراتیانگیم  منبع تغییرات  متغیر

  ییزناشو يسازگار

 79/0 000/0 27/143 46/5324  آزمونشیپ
 65/0 000/0 67/69 375/2589  گروه
   163/37  خطا

 21/0 003/0 38/10 519/546  يریگیپ
   609/52  خطا

  ییت زناشویرضا

 13/0 022/0 71/5 610/359  آزمونشیپ
 29/0 000/0 16/15 952/954  گروه
   977/62  خطا

 51/0 000/0 71/39 065/1168  يریگیپ
  114/29  خطا

  احساسات مثبت نسبت به همسر

 53/0 000/0 90/41 37/2542  آزمونشیپ
 53/0 000/0 83/41 99/2537  گروه
  666/60  خطا

 40/0 000/0 82/24 04/1734  يریگیپ
  857/69  خطا

  ییت زناشویمیصم

 34/0 000/0 3/19 35/1292  آزمونشیپ
 48/0 000/0 16/43 41/2890  گروه
  96/66  خطا

 33/0 000/0 36/18 40/1271  يریگیپ
  21/69  خطا

  
شــود با کنترل  یمشــاهده م 7که در جـــــدول   گونههمان 

، احساسات مثبت نسبت يت، سـازگار یرضـا  يهاریمتغ آزمونشیپ
آزمایش و  يهاگروه يهازوجبین  ییت زناشویمیبه همسـر و صـم  

ــاهده تفـاوت معنی داري  مـذکور   يرهـا یمتغ ازلحـاظ کنترل  مشـ
ــودیم ــازگار يبرا )=P= ،67/69F 000/0(. شـ ــو يسـ ، ییزناشـ
)000/0 P =  16/15وF=( ــا يبرا ــو تیرض  =P 000/0(، ییزناش

16/43F=( ،)000/0 P=  83/41وF=( احســـاســـات مثبت  يبرا
ــر و ــم يبرا )=P= 16/43F 000/0( نســـبت به همسـ ت یمیصـ

ــو  ارتباط  يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل گریدعبارتبـه  .ییزنـاشـ
، احساسات مثبت ي، سازگاريتمندیش رضـا یمانه موجب افزایصـم 

ش یگروه آزما يهادر زوج ییت زناشویمینسـبت به همسـر و صـم   
اثر  ن مطلب است کهیانگر این بیهمچن 7ج جدول یشـده است. نتا 

ــت. م یز همچنان باقیک ماهه نی يریگیمداخله در پ  ریتأثزان یاس

ــم  يهـا مهـارت  یبرنـامـه کـاربرد عمل    مانه در مرحله یارتبـاط صـ
، 29/0 ییت زناشویرضا ،65/0 ییزناشو يسـازگار  يبرا آزمونپس

 48/0 ییت زناشویمیو صم 53/0احساسات مثبت نسبت به همسر 
ــت.   يهاتفاوت 48/0و  53/0، 29/0، 65/0 ترتیببه یعنیبوده اس

ت، احســاســات مثبت ی، رضــايســازگار آزمونپسدر نمرات  يفرد
اربرد برنامه ک ریتأثمربوط به  ییت زناشویمینسبت به همسر و صم

  باشد.ی) میت گروهیمانه (عضویارتباط صم يهامهارت یعمل
 

  گیرينتیجهبحث و 
ــر تع ــن ییهدف پژوهش حاض برنامه  یآموزش گروه یاثربخش

ــم يهامهارت یکاربرد عمل ــایارتباط ص  يتمندیمانه در ارتقاء رض
، احساسات مثبت نسبت به همسر و ییزناشـو  ي، سـازگار ییزناشـو 

ره یانس چند متغیل کوواریج تحلیها بود. نتازوج ییت زناشویمیصم
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 ازنظرش و کنترل یآزما يهاگروه يهان زوجیاز آن بود که ب یحاک
، احســاســات مثبت نســبت به همســر و يت، ســازگاریزان رضــایم

ــم ــویمیصـ  گریدعبارتبهوجود دارد.  يتفاوت معنادار ییت زناشـ
ــاس برنامه کاربرد  آموزش زوج ارتباط  يهامهارت یعملهـا بر اسـ

، احساسات مثبت و ي، سازگاريتمندیش رضایمانه باعث افزایصـم 
 يهاسه با زوجیش در مقایگروه آزما يهازوج ییت زناشـو یمیصـم 

ــت. همچن  آزمونپسگروه کنترل در  ــده اس ن یانگر ایج بین نتایش
ات ج از ثبیو نتا ماندهیباق يریگیدر مرحله پ هاآموزشاست که اثر 

ج ین پژوهش با نتایحاصل از ا يهاافتهیبرخوردار بوده است.  ینسب
ــان دادند که  يهاپژوهش گوردون و دورانا که در پژوهش خود نشـ

مانه باعث اضـــطراب یارتباط صـــم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل
)؛ 28شود (یها مت زوجیمیت و صمی، رضايش سازگاریو افزا ترکم

ــنایپائولســو، ا که  ه در پژوهش خود نشــان دادنددر کیزنبرگ و اش
مانه در حل مشــکالت یارتباط صــم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل

ــت ( مؤثرها زوج یاجتماع يو کـارکردها  ين فردیب لن یب )؛39اسـ
ا با مانه ریارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل ریتأثبرگ که 
کرد  یبررس آزمونپس و یشیآزما یگروه تک طرح کی از اسـتفاده 

 خشنودي ت،یرضا روابط، یوسـتگ یپ در رات معناداريییج تغیو نتا

جه یکه در پژوهش خود، نت يخداداد )؛40داد ( نشان را سازگاري و
ه مانه توانستیارتباط صـم  يهامهارت یگرفت که برنامه کاربرد عمل

ــت ک ــدهادراك یت اجتماعیو حما یت زندگیفیاس ها را در زوج ش
ن یو همکاران که در پژوهش خود به ا یعباس) و 41بهبود بخشد (

انه میارتباط صم يهامهارت یدند که برنامه کاربرد عملیجه رسینت
ــتانه ازدواج موثر يهازوج یارتباط يبر بهبود الگوهـا  بوده  در آسـ

ــت ( ــد یم) همخوان 27اسـ ن پژوهش با یج این نتـا ی. همچنبـاشـ
ــماع ) و26تورنر ( )،25قات دورانا (یتحق يهاافتهی ) 29ا (یل نیاسـ

  .باشدیم هاآن دییتأهماهنگ و در 
ــت ج ین نتـا یدر تبب توان گفت برنامه کاربرد یآمده م بـه دسـ

اســت که  یک مدل چندوجهیمانه یارتباط صــم يهامهارت یعمل
ت و ازدواج یمیمربوط به عشـق، صم  يهامهارتو  هاارزشم، یمفاه

ــازدیکپـارچـه م  یرا  ــیدر رو .سـ ارتباط  يهامهارت یکرد آموزشـ
خانواده مانند عشق،  یاسـاسـ   يازهاین يمانه، توجه به ارضـا یصـم 

 يکرد براین رویکه ا یمحبت، تعلق و تعهد مورد توجه است. عوامل
 حل مسئله و يمدنظر دارد، گفتگو برا یحفظ روابط سـالم و طوالن 

 شیتواند باعث افزایم یدگاه همسـر است که همگ یدرك د ییتوانا
ــو یزنــدگت یــفیک  ی). برنــامــه کــاربرد عمل42گردد. ( ییزنــاشـ

ــم يهامهارت ــه هازوجمانه به یارتباط ص دهد تا به یارائه م يانقش
 ندینما یخود را بررس يهاها و شـکست تیکمک آن بتوانند موفق

)43.(  

مانه آن یارتباط صــم يهامهارتبرنامه کاربرد  یاصــل يدهیعق
دار اســت. یماندگار حفظ ازدواج پات یمیجاد صــمیاسـت که الزمه ا 

ر ت دیمیعشـق و صم  یکه تجربه عاطف یدگاه، هنگامین دیا ازنظر
 ثبات و یازدواج ب يشود، ً فضات و کم اعتبار یکم اهم یروابط زوج

ــود. در چنیر قـابل اعتماد م یغ ــرایشـ حل  يبرا ییتوانا یطین شـ
دها یروبرو شدن با ترس و ترد يبرا يمشکل، غلبه بر موانع، پافشار

 يهامهارت یرود. برنامه کاربرد عملین میزودرس از ب یو فرسودگ
ــم ــم یمانه با تاکیارتباط ص ــرورت وجود ص ها را ت، زوجیمید بر ض
ــمیت ایمتوجه اهم ن برنامه یا ها درکند. زوجیمانه میجاد روابط ص

 ینیبازآفر ت را در روابط خود به وجود آورند،یمیرند صمیگیاد می
ــائــلکننـد و از   ش از ازدواج و بعــد از ازدواج مثـل تعهــد،  یپ مسـ

  ).22ت خالق تفاوتها آگاه شوند (یریو مد ي، وفاداريهمکار
ــانرابطه يبهبود يرند برایگیاد میها ن برنـامـه زوج  یدر ا  شـ

 یحمله به همســرشــان، با او گفتگو و خشــم خود را با روشــ يبجا
ت کنند، یریگر را مدیرند همدیگیاد میها ح ابزار کنند. زوجیصـــح

ا هســتادن. زوجیمقابل هم ا يارتباط بهتر تالش کنند و نه برا يبرا
ه برنام يابا هم به گونه يرند که با همکاریگیاد مین برنـامـه   یدر ا

ها ر شانیهاتیحساسشـمار   یب يهاحلقهکنند که بتوانند از  يزیر
ــونـد.   ــخکردن با  یتوانند با همدلیم هـا آنبشـ کودکانه  يهاپاسـ

ش از حد یب يهاتیحساسهمسر،  يرفتارها ینیهمسـرشـان و بازب  
ر دهند. شـــرکت کنند ییهمدالنه و مراقبانه تغ يخود را به رفتارها

قشـان را نسبت  یعم يهاترس ین برنامه آموزشـ یا ریتأثگان تحت 
 طوربه هاآن. برندیمن یقشــان همســرشــان از بیخود و عواطف عم

ن رابطه یو تحت هم شوندیم یمیصم يارابطهوارد  یقابل وضـوح 
ــبت به پ یقیز عواطف عمین ــقینس ــق، نیوند عاش ه ب يازمندی، عش
ا هکنند. زوجیتجربه م و دوســت داشــتن ییز از جدایگر، پرهیکدی

اند به تویق و قدرتمند میان عواطف عمیرند که بیگیاد می جیتدربه
 ).44ها کمک کند (ن زوجیسالم ب یبستگدل يریگشکل

 مانه، آموزشیارتباط صــم يهامهارت یدر برنامه کاربرد عمل

 برقراري یک در هازوج به توانـد یم مؤثر ارتبـاطی  يهـا مهـارت 

 شکوفایی و رشـد  جهت در که کارآمد و سـویه  دو حسـنه،  يرابطه

 منفی و مخرب احساسات تداوم یا از ایجاد و کند کمک باشد، آنان

ــویی يرابطه جریان طول در  نیآموزش ا بکاهد. همچنین زناشـ
 از پرهیز زناشویی، مشـکالت  رفع و تعارض حل در هازوجبرنامه به 

ــکســت منجر که روابطی ــم، ناامیدي، کاهش شــود،یم به ش  خش

 همچنین افزایش و ناکامی و افســردگی بودن، ارزش بی احســاس

 افزایش همدیگر، تمایالت و از نیازها بهتر شــناخت و همدلی حس

 يناسـازگار  کاهش نهایت در و زناشـویی  يتداوم رابطه جهت رغبت
 ت ویمیتوام با صـم  ياکند و رابطهیکمک م ییو تعارضـات زناشـو  

  آورد.یها به ارمغان مزوج يشتر را برایت بیرضا
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ــدیمبـه نظر   ــنکه زوجیبـا توجه به ا  رسـ  یر زندگیها در مسـ
 ضاًبعمواجه هستند که  يمتعدد مسائلخود با مشکالت و  ییزناشو

ت درست زوج باعث تنش در روابط یریعدم مد دلیلبهن مشکالت یا
دهد، یقرار م ریتأثتحت  یشده و روابط همسران را به شکل نامطلوب

ارتباط  يهامهارت یهمچون برنامه کاربرد عمل ییهامداخلهانجـام  
ــم ــمیو افزا یمـانـه به جهت بهبود روابط زوج  یصـ  ت ویمیش صـ

  است. يضرور ییزناشو يتمندیرضا
 مورد آن يهاتیمحدود توجه به با باید پژوهش این يهاافتهی

شهر تهران انجام  يهازوج يگیرد. پژوهش حاضـر بر رو  قرار توجه
جانب  دیگر شهرها و مناطق بایج به دیم نتایگرفته است، لذا در تعم

وه یش بودن ابزار مورد استفاده، یت کرد. خود گزارشیاط را رعایاحت
 در یداخل انجام شــده قاتیتحق در دســترس و کمبود يریگنمونه

گر یمانه از دیارتباط صــم يهامهارتبرنامه کاربرد  یاثربخشــ مورد
 نیا یاثربخششود یشنهاد میپژوهش حاضر است. پ يهاتیمحدود

ن یشود. همچن یکردها بررسیر رویسه با سایدر مقا یکرد آموزشیرو

 ییاشوزن يرهایر متغیسا يبر رو ین برنامه آموزشیا ریتأث یبه بررس
 یسه اثربخشیبه مقا ییهاگردد پژوهشیشنهاد میپرداخته شـود. پ 
 ياهبرنامهگر یمانه با دیارتباط صم يهامهارت یبرنامه کاربرد عمل

ر یبپردازند تا تصو یزوج درمان يهاوهیشگر یا دیازدواج و  يسازیغن
 یبا توجه به بافت فرهنگ یوه آموزشین شـ یا ییاز کارا يترروشـن 

ن یمشاوران خانواده و ازدواج از ا يریگبهره د.یکشـور ما به دست آ 
ــ آموزش خانواده و  يهادر کالس يو کاربرد مؤثر یبرنامه آموزشـ

قبل و بعد از  يها، آموزشییزناشو يتمندیش رضایجهت افزا زوج،
ت یو تقو ییروابط زناشــو يســازیغن، يریشــگیپ منظوربه(ازدواج 

  .باشدیمن پژوهش یشنهادات ایگر پینهاد خانواده) از د
  

  یتشکر و قدردان
 يهایتا از زحمات و همکار دانندیمبر خورد الزم  یگروه پژوهش

 يهازوج یو تمام یفاطم -هاگلسالمت  يمسووالن سرا
 د.را داشته باشن ین پژوهش کمال تشکرو قدردانیدر ا کنندهشرکت
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Original Article 

THE EFFECT OF GROUP TRAINING OF PRACTICAL APPLICATION 
OF INTIMATE RELATIONSHIP SKILLS (PAIRS) PROGRAM ON 

ENHANCING MARITAL SATISFACTION, ADJUSTMENT, POSITIVE 
FEELINGS AND INTIMACY OF COUPLES 

 
Mahmudi MJ1, Zahrakar k2, Amirian A3, Davarniya R*4, Babaei Gharmkhani M5 

 
Received: 17 Sep , 2015; Accepted: 17 Nov , 2015 

Abstract 
Background and Aim: Practical application of intimate relationship skills (PAIRS) program is one of 
the programs specified for enriching marriage and marital life, which is aimed to help the couples to 
become aware of themselves and their spouse, explore the thoughts and feelings of their spouse, extend 
their empathy and intimacy, develop effective relationships and problem solving skills. The present 
research was conducted by the purpose of determining the effectiveness of group training based on 
practical application of intimate relationship skills program in enhancing satisfaction, adjustment, 
positive feelings, and intimacy of couples. 
Materials and Methods: The present research is an experimental and interventional study, with pretest-
posttest and follow-up with control group. The population of this research consists of all the couples 
visiting Health Care House of Golha-Fatemi in the second half of 1392 (first half of 2013). Using the 
available sampling method, a sample with the size of 40 people (20 couples) was selected, and the 
couples were replaced in two groups of experiment and control (each group with 10 couples) using 
random assignment. For gathering the data, the marital satisfaction questionnaire of Enriching and 
Nurturing Relational Issues, Communication and Happiness (ENRICH) (1989), Dyadic Adjustment 
Scale (1976), the Positive Feelings Scale (1975), and Marital Intimacy Scale (1983) were used.  
Research tools were completed in stages of pretest, posttest, and follow-up (after one month) by the 
subjects of two groups. The practical application of intimate relationship skills program was taught to 
the experiment group couples in 13 sessions of 2 hours, but the couples in the control group did not 
receive any intervention. For analyzing the data, the statistical software SPSS20, and multivariate 
covariance analysis (MONCOVA) were used. 
Results: The results indicated that group training based on practical application of intimate relationship 
skills program has enhanced satisfaction, adjustment, positive feelings, and marital intimacy among 
couples of the experiment group in stages of posttest and follow-up. There appeared no significant 
difference in the control group. 
Conclusion: Practical application of intimate relationship skills program is effective in improving 
relationships and enhancing the quality of marital life in couples. Counselors and family/marriage 
therapists can use this training program for the purpose of flourishing couples’ relationships and 
preventing emergence of marital problems.  
Keywords: Couple Therapy, Education, Marriage 
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