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   ييت زناشويبر رضا ) ازدواجي سازيغن (ميتا طرح ي اثر بخشيبررس
  هاي دانشجو زوج

  ۴، حسين حسن آبادي۳مرتضي مدرس غروي، ٢ حميد رضا آقا محمديان شعر باف،١زهره عدالتي شاطري
   zohreedalaty@yahoo.com ٠٥١١-٨٦٤٨٠٠٢ تلفن )لؤو مسمؤلف(  دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران،كارشناس ارشد روانشناسي باليني -١
  ، مشهد، ايران دانشگاه فردوسي،استاد گروه روانشناسي -٢
  ، مشهد، ايران دانشگاه علوم پزشكي مشهد،استاديار گروه روان پزشكي -۳
  ، مشهد، ايران دانشگاه فردوسي،استاديار گروه روانشناسي -۴

  
 چكيده

 وقت و انرژي صرف آماده معموالًها   اما زوج،اگرچه ازدواج يكي از مهمترين تصميمات زندگي هر فرد است :دفنه و هيزم
ها در همان سالهاي اول ازدواج خود تعارضات زناشويي قابل توجهي   بسياري از زوجكنند و  نميشدن براي ورود به اين رابطه

  پيشگيري از، مرتبط استانی با بسياري پيامدهاي طوالني مدت جسمي و رواشويياز آنجا كه نابساماني ارتباط زن. كنند تجربه مي
معروف در كاربرد و  پريكي از رويكردهاي .  سالمت شده استةجزء اولويتهاي روانشناسان و متخصصان حيطزا   آسيباين عواقب

كند   كه تالش مي،ها رتقا ارتباط زوجغني سازي ازدواج رويكردي است آموزشي با هدف ا. اين زمينه غني سازي ازدواج است
 و مهارتهاي ارتباط كارآمد و حل مساله ، نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت را تقويت نمايد راها زوج

  .استهاي ايراني ارزيابي شده  هاي غني سازي ازدواج بر روي زوج سودمندي يكي از برنامه مقالهدر اين . نها را گسترش دهدآ
 .دوگروه ناهمسان با پيش آزمون و پس آزمون است است و طرح مورد استفاده يشي مطالعه حاضر از نوع شبه آزما:يروش بررس

مندي  براي ارزيابي رضايت) داس(دو مقياس رضايت زناشويي انريچ و تطابق دو نفري .  زوج در اين مطالعه شركت داشتند۱۵
هاي  آموزش) گروه آزمايشي( زوج ۸ .پيگيري مورد استفاده قرار گرفتون، پس آزمون و ها در سه مقطع پيش آزم زناشويي زوج

ها با کمک  داده. موزشي دريافت نكردندآهيچ ) گروه كنترل(ديگر  زوج ۷ دريافت نمودند و غني سازي تايم را ةاي برنام ده هفته
  .ل شديه و تحلي تجزي و استنباطيفيآمار توص

در حالي كه نمرات گروه آزمايش بهبود . ها طي مدت مطالعه بود ز عدم تغيير نمرات گروه كنترل در مقياسكي اانتايج ح :ها افتهي
 اس داسي در مقهمچ و ياس انريدر مقهم  ،پيگيري نيز حفظ شده بودتا مرحله معناداري در پس آزمون داشت و اين بهبود 

)۰۰۱/۰p<( .  
 يا  در نمونهيي زناشويمند تيش رضاي در افزا ازدواجيساز ي غنة برناميها وزش آمين پژوهش سودمندي اياه افتهي: يريگ جهينت

  . کند يد ميي را تايراني ايها از زوج
  يي زناشويمند تيم، رضاي ازدواج، طرح تاي سازي غن:ها كليد واژه
   ۲۱/۱۰/۸۸ :      پذيرش مقاله۷/۱۰/۸۸ :      اصالحيه نهايی۱۰/۹/۸۸ :وصول مقاله

  
  مقدمه
 تنظيم ،از وظايف هنجارهاي اخالقي جوامع يکي

براي روش ترين  انساني  و استروابط زن و مردح يصح

هاي  طي دهه. )١( پيوند زناشويي است ،تنظيم اين روابط
 ارتباطاتو حذف  ي اجتماعير ساختارهاييبا تغگذشته، 

 ارتباط زناشويي، خانواده گسترده و اجتماعات مكمل
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 ...بررسی اثر بخشی طرح      ٩٠

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

انتظارات زوج و از سوي  ش از گذشته نقطه تمركزيب
  ).٢(ديگر عامل دلسردي براي آنها شده است 

ثير بسزايي بر خانواده و أ، تت زناشويييرضا
 به اعتقاد .گذارد سالمت جسمي و رواني اعضاي آن مي

كنند،  اغلب افرادي كه ازدواج مي، ٢ و هالوگ١ماركمن
در آغاز زندگي داراي سطح بااليي از رضايت زناشويي 

که با گذشت زمان ، اما عالوه بر افت تدريجي )٣(هستند 
 در همان ،)٣و ٤(دهد  يرخ مرضايتمندي زناشويي در 

 جدي رخ مشکالتهاي اول ازدواج نيز  ها و ماه هفته
 ةتواند رضايت و ثبات رابط  حل نشود مياگردهد كه  مي

  .)٥(زناشويي را تهديد كند 
، تعارضات زناشوييعتقد است م، ٣ينيس

 در مردان،  سالمت جسمي، مخصوصاًكننده بيني پيش
هل است و وجود تعارض با احتمال أمتمطلقه خواه  خواه

بيشتر بروز بيماريهاي مزمن در هر دو گروه مرتبط است 
 زناشويي به طور مثبتي با ميزان سالمت ةكيفيت رابط. )٦(

 ايمني فيزيولوژيكي و وجود ،عمومي؛ مصونيت بيشتر
 عليه عوامل ويروسي و عملكرد هاي بيشتر بر بادي آنتي

  . )٦(بهتر سيستم قلبي عروقي رابطه دارد 
بعد از مرگ  نابساماني زناشويي و طالق را ،٤بلوم

زا  ناگهاني در خانواده، از مهمترين عوامل تنيدگي
 اختالالت ةمشكالت ارتباطي با خطر توسع). ٣(داند  يم

 هر و بدكاري جنسي دررواني، مانند اختالالت اضطرابي 
مصرف الكل در مردان،  ، افسردگي در زنان، سوءدو نفر

همراه ز ينكودكان به ويژه پسران در و مشكالت رفتاري 
 طي تعامل ،هاي ناشاد كودكان ازدواج. )٣و٧و٨(است 

هاي شاد برانگيختگي  با والدين، بيش از كودكان ازدواج

                                                
1. Markman, H. 
2. Hahlweg, K.. 
3. Yenes, A. 
4. Bloom, B. 

 و )٦(كنند  اوتونوميك و استرسهاي مزمن را تجربه مي
با ي كه از ازدواج خود راضي هستند، بيشتر مادران

 و آنها را اجتماعي بار كودكان خود ارتباط دارند
   .)۹(آورند  مي

ها، حداقل در   ازدواجة زناشويي در هممشکالت
کن مراجعه به زوج يل ،اي از زمان، وجود دارد برهه

 آشفته يها ن اقدام زوجي آخر غالباًيا درمانگران حرفه
هاي  مشكالت زوجمعتقد است  ،٥رنويبونگ. است

 سال ٦كننده به روان درمانگران به طور متوسط از  مراجعه
ها طي اين زمان فشارهاي  زوج. )١٠ (اند قبل شروع شده

عاطفي و عوارض جسمي و رواني بسياري تجربه 
تا حد تواند  يمكنند، كه با مداخالت پيشگيرانه  مي

حتمال اينكه ن معتقدند، ايمحقق). ١١(ابد يزيادي کاهش 
يك زوج تازه ازدواج كرده با چند الگوي رفتاري 

هاي پيشگيرانه  در برنامهشرکت مخرب، بتوانند با 
 بيشتر از زوجي است که سالها ،ارتباطشان را حفظ كنند

در الگوهاي منفي ارتباطي پيچيده شده و اكنون 
خواهند با كمك زوج درماني سنتي رابطه شان را  مي

هاي  اگر شيوهبه عالوه، . )١٠ و ١٢-١٤(ترميم كنند 
رود را ايفا كنند، بهاي  پيشگيرانه نقشي كه انتظار مي

اقتصادي كه فرد و اجتماع براي مداخالت درماني 
  ). ١١و١٥(يابد  پردازد، تا حد زيادي كاهش مي مي

هاي  ري از بروز نارضايتيپيشگي ييكي از روشها
. ت اس٦هاي غني سازي ازدواج ، برنامهزناشويي

 رويكردي است آموزشي براي بهبود ،سازي ازدواج غني
روابط زوجين و هدف آن كمك به زوجها براي آگاهي 
از خودشان و همسرشان، كاوش احساسات و افكار 
همسرشان، گسترش همدلي و صميميت و رشد ارتباط 

                                                
5. Buongiorno, J. 
6. Marriage Enrichment Programs. 
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 ٩١      زهره عدالتی شاطری

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سياست گذاران، ). ١٦(ثر و مهارتهاي حل مساله است ؤم
ر ما تاكنون توجه محققين و روان درمانگران كشو

غني سازي رانه از جمله يشگيپهاي  چنداني به شيوه
روشها نياز به بررسي علمي ن يا و ،اند ازدواج نداشته

د ي نماين مطالعه تالش دارد بررسيا). ١٧( شتري داردبي
 يراني ايها  زوجي ازدواج بر روي سازي غنيا روشهايآ

 در ياري بسي، با تابوهاي و مذهبي سنتيکه در بافت
 در ييل زناشويان مساي و بيخصوص ارتباطات خانوادگ

ر گذار خواهد يثأز تيناند  افتهيگانه پرورش يحضور افراد ب
  بود؟

  
   بررسیروش

 شبه آزمايشي است و از طرح يقيمطالعه حاضر تحق
در اين طرح از دو .  استفاده شده استگروه کنترل نابرابر

من اعمال  و ضيددگر گروه كنترل و آزمايش استفاده
متغير مستقل در گروه آزمايش، از هر دو گروه پيش 

  .دمآ آزمون و پس آزمون به عمل 
هلي بود كه أعه آماري شامل تمام زوجهاي متجام

يك يا هر دو نفرشان دانشجو و ساكن يا در حال تحصيل 
حجم نمونه با توجه به تعداد مجاز . ندودبدر شهر سبزوار 

 است  زوج۸ تا ۵ که TIMEک گروه ي شرکت در يبرا
 گروه يبرا زوج ۷ش و ي گروه آزمايبرا زوج ۸ ،)۱۸(

  .در نظر گرفته شد و نمونه از نوع در دسترس بودکنترل 
 از گروه داوطلب براي كننده هاي شركت زوج

شركت در اين آموزشها، بر اساس مالك پذيرش مطالعه 
عدم ابتال هر دو نفر به اختالالت جسمي و رواني (

هاي آزمايش و كنترل تقسيم  نتخاب و به گروه، ا)مزمن
 بود و در ۸/۲۲كنندگان  ميانگين سني شركت. شدند
ها  هيچ كدام از زوج. ندقرار داشتسال  ۲۷ تا ۲۰دامنه 

 ۲ ازدواج قبلي نداشتند، ميانگين سنوات ازدواج ةسابق

ها از كارداني تا كارشناسي  سال و دامنه تحصيالت زوج
 زوج در گروه ۵گروه كنترل و  زوج در ۳. ارشد بود

ها بدون فرزند   زوجةآزمايش داراي يك فرزند و بقي
  .بودند

)  نفر۱۶( زوج دانشجو ۸ش که شامل يگروه آزما
در ده جلسه آموزش غني سازي بر اساس طرح تايم بود 

شركت نمودند و نتايج حاصل از اين مداخله با گروه 
مدت  زوج دانشجو كه طي اين ۷آزمايش متشكل از 

 مقايسه ،تحت هيچ نوع آموزش و يا مشاوره قرار نداشتند
  . شد

مندي زناشويي  در اين مطالعه از دو مقياس رضايت
 ةپرسشنام. استفاده شد) داس(انريچ و سازگاري دو نفري 

 است كه يلؤا س۱۱۵ک ابزار ي يي زناشويمند تيرضا
 ارزيابي ي كل اين آزمون براةدر اين مطالعه نمر

.  زناشويي به كار رفته استةها از رابط زوجرضايتمندي 
نه با ي پرسشنامه پنج گزيها الؤک از سي هر يبرا

 ة باالتر نشانة منظور شده است و نمر۴ تا ۰ از يگذار نمره
هاي مورد سنجش پرسشنامه  حيطه. شتر استيت بيرضا

 يتمندي، رضاييت زناشويشامل تحريف آرماني، رضا
، يرت مالي تعارض، مد، حليي، ارتباطات زناشويشخص

، فرزندان، خانواده و ياوقات فراغت، روابط جنس
باشد  گيري مذهبي مي دوستان، مساوات طلبي و جهت

ضرايب آلفاي پرسشنامه در گزارش السون و ). ۱۹(
براي خرده مقياسهاي اين پرسشنامه به ترتيب  ،همكاران

  :  )۱۹ (از اين قرارند
۹/۰ ،۸۱/۰ ،۷۳/۰ ،۶۸/۰، ۷۵/۰ ،۷۴/۰ ،۷۶/۰ ،۴۸/۰ ،

۷۷/۰ ،۷۲/۰ ،۷۱/۰ ،۷۳/۰.  
ز ي ن،ياسها در مطالعه رسولين خرده مقي ايب آلفايضرا

  ):۴(ن قرارند يب از ايبه ترت
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 ...بررسی اثر بخشی طرح      ٩٢

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۹/۰ ،۸۱/۰ ،۷۸/۰ ،۸۵/۰ ،۷۵/۰ ،۷۴/۰ ،۸۴/۰ ،
۷۱/۰ ،۸۶/۰ ،۷۲/۰ ،۹۱/۰ ،۸۶/۰.  

يب آلفاي خرده مقياسهاي انريچ در همچنين ضر
هاي مساوات  براي نقش (۶۸/۰چندين تحقيق متفاوت، از 

 ۷۹/۰با ميانگين ) براي رضايت زناشويي (۸۶/۰تا ) طلبي
 ضريب همبستگي ،در پژوهش مهدويان). ۱۹(بوده است 

براي ) با فاصله يك هفته(پيرسون در روش بازآزمايي 
 به دست ۹۴۴/۰ و براي گروه زنان ۹۳۷/۰گروه مردان 
ضريب همبستگي پرسشنامه انريچ با . آمده است

، و با ۶۰/۰ تا ۴۱/۰مقياسهاي رضايت خانوادگي 
 است كه ۴۱/۰ تا ۳۲/۰مقياسهاي رضايت از زندگي 

 خرده مقياسهاي اين ة كلي و روايي سازه آن استةنشان
كنند،  پرسشنامه زوجهاي راضي و ناراضي را متمايز مي

دهد از روايي مالك خوبي برخوردار  اين نشان ميکه 
  . )۱۹(است 

 نيز يك ١)داس( زن و شوهري مقياس سازگاري
 است كه براي ٢الي ساخته شده توسط اسپينرؤ س۳۲ابزار 

 زناشويي از نظر زن و شوهر به كار ةارزيابي كيفيت رابط
هاي زناشويي  رود و به صورت وسيع در پژوهش مي

تحليل عاملي نشان ). ۲۰(مورد استفاده قرار گرفته است 
: سنجد  را ميدهد كه اين مقياس چهار بعد رابطه مي

رضايت دو نفري، همبستگي دو نفري، توافق دو نفري و 
در  (۵ تا ۰در نمره گذاري نمرات بين . ابراز محبت

 ۰تواند بين  گيرد و نمره كل مي قرار مي) مقياس ليكرت
  .  باشد۱۵۱تا 

كل  ةاعتبار نمر ، و همکارانيدر مطالعه حسن شاه
  شده استشگزار ۹۲/۰مقياس با آزمون آلفاي كرنباخ 

ن يرا به اهمساني دروني خرده مقياسها اسپاينر،  ).۲۱(

                                                
1. Dyadic Adjustment Scale (DAS). 
2. Spanier. 

، ۹۴/۰رضايت دو نفري : شرح گزارش کرده است
 و ابراز ۹۰/۰، توافق دو نفري ۸۶/۰همبستگي دو نفري 

 برازنده و همکاران يبر اساس ادعا). ۲۲ (۷۳/۰محبت 
هل و مطلقه در هر أ متيز زوجهاياس با قدرت تمين مقيا

 شناخته شده نشان ياه  گروهي خود را براييال، رواؤس
عالوه بر اين مقياس داس روايي همزمان ). ۲۱(داده است 

باشد   نيز دارا مي٣با مقياس رضايت زناشويي الك واالس
)۱۹ .(  

ده ـ بدست آميها داده نرمال بودن ي بررسيبرا
. اسميرنف استفاده شد -  ابتدا از آزمون كلموگروف

  يريگ ن دو گروه در مراحل آزموني بيي دوتايها سهيمقا
رات رخ داده يي دو جامعه مستقل و تغTتوسط آزمون 

 پيالز، يگروه توسط آزمونها سه مرحله در هر يط
 ي بررسيبي تعقيويلک، هتلينگ و روي و آزمونها

  .ديگرد
  

  ها يافته
از آنجا كه نرمال بودن توزيع نمرات، مهمترين 

ري به كار رفته در پيش فرض استفاده از آزمونهاي آما
 - آزمون كلموگروفدر ابتدا ها بود،  تحليل داده

ج ي که نتاها انجام شد اسميرنف بر روي نمرات آزمودني
ع نمرات در همه مقاطع ي از نرمال بودن توزيحاک
   . بوديابيارز

 بر روي ميانگين نمرات دو Tآزمون  يدر گام بعد
ام شد انجپيش آزمون ة گروه كنترل و آزمايش در مرحل

  . آمده است۱ج آن در جدول يکه نتا

                                                
3. Locke - Wallace Marital Adjustment scale. 
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 ٩٣      زهره عدالتی شاطری

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

   پيش آزمونة دو جامعه مستقل براي ميانگين نمرات دو گروه كنترل و آزمايش در مرحلTنتايج آزمون : ۱جدول 
ها  آزمون همساني واريانس

)Levene(  
   براي همساني ميانگين هاTآزمون 

  

F  ضريب معناداري  T  درجه آزادي  P طاي استانداردتفاوت خ  تفاوت ميانگين  

  ۵۷۳/۷  ۴۶۴/۰  ۹۵۲/۰  ۲۸  ۶۱/۰  با فرض همساني واريانس ها

يچ
انر

  با فرض ناهمساني واريانس ها  

۸۰۴/۳  ۰۶۱/۰  

۶۳/۰  ۲/۲۷  ۹۵۱/۰  ۴۶۴/۰  ۴۱۳/۷  
  ۵۲۵/۲  ۲۵۹/۰  ۹۱۹/۰  ۲۸  ۱۰۳/۰  با فرض همساني واريانس ها

س
دا

  با فرض ناهمساني واريانس ها  

۴۶۹/۰  ۴۹۹/۰  

۱۰۲/۰  ۴۷/۲۴  ۹۲۰/۰  ۲۵۹/۰  ۵۴۳/۲  

  
ها در هر دو مقياس  داري براي ميانگين سطوح معني

هاست  داري بين گروه نشانگر عدم وجود تفاوت معني
)۹۵۲/۰=p۹۱۹/۰ چ وي انري برا=pن يج اينتا).  داسي برا

ش و کنترل در يدهد دو گروه آزما يآزمون نشان م
ن يو بنابرااند   نداشتهي مطالعه تفاوت معناداريابتدا

تغييرات مشاهده شده در گروه آزمايش مستقل از 

و هاي اين گروه با گروه كنترل  تفاوتهاي اوليه آزمودني
   . باشدير مداخالت درمانيثأ از تيتواند ناش يم

 سه مرحله يش طيرات نمرات گروه آزماييسپس تغ
پيالز، ويلک،  ي با استفاده از آزمونهايريگ آزمون

 ۲ ج آن در جدولي شد که نتايسبررهتلينگ و روي 
   .آمده است

  
  هاي انريچ و داس هاي نمرات مقياس نتايج آزمونهاي پيالز، ويلک، هتلينگ، و روي بر روي ميانگين: ۲جدول 

  گيري  گروه آزمايش در سه مرحله آزمون
  P  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضيه  F  ارزش  آزمون آماري  

 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۳۴۷/۹۸  ۹۳۴/۰  پيالز

 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۳۴۷/۹۸  ۶۶/۰  ويلک

 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۳۴۷/۹۸  ۰۵۰/۱۴  هتلينگ

  انريچ

 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۳۴۷/۹۸  ۰۵۰/۱۴  روي

  ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۲۳۲/۸۶  ۹۲۵/۰  پيالز
 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۲۳۲/۸۶  ۰۷۵/۰  ويلک

 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۲۳۲/۸۶  ۳۱۹/۱۲  هتلينگ

  داس

 ٠٠٠/٠  ۰۰۰/۱۴  ۰۰۰/۲  ۲۳۲/۸۶  ۳۱۹/۱۲  روي

  
ضرايب به دست آمده، نشانگر وجود تفاوت 

ها در اين سه مرحله  معنادار بين ميانگين نمرات آزمودني
 در نمرات انريچ و :۳۴۷/۹۸Fو  >۰۰۱/۰p(باشد  مي

۰۰۱/۰p< ۲۳۲/۸۶ وF:در نمرات داس  .(  

  
هايي كه تفاوت  به منظور مشخص نمودن گروه

هاي فوق  معنادار بين آنها به معناداري ضريب آزمون
در . قيبي استفاده شدهاي تع منجر شده است، از آزمون

  . نتايج اين آزمون ها آورده شده است۳جدول 
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 ...بررسی اثر بخشی طرح      ٩٤

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  گيري نتايج آزمون تعقيبي نمرات انريچ و داس گروه آزمايش در سه مرحله آزمون: ۳جدول 
 

۱عامل  ۲عامل   )۲-۱(تفاوت ميانگين    P خطاي استاندارد 

-۵۰۰/۶۱ پس آزمون پيش آزمون  ۲۱۳/۵  ۰,۰۰۰ 
-۵۶۳/۵۷ پيگيري   ۰۶۵/۴  ۰,۰۰۰ 

۵۰۰/۶۱ پيش آزمون پس آزمون  ۲۱۳/۵  ۰,۰۰۰ 
۹۳۸/۳ پيگيري   ۱۵۹/۲  ۲۶۵/۰  

۵۶۳/۵۷ پيش آزمون پيگيري  ۰۶۵/۴  ۰,۰۰۰ 

  
  

  انريچ

-۹۳۸/۳ پس آزمون   ۱۵۹/۲  ۲۶۵/۰  
-۵۰۰/۲۰ پس آزمون پيش آزمون  ۲۶۴/۲  ۰,۰۰۰ 

-۳۷۵/۲۳ پيگيري   ۷۲۰/۱  ۰,۰۰۰ 
۵۰۰/۲۰ پيش آزمون پس آزمون  ۲۶۴/۲  ۰,۰۰۰ 

-۸۷۵/۲ پيگيري   ۶۸۳/۱  ۳۲۵/۰  
۳۷۵/۲۳ پيش آزمون پيگيري  ۷۲۰/۱  ۰,۰۰۰ 

  
  

  داس

۸۷۵/۲ پس آزمون   ۶۸۳/۱  ۳۲۵/۰  
  

 آمده است، مقدار سطح ۳ جدولهمانگونه كه در 
پيش آزمون و پس آزمون، و  ي برايدار معني
زمون و پيگيري در مقياس انريچ به ترتيب برابر با آ پيش
۰۰۱/۰p< ۰۰۱/۰ وp<تفاوت بين آنها وباشد،   مي 

اما تفاوت بين مراحل پس آزمون و . دار است معني
دهد  يج نشان مين نتايا. دار نيست پيگيري معني

 در نمرات ير معناداريثأمداخالت انجام شده ت
ج ين نتايها در مرحله پس آزمون داشته است و ا ينآزمود

گر يز حفظ شده و به عبارت دين يريگيدر مرحله پ
 با ي تفاوت چندانيريگيها در مرحله پ ينمرات آزمودن

  .مقطع پس آزمون نداشته است
 گروه كنترل در سه مقطع تفاوت ميانگين نمرات

گيري نيز توسط آزمونهاي پيالز، ويلک، هتلينگ  آزمون
آورده  ۴نتايج اين آزمونها در جدول . و روي بررسي شد

  . شده است

 
  هاي انريچ و داس هاي نمرات مقياس نتايج آزمونهاي پيالز، ويلک، هتلينگ، و روي بر روي ميانگين: ۴ لجدو

  گيري گروه كنترل در سه مرحله آزمون
  P  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضيه  F  ارزش  آزمون آماري  

  ۴۸۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۹۷۲/۰  ۱۳۹/۰  يالزپ
  ۴۸۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۹۷۲/۰  ۸۶۱/۰  ويلک
  ۴۸۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۹۷۲/۰  ۱۶۲/۰  هتلينگ

  
  انريچ

  ۴۸۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۹۷۲/۰  ۱۶۲/۰  روي
  ۴۰۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۷۶۷/۰  ۱۱۳/۰  پيالز

  ۴۰۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۷۶۷/۰  ۸۸۷/۰  ويلک
  ۴۰۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۷۶۷/۰  ۱۲۸/۰  هتلينگ

  
  داس

  ۴۰۶/۰  ۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۲  ۷۶۷/۰  ۱۲۸/۰  روي
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 ٩٥      زهره عدالتی شاطری

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 براي مقياس انريچ و p=۴۸۶/۰داري  ضريب معني
۴۰۶/۰=p براي مقياس داس نشانگر عدم وجود تفاوت 

گيري در گروه كنترل  دار بين سه نوبت آزمون معني
توان نتيجه گرفت، عامل مخلي كه  بنابراين مي. باشد مي

ثير معناداري بر ميزان أيق، تطي مدت اجراي تحق
 وجود نداشته است و ،ها داشته باشد جمندي زو رضايت
ش در يرات مشاهده شده در نمرات گروه آزماييعمده تغ

ش ي گروه آزمايها ي از شرکت آزمودنياس ناشيدو مق
 . بوده استي سازي غنيها در آموزش

  
  بحث

ثير آموزش با رويكرد أنتايج اين مطالعه حاكي از ت
ها  مندي زناشويي زوج ي سازي ازدواج، در رضايتغن

تفاوت معنادار نتايج پس آزمون اعضاي گروه . بود
  و>۰۰۱/۰pبه ترتيب (آزمايش با شرايط كنترل 

۳۴۷/۹۸F: ۰۰۱/۰ در نمرات مقياس انريچ، وp< و 
۲۳۲/۸۶F:و نبود هيچگونه تغيير )  در نمرات مقياس داس

مدت پژوهش، معناداري در نمرات گروه كنترل در 
ها در راستاي  حاكي از اثرگذاري مثبت اين آموزش

  . ها است مندي زناشويي زوج افزايش سطح رضايت
ز نشان داد، دستاوردهاي اين ينتايج پيگيري ن

ها محدود به زمان ارائه آنها نيست و با گذشت  آموزش
تفاوت . كند ثيرات مثبت خود را حفظ ميأزمان ت

وه آزمايشي در مرحله پيگيري دار نتايج اعضاي گر معني
 در نمرات مقياس انريچ، و>p ۰۰۱/۰(با شرايط كنترل 

۰۰۱/۰ p<و نبود تفاوت ) در نمرات مقياس داس
دار بين نمرات پيگيري و نمرات پس آزمون اعضاي  معني

  .يد اين ادعا استؤگروه آزمايش، م

نتايج به دست آمده، همسو با بسياري از تحقيقات 
 ،١به عنوان مثال ماتسون. ين موضوع استانجام شده با ا

 در پژوهشي مشابه با هدف ،٣ و اينگلند٢كريستينسون
 ةثير رويكرد تايم، گزارش نمودند؛ در مقايسأبررسي ت

پيش آزمون و پس آزمون، تفاوت معناداري در نمرات 
ارزيابي زناشويي، پرسشنامه ارتباط  پرسشنامه خود

  . )٢٣( جود داردزناشويي و مقياس تطابق دو نفري و
 زوج را كه بيش ٩٩هالي و اولسون، نيز در تحقيقي 

از دو سال از زندگي مشتركشان نگذشته بود، در چهار 
، آموزش با روش TIMEگروه كنترل، آموزش با روش 

زندگي در كنار يكديگر و آموزش با روش رشد همراه 
هاي سه گروه آزمايشي طي  زوج. با يكديگر قرار دادند

قبل و .  در جلسات غني سازي شركت نمودندده هفته
كنندگان خواسته شد  بعد از آموزشها از تمامي شركت

. هاي انريچ و خشنودي زناشويي را تكميل نمايند مقياس
تحليل نتايج نشان داد، نمرات پس آزمون 

كنندگان در هر سه طرح به طور معناداري باالتر  شركت
مون خودشان از نمرات گروه كنترل، و نمرات پيش آز

كننده سطح  زوجهاي شركت% ٩٨در پايان دوره . است
ها را گزارش  باالي رضايت از شركت در اين گروه

  .)١٨ (نمودند
ثير أ بر روي ت،در پژوهش هيكمن و همكاران

مندي زناشويي،  سازي در رضايت آموزشهاي غني
 ةكننده در دو برنام  زوج شركت٣٧صميميت زناشويي 

الگوي ديگري از غني سازي با  و ACMEغني سازي، 
ها   قبل و بعد از شركت در گروه،٤عنوان ماجراجويي

مورد ) WIQ (٥ صميمت وارينگةتوسط پرسشنام

                                                
1. Mattson, D. 
2. Christensen, O. 
3. England, J. 
4. Adventure Program. 
5. Waring Lntimacy Questionnaire. 
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 ...بررسی اثر بخشی طرح      ٩٦

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ارتباط بين نتايج مطالعه نشان داد،  .بررسي قرار گرفت
هاي هر دو گروه، بهبود معناداري در مقايسه  فردي زوج

وه كنندگان در دو گر با گروه كنترل داشت و شركت
مندي  آزمايشي تفاوت معناداري در بهبود رضايت

 و ٢ و كاودو، و همكاران١ريدلي. )٢٤ (زناشويي نداشتند
، نيز در تحقيقات خود گزارش نمودند؛ ٣گرني

هاي غني سازي در  كنندگان در يكي از برنامه ركتش
ها، افزايش معناداري در  مقايسه با قبل از آموزش

  . )٢٥(مندي زناشويي دارند  رضايت
يد اين فرضيه بود كه ؤ ديگر، ميهاي پژوهش يافته

مندي زناشويي دانشجويان  افزايش معناداري در رضايت
 جلسه سه ساعته آموزش مهارتهاي ٥هلي كه در أمت

، ٤ماركمن. )٢٦(دهد  رفتاري شركت نمايند؛ رخ مي
كنندگان   و همكاران نيز گزارش نمودند شركت٥رينک

ي سازي در پيگيري يك ساله، هاي غن در يكي از برنامه
دستاورهاي مثبت پايان درمان را حفظ نموده بودند و 
همچنان سطوح باالتري از ارتباط مثبت و سطوح 

تري از ارتباط منفي در مقايسه با گروه كنترل  ينيپا
  .)٢٧ (داشتند

در فراتحليل خود  ،٨ و شيهان٧، اسپرينكل٦گيبلين
ز ازدواج، نرخ سازي و پيش ا  غنية برنام٨٥بر روي 

 كه نشان ، گزارش نمودند٤٤/٠ثيرگذاري آنها را أت
دهد وضعيت ارتباط زناشويي نيمي از  مي

افرادي كه % ٦٧ها بهتر از  كنندگان در اين برنامه شركت
 ة مطالع٣٤همچنين نتايج . )٢٥ (اند است شركت نكرده

 هفته نشان داد، نرخ ٥٢ تا ٢همراه با پيگيري از 
                                                
1. Ridley. 
2. Cavedo. 
3. Guerney. 
4. Markman, H. 
5. Renick, M. 
6. Giblin, P. 
7. Sprenkle, D. 
8. Sheehan, R. 

). ٢٥( است ٣٤/٠ آموزشها در پيگيري ثيرگذاري اينأت
ثير آموزش به زوج بر أنتايج پژوهش رهنما نيز ت

ال در پرسشنامه ؤ مورد سيمندي از ابعاد ارتباط رضايت
  . )٢٨ (انريچ، را مورد تاييد قرار داده است

  
  گيری نتيجه

لف ؤدر مجموع مطالعات مختلفي كه در دسترس م
مگير مداخالت ثيرات چشأيد تؤقرار داشتند، همگي م

ها بودند، و در  غني سازي بر بهبود ارتباط زناشويي زوج
 نتايجي غير همسو با اين ،لفؤمنابع بررسي شده توسط م

توان گفت، روش تايم در  مي بنابراين .ادعا به دست نيامد
ها، همچون  مندي زناشويي زوج راستاي ارتقاي رضايت

 شركت .اي موفق بود سازي، برنامه ديگر روشهاي غني
 ةها، صرف نظر از سبك ارتباطي اولي در اين گروه

ثير أها و ميزان ناسازگاري آنها در شروع دوره، ت زوج
. قابل توجهي بر بهبود زندگي زناشويي آنها داشته است

عالوه بر اين، بهبود مشاهده شده در ارتباط زناشويي 
كننده، تغييري محدود به زمان مداخله  هاي شركت زوج

ثيرات آن تا ده هفته بعد از اتمام دوره نيز حفظ أنبود و ت
اين امر خود تاييدي ديگر بر به صرفه بودن . شده بود

 ةطي مدت ده هفت. هايي است كاربرد چنين آموزش
 حضور در ةها، حتي يك زوج از ادام برگزاري گروه

 پاياني ةجلسات منصرف نشدند، و اعضاي گروه تا جلس
كي از سودمندي و جذابيت ثابت ماندند كه اين امر حا

هاي اين  با تكيه بر يافته. ها است ها براي زوج آموزش
توان از  پژوهش و استناد به مطالعات پيشين، با اطمينان مي

سازي ازدواج بر اساس   سودمندي مداخالت غنيةفرضي
ها  مندي زناشويي زوج طرح تايم در بهبود رضايت

  .حمايت نمود
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 ٩٧      زهره عدالتی شاطری

 ۱۳۸۸زمستان / دوره چهاردهم/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  يتشکر و قدر دان
  ن طرح شرکت ي که در اييها مانه زوجي صميراز همکا

  
  

  
  .ميينما ي مينمودند تشکر و قدردان
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