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 چكيده

انوادل خ های عملکرد سالم نهادها در فرآیند زندگي زناشویي زوجین، رضایت زناشویي آنان است. رضایت زناشویي یکي از مهمترین مالکاز مهمترین مؤلفه زمينه:

رضایت  ئواند موجب بهبود کیفیتيمسازی روابط زناشویي سازد، اما مسئله این است که آیا برنامه غني مت ثرئواند عملکرد آن را است که اختالل به هر دالیلي، مي

حمالت  ي زوجین مت ثر از سانحه ناشي از جنگ وسازی روابط زناشویي بر بهبود کیفیت رضایت زناشویهدف این پژوهش، اثربخشي برنامه غني هدف:زناشویي شود؟ 

ی مت ثر از هازوجآزمون با گرول گوال بود. جامعه آماری را کلیه پس -آزمون آزمایشي با پیشطرح این پژوهش شبه روش:. بودئروریستي در ناحیه سیزدهم شهرکابل 

زوج به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت ئصادفي در  31از میان آنها ئعداد  سال ناحیه سیزدهم شهر کابل ئشکیل دادند که 11الي  21سانحه بین سنین 

سال، داشتن ئحصیالت حداقل  11ئا  21یارهای ورود شامل دامنه سني بین معزوج( گماردل شدند.  00و گرول گوال  زوج 01دو گرول آزمایش و گوال )گرول آزمایش 

مشترک، شاغل بودن حداقل یکي از آنها، حضور همزمان در جلسات درماني، نداشتن ئشخیص الکولي یا اعتیاد، عدم مبتال به دیپلم، گذشت حد اقل یك سال زندگي 

جلسه  0های حاد خانوادگي و معیارهای خروج از پژوهش شامل عدم ئمایل به ادامه همکاری در پژوهش، داشتن غیبت بیش از العالج و نداشتن بحرانهای صعببیماری

( 2111ی بودنمن و شانتیناث )هازوجسازی روابط زناشویي ای بسته آموزشي آموزي غنيدقیقه 011جلسه  2های درمان و مشاورل. گرول آزمایش، شرکت در سایر برنامهو 

ورز و السون که ئوسط ف رضایت زناشویي اینریچ ها با استفادل از پرسشنامهيآزمودنای را دریافت نکردند. گونه مداخلهرا دریافت کردند و گرول گوال در این مدت هیچ

طبو نتایج پی یری پس از یك مال، بین گرول آزمایش و گوال در میزان کیفیت  ها:يافتهآزمون ارزیابي شدند. آزمون و پس( طراحي گردیدل است در مراحل پیش0121)

رنامه ب گيری:نتيجه سازی روابط زناشویي بعد از یك مال باقي ماندل بود.بخشي برنامه غني( و اثر>110/1pداری وجود داشت )روابط زناشویي و ابعاد آن ئفاوت معني

سازی رنامه غنيب واژه كليدها: شود.اند ميسازی روابط زناشویي، موجب بهبود کیفیت رضایت زناشویي زوجیني که مت ثر از سانحه و حمالت ئروریستي گردیدلغني

 زناشویي زوجین، سانحه و حمالت ئروریستيروابط زناشویي، رضایت 

Background: Marital Satisfaction is one of the greatest significant criteria for healthy family functioning that impairment 

can affect its performance for any reason, but the question is whether marital enrichment program can improve the quality 

of marital satisfaction or not? Aims: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of marital enrichment 

program on improving quality of marital satisfaction of couples affected by trauma in the thirteenth district of Kabul city. 

Method: The design of this study was semi-experimental with pretest-posttest with control group. The statistical 

population consisted of all couples affected by the accident between the ages of 20 and 40 years in the thirteenth (13 th) 

district of Kabul city and the control group (couples) were assigned. Among them, 34 couples were selected as available 

sample and randomly assigned to two investigational and control groups (Experimental group 19 and control group 15 

pairs). Inclusion criteria comprised age ranging from 20 to 40 years, at least diploma education, minimum one year of 

shared life, attending treatment sessions, no illness, and exclusion criteria include reluctance to continue research 

cooperation, missing more than 1 session, and participating in other treatment and counseling programs. The experimental 

group received 8 sessions of 100 minutes training package on marital enhancement and the Budenmen and Shantinath 

couples (2004) and the control group did not receive any intervention during this time. Subjects were assessed in the pre-

test and post-test stages using the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire designed by Forz and Elson (1989).  
Results: According to the follow-up results after one month, there was a significant difference between the test group and 

the control group regarding the quality of marital relationship. Its dimensions (p<0/001). Conclusions: The effectiveness 

of this program has improved the quality of marital satisfaction of couples affected by trauma and terrorist attacks. 

Key Words: Marital enrichment program, marital satisfaction of couples, traumatic and terrorist attacks 
Corresponding Author: z.naghsh@ut.ac.ir 

 

                                                           
 * این مقاله برگرفته شدل از یك طرح پژوهشي است.

 ئهران، ایران)نویسندل مسئول( دانش ال ئهران، . استادیار، گرول روانشناسي ئربیتي،0
1. Assistant Professor, Department of Educational Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran(Corresponding Author) 

 . کارشناس ارشد روانشناسي بالیني، بامیان، افغانستان2

2. M.A. of Clinical Psychology, University of Bamyan, Bamyan, Afghanistan 
 ئربیه شهید استاد رباني، کابل، افغانستان. دانشیار، گرول روانشناسي، دانش ال ئعلیم و 3

3. Associate Professor, Department of Psychology, University of Shaheed Rabbani, Kabul, Afghanistan 
22/11/12پذیري نهایي:                                02/11/12دریافت:   

mailto:z.naghsh@ut.ac.ir


 0312دی( )زمستان، 22 ، شمارل02دورل                                                                                                                    وانشناختي                      مجله علوم ر

 

0001 

 
 

 مقدمه

ی از روابط درهم ئنیدل است اشبکهخانوادل یك واحد عاطفي و 

که از پیوند زناشویي زن و مرد بنا نهادل شدل و رضایت یك فرد از 

و  شوديمزندگي زناشویي به منزلة رضایت وی از خانوادل محسوب 

 باشد و در نتیجهيمرضایت از خانوادل به مفهوم رضایت از زندگي 

راهم ه را فئسهیل در امر رشد و ئعالي و پیشرفت مادی و معنوی جامع

در فرآیند  هامؤلفهین مهمتر(. از 0310امیني و حیدری، ) یدنمايم

آنان  2و رضایت زناشویي 0زندگي زناشویي زوجین، کیفیت زندگي

ی عملکرد سالم هامالکین مهمتراست. رضایت زناشویي یکي از 

نهاد خانوادل است. رضایت زناشویي فرآیندی است که در طول 

 ها، شناختیقهسلآید و الزمه آن انطباق يمزندگي زوجین بدست 

 گیری ال وی هایصفات شخصیتي، ایجاد قواعد رفتاری و شکل

ی است. رضایت زناشویي به عنوان یك ارزیابي ذهني از امراودل

کیفیت کلي ازدواج و اینکه ئاچه اندازل نیازها، انتظارات و ئماالیت 

میني و حیدری، ااست )شود، ئعریف شدل يمدر ازدواج برآوردل 

0310.) 

و بنا  دانديمساروخاني رضایت زناشویي را یك متغیر ن رشي  

براین براساس این دیدگال رضایت زوجي یك خصوصیت فردی زن 

(. بر 2101خانجاني ویشکي اس و همکاران، رود )يمو شوهر بشمار 

پایه این ئعریف، رضایت زناشویي در واقع ن ري مثبت و لذت بخشي 

ی گوناگون روابط زناشویي خود دارند هاجنبهن و شوهر از است که ز

ی هاجنبهو نارضایتي زناشویي در واقع ن ري منفي و ناخشنود از 

 نهاآگوناگون روابط زناشویي است که حتي بر کیفیت زندگي 

ئ ثیرگذار است. بسیاری از زنان و مردان زماني که روابط زناشویي 

 کنند.يمه دگي بسیار پا یني را ئجربرسد کیفیت زنيمآنها به بن بست 

 و خشنودی از عیني احساسات را زناشویي رضایت یس،آل 

 همه که زماني و شوهر، زن ئوسط شدل ئجربه و لذت رضایت

کند )بیرس و يم ئعریف گیرند،يم نظر در را ازدواجشانی هاجنبه

 سعادئمندانه زناشویي چه اگر جنسي روابط زمینه (. در2100ساندرا، 

 یکي روابط این ولي است جنسي روابط به مربوط یااندازل ئا فقط

 است زناشویي زندگي خوشبختي عدم یا خوشبختي علل مهمترین از

 و محرومیت احساس به منجر نباشد کنندل قانع روابط اگر این زیرا

 در و) روان سالمت افتادن خطر به) ایمني احساس عدم و ناکامي

                                                           
1. Quality of life 
2. Marital satisfaction 

 افرادی (. لذا0321 شود )شاملو،يم خانوادل پاشیدگي هم نتیجه از

 عالقه و عشو دارند، همسر خود با جنسي رابطه از باالیي رضایت که

(. 2101 و لیویس، ( اسپنیردهنديم گزاري را همسر به زیادی نسبت

 انسان رفتارجنسي و عملکرد ئمایالت، بر مختلفي عوامل

 آنائومیك، فیزیولوژیك،عوامل  به ئوانيم از جمله که ئ ثیرگذارند،

 فرد از رشدی ئجارب کرد. اشارل فرهن ي -و اجتماعي روانشناختي

 و همکاران او با روابط چ ون ي بزرگسالي، کودکي ئا دوران

 گرایش و جنسي هویت انسجام در شخصیت گیریشکل مراحل

 (. و2100 ، کاپالن،سادوک (کند يم ایفا نقش مهمي وی جنسي

 جنسي رابطه از فرد نارضایتي مؤثر عوامل مهمترین از یکي همچنین

 اختالالت(. 2101)کالکان و ایرسانلي، باشد مي اختالالت جنسي

 در اختالل جنسي، میل در اشکال صورت به جنسي، عملکرد

. کنديم ئظاهر درد و ارگاسم اختالل جنسي، ئحریك بران یخت ي یا

 از یامجموعه یا و طبي فیزیولوژیك، رواني، عوامل آن ایجاد در

 (.2101هستند )دویس و دویس،  دخیل عوامل فوق

ای که بدون ئرس و واهمه و در یك فضای يجنسی هائجربه 

دهد، لذت و احساس انسان را يمآرام در زندگي یك فرد رخ  کامالً

ارضاء کنندل و همرال با هیجان  کامالًی جنسي رابطهبه سوی یك 

دهد. لذت، یك احساس است و احساس به طور طبیعي بسیار يمسوق 

شان دست کم يزندگضعیف و متزلزل است. اغلب افراد در طول 

و با سکس و میل جنسي آشنا هستند،  اندداشتهی جنسي ئجربهیك 

لخي ی ئهائجربهی خوب و مثبت و برخي دی ر هائجربهبسیاری 

 (.0323)فلی ل و همکاران،  اندداشته

ی عقب ماندل و در معرض فقر و جنگ استرس، به شورهاک 

رواني شناخته شدل است. عنوان یکي از عوامل ئهدید کنندل سالمت

های یامدپزای شدید، های استرسیتموقعیارویي طوالني مدت با رؤ

زیانبار جسماني و رواني را به همرال دارد که اختالل در عملکرد 

د ی بارز این پیامهانمونهکي از ئواند یيمجنسي و روابط زناشویي 

بشمار رود. مطالعات بسیاری نقش استرس و ئ ثیر آن بر سالمت 

ص مشخ کامالًی بهنجار انسان را کارکردهاجنسي، بهداشت رواني و 

 (.0321)مرادی و همکاران،  اندکردل

ردل یامدهای گستپزای شدید، جنگ به عنوان یك عامل ئنیدگي 

ي و فرهن ي دارد، به طوری که حتي در فردی، اقتصادی، اجتماع
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ی متمادی ئ ثیرات چشم یری بر روابط اعضای یك هانسلگسترل 

گذارد. از عوارض هر جن ي بروز مشکالت جسماني و يمجامعه 

برای مثال اختالل استرس پس از سانحه( برای افرادی است ) يروان

طالعات م .اندبودلکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ درگیر 

بسیاری نارضایتي زناشویي و عملکرد جنسي )نارضایتي جنسي( 

 (.2100ارشي بالد، اند )دادلبازماندگان جنگ را مورد بررسي قرار 

که در اختالل استرس  اندکردل(، مطرح 0111دی اس بالدوین ) 

شود. يمپس از سانحه کارکرد طبیعي عملکرد جنسي دچار مشکل 

ی دارند و در حین اگستردلبازماندگان جنگ احساس خطر و ئهدید 

ا کنند که به نوعي بيمانجام عمل جنسي هموارل اطالعائي را بازیابي 

خطر و ئهدید ارئباط داشته باشند و در پردازي اطالعات، بیشتر 

خواهند يمکه در کنند و زمانييمی ئهدید را رمزگرداني هانشانه

ذشته را به زای گسي داشته باشند، بیشتر حوادث ئنیدگيئجربه جن

ی ناشي از آن به هااسترسرسد جنگ و يمآورند. به نظر يمخاطر 

( اثر ئخریبي داشته 0مندی جنسيطور خاص عملکرد جنسي )رضایت

ی اکارکردهی در امالحظهرسد که ئغییرات قابل يمباشد. به نظر 

ل س پس از سانحه رخ دهد. برای مثاجنسي افراد مبتال به اختالل استر

میلي جنسي در بخاطر آوردن مواد مربوط به ئروما دیدل افزایش بي

 (.2101بودنمن و همکاران، شود )يم

بیماران دارای اختالل استرس پس از سانحه، عملکرد جنسي  

ئری دارند و این گرول نسبت به افراد عادی، از رضایت جنسي یفضع

. بازماندگان جنگ، در یادآوری هدفمندانه کمتری بر خور دارند

ورند، آيمدچار مشکالت بیشتری هستند و مطالبي را که به خاطر 

بندی نامناسب است )لندیس و دارای جز یات ضعیف و سازمان

(. هر نوع استرس، اختالالت هیجاني یا نا آگاهي از 2102همکاران، 

یر منفي  ثئنسي ئواند روی کارکرد جيمفیزیولوژی و کارکرد جنسي 

 (.0321بهنام، باشد )داشته 

(، در بررسي بازماندگان جنگ ویتنام، 2101کالکان و ایرسانلي ) 

ضعف و اختالل در عملکرد جنسي در این افراد را مشاهدل کرد. جسي 

( نیز در یك مطالعه در مورد بازماندگان جنگ ویتنام 2100و جرني )

جنسي این افراد اشارل  به نارضایتي جنسي و اختالل در عملکرد

کند. با ئوجه به ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شدل در این زمینه، يم

بازماندگان جنگ دارای اختالل استرس پس از سانحه از نقایص 

                                                           
1. Sexual Satisfuction 

ی در عملکرد و رضایت جنسي برخوردار هستند )لندیس و اگستردل

 (.2102همکاران، 

های يزندگی هامؤلفهی مختلفي جهت افزایش هارويئاکنون  

اء یي که برای ارئقهارويزناشویي به کار بسته شدل است. از جمله 

شود، غني يمکیفیت زندگي زوجین و رضایت زناشویي به کار بسته 

سازی روابط است. غني سازی روابط سهم بزرگي را در رشد و 

سازی ها زوج به خود اختصاص دادل است. غنيیلیونمبالندگي 

رشد رابطه زناشویي است و به ئقویت رابطه از طریو  حرکت برای

امیني و حیدری، انجامد )يمیي برای ازدواج هاجهتایجاد اهداف و 

0310.) 

و  گیرديمهای مختلفي صورت یولشو  هاسبكسازی به غني 

ها میزان ئ ثیرگذاری متفاوئي دارند. ولي براساس یولشهرکدام از این 

یول ارئقاء روابط بیشترین میزان ی صورت گرفته شهاپژوهش

یری در مرحله پی  هاپژوهشاثرگذاری و مطلوبیت را داشته و نتایج 

شان دادل ن هاروينیز پایایي و اثرگذاری این شیول را بیشتر از سایر 

(. این رویکرد ئلفیقي از چهار 2101هالورسن و همکاران، است )

دها شامل روان یکررورویکرد اساسي در روان درماني است. این 

هر  گرایي و رویکرد بین فردی است که ازپویایي، رفتارگرایي، انسان

رویکرد، مفاهیمي انتخاب شدل و نهایتا بصورت یك کل یکپارچه 

(. در پژوهي که امیني 0310امیني و همکاران، اند )گرفتهکنار هم قرار 

ی ساز(، ئحت عنوان بررسي اثربخشي آموزي غني0310) یدریحو 

ابط بر ارئقاء کیفیت زندگي و رضایت زناشویي دانشجویان مت هل رو

 ، دریافتند که: با ئوجه به ئ ثیر مثبت برنامه آموزي غنيانددادلانجام 

سازی روابط زوجین بر کیفیت زندگي و رضایت زناشویي و در نتیجه 

 آن رضایت از زندگي زوجین بهرل برد.

(، ئحت 0310همکاران )پژوهش دی ری که ئوسط اورکي و  

سازی ارئباط بر میزان سازگاری برنامه غنيعنوان اثربخشي آموزي 

 انددادلزناشویي دانشجویان مت هل انجام شدل است، همچنان نشان 

سازی روابط بر افزایش سازگاری زوجین مؤثر است. ابعاد که: غني

آن شامل رضایت زناشویي، همبست ي زناشویي، ئوافو زوجي و ابراز 

مهارت غني سازی  که اندکردلگیری محبت زوجي است و نتیجه

دهد. و نیز پژوهشي را که يمروابط، سازگاری زناشویي را افزایش 

(، ئحت عنوان اثربخشي آموزي غني0311امیدیان و همکاران )
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 داندادلدر بهبود ارئباطات زناشویي انجام  هازوجسازی سازگاری 

ود ، در بهبهازوجاند که: برنامه آموزي غني سازی سازگاری یافتهدر

ئباطات زناشویي مؤثر است و ئداوم اثر آن در طول زمان ئ یید شدل ار

(، 0321نژاد و همکاران )است. پژوهش دی ری که ئوسط عیسي

سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط ئحت عنوان اثر بخشي غني

 ی غنيهامهارتکه:  انددادلزناشویي زوجین انجام شدل است، نشان 

 یابد.يمشویي را افزایش سازی روابط کیفیت روابط زنا

نمایند که جنگ و خشونت يمئا ید  هاپژوهشکه از آنجایي 

ئواند بر عملکرد جنسي و رضایت زناشویي زوجین اثر سوء ب زارد يم

و از طرف دی ر با ئوجه به اینکه افغانستان چهار دهه است که در 

ی بسیاری هستند که هاخانوادلسوزد و يمآئش جنگ و خشونت 

نماید که چنین يماند، بناء ایجاب یدلگردقرباني این حوادث 

ی در این جامعه صورت ب یرد و نتایج حاصل از آن مورد هاپژوهش

استفادل قرار گیرد، ئا بتوانیم ئغییری در کیفیت زندگي و رضایت 

ایجاد نمایم. لذا بندل برآن شدم که پژوهشي را ئحت  هازوجزناشویي 

سازی روابط زناشویي بر رضایت جنسي عنوان: اثربخشي برنامه غني

زوجین پس از سانحه ناشي از حمالت ئروریستي در ناحیه سیزدهم 

ط سازی روابشهر کابل انجام دهم ئا مشخص شود که آیا برنامه غني

 اندودلبدر معرض سانحه  قبالًزناشویي بر رضایت جنسي زوجیني که 

 اثربخشي دارد؟

 روش

 پس –آزمون آزمایشي با طرح پیشروي پژوهش حاضر، شبه 

آزمون همرال با گرول گوال بود، و مرحله پی یری پس از یك مال به 

ی ساکن در ناحیه هازوجاجراء در آمد. جامعه آماری شامل کلیه 

سیزدهم شهرکابل بود. پس از یك مال ئبلیغ و اعالم برگزاری کارگال 

ام نروابط زناشویي، از عالقمندان ثبتسازی ی غنيهامهارتآموزي 

زوج  31داوطلب(، کنندل )نام زوج ثبت 31به عمل آمد. از مجموع 

زوج، در دو گرول آزمایش و  31آزمون شرکت کردند. این در پیش

زوج در  01گیری در دسترس انتخاب شدند؛ گوال، بصورت نمونه

، هازوج رفت که یك ئعداد از اینيمچون احتمال ) یشآزماگرول 

کارگال را ئا آخر ئعقیب نکنند، لذا حجم این گرول بیشتر در نظر 

گرفته شد که در اخیر دو زوج نتوانستند برنامه را مکمل ئعقیب نمایند 

زوج ئوانستند برنامه را ئا آخر ئعقیب  01و ئرک کردند که در نهایت 

یارهای ورود به معزوج در گرول گوال قرار گرفتند.  00کنند( و 

سال، داشتن ئحصیالت  11ئا  21ژوهش عبارئند از: دامنه سني بین پ

حد اقل دیپلم، گذشت حداقل یك سال زندگي مشترک، شاغل بودن 

حداقل یکي از آنها، حضور همزمان در جلسات درماني، نداشتن 

عالج و الهای صعبیماریبئشخیص الکلي یا اعتیاد، عدم مبتال به 

گي. معیار خروج از پژوهش عبارئند ی حاد خانوادهابحراننداشتن 

 0از: عدم ئمایل به ادامه همکاری در پژوهش، داشتن غیبت بیش از 

ی درمان و مشاورل. در نهایت از هابرنامهجلسه و شرکت در سایر 

هردو گرول پی یری به عمل آمد. بعد از پایان مرحله پی یری، برای 

ی هامهارتی مربوط به آموزي هاجزولو  هاکتابگرول شاهد 

سازی روابط ی غنيهامهارتو کارگال  ارا هارئباط زناشویي 

هفته ای، بصورت دو جلسه در هر یقهدق 011جلسه  2زناشویي در 

روزهای پنجشنبه و جمعه(، در سالن اجتماعات مرکز فرهن ي مسجد )

آموزي دادل شد که شرح جلسات بطور منظم ارا ه )ع( جامع امام جواد

ته آموزشي در این مطالعه مبتني بر برنامه آموزي گردیدل است. بس

( بود. 2111) یناثشانتی بودنمن و هازوجسازی روابط زناشویي غني

این برنامه شامل شناخت استرس، بهبود سازگاری فردی، بهبود 

سازگاری زوجي، ئبادل و انصاف در ارئباط، ئقویت ارئباط سازندل 

لحاظ نظری طبو دیدگال . به هاستزوجو آموزي حل مسئله برای 

بودنمن، استرس و انتقال آن به روابط زناشویي عامل مخربي در در 

، بودنمن، 2102بودنمن و راندال، است )کیفیت روابط زناشویي 

شوند يم(. بنا براین، در این پروئکل هر دو زوج با هم بران یخته 2110

زا به یکدی ر کمك کنند و در ئا برای سازگاری با مواجهه ئنش

 هاستجزوئالشي زوجي برای مقابله با هر استرسي که در ارئباط با 

ای، بصورت یقهدق 011جلسه  2در  درگیر شوند. اجراء این پروئکل

روزهای پنجشنبه و جمعه( ئوسط متخصص هفته )دو جلسه در هر 

ز روي اروانشناسي بالیني در سطو کارشناسي ارشد و با آشنایي الزم 

های عملي یتفعالی سخنراني، ایفای نقش و هارويمداخله و از 

 :بصورت مختصر به شرح زیل بود هانشستاستفادل شد که محتوای 
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 سازی روابط زناشویيهای غني. شیول اجرای مهارت0جدول

 روند جلسه جلسات

 اول

 با اعضاء و بیان منطو و اهداف جلسات آموزشي(.)آشنایي 

آزمون، گرفتن ئعهد، آشنایي با اصول و مقررات و اهداف کنندگان، اجرای پیشمعارفه، برقراری ارئباط با شرکت

 جلسات و ارا ه ئکالیف.

 دوم

 های صحبت کردن و مذاکرل(.)آموزي مهارت

سازی و مذاکرل به عنوان مهارت بنیادی اول، مدل های صحبت کردنمرور ئکلیف جلسه قبل، آموزي مهارت

 های برای اعضا و ارا ه ئکلیف.مهارت

 سوم

 های خود ابرازی و همدلي(.)آموزي مهارت

سازی مهارت سوم(، مدل) مهارت دوم(، مهارت همدلي) مرور ئکلیف جلسه قبل، آموزي مهارت خود ابرازی

 ها برای اعضا و ارا ه ئکلیف.مهارت

 چهارم

 )آموزي مهارت حل ئعارض(.

ها برای سازی مهارتهای حل ئعارض به عنوان مهارت بنیادی چهارم، مدلمرور ئکلیف جلسه قبل، آموزي مهارت

 اعضا و ارا ه ئکلیف.

 پنجم

 سازی و ئسهیل(.)آموزي مهارت آمادل
 برای اعضا و ارا ه ئکلیف.ها سازی مهارتسازی و ئسهیل و مدلمرور ئکلیف جلسه قبل، آموزي مهارت آمادل

 ششم

 های ئغییر خود و همسر(.)آموزي مهارت

ها برای اعضا و سازی مهارتمرور ئکلیف جلسه قبل، آموزي مهارت ئغییر خود، آموزي مهارت ئغییر همسر، مدل

 ارا ه ئکلیف.

 هفتم

 های انتقال و ئعمیم(.)آموزي مهارت

های انتقال و ئعمیم و مهارت(، آموزي مهارت 1) آموخته شدل ئاکنونهای بررسي ئکلیف جلسه قبل، مرور مهارت

 ارا ه ئکلیف.

 هشتم

 آزمون(.)آموزي مهارت ن هداری و ئداوم و اجرای پس

آزمون و ئعیین زمان مرحله مرور ئکلیف جلسه قبل، آموزي مهارت ن هداری و ئداوم، اختتام جلسات، اجرای پس

 پی یری.
 

 (.2101 شانتیناث،)بودنمن و 

 ابزار

سازی روابط زناشویي ابزار این پژوهش، برنامه آموزي غني

( بود. این برنامه شامل شناخت 2111) یناثشانتی بودنمن و هازوج

استرس، بهبود سازگاری فردی، بهبود سازگاری زوجي، ئبادل و 

انصاف در ارئباط، ئقویت ارئباط سازندل و آموزي حل مسئله برای 

. همچنان مقیاس زوجي اینریچ، این پرسشنامه به عنوان هاستزوج

یك ابزار ئحقیو معتبر در ئحقیقات و کارهای بالیني متعددی مورد 

استفادل قرار گرفته است. این پرسشنامه ئوسط پژوهش ران با اجازل 

کتبي از پروفسور دیوید السون ئرجمه شد و سپس ئرجمه برای سه 

که  فرهنگ و زبان فارسي و ان لیسينفر از اسائید متخصص آشنا به 

رزومه آنها برای دکتر دیوید آلسون فرستادل شدل بود، ارسال گردید 

و بعد از اصالحات صورت گرفته ئرجمه فارسي اصالح و سپس به 

ان لیسي ئرجمه شد و بعد از مقایسه ئرجمه ان لیسي با نسخه اصلي و 

مه نهایي رفع اشکاالت، مجددا ئرجمه فارسي اصالح شد و ئرج

اصالح شدل دوبارل به ان لیسي ئرجمه شد. در نهایت برای آگاهي از 

فهم پرسشنامه، ئوسط خوانندگان پرسشنامه به طور آزمایشي بر روی 

نفر اجرا شد و سؤاالئي که قابل فهم نبودند اصالح شد. پس از  1

یید اسائید همکار، ئرجمه فارسي و ئرجمه ان لیسي ئ ویرایش نهایي و 

                                                           
1. Idealistic Distortion 
2. Sexual Function 

ل با مراحل کار برای دکتر السون فرستادل شد و مجوز نهایي برای همرا

اجرای پرسشنامه برای مترجمین در ایران ئوسط دکتر آلسون صادر 

 (.0321آسودل و همکاران، شد )

 2111این پرسشنامه ئوسط دیوید السون و امي السون در سال 

اجرا شد. ضریب آلفای پرسشنامه برای  مت هلزوج  20010روی 

های عملکرد جنسي، ارئباط، حل ئعارض و ئحریف یاسمقدل خر

بودل است. و ضریب  12/1، 11/1، 20/1، 21/1آرماني به ئرئیب 

 131»زوج  310( با ئعداد 0321آسودل )آلفای پرسشنامه در پژوهش 

شود(، يم 12/1آلفا  21 سؤالبا حذف ) 21/1به ئرئیب برابر با « نفر

 (.0321آسودل و همکاران، )آمد بدست  11/1و  12/1، 12/1

ئواند يمباشد که يمی امادل 30خردل مقیاس  1این مقیاس شامل 

، عملکرد 0به عنوان یك ابزار ئحقیو برای سنجش ئحریف آرماني

در زندگي زوجین به کار گرفته  1و حل ئعارض 3، ارئباطات2جنسي

 شود.

 هايافته

محاسبه های مربوط به نمونه، ابتدا به برای ئوصیف دادل

های مرکزی و پراکندگي متغیرهای پژوهش پرداخته شد که شاخص

 به شرح زیر است:

3. Communications 
4. Conflict Resolution 
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 میان ین، انحراف استاندارد، کمترین نمرل و بیشترین نمرل متغیرهای پژوهش در دو گرول. 2جدول

آزمونیشپ   آزمونپس   

استانداردانحراف  میان ین متغیر گرول  انحراف استاندارد میان ین 

 آزمایش

 30111/1 2102/3 01210/1 1102/2 عملکرد جنسي

 20231/1 0102/3 11013/1 1110/2 ارئباطات

 00121/1 1021/3 22113/1 1222/2 حل ئعارض

 11301/1 3002/3 03123/1 0222/2 ئحریف آرماني

 21100/1 1113/3 11122/1 0112/2 نمرل کل

 کنترل

 10301/1 2111/2 10200/1 2011/2 عملکرد جنسي

 03131/1 1133/2 03111/1 1111/2 ارئباطات

 23101/1 1111/2 23111/1 1111/2 حل ئعارض

 10111/1 2111/2 10231/1 2211/2 ئحریف آرماني

 11011/1 2011/1 11011/1 2211/2 نمرل کل

 

 

به میان ین و انحراف معیار  آمار ئوصیفي مربوط 2در جدول 

 ی آن به ئفکیك برای افراد گرولهامؤلفهزناشویي و  نمرات رضایت

آزمون و پس آزمون( آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش

شود، در گرول کنترل طور که مالحظه مينشان دادل شدل است. همان

ي را نآزمون ئغییر چنداآزمون و پسمیان ین نمرات در مراحل پیش

دهد، ولي در گرول آزمایش، شاهد افزایش بیشتر نمرات در نشان نمي

 آزمون هستیم.آزمون نسبت به پیشپس

بر  سازی روابط زناشویييغنبرنامه  به منظور بررسي اثربخشي

رل یانس چندمتغیکووارزناشویي، از آزمون ئحلیل  افزایش رضایت

(MANCOVAاستفادل شد. پیش از انجام این آزم ) ون بررسي چند

باشد. یکي از مفروضات اجرای آزمون مفروضه آماری الزامي مي

ها مي یانسکوواریانس چندمتغیری، همساني مائریس کووارئحلیل 

باشد که برای بررسي برقراری این مفروضه از آزمون باکس استفادل 

نشان دادل  3شدل است. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول 

 شدل است.
 

 ها )باکس(یانسکووار. نتیجه آزمون همساني مائریس 3جدول

Box's F df1 df2 سطو معناداری 

011/21 010/2 10 110/01111 211/1 

 
 

گردد، سطو معناداری مشاهدل مي 3که در جدول  طورهمان

 ئربزرگ، این مقدار کهباشد. از آنجا مي 211/1آزمون باکس برابر با 

باشد، ( مورد نیاز برای رد فرض صفر مي10/1از سطو معناداری )

یید قرار ئ ها مورد یانسکووارفرض صفر ما مبني بر همساني مائریس 

 ها، بهیانسکووارگیرد. بدین ئرئیب مفروضه همساني مائریس مي

یانس چندمتغیری کووارعنوان یکي از مفروضات آزمون ئحلیل 

باشد. یکي دی ر از مفروضات اجرای آزمون ئحلیل برقرار مي

یانس چندمتغیری، هم ني واریانس متغیرهای وابسته در بین کووار

باشد که برای بررسي برقراری این مفروضه از آزمون لوین ها ميگرول

 1استفادل شدل است. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول 

 نشان دادل شدل است.

نشان دادل شدل است، نتایج آزمون  1ر جدول که د طورهمان 

ر رو، فرض صفباشد. از اینیك از متغیرها معنادار نميلوین در هیچ

رد. بدین گییید قرار ميئ ما مبني برای هم ني واریانس متغیرها مورد 

یانس وارکوشود که مفروضه دی ر آزمون ئحلیل ئرئیب نتیجه مي

 باشد.قرار ميها، برچند متغیری، هم ني واریانس

اسمیرنوف جهت  –نتایج آزمون کالموگروف  0در جدول  

دل آوردل ش آزمونپسآزمون و یشپبررسي نرمال بودن ئوزیع نمرات 

است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، سطو معناداری آمارل محاسبه 

باشد، بنابراین فرض نرمال بودن ئوزیع مي 10/1از  ئربزرگشدل 

 شود.يمنمرات پذیرفته 

داری هر يمعنگردد، سطو مشاهدل مي 1که در جدول  طورهمان

چهار آمارل چندمتغیری، یعني اثر پیالیي، المبدای ویلکز، اثر هتلینگ 

(. بدین >10/1pاست ) 10/1 از ئرکوچكروی، ین ریشهئربزرگو 

 رضایت شود که بینئرئیب فرض صفر آماری رد و مشخص مي

آزمون ئفاوت معناداری و کنترل، در پس زناشویي دو گرول آزمایش

سازی روابط يغنئوان گفت برنامه وجود دارد. بر این اساس، مي

بودل است. به منظور  مؤثرزناشویي  زناشویي بر افزایش رضایت

ی اهمؤلفهبررسي ئفاوت دو گرول آزمایش و کنترل در هر یك از 

 ادل قراررضایت زناشویي، آزمون اثرات بین آزمودني مورد استف
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 گرفت که نتیجه آن به شرح زیر است:

آزمودني برای مقایسه نتایج آزمون اثرات بین 1در جدول 

های آزمایش و کنترل ی صمیمیت زناشویي، در افراد گرولهامؤلفه

آزمون نشان دادل شدل است. با ئوجه به نتایج ارا ه شدل، در مرحله پس

راین، بناب؛ باشددار ميمعني اهمؤلفهدست آمدل برای ئمامي به Fمقدار 

به  گیرد. با ئوجهیید قرار ميئ فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد 

ئر بودن میان ین نمرات گرول آزمایش در مرحله پس آزمون، باال

و  بودل رمؤثسازی روابط زناشویي يغنشود که برنامه چنین نتیجه مي

 شود.زناشویي مي موجب افزایش رضایت

 

 هایانسوار. نتیجه آزمون لوین برای بررسي هم ني 1جدول

 متغیر F  0ی آزاددرجه 2آزادی درجه داریيمعنسطو 

 عملکرد جنسي 101/1 12 0 111/1

 ارئباطات 110/1 12 0 010/1

 حل ئعارض 303/1 12 0 130/0

 ئحریف آرماني 112/1 12 0 220/01

 نمرل کل 101/1 12 0 111/1

 

 

 اسمیرنوف برای بررسي نرمال بودن ئوزیع نمرات -نتایج آزمون کلموگروف . 0جدول

 آزمونپس آزمونیشپ 

 داریيمعنسطو  کالموگروف اسمیرنوف Z داریيمعنسطو  کالموگروف اسمیرنوف Z متغیر

 110/1 013/1 111/1 023/1 عملکرد جنسي

 120/1 020/1 111/1 023/1 ارئباطات

 013/1 010/1 021/1 011/1 حل ئعارض

 113/1 211/1 113/1 221/1 ئحریف آرماني
 

 

 آزمایش و کنترل در گرولیانس چندمتغیری برای مقایسه صمیمیت زناشویي کووار. نتایج ئحلیل 1جدول

 سطو معناداری درجه آزادی خطا آزادی اثردرجه F مقادیر هاآزمون اثر

 گرول

 b131/31 111/1 111/00 110/1 122/1 اثر پیالیي

 b131/31 111/1 111/00 110/1 212/1 المبدای ویلکز

 b131/31 111/1 111/00 110/1 112/2 اثر هتلینگ

 b131/31 111/1 111/00 110/1 112/2 رویین ریشهئربزرگ

 
 

 آزمونی صمیمیت زناشویي گرول آزمایش و کنترل در پسهامؤلفه. آزمون اثرات بین آزمودني برای مقایسه 1جدول

 اندازل اثر سطو معناداری F میان ین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع متغیر

 عملکرد جنسي
 112/1 0 201/23 گروهيبین

100/22 110/1 101/1 
 013/1 02 111/1 يگروهدرون

 ارئباطات
 022/2 0 111/02 گروهيبین

122/23 110/1 111/1 
 002/1 02 121/1 يگروهدرون

 ضحل ئعار
 111/1 0 131/2 گروهيبین

111/02 110/1 021/1 
 132/1 02 211/0 يگروهدرون

 ئحریف آرماني
 121/2 0 002/01 گروهيبین

210/02 110/1 001/1 
 010/1 02 012/1 يگروهدرون

 
 

 گيریبحث و نتيجه
براساس نتایج بدست آمدل، برنامه غني سازی روابط زناشویي 

باعث بهبود کیفیت رضایت زناشویي زوجیني که مت ثر از سانحه و 

های امیني گردد. این نتیجه، با یافتهيماند، یدلگردحوادث ئروریستي 

همکاران (، اورکي و 2101) یرسانلياو  کالکان (،0310) یدریحو 

( 0321) نژاد و همکاران( و عیسي0311کاران )هم(، امیدیان و 0310)



 0312دی( )زمستان، 22 ، شمارل02دورل                                                                                                                    وانشناختي                      مجله علوم ر
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 همسو است.

روي  ئوان گفت که افراد دريم در ئبیین و ئحلیل نتایج پژوهش

آموزند که منجر به ئغییر يمی را هامهارتسازی روابط زناشویي غني

شود و به مرور زمان ئوانمندی ایجاد يم همسرشانرفتار در خود و 

ند. از آنجایي که این سبك با ئوافو یابيمسبك زندگي جدید را 

 تارهارفگیرند چ ونه با مرور زمان يمیاد  آنهاشود، يمهمسران ائخاذ 

هند دی ارئباط زناشویي نامطلوب شانرا با کمك هم ئغییر هاسبكو 

ی هامهارتئوان گفت يم(. به لحاظ نظری 0310امیني و حیدری، )

ی هستند که برای کمك به بر هامهارتغني سازی روابط زناشویي، 

 هافرهنگیباً در همه ئقرو  هاخانوادلئرین ئمایالت یقوآوردن 

ین این مهمتر( 2100) يجرنکاربرد دارند و براساس نظر جسي و 

ئمایالت عشو، دلسوزی، ئعلو، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت را 

 سر وکه هر زوج این ئمایالت را برای همشوند. در صورئييمشامل 

خانوادل برآوردل نماید، به عنوان یك کارکرد رواني ا اجتماعي 

ئواند جو مراقبتي پایدار، عشو و يماساسي در روابط زناشویي 

 دینمانفس و رشد رواني اعضای خانوادل را ئقویت صمیمیت، عزت

سازی به شیول ارئقاء روابط، (. غني0311عیسي نژاد و همکاران، )

اشویي مندی زنر روابط زناشویي شدل و رضایتباعث افزایش ئوافو د

ان همکارنژاد و های عیسيبخشد. این نتایج با یافتهيمرا بهبود 

 ینظر( و 2100ساندرا )(، بیرس و 2102همکاران )(، لندیس و 0321)

 ( همسو است.0321)

مندی سازی به شیول ارئقاء و رضایت، غنيهاپژوهشدر این 

زناشویي را افزایش دادل است. از آنجا که زناشویي، روابط سازگاری 

سازی به آموزي مهارت مذاکرل و حل ئعارض بخشي از فرآیند غني

و  هامهارتئوان گفت آموزي این يماختصاص دادل شدل است، 

در رسیدن  هازوجانتقال آن به محیط خارج از جلسات آموزشي، به 

ه اکرل، ببه ئوافو و همفکری کمك نمودل است. مهارت بحث و مذ

ئا  ود،شيمعاطفي( مثبت آموخته )برای حفظ فضای هیجاني  هازوج

که از موضوعات مشکل بحث شود، از این طریو از افزایش زماني

 (.0310محمد اورکي و همکاران، شود )خشم جلوگیری 

سازی روابط زناشویي باعث افزایش انسجام و همبست ي در غني

د و های عیسي نژاشود، این نتیجه نیز با یافتهيمروابط زناشویي 

( همسو 0310همکاران )( و اورکي و 0321) ینظر(، 0321همکاران )

است. انسجام زناشویي، نزدیکي و همساني عملکرد زوج در امور 

ای ینهزمدهد. مهارت بحث و مذاکرل، يمروزمرل زندگي را نشان 

م رفتاری دست یابند و بتوانند به ئفاه هازوجکند ئا يمفراهم 

ناهمساني در رفتار و عملکرد کاهش یابد. همچنین، مهارت ئغییر خود 

و کمك به ئغییر همسر، زوج را به سمت نوعي ئشابه و ئفاهم مشترک 

دهد. این ئوافو برای ئغییر، باعث ایجاد ئغییرات رفتاری در يمسوق 

 ام در روابطرفتار زن و شوهر شدل و منجر به ایجاد هماهن ي و انسج

 (.0310اورکي و همکاران، شود )يمزناشویي 

ی هاپژوهشبه طور کلي نتایج بدست آمدل از ئحقیو حاضر و 

 سازی روابط زناشویي باالی رضایتدهند که برنامه غنييماخیر نشان 

زناشویي زوجیني که بنحوی در معرض حوادث و سانحات ئروریستي 

سجام ه و باعث ایجاد هماهن ي و انیر مثبت گذاشتئ ث، اندگرفتهقرار 

گردد. ئجربه ثابت کردل است که عمو صمیمیتي يمدر روابط زوجین 

 کنند به مقدار زیادی به ئوانایي آنانيمایجاد  روابطشانکه دو نفر در 

 یشان به صورتآرزوهاو  هاخواستهنیازها،  در بیان افکار، احساسات،

در  . این صمیمیت و ئوانایيروشن، دقیو و به نحو مؤثر بست ي دارد

شود که طرفین در حل ئعارض و يمبیان افکار و احساسات، باعث 

د باشنيمشان که ناشي از حوادث و سایر عوامل یاموجودلمشکالت 

ی جدیدی را در جهت پیشبرد یك راهکارهاموفو باشند و بتوانند 

 اورکي و همکاران(.دهند )زندگي خوب ارا ه 

کرد  گیریئوان نتیجهيمبه آنها اشارل گردید  لذا از مطالبي که

سازی روابط زناشویي ی غنيهابرنامهکه برگزاری جلسات آموزي 

زوجین برای همسراني که به نحوی در معرض مشکالت خانوادگي 

 اندهگرفتو یا عوامل خارجي مثل حوادث و سانحات ئروریستي قرار 

رض بر افزایش ئعارسد و آموزي ارئباط و حليمضروری بنظر 

باشد. بنابراین برای افزایش رضایت يمسازگاری زناشویي مؤثر 

زناشویي زوجیني که در معرض هرگونه مشکالت چه درون 

ای زیر یشنهادهپ، اندگرفتهخانوادگي و چه سایر حوادث بیروني قرار 

 گردد.يمئوصیه 

 پیشنهادات

روابط سازی . برنامه آموزشي مستمر و منظم برنامه غني0

 مندی زناشویي زوجین درزناشویي زوجین به منظور افزایش رضایت

 ی آموزشي رسمي کشور.نهادهامراکز دانش اهي و سایر 

های آموزشي( کوئال مدت در کارگالها ). برگزاری ورکشاب2

این زمینه در بین اقشار مختلف جامعه، بخصوص برای آیندل افرادی 

 ندارند. که دسترسي به مراکز آموزشي رسمي

. آموزي و ئربیه نیروهای انساني مسلکي و کار ورزیدل در این 3

 زمینه و استخدام آنها در مراکز مشاورل و راهنمایي.
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 های پژوهشیتمحدود

محل  در استان) اینترنت. عدم دسترسي کافي به برق شهری و 0

یاز مورد ن اینترنتسکونت خود دو روز در هفته برق شهری داریم و 

 کنیم(.يمکارئي ئهیه های سیمخود را از طریو اینترنت

تان در افغانس) يپژوهش. عدم دسترسي کافي به منابع علمي و 2

های پژوهش ران یازمندینگوی ی معتبر علمي که پاسخهاژورنال

 باشد بسیار نادر و ان شت شمار است(.

ل دوری ول به دلی. مشکل ارئباطي با استاد راهنما و نویسندل مسئ3

یمیل، شد، ايمدچار مشکل  اینترنترال، از افغانستان ئا ایران )گاهي 

 کرد(.ينموائساب و ئل رام درست کار 

 منابع
سازی (. اثربخشي آموزي برنامه غني0310)اورکي، محمد و همکاران 

مجله ارئباط بر میزان سازگاری زناشویي دانشجویان مت هل. 
 .00-10(، 21) 00شناخت اجتماعي، 

(. بررسي اثربخشي آموزي غني سازی 0310حسن )امیني، مهسا و حیدری، 

روابط بر ارئقاء کیفیت زندگي و رضایت زناشویي دانشجویان 

 .23-30(، 20) 02مجله آموزي و سالمت جامعه، . مت هل

سازی (. اثربخشي آموزي برنامه غني0313همکاران )جمالي، عبداله و 

صل نامه فوابست ي مهر ورزانه )رمانتیك( زنان.  ارئباط زناشویي بر
 .021 -011(، 11) 01خانوادل پژوهي، 

(. اثربخشي افزایش دانش جنسي بر 0313همکاران )راست و، ناهید و 

 01 مجله مطالعات روانشناسي بالیني، .مت هلرضایت زناشویي زنان 

(23 ،)12-30. 

سازی روابط بر نامه غني(. اثربخشي بر0321همکاران )عیسي نژاد، امید و 

(، 2) 2مجله علوم رفتاری، بهبود کیفیت روابط زناشویي زوجین. 

01-1. 

(. عملکرد حافظه بیماران مبتال به 0321همکاران )رضا و مرادی، علي

 ،مجله علوم رفتاریاختالل استرس پس از سانحه ناشي از جنگ. 
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