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 مقاله پژوهشی

   شیافزا بر  (PAIRS)مانه یارتباط صم يهامهارتآموزش  یاثربخش
  زنان مبتال به سرطان ییزناشو يتمندیو رضا يسازگار

  
  ٣آبادميابراه يمحمدجواد اصغر، ٢ان شعربافيدرضا آقامحمديحم، ١*يلوفر طاهرين

 
  09/02/1396تاریخ پذیرش  06/12/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 نتريشايعسرطان پستان ، نيبنيازارود. يسالمت جامعه به شمار م دکنندهيتهدمزمن و از عوامل  يهايمارين بيترياز جد يکيسرطان : هدف و زمينهپيش
بر  اثر آن يبه دنبال بررس ياجتماع يمداخالت روان ياز پژوهشگران با اجرا يبرخ ينيبال يشناسروانباشد. امروزه در حوزه يدر زنان م شدهدادهص يسرطان تشخ

 يش سازگاريمانه بر افزايارتباط صم يهامهارتآموزش  ياثربخش يبررس باهدفز ين پژوهش نيباشند. ايم هاآن يت زندگيفيماران مبتال به سرطان پستان و کيب
  .ديه سرطان پستان به انجام رسزنان مبتال ب ييزناشو يتمنديو رضا

با گروه کنترل  آزمونپس -آزمونپيشاز نوع  يشيشبه آزما، هاداده يدخالت محقق در گردآور ازنظرو  يکاربرد، هدف ازنظرروش پژوهش : کار روش مواد و
 باشديم ١٣٩٥ع) مشهد در تابستان سال رضا (امام  يو انکولوژ يوتراپيشگاه مرکز راديم در آسايماران مبتال به سرطان پستان مقيه بيشامل کل يجامعه آمار .است
گروه در دو  يتصادف طوربهانتخاب شدند و ، ورود را دارا بودند يارهاينفر که مع ٢٤وه در دسترس هدفمند انجام شده است و يبه ش يريگنمونه نفر بودند. ٣٢که 
هان هارمو ييزناشو يچ و سازگاريانر ييت زناشويرضا يهابا پرسشنامه آزمونپسو  آزمونپيشها در دو مرحله يآزمودن ش و کنترل قرار گرفتند.يآزما ينفر ١٢
 يامداخلهچ يافت نمودند و گروه کنترل تحت هيمانه را دريارتباط صم يهامهارتآموزش ، ساعته ۵/۱جلسه  ۸ش يقرار گرفتند. گروه آزما موردسنجشنگ يس

  قرار گرفتند. تحليلوتجزيه) مورد ANCOVA( يريانس تک متغيل کوواريو با روش تحل SPSS افزارنرمها با استفاده از قرار نگرفتند. داده
  .)>٠٥/٠pداد (را نشان  يدارمعنيش يافزا، ييزناشو يتمنديو رضا يزان سازگاريگروه مداخله نسبت به گروه کنترل در م: هاافتهي

  باشد. مؤثر ييزناشو يتمنديو رضا يش سازگاريتواند در افزايم PAIRSمانه يارتباط صم يهامهارتآموزش موجود  يهاافتهيبا توجه به : يريگجهينت بحث و
 PAIRSمانه يارتباط صم يهامهارت يکاربرد عمل، ييزناشو يسازگار، ييزناشو يتمنديرضا، سرطان پستان: هاکليدواژه

  
 ۳۰۱-۳۱۲ ص، ۱۳۹۶ تير، ۹۳درپي پي، چهارمشماره ، دهمپانزدوره ، پرستاري و مامايي اروميهمجله دانشکده 

  
  ۰۹۳۶۷۳۲۴۰۴۷: تلفن، يگروه روانشناس، يدانشگاه فردوس، يدان آزاديم، مشهد: آدرس مکاتبه

Email: nilufar_t69@yahoo.com 

  
  مقدمه

ها يرماير بيشتر از ساياست که اغلب مردم ب يايماريبسرطان  
ترساند و يم يليمردم را خ، ترسند. خود کلمه سرطانياز آن م

کنند يشتر از واقع تصور مياز آن را ب يزان مرگ ناشيشتر افراد ميب
 يمارين بيش ايرشد رو به افزا، است کنندهنگرانکه  يزي). چ۱(

از ، ر چه در داخل و چه در خارج از کشوريقات اخيج تحقياست. نتا
ا از ر يمارين بيکنند و ايت ميسرطان حکا يمارينده بيوع فزايش

  شمرند. يم ران بريدر ا ميرومرگل ين داليترمهم

                                                             
 سنده مسئول)ي(نو ، ايرانمشهد، مشهد ي، دانشگاه فردوسينيبال يکارشناس ارشد روانشناس ١
 ، ايرانمشهد، مشهد يدانشگاه فردوس ،ياستاد روانشناس ٢
 ، ايرانمشهد، مشهد يدانشگاه فردوس ،يروانشناسار ياستاد ٣

1 .breast cancer 

در  يبهداشت ياز معضالت و مسائل اساس يکيسرطان  يماريب 
فعال انسان  يو زندگ يد سالمتيشود که با تهديجهان محسوب م

 يمتعدد يو اجتماع يخانوادگ، يفرد يهان مختلف خسارتيدر سن
کند. سرطان بعد از يجاد ميا يو معنو يروان، يدر ابعاد جسم

 ميرومرگن علت يسوانح و حوادث سوم، يعروق -يقلب يهايماريب
  ران است.يدر ا

 يعاطف -يروان ازنظرو  ترينشايع ١امروزه سرطان پستان 
ک يباشد. سرطان پستان ين زنان ميسرطان در ب نيرگذارتريتأث
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 آبادابراهيم اصغري محمدجواد شعرباف، آقامحمديان حميدرضا طاهري، نيلوفر
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ف مختل يهاباشد و بر جنبهيم روندهشيپم و يبدخ، عيشا يماريب
  ).۲گذار است (تأثيرفرد  يزندگ

 واکنش نسبت به، ت زنينقش عمده پستان در جنس ليبه دل 
ن ي. اباشد يدگياضطراب و تن، يتواند شامل افسردگيم يمارين بيا

در خصوص اختالل در  يجاد مشکالتيتوانند باعث ايها مواکنش
ف از يضع يرويپ، يدرمان يهاميضعف در اتخاذ تصم، عملکرد

 يجاد مشکل در زندگيا، فيضع يتعامل اجتماع، يدرمان يهاميرژ
ماران مبتال به سرطان يب ٢يت زندگيفيکاهش ک درنهايتو  ييزناشو

  ).۳پستان شوند (
ن ياست و فکر از دست دادن ا يزنانگ يهااز نماد يکيپستان 

است. واکنش هر زن نسبت  تحملرقابليغاز زنان  ياريبس يعضو برا
 يممکن است شامل ترس از بدشکل، يا واقعيمشکوک و  يماريبه ب

ده روان يو ترس از مرگ باشد. به عقت يو از دست دادن جذاب
ن وجود دارد و يارتباط نماد ين پستان و صفت مادريشناسان ب

د قرار يمورد تهد شدتبهن صفت يا، شوديکه برداشته م يزمان
زنان ممکن است به مخاطره  ياست که سالمت روان يعيرد. طبيگيم
  ).۴افتد (يب

 ز تحتين يان وياطراف، با به خطر افتادن سالمت زن در خانواده
ز خانواده يكي ا. رديگيم رند و کل خانواده را در بريگيقرار م تأثير
، . دستيابي به جامعه سالمروديماصلي جامعه به شمار  يهارکن

مشروط بر ، آشكارا در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم
مطلوب با  يهارابطهبرخورداري افراد آن از سالمت رواني و داشتن 

د يهمسران با مخصوصاًخانواده و  ين همه اعضايبنابرايكديگر است. 
 ديو ام يدلگرم يبه و، مار فراهم کننديب يرا برا يط مساعديشرا
ر گيکديدرباره احساسات خود نسبت به ، بدهند يادامه زندگ يبرا

ند با هم داشته باش يند که روابط مطلوبيصحبت کنند و تالش نما
ان بخصوص ين ميد. در ايمار کمک نمايب يکه به روند بهبود

اثرهاي مثبتي را به  گمانيب، شانيهارابطهزوجين و  يسازسالم
  دنبال خواهد داشت.

بسياري از همسران اينك در برقراري و حفظ  متأسفانه
دوستانه و صميمي با يكديگر دچار مشكل شده و در بيشتر  يهارابطه

. آنچه در ازدواج مهم باشنديماوقات به كمك متخصص نيازمند 
  در ازدواج است. يو سازگار يزناشوي يتمنديرضا، است

و احساس فرد در مورد  يذهن يابيارز، ييزناشو يتمنديرضا
از  يکي عنوانبه ييزناشو يت از زندگيباشد. رضايم ييرابطه زناشو

 سالم و شاد، موفق يک زندگين عوامل در تداوم يترمؤثرن و يترمهم
 يهانشيب، نياز بهبود روابط زوج يديناامشود. يمحسوب م

که بر  ييبر اثرات سو عالوه، رانه و نادرست و روابط غلطيسوگ

                                                             
2 .quality of life  

ز يساختار خانواده را ن ديترديب، گذاردين همسران ميارتباطات ب
ز بر سالمت و روان کودکان و رشد يد. تزلزل خانواده نينمايمتزلزل م

  گذارد.يم يبر جا ياثرات مخرب هاآنو سالم  يعيطب
 زانيم، ن از راه عالقه متقابلين زوجيدر ب بخشتيرضاروابط 
است و از  يابيگر قابل ارزيکديرش و تفاهم با يپذ، گريکديمراقبت از 

جاد مشکل در موارد يبر ا عالوه ييزناشو يگر وجود ناسازگاريد يسو
و  يش به انحرافات اخالقيگرا، يباال باعث اشکال در روابط اجتماع

  ).۵گردد (ين مين زوجيجامعه در ب يهاافول ارزش
و رابطه آن با  ييزناشو يو سازگار منديرضايتر يدر دهه اخ 
ان توسط روان شناس ياگسترده طوربهبشر  يمختلف زندگ يهاجنبه

 يدر ازدواج (سازگار يقرار گرفته است. سازگار موردمطالعه
خود را با  يآن فرد سبک زندگ ياست که ط يندي) فراييزناشو

  ).۶کند (يطرف مقابل هماهنگ م يسبک زندگ
هر يك از افراد خانواده و  کهنياسازگاري در خانواده يعني 

ها زن و شوهر اين آمادگي را داشته باشد كه در برخي زمينه ژهيوبه
 تأمينخود براي  يهاخواستهخود را تغيير دهد و از برخي 

 هاتفاوتكند. زيرا وجود برخي  نظرصرف، طرف مقابل يهاخواسته
اخالقي و  يهايژگيو، هاتفاوتميان زن و شوهر قهري است و اين 

ها درست در نقطه را در پي دارد كه گاهي اين ويژگي ياژهيورفتاري 
 ياچارهطرف ديگر است. در اينجا  يهاتيحساسها يا مقابل خواسته

  ها نيست.از آن خواسته يپوشچشمها يا جز ترك اين ويژگي
روحي و سوابق  يهايژگيوريشه در  غالباً هاتيحساساين  

 توانينمكار آساني نيست و  هاآنتربيتي اشخاص دارد و تغيير دادن 
زن يا شوهر) در مدتي كوتاه دست از اين فرد (انتظار داشت كه 

بشويد. بنابراين الزم است هر يك از دو طرف بكوشد تا  هاتيحساس
نباشد و در  هاتيحساسرفتار و گفتار او در خالف جهت اين 

وجه بايد ت اصوالًآورد.  حساببهرا  هاتيحساسبرآوردهاي خود اين 
داشت كه هر كس روحيه خاص و ساختار فكري و شخصيتي ويژه 

. طلبديمخاص خود را  يوهيشخود را دارد و برخورد و رفتار با او 
 هانآساختار شخصيتي  توانينمدر ارتباط با ديگران ديگر، عبارتبه
و  ميريگيمدر پيش  هاآننياورد بلكه بايد رفتاري كه با  حساببهرا 

 هاآنداريم متناسب با ساختار فكري و روحي  هاآنانتظاراتي كه از 
ريخت و از هر ظرفي  توانينمباشد زيرا هر محتوايي را در هر ظرفي 

انتظار داشت. اين امر مستلزم  توانيمظرفيت آن  اندازهبهتنها 
سالم و سازنده با همسر خويش  يارابطه يبرقرارتالشي صادقانه در 

  .)۷است (
همواره ، رنديپذيمكه ميان همسران صورت  ييهاتعامل
 .ذاردگيمدارند. يعني رفتار يكي بر ديگري اثر  يارابطهپيامدهاي 
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در حال حاضر درصد بااليي از مشكالت مراجعين به مراكز مشاوره 
ي مشكالت ارتباط خصوصاً، در ارتباط با مشكالت ارتباطي در خانواده

  همسران است.
وقت و انرژي كافي صرف آماده شدن براي ورود به رابطه  هازوج
ي اولِ ازدواجِ هاسالدر همان  هازوجو بسياري از  کنندينمازدواج 

هود مش آنچه. کننديمي را تجربه توجهقابلخود تعارضات زناشويي 
، كارآمد، هانهيزمروال حاكم بر روابط همسران در بعضي از ، است
 ارآمدکتغييراتي در ارتباطات و تعامالت غير و سازنده نيست و  مؤثر

  بيايد. به وجودبايستي ، موجود بين همسران
سالم هستند در  ييرابطه زناشو ين دارايکه زوج يدر جوامع 

د. دارن يباالتر يو روان يافراد سالمت جسم، ر جوامعيسه با سايمقا
 دآورندهيپدن عوامل يترمهماز  يو ارتباط يمشکالت عاطف

ک عامل ياز ازدواج  يتيهستند و نارضا ييزناشو يهااختالف
  کننده طالق است. بينيپيش

ور زندگي ام نيترياصولو  نيترييربنايزرسيدن به تفاهم يكي از 
برقرار نمودن ارتباط به  الشعاعتحتمشترك است و اين امر نيز خود 

نحو مطلوب است. چنان چه همسران نتوانند يكديگر را درك نمايند 
ار اين امر قر الشعاعتحتبقيه امور زندگي نيز ، و به تفاهم برسند

ارتباط برقرار  توانندينميكي از عللي كه همسران  خواهد گرفت.
ت م صحبيا با ه هاآناين نكته است كه ، كنند و به تفاهم برسند

بسيار كم و در مورد نكات و امور روزمره و  هاصحبتو يا  کنندينم
و اين صحبت نكردن  نديگوينمعادي است و حرف دلشان را به هم 

ها و عقايد منجر به عدم آگاهي از باور توانديمو ارتباط نامطلوب 
ا نارضايتي از زندگي زناشويي ر، جهيدرنتارتباطي يكديگر گردد كه 

  ).۸( کنديمايجاد 
 يارتباط يهامهارتن به کمبود يقسمت عمده مشکالت زوج

 يهامهارتزن و شوهر از  يمندبهره. عدم شوديمهمسران مربوط 
. آورديم به وجود هاآنرا براي  يادهيعدمشكالت ، ارتباطي

به پيشرفت و رشد اعضاي خانواده كمك كند  توانديمارتباطاتي كه 
و ناكارآمد  شدنفرسودهاعضاي خانواده و  تکتکيا باعث نابودي 

 يهامهارتاز  ، معموالًآشفته يهازوجشدن سيستم خانواده شود. 
غير آشفته برخوردارند و نسبت  يهازوجارتباطي كمتري نسبت به 

 ،نظر خوبي ندارند. اين همسران براي مقابله با اختالف، به ارتباط خود
بيشتر مايل به ، از طريق گفتگو مسئلهتالش جهت حل  يجابه

قات مختلف ياجتناب از يكديگر هستند. همچنين بر اساس تحق
 ازآنپسآن است كه همسري  دارمسئله يهاازدواجالگوي  نيترجيرا

 آنكه بكوشد يجابه، كه طرف مقابلش كاري كرد يا سخني گفت

                                                             
3 .The Practical Application Of Intimate Relationship 

Skills(PAIRS) Program. 

. زن و شوهرهاي ناراضي رديگيمآن را ناديده ، گفتگو كند اشدرباره
در طول زمان بر روي  شانيهايدلخورتا رنجش و  دهنديماجازه 

 پردازنديم هاآنهم انباشته شود و آنگاه است كه به بحث درباره 
)۹.(  

ازدواج و عدم  ي) نابسامان۱۰همکارانش (نگ و يبه اعتقاد وار
 اختالالتوع يبا ش يدارمعني طوربه ييزناشو يدر زندگ يخشنود

 کهيدرصورترابطه دارد.  يت عموميدر جمع يجانيه -يعاطف
باعث ارتقاء سالمت همسران و مانع ، بخش يتمنديرضا يهاازدواج

شود. يم هاآندر  يشناختروانو مشکالت  يزندگ يمنف يدادهايرو
المت س يبرا يمنف يامدهايپ، ييزناشو يزندگ يمشکالت و نابسامان

  همسران دارد. يو جسمان يعاطف
عملکرد خانواده است.  يسنگ بنا بخشتيرضا يروابط زناشوي

باال بردن احساس ، ييت عمده مداخالت زناشويلذا مسئول
زان يش ميافزا، مانه همسرانيو صم مؤثرارتباط مثبت و ، يهمبستگ

خانواده  يام بخشيو فعال کردن نقش خود الت هاآن يتمنديرضا
  است.

متفاوت  يکردهايبا رو يمتعدد ينظر يهادگاهيددر حال حاضر 
ابطه ت ريفيو بهبود ک ييزناشو يهان و حل تعارضييبه دنبال تب

مداخالت  يضرور يهامؤلفهن و عملکرد خانواده هستند. از يزوج
ارتباط  يهامهارتآموزش ، ييت زناشويش رضايافزا يد برايمف

 يياگرواقعگر و آموزش يکديرش يب به پذيترغ، مناسب به همسران
...  و يجانيدرمان ه، يستميس، يرفتار -يدگاه شناختيباشد. ديم

که  يامداخله يهان برنامهياز انواع ا يکيباشند. يم هاآن ازجمله
رت صو ين فرديت روابط بيفيش سطح کيو افزا يسازيغن باهدف

است. » ٣مانهيارتباط صم يهامهارت يبرنامه کاربرد عمل«، رديگيم
 ،است که ارتباط يآموزش -يداد روانيک رويبر  يبرنامه مبتنن يا

قرار  موردتوجهرا  يارتباط يهاسبکو  يخودآگاه، حل تعارض
  ).۱۰دهد (يم

 ۱۹۷۵گوردون در سال  ين بار توسط لورياول ين برنامه برايا
 يموردبازنگر هازوجآموزش به  منظوربه ۱۹۷۷شد و در سال  يطراح

جاد يا، فراهم آوردن دانش منظوربهن برنامه يقرار گرفت. ا
ه يها و تخلجاد مهارتيا، هانگرشمجدد  يابيارز يبرا ييهافرصت

تحت  PAIRSشتر ين و تکامل بين شده است. تدويتدو يجانيه
 يتاررف يهاراهبرد، يه دلبستگينظر، ءيروابط ش يهادگاهيد تأثير

  ).۱۰است (ها بوده ستميه سيو نظر
نات يتمر، هاهينظردر مورد  يحاتيشامل توض PAIRSجلسات 

است. با توجه  کنندگانشرکت يو گروه يفرد يهاو مشارکت يعمل
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و  هافن، است ين برنامه بر آن مبتنيکه ا ياينظربه گستره 
سود  E-R-A-C ن برنامه از مدليدر ا مورداستفاده يهاروش

دهد تا بر يامکان را من يا PAIRSن مدل به يا يريکارگبهبرند. يم
 يمستيس ي(راهبردها يو بافت يعمل، يعقالن، يابعاد مختلف عاطف

 ين تمرکز کرده و با ارائه راهبردهايافته) مشکالت زوجيساختار
  قدم بردارد. هاآن وفصلحلمناسب در راه 

 ينظر يهابر چهارچوب ين برنامه مبتنيا کهنيابا توجه به 
ن يرفع تعارضات ب منظوربه يمتعدد يهااست و از روش ياگسترده

ن مورد يا يهدف و ضرورت پژوهش حاضر بررس، برديسود م يفرد
و  يدتمنيش سطح رضايتواند در افزايم يابرنامهن يا چنياست که آ

ژوهش پ روازاينباشد؟  مؤثرزنان مبتال به سرطان  ييزناشو يسازگار
ش سطح ين برنامه را بر افزايا يکند تا اثربخشيحاضر تالش م

رار ق يموردبررسن گروه از افراد يا ييزناشو يو سازگار يتمنديرضا
  دهد.

سرطان پستان در  يوع بااليما شاهد ش کهازآنجايين يهمچن
درصد کل سرطان زنان را  ۱۶ يمارين بيم و ايران و جهان هستيا

ن يا، باشديسرطان زنان در جهان م ترينشايعدهد و يل ميتشک
باشند. يو مطالعه در پژوهش حاضر م يهدف بررس، دسته از افراد

دهند که خطر ابتال به سرطان پستان در يموجود نشان م يآمارها
زنان  يهاکل سرطان سومکيحدود  يمارين بياست. ا ۸به  ۱زنان 

-۴۹ن يران در سنيزان بروز آن در اين ميشتريشود که بيرا شامل م
در  شتريسرطان پستان ب يغرب يهاباشد. در کشوريم يسالگ ۴۰
ن يشود اما در کشور ما سن بروز ايده ميد يسالگ ۵۰ن بعد از يسن

سال  ۴۰-۵۰ ياست و دامنه سن ترپايينسال  ۱۰ حدوداً يماريب
  باشد.يم

سرطان و  يهاتوسعه درمان، يپزشک يهاشرفتيپ رغميعل
احساس  ازلحاظ يماريب نيا، سرطان يهاش تعداد بازماندهيافزا

ر . دهمتاستيب، کنديجاد ميکه در فرد ا يقيو ترس عم يدرماندگ
 بر نظام سالمت ينيسرطان پستان در زنان بار سنگ، سراسر جهان

 نييان زنان طبقه باال و پاين سرطان در ميترجيکند و رايوارد م
  ).۱۱باشد (يم

گسترده که  يزودرس و اقدامات درمان يهاصيتشخ باوجود
درمان و متعاقب  يده زنان در طيماران گرديش طول عمر بيباعث افزا

 يکنند که بر رويرا تجربه م يمتعدد يو روح ياختالالت جسم، آن
را افراد مبتال به سرطان يزاست.  رگذاريتأث هاآن يت زندگيفيک

ا ب يتريطوالنمدت ، هاسرطانگر يان ديپستان نسبت به مبتال
ن از آ يناش يهاو استرس بلندمدتو  مدتکوتاها عوارض يو  يماريب

تواند ين امر خود ميدهند که به طبع ايخود ادامه م يبه زندگ
و  يقرار دهد و بر سازگار تأثيرن گروه را تحت يسالمت روان ا

 ير جاب ينامطلوب تأثيرآنان و ارتباطاتشان  ييزناشو يمندتيرضا

و  يزان سازگاريم يبهبودن تالش در جهت يگذارد. بنابرا
ارتباط  يهامهارتق آموزش ين گروه از طريا ييزناشو يتمنديرضا
رسد و پژوهش حاضر در جهت يالزم به نظر م يمانه امريصم

 يا برنامه کاربرد عمليکه آ انجام شد سؤالن يبه ا يدهپاسخ
زان يش ميتواند در افزايم PAIRSمانه يارتباط صم يهامهارت
ا ياشد ب مؤثرزنان مبتال به سرطان  ييزناشو يتمنديو رضا يسازگار

  ر؟يخ
  

  مواد و روش کار
دخالت محقق در  ازنظرو  يکاربرد، هدف ازنظرروش پژوهش  

با  آزمونپس -آزمونپيشاز نوع  يشيشبه آزما، هاداده يگردآور
 ماران مبتال به سرطانيه بيشامل کل يجامعه آمار .گروه کنترل است

ع) ا (رضامام  يو انکولوژ يوتراپيشگاه مرکز راديم در آسايپستان مق
 يريگنمونه نفر بودند. ۳۲که  باشديم ۱۳۹۵مشهد در تابستان سال 

 يارهاينفر که مع ۲۴وه در دسترس هدفمند انجام شده است و يبه ش
 ۱۲گروه در دو  يتصادف ورطبهانتخاب شدند و ، ورود را دارا بودند

عه ن نمونه و جاميعلت انتخاب ا ش و کنترل قرار گرفتند.يآزما ينفر
 ن زنانيدر ب ييزناشو يتمنديت مسئله ارتباط و رضاياهم، يآمار

 و يد به زندگيزان اميما شاهد کاهش م کهنياو بخصوص  باشديم
ن زنان يب در ييزناشو يتمنديت ارتباط و رضايفيآن بر ک يرگذاريتأث

ن پژوهش در جهت يلذا تالش ا .ميابودهسرطان  يماريمبتال به ب
ن گروه از افراد يا ييزناشو يتمنديو رضا يزان سازگاريش ميافزا

  بوده است.
  
  :ورود و خروج شامل يارهايمع
 بودن مؤنث. ۱
ماران مبتال به سرطان پستان که مرحله درمان را گذراندند ي. ب۲

 stable stage)( انديبهبودو در حال 
 يجد يروان يهايماري. نداشتن ب۳
  اعصاب و روان ي. عدم مصرف داروها۴
  گريد يجد يجسمان يهايماري. عدم ابتال به ب۵

 و ENRICH زناشويي رضايت دو پرسشنامه از، ن پژوهشيدر ا
  شده است. استفاده ازدواج سازگاري پرسشنامه

  :ENRICH يزناشوي رضايت . پرسشنامه۱
 ENRICH پرسشنامه، زناشويي رضايت ميزان بررسي براي 

 تبرمع تحقيق ابزار يك عنوانبه پرسشنامه اين. است شده انتخاب
 رفتهگ قرار مورداستفاده زناشويي رضايت براي متعددي تحقيقات در

 از يكي با ارتباط در، پرسشنامه اين موضوعات از يك است. هر
 درون درها زمينه اين ارزيابي. است مشترك زندگي مهم يهانهيزم

 ندك توصيف را هازوج بالقوه مشكالت توانديم، زناشويي رابطه يك
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 ننمايد. اي مشخص را هاآن تقويت و نيرومندي يهانهيزم توانديم يا
 ادايج پژوهش جهت ازدواج يهاييايپو توصيف براي ابتدا در مقياس

 ايبر، تشخيصابزار  يك عنوانبه كه نگذشت اندك زماني اما .شد
، بودند آن يسازيغن و ازدواج مشاوره دنبال به كه يمتأهل يهازوج

 ۱۱۵ داراي آزمون اصلي ). نسخه۱۹۹۸، السونشد ( گرفته كار به
 حل، ارتباطات، شخصيتي موضوعات و ابعاد شامل كه است سؤال

 ،فرزند تربيت، جنسي روابط، فراغت اوقات، مالي مسائل، تعارض
 يريگجهت و همسري يهانقش، دوستان و اصلي خانواده با ارتباط

، مقياس تسؤاال بودن طوالني به توجه با. باشديم معنوي و مذهبي
 فرم، السون بار اولين .است شده استخراج آن از متعددي يهافرم
شد  ساخته يسؤال ۴۷ فرم سپس و كرد معرفي را آن سؤالي ۱۵

گرديد  ايجاد يسؤال ۲۵ فرم هم سرانجام ).۱۹۹۳، فوور و السون(
 با را اخير فرم اعتبار )۱۹۹۸(ديگران  و السون). ۱۹۹۸، وادسپاي(

خرده  يب آلفايضر .اندکرده گزارش/. ۹۲ آلفا ضريب روش از استفاده
 يهانقش ي/. (برا۶۸ق متفاوت از ين تحقيچ در چنديانر يهااسيمق

/. بوده ۷۹ن يانگي) با مييت زناشويرضا ي/. (برا۸۶) تا يطلبمساوات
رسون يپ يب همبستگي) ضر۱۳۷۶ان (ي). در پژوهش مهدو۸است (

/. و ۹۳۷گروه مردان  يک هفته) براي(با فاصله  ييدر روش بازآزما
  آمده است. دستبه/. ۹۴۴گروه زنان  يبرا

 تيرضا يهااسيچ با مقيپرسشنامه انر يب همبستگيضر 
/. ۴۱/. تا ۳۲ يزندگ ت ازيرضا يهااسي/. و با مق۶۰/. تا ۴۱ يخانوادگ

ن يا يهااسيه خرده مقيسازه آن است. کل يياست که نشانه روا
ن نشان يکند و ايز ميرا متما يو ناراض يراض يهازوجپرسشنامه 

 ييروا عالوهبه ).۸است (برخوردار  يمالک خوب ييدهد که از روايم
ز ين يو داخل يمتعدد خارج يهان پرسشنامه در پژوهشيو اعتبار ا

  شده است. دييتأ
باال  ييت زناشوين پرسشنامه نمره باال نشان از داشتن رضايدر ا 

 هشپژو باشد. درين مييپا ييت زناشوينشان از رضا، نييو نمره پا
 ابعاد زين فرم اين و قرار گرفت مورداستفاده يسؤال ۴۷ فرم، حاضر
  .دارد بر در را آزمون اصلي نسخه
 :نگيهارموهان س ييزناشو ي. پرسشنامه سازگار۲
 ميالدي ۱۹۸۷ سال در سينگ هارموهان توسط پرسشنامه اين 

 ناي .گرفت قرار استفاده و ترجمه مورد كرمي توسط و شده ساخته
 نانز يبرا ب شكل و مردان براي الف شكل، دارد شكل دو پرسشنامه

 خير يا بلي با سؤال هر به پاسخ. دارد سؤال ۱۰ آن شكل هر. است
 عالمت دادن قرار با خير يا بلي سؤال هر سپس. شوديم داده جواب

 زا كه رديگيم صورت يبنددرجه مقياس نقاط از يكي بر صحيح
 فقط. کنديم تغيير) نيترنامطلوب(-۱۰ تا) نيترمطلوب(+۱۰

 رايب كل نمره آنگاه. شونديم يگذارنمره و ثبت، انتخابي يهاپاسخ
 به كار شوهر يا زن زناشويي عمومي سازگاري نمره دادن نشان

. براي محاسبه ميزان ضريب پايايي اين پرسشنامه از روش روديم
 -ت زوج و فرد) و از فرمول پيشگويي اسپيرمنسؤاالكردن ( مهيدون

هندوستان بودند.  روتيماز منطقه ها . آزمودنيشدبراون استفاده 
و  شد/. محاسبه ۹۴، ضريب پايايي اين پرسشنامه براي جمعيت كل

  باشد.يم يصور ييروا ين پرسشنامه دارايا
ميزان توجه مرد به همسرش و اهميتي ، فرم الف اين پرسشنامه 

 تي درسؤاالاز طريق  تريجزئ طوربهرا  باشديمكه براي وي قائل 
ر تمايل به انتقاد از همس، ارتباط با تمايل به خريدن هديه براي همسر

توجه به ، همسر در مخارج منزلآزاد گذاشتن ، در حضور ديگران
و  سنجديم ... گذراندن اوقات فراغت با همسر و، همسر يوخوخلق

ميزان توجه زن به عالئق همسر را از طريق  فرم ب نيز اموري مانند
تالش براي ، معيارهايي مانند آزادي دادن به مرد در امور تجاري

همسر در  موردعالقهتالش براي پوشيدن لباس ، جذاب نمودن منزل
  ).۹( دهديم... مورد ارزيابي قرار  منزل و

 ييوت زناشيابتدا دو پرسشنامه رضا، ن پژوهشيانجام ا منظوربه 
، نفر ۲۴د و بعد از انتخاب يع گردين افراد توزيب ييزناشو يو سازگار

روه م شدند. گيش و کنترل تقسيبه دو گروه آزما يتصادف صورتبه
مانه با همسر که شامل يارتباط صم يهامهارتش تحت آموزش يآزما

پس از  درنهايتقرار گرفتند. ، باشديم PAIRS يپروتوکل درمان
بر  مجدداً، هامهارتن يآموزش ا ياثربخش يبررس منظور، بهمداخله

د که شامل دو ياجرا گرد آزمون، پسشيگروه کنترل و آزما يرو
  باشد.يپرسشنامه مذکور م

 صميمانه روابط يهامهارت عملي كاربرد برنامه 
)PAIRS( :گوردن توسط بار اولين )بر مبتني و شد طراحي) ١٩٧٥ 

، تعارض حل، ارتباط كه است آموزشي – رواني رويكرد يك
 برنامه اين. دهديم قرار موردتوجه را ارتباطي يهاسبک و خودآگاهي

 مجدد ارزيابي براي ييهافرصت ايجاد، دانش آوردن فراهم منظوربه
 تدوين. است شده تدوين هيجاني تخليه وها مهارت ايجاد، هانگرش

 نظريه، شد روابط يهادگاهيد تأثير تحت) PAIRS( بيشتر تكامل و
 رنامهب است. بودهها سيستم نظريه و رفتاري راهبردهاي، دلبستگي
PAIRS  د مربوط به عشقيو عقا هانگرشمجدد  يدهسازمانبا ،

و  يات عاطفيدبا، يآموزش و گسترش خودآگاه، ازدواج و خانواده
 ق آموزشيرفتارهاي ناکارآمد از طر مؤثرر ييو تغ يتوانمندي عاطف

 يهامهارت(مانند ت يميصم يدهندهشيافزا يهامهارترفتارها و 
 يبررس، يهنذتصورات  سازيمسئله، شفافو حل  يارتباط

مک ن کيزوج) به يعاطفوند يات و پيآموزش ادب، يشخص يخچهيتار
نند ک ينيبازآفر، ت را در روابط خود به وجود آورنديميتا صمکند يم
اج ش از ازدويرا حفظ کنند و از مسائل پد ت موجويمينکه صميا ايو 

 ت خالقيريوفاداري و مد، همکاري، و بعد از ازدواج مثل تعهد
  .)۱۰( آگاه شوند هاتفاوت
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  PAIRS مانهيصم ارتباط يهامهارت يعمل کاربرد برنامه اجراي يوهيش: )۱جدول (
      جلسات يمحتوا  تعداد جلسات

  ۱جلسه 
  ۲ جلسه
  ۳ جلسه
  ۴ جلسه
  ۵ جلسه
  ۶ جلسه
  ۷ جلسه

  
  ۸ جلسه

 تيل پرسشنامه رضايتکم، يارتباط يکاربرد الگوها، يطرح برنامه آموزش يمعرف، و معارفه گروه ييآشنا
  نگ.يازدواج هارموهان س يچ و سازگاريانر ييزناشو

  ن.يرابطه زوج يهاترسها و ديام، مانهيدر ارتباط صم ينقش دلبستگ، مانهيدر ارتباط صم يجانينقش هوش ه
  دهند.يش ميارتباط را افزا يکه اثربخش يسطوح يريادگيزا، استرس يارتباط يهاسبک

  .يان احساسات و همدليآموزش گفتگو و ب، در آن يگذارهيسرمابانک عشق و 
  .يمراقبت يح و به کار بردن رفتارهايصح يمراقبت يرفتارها ييشناسا، در احساسات يهمدل

  .سالم صورتبهابراز خشم  ينات برايابزارها و تمر، کنار آمدن با خشم، و نقش خشم در روابط يجانات منفيه
  .يانتظارات پنهان و احساسات منف آشکار کردن

 دوره و يبازنگر، و اصالح روابط ناخشنود يمنف يشکستن الگوها، يد عاطفيشد يهاتيحساس ييشناسا
  .آزمونپس ياجرا

  
 قياز طر يپژوهش يهاها دادهپرسشنامه آوريجمعبعد از 

طرح پژوهش از نوع  کهازآنجاييد. يل گرديتحل SPSS افزارنرم
ط يها در شراينکه آزمودنياست قبل از ا آزمونپس -آزمونپيش
اجرا شد و بعد از قرار  هاآن ين دو آزمون رويا، رنديش قرار گيآزما

ها در همان آزمون مجدداًش يط آزمايدر معرض شرا هاآنگرفتن 
ره يانس تک متغيکووار تحليلوتجزيهد و روش ياجرا گرد هاآنمورد 

ANCOVA قرار گرفت. مورداستفاده، هاهيفرض يبررس يبرا  
سال بودند  ۶۵تا  ۲۶ن ين بيشامل بانوان سن کنندهشرکتافراد 

 ياد بريبا هاپرسشنامهت سؤاالسواد خواندن نداشتند و  بعضاًکه 
را  يشتريب زمانمدتن امر يو هم شديمخوانده  هاآناز  هرکدام

 نياطراف مشهد به ا يو روستاها هاشهرستانماران از يب .ديطلبيم
آنجا مستقر و  يروزشبانهشگاه يآمده بودند و در آسا يمرکز درمان

درمان خود بودند و در مرحله  يليدر حال گذراندن مراحل تکم
Stability زمان  ازنظرالزم  يدرمان قرار داشتند و مالحظات اخالق

، ن مباحثياز ا يمندبهرهآنان جهت حضور در جلسات و  ييتوانا
خانم دکتر قهرمان روانشناسي (با مسئول بخش  يبا هماهنگ کامالً

  .ديگرديمت يزاده) رعا
  

  يافته ها
ف يابتدا به توص آمدهدستبه يهاداده تحليلوتجزيه يبرا 
 ياهشود. شاخصيپرداخته م يفيها با استفاده از روش آمار توصداده
 يبراآزمون، پسو  آزمونپيشار ين و انحراف معيانگيم يفيتوص
 ش ويآزما، در دو گروه، ييزناشو يتمنديو رضا يسازگار يرهايمتغ

  شود.يکنترل مطرح م
  

    پژوهش يرهايمتغ آزمونپس -آزمونپيشار نمرات ين و انحراف معيانگيم : )۲جدول (
 ريمتغ

 

 زمان

 

 کنترل گروه شيآزما گروه

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريمع انحراف  نيانگيم

 يسازگار

 

  ۵۹/۱۹  ۳۳/۲۷ ۲۷/۱۰ ۵۰/۲۶ آزمونپيش

  ۵۴/۲۳  ۸۳/۳۰  ۲۴/۱۸  ۴۲/۴۳  آزمونپس

 ييزناشو يتمنديرضا

 

  ۰۱/۲۷  ۰۸/۱۶۴ ۷۰/۲۵ ۰۰/۱۵۱ آزمونپيش

 ۲۰/۲۹  ۳۳/۱۶۰  ۹۷/۲۳  ۶۷/۱۶۴  آزمونپس

 
 ين سازگاريانگيشود ميمشاهده م ۲که در جدول  طورهمان

بود که در  ۵۰/۲۶ آزمونپيشش در يدر گروه آزما ييزناشو
 يتمندين رضايانگين ميافت. همچنيش يافزا ۴۲/۴۳به  آزمونپس

 آزمونپسبود که در  ۱۵۱ آزمونپيشش در يدر گروه آزما ييزناشو
  افت.يش يافزا ۶۷/۱۶۴به 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 12

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3247-fa.html


 سرطان به مبتال زنان زناشويي رضايتمندي و سازگاري افزايش بر)  PAIRS( صميمانه ارتباط هايمهارت آموزش اثربخشي
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1396، تیر 93، شماره چهارم، پی در پی پانزدهمدوره  307

 زنان مبتال به سرطان ييزناشو يش و کنترل در سازگاريسه گروه آزمايره جهت مقايتک متغ انسيکووارل يج تحلينتا ).۳جدول (
 Etaب يضر  يدارمعني F ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  راتييمنبع تغ

  ۷۳/۰  ۰۰/۰  ۱۴/۵۷  ۰۹/۴۴۳۴  ۱  ۰۹/۴۴۳۴  آزمونپيش

  ۸۱/۰  ۰۴/۰  ۶۸/۴  ۶۷/۳۶۳  ۱  ۶۷/۳۶۳ گروه

        ۵۹/۷۷  ۲۱  ۴۹/۱۶۲۹  خطا

         ۲۳  ۶۲/۶۵۵۸  کل

  
ل يج آزمون تحلينتا، شوديمشاهده م ۳که در جدول  طورهمان

 ش که تحتين گروه آزماينشان داد که ب يريتک متغ انسيکووار
و  اندگرفتهقرار  مانهيارتباط صم يهامهارت آموزش يمداخله درمان

 يياشوزن يسازگار ازنظر اندنگرفتهگروه کنترل که تحت مداخله قرار 

توان ين ميبنابرا. )=۰۵/۰p< ،۶۸/۴ F(وجود دارد  يدارمعنيتفاوت 
 مانهيارتباط صم يهامهارت آموزش يدرمان روشاستنباط نمود که 

در زنان مبتال به سرطان  ييزناشو يسازگار دارمعنيش يباعث افزا
  شده است.

  
 زنان مبتال به سرطان ييزناشو يتمنديش و کنترل در رضايسه گروه آزمايره جهت مقايتک متغ انسيکووارل يج تحلينتا .)۴(جدول 

 Etaب يضر  يدارمعني F ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  راتييمنبع تغ

  ۷۱/۰  ۰۰/۰  ۸۰/۳۶۶ ۴۵/۱۵۰۶  ۱ ۴۵/۱۵۰۶۴  آزمونپيش

  ۸۵/۰  ۰۰/۰  ۱۰/۳۹  ۰۳/۱۶۰۶  ۱  ۰۳/۱۶۰۶ گروه

        ۰۶/۴۱  ۲۱  ۴۵/۸۶۲  خطا

         ۲۳  ۹۳/۱۷۵۳۲  کل

  
ل يج آزمون تحلينتا، شوديمشاهده م ۴جدول که در  طورهمان

 ش که تحتين گروه آزماينشان داد که ب يريتک متغ انسيکووار
و  اندگرفتهقرار  مانهيارتباط صم يهامهارت آموزش يمداخله درمان

 يتمنديرضا ازنظر اندنگرفتهگروه کنترل که تحت مداخله قرار 
. )=۰۵/۰p < ،۱۰/۳۹ F(وجود دارد  يدارمعنيتفاوت  ييزناشو
 يهامهارت آموزش يروش درمانتوان استنباط کرد که ين ميبنابرا

بهبود  و ييزناشو يتمنديرضا دارمعنيش يباعث افزا مانهيارتباط صم
 نيز ٢جدول که در  طورهمانشود. يمآن در زنان مبتال به سرطان 

 آزمونپيشدر  ييزناشو يتمنديرضا مؤلفهن يانگيمشاهده شد م
ن يافت. بنابرايش يافزا ٦٧/١٦٤به  آزمونپسبود که در  ١٥١
ارتباط  يهامهارتکرد که آموزش  يريگجهيتوان نتيم گونهاين
ش يبر افزا يدارمعني تأثيرسه با گروه کنترل يدر مقا مانهيصم
  .در زنان مبتال به سرطان دارد ييزناشو يتمنديرضا

  
  گيرينتيجهبحث و 

ارتباط  يهامهارتآموزش  يدر پژوهش حاضر اثربخش 
 به زنان مبتال ييزناشو يتمنديو رضا يش سازگاريمانه بر افزايصم

امروزه سرطان پستان  قرار گرفت. يموردبررسسرطان پستان 
ن زنان يسرطان در ب نيرگذارتريتأث يعاطف -يروان ازنظرو  ترينشايع

 هروندشيپم و يبدخ، عيشا يماريک بيباشد. سرطان پستان يم
 يهاآمار .گذار استتأثيرفرد  يمختلف زندگ يهاباشد و بر جنبهيم

به  ۱دهند که خطر ابتال به سرطان پستان در زنان يموجود نشان م
زنان را شامل  يهاکل سرطان سومکيحدود  يمارين بياست. ا ۸
 ۴۰-۴۹ن يران در سنيزان بروز آن در اين ميشتريشود که بيم

ن ينشتر در سيسرطان پستان ب يغرب يهاباشد. در کشوريم يسالگ
 يمارين بيشود اما در کشور ما سن بروز ايده ميد يسالگ ۵۰بعد از 
  باشد.يسال م ۴۰-۵۰ ياست و دامنه سن ترپايينسال  ۱۰ حدوداً
 واکنش نسبت به، ت زنينقش عمده پستان در جنس ليبه دل 

ن ي. اباشد يدگياضطراب و تن، يتواند شامل افسردگيم يمارين بيا
 ،در خصوص کنترل نشانه يجاد مشکالتيتوانند باعث ايها مواکنش
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 يرويپ، يدرمان يهاميضعف در اتخاذ تصم، اختالل در عملکرد
جاد مشکل در يا، فيضع يتعامل اجتماع، يدرمان يهاميف از رژيضع

ال به ماران مبتيب يت زندگيفيکاهش ک درنهايتو  ييزناشو يزندگ
 مخصوصاًخانواده و  ين همه اعضاي). بنابرا٣(سرطان پستان شوند 

 يبه و، مار فراهم کننديب يرا برا يط مساعديد شرايهمسران با
درباره احساسات خود ، بدهند يادامه زندگ يد برايو ام يدلگرم

با  يبند که روابط مطلويگر صحبت کنند و تالش نمايکدينسبت به 
ان يم نيد. در ايمار کمک نمايب يهم داشته باشند که به روند بهبود

و تالش در جهت  شانيهارابطهزوجين و  يسازسالمبخصوص 
ت است. در يحائز اهم، ييزناشو يو سازگار يتمنديش رضايافزا

 يهامهارتماران تحت آموزش يب، ن پژوهشيدر ا ن هدفيا يراستا
زان يش مياز افزا يج حاکيقرار گرفتند و نتا PAIRSمانه يارتباط صم

روه سه با گيش در مقايدر گروه آزما ييزناشو يتمنديرضاو  يسازگار
  کنترل بود.

، سنبرگيا يهاپژوهش يهاافتهيپژوهش حاضر با  يهاافتهي
، )٢٠١٠ا (يگليزنبرگ و فالسيا، )٢٠١١ندلر (يو و اسکيپلوس

، )٢٠١٤و همکاران ( يعباس، )١٣٩٤و همکاران ( يمحمود
، )٢٠١٠و  ٢٠٠٦( PAIRSاد يبن، )٢٠١٠ندلر (يا و اسکيگليفالس

، )٢٠١٦امسون و همکاران (يليو، )٢٠١٥و همکاران ( ينيگسبر
  ).١٢-٢٠باشد (يهمسو م، )١٣٩٠( ي) و خداداد١٣٨٧( يميابراه

 سطوح که است چندبعدي اصطالح کي ييزناشو سازگاري

 يزندگ طول در که است ندييفرا و کنديم روشن را ازدواج چندگانه
 شناخت، هاقهيسل انطباق آن الزمه رايز، ديآيم وجود به هازوج

 الگوهاي يريگشکل و رفتاري قواعد جاديا، يتيشخص صفات

 انيم يتکامل نديفرا کي ييزناشو سازگاري روازاين .است يامراوده

 عوامل که است کرده ) خاطرنشان٢١است. هالفورد ( شوهر و زن

 عوامل، يتيشخص يهايژگيو شامل ييزناشو سازگاري بر مؤثر

، گريکدي از مراقبت، متقابل عشق، يزندگ دادهاييرو و يتيموقع
  باشد.يم گريکدي ازهايين کردن ارضا و گريکدي درك و رشيپذ

شود يآموزش داده م PAIRSکرد يکه در رو ياصولبا توجه به 
، يجانيه يپرداخته شد مانند خودآگاه هاآنز به ين مداخله نيو در ا

آموزش ، يجانات منفيت هيريدرک و مد، يجانيارتباط ه ييتوانا
ان يب، گر استيکديرش احساسات يکه همان درک و پذ يهمدل

جاد درک يجهت اتالش در ، آموزش روش گفتگو و انتقاد، احساسات
 حل، تيميصم، ابراز عشق، و مساوات در روابط يبرابر، متقابل

 نانياطم و تعهد، تعامالت در موجود يهاتنش و تعارضات يمنطق

 داشتن، گريکدي براي قائل شدن ارزش، همکاري، هم به نسبت

و آموزش حفظ نگرش مثبت  هازوج يپذيرانعطاف و يواقع انتظارات
دهند يج نشان مينتا کهچنان، يگران و زندگيد، نسبت به خود

رنامه ن بيا کنندگانشرکترا در  ييزناشو يش سازگاريتوان افزايم
  انتظار داشت.

، ديقلق تياز طر ين فرض که رفتار سازشيکرد با داشتن اين رويا
جهت آموزش  يرفتار يهاشود از روشيالگو و تکرار آموخته م

 کند ويت در روابط استفاده ميميدن به صميرس يبرا ييهامهارت
ر رفتار و ييآورد تا تغيد فراهم ميجد يهامهارتن يتمر يبرا يزمان

، متنوع يهاتيق فعالين برنامه از طريل کند. ايارتباطات را تسه
 باشد و مؤثر هانگرشر ييش داده تا بر تغيرا افزا يفرد يخودآگاه

  شود.يم يارتباط يهامهارتحل تعارض و  يهامهارتباعث رشد 
د مربوط يو عقا هانگرشمجدد  يدهسازمانبا  PAIRS برنامه

ات يدبا، يآموزش و گسترش خودآگاه، ازدواج و خانواده، به عشق
ق يرفتارهاي ناکارآمد از طر مؤثرر ييو تغ يو توانمندي عاطف يعاطف

(مانند ت يميصم يدهندهشيافزا يهامهارتآموزش رفتارها و 
، يهنذتصورات  سازيمسئله، شفافو حل  يارتباط يهامهارت

) به يعاطفوند يات و پيآموزش ادب، يشخص يخچهيتار يبررس
، ت را در روابط خود به وجود آورنديميتا صمکند ين کمک ميزوج

ئل را حفظ کنند و از مساد ت موجويمينکه صميا ايکنند و  ينيبازآفر
وفاداري و ، همکاري، ش از ازدواج و بعد از ازدواج مثل تعهديپ

شامل  PAIRSجلسات آگاه شوند.  هاتفاوت ت خالقيريمد
 يفرد يهاو مشارکت ينات عمليتمر، هاهينظردر مورد  يحاتيتوض

ن يا که ياينظراست. با توجه به گستره  کنندگانشرکت يو گروه
ن يدر ا مورداستفاده يهاو روش هافن، است يبرنامه بر آن مبتن

ن مدل به يا يريکارگبهبرند. يسود م E-R-A-C مدلبرنامه از 
PAIRS يعقالن، يدهد تا بر ابعاد مختلف عاطفين امکان را ميا ،

ن يافته) مشکالت زوجيساختار يستميس ي(راهبردها يو بافت يعمل
قدم  هاآن وفصلحلمناسب در راه  يتمرکز کرده و با ارائه راهبردها

نه بهبود يکرد را در زمين رويو تالش ا ين امر برتريو هم بردارد
کردها تا ير روين نسبت به سايت زوجيمانه و رضايارتباط صم

  ..دينمايمه يتوج يحدود
اظهار داشتند که شرکت  کنندگانشرکتن مداخله يان ايدر پا

 شيافزا، ان احساساتيب ين جلسات باعث تالش در جهت آزاديدر ا
 گوش دادن، بهبود روش گفتگو، گرانيدر آنان نسبت به د يهمدل

ر حفظ نگرش مثبت د يشتر و تالش براياحترام به نفس ب، فعاالنه
ن تالش در جهت توافق و ابراز محبت را يگشته است و همچن هاآن

تالش مداخله حاضر در جهت آن بود که  داشتند.يان ميب
 يداريمعنر نگرش يين جلسات بتوانند به تغيدر ا کنندگانشرکت

 PAIRSشرکت در برنامه  يدرباره روابطشان با همسر خود در پ
و شناخت  يآگاه، خود يارتباط ين درباره الگوهايبرسند و همچن

 يرتباطا يمنف يند و بتوانند تا حد امکان الگوهايکسب نما يشتريب
پژوهش حاضر  يهاافتهير دهند و ييخود را تغ يمنف يهاو نگرش
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را در  PAIRSکرد يرو يو اثربخش ن هدفيت در جهت ايز موفقين
  دهد.ينشان م ييزناشو يش سازگاريافزا

ت يم که رضايدانين پژوهش ميا يهاافتهين ييدر تبن يهمچن 
که در  يقاتيبشر است و تحق يمهم زندگ يهامؤلفهاز  يکي ييزناشو

باشد. يت آن مياهم دهنده، نشاننه انجام شده استين زميا
از  شيب ييزناشو يت از زندگيکه عدم رضادهند يمطالعات نشان م

 يبهداشت روان يهاافت مراقبتيارجاع جهت در يگريهر مشکل د
  بوده است.

آموزش ، مانهيارتباط صم يهامهارت يدر برنامه کاربرد عمل
و  ييتواند در جهت تداوم رابطه زناشويم مؤثر يارتباط يهامهارت

با  توأم يارابطهکمک کند و  ييکاهش تعارضات زناشو درنهايت
  به ارمغان آورد. هازوج يشتر را برايت بيت و رضايميصم

 يشکرد آموزيتوان گفت در رويآمده م دستبهج ين نتاييدر تب 
خانواده مانند  ياساس يازهايتوجه به ن، مانهيارتباط صم يهامهارت
د کرين رويکه ا ياست. عوامل موردتوجهتعلق و تعهد ، محبت، عشق

ئله حل مس يگفتگو برا، دارد مدنظر يحفظ روابط سالم و طوالن يبرا
ش يتواند باعث افزايم يدگاه همسر است که همگيدرک د ييو توانا

ن يبه دنبال ا PAIRSن يگردد. همچن يتمنديو رضا يت زندگيفيک
و  يهمدل، يوستگين در روابط خود به پيهدف است که زوج

 يرا برا ييهامهارتن هدف يدن به ايرس يت برسند و برايميصم
دانش  درنهايتدهد و يمانه آموزش ميروابط صم يساختن و نگهدار

ر د کنندگانشرکت يقادرساز باهدف ييهانگرشراهبردها و ، يعمل
ه کار ب، کنند يک بتوانند با لذت زندگيکه هر دو شر يجاد روابطيا
  بندد.يم

بر آن بود تا  يز سعين مداخله نيدر پژوهش حاضر و در ا
ه ارتباط بهتر تالش کنند و ن يرند که براياد بگي کنندگانشرکت

حمله به  يبجا شانرابطه يبهبود يستادن؛ برايمقابل هم ا يبرا
ند؛ يح ابراز نمايصح يبا او گفتگو و خشم خود را با روش، همسر خود

 يريگشکلتواند به يق و قدرتمند ميان عواطف عمينکه بيو ا
ن تالش مداخله حاضر يهمچن کمک کند. هاآنن يسالم ب يدلبستگ

بانوان مبتال به سرطان  PAIRSدر جهت آن بود که با آموزش 
خود را ابراز کنند و انتظارات خود را  يجانات مثبت و منفيبتوانند ه

، PAIRSز در ين شدهتيهدا يان کنند. گفتگويآشکار ب صورتبه
بدون احتمال  يگرياز د تيعرض شکا منظوربه يارتباط يابزار
ن يانجام تمر، باشد و مهارت گوش دادنيم يب رساندن به ويآس

ح از انتظارات ناگفته ير صحيا برداشت غي يخوانذهنز از يجهت پره
ند کيل مين مسئله را تحليافراد ا ين برايو همچن رديگيمرا دربر

اطالعات افتد که ياتفاق م يزمان معموالًخاص  يهاسوءتفاهمکه 
ه ن مداخليگر در دست نباشد که در ايد شخص ديدر مورد عقا يکاف
  پرداخته شد. هاآنبه 

رام احت، يدر رابطه با خود و زندگ يز مانند شادکامين ييهامؤلفه
ان يب، از احساسات خود يشتن و آگاهيتماس با خو، به نفس مثبت

، (درک و فهم همسر خود) يتوان ادراک، همدالنه و مناسب احساسات
بينانه، واقعداشتن انتظارات ، سطح احترام، يان فردياعتماد م

و  ،گرانيت نسبت به دياحساس مسئول، خوب ين فرديب يهامهارت
ت يدر رضا، ط دشواريوجود شرا رغميعلحفظ نگرش مثبت  ييتوانا

پرداختن به  يبرا يطيسهم دارند و در مداخله حاضر شرا ييزناشو
 گونهنياج حاضر را يلذا نتا د.يفراهم گرد هاآنن موارد و آموزش يا
  ن نمود.ييتب توانيم

 يمانند انواع الگوها ييهامؤلفهن پژوهش ين در ايهمچن 
 ،گوش دادن فعال، مانهيدر ارتباط صم يجانينقش هوش ه، يارتباط

کنار آمدن با خشم ، کردن يهمدلمؤثر، سالم و  صورتبهابراز خود 
 ييآشکار کردن انتظارات پنهان و شناسا، سالم صورتبهو ابراز آن 

 يهامهارت يدر قالب برنامه کاربرد عمل يجانيه يهاتيحساس
ماران مبتال به سرطان پستان آموزش داده شد يمانه به بيارتباط صم

ها آموزشن يافت ايتوان انتظار داشت که افراد پس از درين ميبنابرا
نشان  جيکه نتا طورهمانو را تجربه کنند  ييت زناشويبتوانند رضا

 ييزناشو يتمنديزان رضايش مين مداخله در مورد افزايا، دهنديم
مطالعه حاضر نشان داد  يطورکلبه واقع شده است. مؤثرن گروه يا

 يش سازگارينه افزايمانه در زميارتباط صم يهامهارتکه آموزش 
بوده  مؤثرماران مبتال به سرطان پستان يب ييزناشو يتمنديو رضا

 يدر زندگ ييزناشو يتمنديو رضا يت سازگارياست. با توجه به اهم
ن مداخله يا، مارانيب يو جسم يت روحيو نقش آن در بهبود وضع

افراد  نيد و پرکاربرد درباره ايمف يهااز آموزش يکي عنوانبهتواند يم
  رد.يقرار بگ مورداستفاده

  
 پژوهش يهامحدوديت

 باشد. اين محدوديت فاقد كه يافت توانيم را پژوهشي كمتر

 هاآن از برخي به بخش اين در كه دارد ييهاتيمحدود زين پژوهش
  .شوديمپرداخته 

ک ماه) در يرا فقط ( يماران مدت محدوديدر پژوهش حاضر ب 
ل يدل نيامام رضا (ع) حضور داشتند و به هم يشگاه مرکز درمانيآسا

ن زمان محدود اجرا يفشرده در ا صورتبهد يبرنامه مداخله با
، به مراجعان يو عدم دسترس يت زمانيد و به علت محدوديگرديم

ه اکثر نکيا ليبه دلن يصورت نگرفته است. همچن يريگيمطالعات پ
 ،ماران از شهرستان آمده بودند و همسرشان حضور نداشتندين بيا

مانه فقط به بانوان آموزش داده شد و قادر يارتباط صم يهامهارت
الزم را در ارتباط با همسرشان در آن  دوجانبهف يکه تکال نبودند

  ند.يزمان اجرا نما
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ود ماران بياز ب يبودن برخ سواد، بين پژوهشيگر ايت ديمحدود
 آنان خوانده شود يک نفر برايها توسط شد پرسشنامهيکه باعث م

 محدودترن امر زمان الزم و سرعت کار را يتا بتوانند جواب دهند و ا
  نمود.يم

  
  پژوهش يهاشنهاديپ

که  کار کنند يگردد با گروهيشنهاد ميپ ي. به پژوهشگران آت١
 يبتوانند در جلسات آموزش يتريطوالن يآن گروه در بازه زمان

 ين برنامه آموزشيدتر ايو مف ترکامل يند تا امکان اجرايشرکت نما
  وجود داشته باشد.

 الًمثنمونه (که با محدود کردن تعداد گروه  شوديمشنهاد ي. پ٢
ار قر يموردبررساز افراد  يترمشخص ينفر) دامنه سن ششهر گروه 

  باشند. يک رده سنيرند و در يگ
ه يو بهبود روح يدواريش خلق و امين آموزش باعث افزاي. ا٣

ن يز اين يآت يهاشود که در زمانيه مين توصيد. بنابرايگردماران يب

مختلف صورت  يهاطهيماران باز هم در حين بيها در مورد اآموزش
ار برگز هاکارگاهن يا يدرمانيميشسال بعد از  ٥ يرد و بخصوص طيگ

  رند.يقرار بگ يريگيماران مورد پيگردند و ب
فرزندان و  يرو يماريکه عوارض ب گردديمشنهاد ي. پ٤
 حاظازلماران ين بيرد و همچنيقرار گ يموردبررسز يمار نيان بياطراف

  شوند. يابتال به سرطان بررس ينه خانوادگيشيپ
در حوزه  PAIRSبرنامه  ييد شدن کاراي. به جهت تائ٥

ها در مورد آن در سطح دانشگاه ياجرا، ازدواج يهابيآس يريشگيپ
  گردديشنهاد ميپ بعدازآنش از ازدواج و يجوان پ يهازوج

  
  تشکر و قدرداني

 اامام رض يو انکولوژ يوتراپيماران مرکز راديو ب يکادر درمان از 
 يارين پژوهش مرا يزاده که در انجام ا (ع) و سرکار خانم قهرمان

  نمودند سپاسگزارم.
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Abstract 
Background & Aims: Cancer is one of the most serious chronic diseases and risk factors of public 
health. Of those, breast cancer is the most common cancer diagnosed in women. Today, some 
researchers in the field of clinical psychology by implementing psychosocial interventions, are 
following to study its effect on the patients with breast cancer and their quality of life. This study aimed 
to evaluate the effectiveness of an intimate relationship skills training on increasing adjustment and 
marital satisfaction in women with breast cancer was conducted. 
Material & Methods: A total of 24 women with breast cancer of the patients reffered to the center of 
Radiation Oncology of Imam Reza (AS) in Mashhad by available sampling method selected and 
randomly divided into two groups of 12 subjects were assigned to intervention and control. Subjects in 
both pre-test and post-test were measured by Enrich marital satisfaction and marital adjustment 
Harmvhan Singh questionnaires. The experiment group received 8 sessions of 1.5 hours of the intimate 
relationship skills training and the control group received no intervention. Data using SPSS software 
and with univariate analysis of covariance (ANCOVA) were analyzed. 
Results: The intervention group than the control group showed a significant increase in the marital 
adjustment and satisfaction. 
Conclusion: intimate relationship skills training (PAIRS) can be effective in increasing marital 
adjustment and satisfaction. 
Keywords: breast cancer, marital satisfaction, marital adjustment, the practical application of intimate 
relationship skills PAIRS 
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