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  هیدچک

 ریتأث شناختمنظور ن پژوهش به یا. افراد مؤثر است یو روان یبر سالمت جسم یبا توجه به اینکه صمیمیت زناشوی: زمینه و هدف
  .هر دو شاغل انجام گرفت يهات زوجیمیش صمیارتباط بر افزا يازسیغن ۀناموزش برآم

زنان شاغل در  پژوهش، ۀجامع .بود آزمون با گروه شاهدپس-آزمونشیو طرح پ یتجربمهین پژوهش،روش  :بررسی روش
واجد  يهان داوطلبیاز ب )نفر 30( نمونهو  گذشتیسال از ازدواجشان م 10تا  5ن یکه ب هرستان سنندج بودندش ییمدارس ابتدا

 ۀبرنام .قرار داده شدند ش و کنترلیدو گروه آزما رد یصادفت ینیگزیساده انتخاب شد و با استفاده از جا یط به طور تصادفیشرا
 یشآموز ش آموزش داده شد و گروه کنترل،یبه گروه آزما یساعته به صورت هفتگ 5/1 ۀجلس 10ارتباط در طول  يساز یغن
آنرا  يریگیپس آزمون و پ ش آزمون،یبود که هر دو گروه در سه نوبت پ ییت زناشویمیصم ۀپرسشنام ابزار پژوهش، .افت نکردیدر

  .و آزمون آماري تحلیل کوواریانس انجام شد SPSSافزار ها با نرم تجزیه و تحلیل داده. ل کردندیتکم
 ،یعقالن ،یجانیه( تیمیصم يهااسیمق ت و تمام خردهیمیصم ارتباط، يازسیغن ۀج نشان داد که آموزش برنامینتا :هاافتهی

 در پس يرا به طور معنادارهر دو شاغل  يهازوج )یکل ،یجنس ،یروان شناخت ،يمعنو ،یارتباط ،یحیتفر -یاجتماع ،یجسمان
  ).>05/0p( است ش دادهیافزا يریگیآزمون و آزمون پ

  .بهره گرفت هر دو شاغل  يهازوجت یمیش صمیر افزاتوان دیمباط ارت يزسایغن ۀآموزش برناماز  :يریگیجهنت
  .هر دو شاغل يهازوج ارتباط، يسازیغن ۀآموزش برنام ت،یمیصم :اهید واژهکل

  16/7/90  :پذیرش مقاله        16/7/90: اصالحیه نهایی        1/6/90:   تاریخ وصول

  مقدمه
جودي است که خانواده به عنوان یک سیستم، مو

کنند و با انحراف، براي حفظ اعضاي آن با هم تغییر می
شود و عملکرد آن از طریق الگوهاي تعادل خود فعال می

ترین و  ازدواج به عنوان مهم). 1(گیرد اي صورت میمراوده
یابی به نیازهاي عاطفی ترین رسم اجتماعی براي دستعالی

یکی از نیازهاي ). 2(است افراد همواره مورد توجه بوده 
م با صمیمیت است که منبع مهمی وأها، روابط تعاطفی زوج

-براي شادي، احساس معنا و رضایت زناشویی در زندگی می

را نزدیکی، تشابه و یک  1صمیمیت ،گاروزيبا. )3(باشد 
داند ي شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر میرابطه

یگر به منظور بیان که مستلزم شناخت و درك عمیق از فرد د
 عنوان منشأ تشابه و نزدیکی به افکار و احساساتی است که به

مطالعه علمی درباره روابط صمیمانه به ). 4(رود کار می
با  1960 ۀویی از دهـمهم از زندگی زناش ۀوان یک جنبـعن

از نظر ). 5( هاي میلر و همکاران آغاز شده استبررسی
ط صمیمانه میان همسران موجب رواب ،پردازان خانوادهنظریه

                                                             
1. Intimacy 
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ایجاد هویت خانوادگی، تأمین بهداشت روانی اعضاي 
خانواده و عاملی محافظت کننده و نیرومند در برابر مشکالت 

شناخت  ،از نظر درمانگران خانواده. فردي و اجتماعی است
ارهاي خانوادگی صمیمیت به معناي آگاهی از تنوع در ساخت

کنند تا انگران خانواده سعی میست که درماست و از این رو
اي که در خانواده نظر گرفتن فرد در متن روابط صمیمانه با در

دارد مشکالت او را حل نمایند و موقعیتی ایجاد کنند که 
 .)6(صمیمیت خود را در جو درمانی افزایش دهند  ،هازوج

سازي ارتباط است غنی ۀهاي درمانی، برنامیکی از این برنامه
در این برنامه به  .جاي درمان، بر آموزش متکی است که به

هاي مهارتمان یا حل مشکل مشخص بر یادگیري جاي در
حل مشکل نادیده   در این دیدگاه راه. شودمشخص تأکید می

شود که به شود بلکه به مراجع آموزش داده میگرفته نمی
  ).7(بخشی از درمان، مشکل را حل کنند عنوان 

تأثیر د بر یتاکي در خارج از کشور هاي بسیارپژوهش
داشتن روابط مثبت با دیگران در کاهش افسردگی و 

محققان  و) 8( دناضطراب و افزایش سالمت روانی دار
به خصوص آموزش تباطی هاي ارآموزش مهارت معتقدند

 در کاهش جدایی و طالق هابه زوج سازي ارتباطغنی ۀبرنام
، 1ي راپاپورتمطالعهر د). 9(است مؤثر  و افزایش صمیمیت

ارتباط، دستاوردهاي معناداري را در  سازيگروه غنی
بیانگري و همدلی، اعتماد و صمیمیت، رضایت زناشویی و 

خش کسب کردند ب توانایی حل مشکالت به طور رضایت
ها از قدردانی زوجمهارتهاي ارتباطی و آموزش ). 7(

جسمانی و همدیگر در رضایت ارتباطی و زناشویی و سالمت 
 2هلندآوري؛ ریدلی؛ لزلی و میل). 11(روانی مؤثر است 

نسبت به گروه  ،سازي ارتباطهاي گروه غنیدریافتند که زوج
گویی، همدلی و صمیمیت افزایش پردهدر بی ،بهبود گفتگو

گویی و پاسخ  پرده همچنین بی). 12(تري نشان دادند بیش
). 13(هستند  صمیمیت ةدهند هاي تشکیلهمدالنه، مؤلفه

                                                             
1. Rapaport 
2. Avery, Ridly, Leslie, Milholland 

کردن و  نشان دادند که احساس درك 3الرنسیا و فیلدمن
کند بینی صمیمیت کمک میشدن بین همسران، به پیشدرك

-دریافتند که انتقاد و سرزنش 4کرباي، باکوم و پیترمن). 14(

و ) 15(دهد کردن همسر، صمیمیت و رضایت را کاهش می
ستفاده کنند، هاي ارتباطی مؤثر اها از مهارتهرگاه زوج
تري ي صمیمانهکنند و رابطهتري را تجربه می تعارض کم

رفتارهاي مثبت روزانه فرصت مناسبی ). 16(خواهند داشت 
هم نشان  تر به ها است که صمیمیت خود را بیشبراي زوج

هاي تحت دادند که زوج نشان 5و مارچند و هوك) 17(دهند 
از ارتباطات مثبت  سازي ارتباط، سطوح باالتريآموزش غنی

و بسیاري از مشکالت زناشویی ناشی از ) 18(را نشان دادند 
 ۀبرنامتأثیر  در ایران). 19(تفاهم و ارتباط غیرمؤثر است  سوء
و ) 7(سازي ارتباط، در افزایش رضایت زناشویی  غنی

ها و کیفیت روابط زناشویی زوج) 20(سازگاري زناشویی 
ش آمار یژوهش با توجه به افزادر این پ. شده است دیتائ) 21(

مشکالت  افزایشیعنی آمد آن ین پیزنان شاغل و همچن
هر  يها زوج يالگو بودن ل مشمولیدلهو طالق ب یخانوادگ

-یغن ۀهدف آن است که با آموزش برنام ، )7(دو شاغل 
هاي هر  را بر افزایش صمیمیت زوج ، تأثیر آنارتباط يساز

   .دو شاغل بررسی نمائیم
  

  یبررس روش
 -آزمونشیاز نوع پ یتجربمهین، روش پژوهش

ي آماري در این جامعه. بود شاهدآزمون با گروه  پس
ج بودند سنندارس ابتدایی شهرستان پژوهش، زنان معلم در مد

منظور  به. گذشت سال از ازدواجشان می 10تا  5بین که 
 ،یابتدای سطح مدارستخاب نمونه، از طریق فراخوان در ان

واجد  ،نفر 63از بین افراد داوطلب، . آمدام به عملنثبت
داشتن فرزند بودند که از بین  و تحصیالت فوق دیپلم ،شرایط

-و در گروه ر به روش تصادفی ساده انتخاب شدهنف 30ها آن

                                                             
3. Laurenceau, Feldman 
4. Kirby, Baucom, Peterman 
5. Marchand, Hock  
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افراد  .هاي آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند
یانگین سال با م 36تا  29 یسن يگروه آزمایش در محدوده

 یگذشت و همگیاز ازدواجشان م سال 10تا  6و بوده  26/32
دو  ينفر دارا 3یک فرزند و  ينفر دارا 12(فرزند  يدارا

افراد گروه کنترل . دیپلم بودند و مدرك تحصیلی فوق) فرزند
تا  5بوده و  54/33سال با میانگین  38تا  30یسن ةدر محدود

 10( فرزند يدارا یگذشت و همگیسال از ازدواجشان م 10
و مدرك ) دو فرزند ينفر دارا 5یک فرزند و  ينفر دارا

آزمون قبل پیشدو گروه، براي هر . دیپلم بودندتحصیلی فوق
سات به عمل آزمون بعد از پایان جلاز جلسات آموزشی و پس

 ه بعد از پایان آموزش انجامماگیري نیز یک آزمون پی. آمد
ها کد یآزمودن، یت اخالقبه منظور رعایت مالحظا. شد

رعایت  ياصول رازدارمحرمانه ماندن اطالعات و  وداشتند 
- ساعته به 5/1 ۀجلس 10سازي ارتباط، در غنی ۀبرنام .شد

آموزش داده جلسه در هر هفته به گروه آزمایش  صورت یک
 برنامه. شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد

-یتاب التین درمان غناین پژوهش، برگرفته از ک یآموزش
 ۀخالص .بود) 7( يدکتر ۀو یک رسال) 22(ارتباط  يساز

آشنایی با یکدیگر و : اولجلسه : جلسات به شرح زیر بود
 .هاي اساسی برنامهآشنایی با اصول، اهداف و چهارچوب

آموزش : سوم جلسه. آموزش مهارت بیانگري: دوم جلسه
آموزش و اجراي : چهارم جلسه. دادن همدالنه و پذیراگوش

طور همزمان و مقایسه دادن صحیح بهکردن و گوشصحبت
-آموزش مهارت: پنجم جلسه. مهارت با حالت گفتگوي بی

 جلسه. آموزش مهارت حل تعارض: ششم جلسه. هاي تبدیلی
آموزش : هشتم جلسه. ر خودآموزش مهارت تغیی: هفتم

هاي رتآموزش مها: نهم جلسه. مهارت کمک به تغییر همسر
 به سؤاالت و  یگویپاسخ بندي، جمع :دهم جلسه. و بقاتعمیم 

شد که باید با یداده مهر جلسه تکلیف . اجراي پس آزمون
آوري  ابزار جمع .کردند یهمسر خود تا هفته بعد تمرین م

که  ،بود هاصمیمیت زوج ۀنامدر این پژوهش، پرسش هاداده
این  .)4( رودر میها به کابراي سنجش میزان صمیمیت زوج

مقیاس است که  خرده 9سؤال و داراي  87نامه شامل پرسش
؛ صمیمیت )11تا  1االت ؤس(صمیمیت هیجانی : عبارتند از

 20االت ؤس(؛ صمیمیت جسمانی )19تا  12االت ؤس(عقالنی 
؛ )33تا  26 االتؤس(تفریحی  –؛ صمیمیت اجتماعی)25تا 

میمیت معنوي ؛ ص)44تا  34االت ؤس(صمیمیت ارتباطی 
تا  54االت ؤس(شناختی ؛ صمیمیت روان)53تا  45االت ؤس(

صمیمیت کلی و ) 72تا  65االت ؤس(صمیمیت جنسی ؛ )64
نامه به صورت طیف االت این پرسشؤس). 87تا  73االت ؤس(

است ) ت و اصالًندربه اوقات،همیشه،گاهی( ايزینهچهار گ
شود،  خ داده میپاس )1ة نمر( تا اصالً )4 ةنمر(که از همیشه 

فرد از طریق  ةنمر. گیرند ها معکوس نمره میالبته برخی گزینه
و   348آید و حداکثر نمره ها به دست میجمع نمرات گزینه

تر نشانگر صمیمیت  بیش ةباشد که نمرمی 87ه حداقل نمر
صمیمیت  ۀنامبراي بررسی روایی همزمان پرسش. تباالتر اس
استفاده  1983یت واکر و تامپسون از مقیاس صمیم زناشویی

به دست آمد که در سطح  92/0شده است و  همبستگی برابر 
براي تعیین پایایی آزمون از آلفاي . باشدمعنادار می 01/0

 .)4( گزارش شده است 99/0 هکرونباخ استفاده شده است ک
و آزمون  SPSSافزار پژوهش با استفاده از نرم يهاداده
  .تجزیه و تحلیل شد ،یانستحلیل کوار يآمار

 
  هایافته

و  شدههاي تعدیلشامل میانگین یتوصیف يهاداده
د ندهکه نشان می ارائه شده 1در جدول  هامعیارانحراف
 - آزمون و آزمون پیابعاد آن در پس هاي صمیمیت ومیانگین

گیري در گروه آزمایش افزایش یافته ولی در گروه کنترل، 
   .که معنادار نیست هکاهش دیده شدافزایش مختصر و گاهی 
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  میانگین و انحراف معیار براي نه خرده آزمون و آزمون صمیمیت:  1جدول 
  ارتباط يساز یغن ۀعدم حضور در برنام  ارتباط يسازی غن ۀحضور در برنام  

  يگیر یپ  پس آزمون  پیش آزمون  يگیر یپ  پس آزمون  پیش آزمون
M SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  

  53/0  6/29  5/0  2/29  99/0  1/29  53/0  6/36  5/0  9/36  99/0  2/28  صمیمیت هیجانی
  48/0  5/21  48/0  1/21  40/1  3/21  48/0  9/25  48/0  1/26  04/1  2/20  صمیمیت عقالنی
  49/0  2/16  44/0  2/16  55/0  3/16  49/0  9/19  44/0  1/20  55/0  1/15  صمیمیت جسمانی
  66/0  4/20  65/0  2/20  22/1  9/19  66/0  25  65/0  2/25  22/1  2/20  صمیمیت اجتماعی
  63/0  3/26  6/0  26  5/1  26  63/0  33  6/0  4/33  5/1  2/24  صمیمیت ارتباطی
  47/0  5/26  45/0  4/26  2/1  9/25  47/0  28  45/0  2/28  2/1  2/27  صمیمیت معنوي
صمیمیت روان 

  شناختی
3/25  54/1  4/34  9/0  34  86/0  2/27  54/1  8/26  9/0  1/27  86/0  

  6/0  22  6/0  6/21  03/1  7/21  6/0  27  6/0  2/27  03/1  7/20  صمیمیت جنسی
  1  5/39  1  2/39  8/1  4/40  1  5/49  1  50  8/1  3/37  صمیمیت کلی

  02/4  226  9/3  223  6/8  225  02/4  275  9/3  278  6/8  216  صمیمیت
  

 ۀتأثیر آموزش برنامنتایج تحلیل کواریانس  2در جدول 
شاغل  دو هر يها زوجصمیمیت تباط بر افزایش ار يسازیغن

، شودیم نشان داده 2طورکه در جدول همان. دشویمالحظه م
آزمودنی براي آزمون، اثر عامل بینپس از کنترل اثر پیش

 معنادار بوده) F) 1و  P، 41/98=)27>001/0(آزمون پس
گیري نیز  چنین این اثر براي آزمون پی هم. است

)001/0<P ،76 =)27  1و (F (   
سازي ارتباط تأثیر پس آموزش غنی. معنادار بوده است

چنین  هم .ها داشته استمثبتی بر افزایش صمیمیت زوج

به این معنا که . بوده است 78/0ها ي اثر این آموزشاندازه
درصد از واریانس  78سازي ارتباط غنی ۀحضور در برنام

ار این شاخص در مقد. ده استآزمون را تبیین کرنمرات پس
دهد اثر است که نشان میبوده  74/0نیز  گیريپیآزمون 
  .ها پایدار بوده استآموزش

  
  

  
  ؛ نتایج تحلیل کوواریانس متغیر صمیمیت  در گروه آزمایشی و کنترل 2جدول 

  منبع تغییرات
مجموع 

  مجذورات
درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  اندازه اثر

بین 
  یگروه

پس 
  0/  78  0/  000  98/  41  21899/  2  1  21899/  2  آزمون

  0/  74  0/  000  76  18159  1  18159  پی گیري
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ــدول  ــز  3در ج ــأثیر    نی ــانس ت ــل کواری ــایج تحلی نت
ــ  ــوزش برنام ــ ۀآم ــازیغن ــاد    يس ــزایش ابع ــر اف ــاط ب ازتب
ــاصــمیمیت زوج ــر يه ــ  دو ه ــه م ــاغل مالحظ ــودیش . ش
ــایج جــدول    ۀآمــوزش برنامــ دهــد کــه  نشــان مــی  3نت

هــاي مقیـاس  سـازي ارتبــاط بـر افـزایش تمــام خـرده     غنـی 
ــوده اســت صــمیمیت زوج ــؤثر ب ــا م ــزان ). p>05/0( ه می

ــی    ــاطی و کل ــی، ارتب ــر صــمیمیت هیجــانی، عقالن تــأثیر ب
ــوده 60/0تــر از بــیش ــأثیرب صــمیمیت بــر  اســت؛ میــزان ت

شـــناختی و جنســـی بـــین    جســـمانی، اجتمـــاعی، روان  
 میـــزان تـــأثیر بـــر صـــمیمیت    بـــوده و 60/0تـــا  40/0

 .ستابوده40/0معنوي،کمتراز

  
  بحث

-غنی ۀنتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش برنام     

هاي هر دو سازي ارتباط، صمیمیت و ابعاد صمیمیت زوج
گیري هم با  پی ۀمطالع). p>05/0(دهد شاغل را افزایش می

  ن معنا که یبه اوجود کمی بازگشت، تفاوت معنادار نشان داد 

  
  

این نتیجه از اهداف و . است ، پایدار بودههاتأثیر آموزش
کند و با سازي ارتباط حمایت میغنی ۀهاي برنامارزش

ارتباط  يسازیغن ۀکه برنامنیبر ا یهاي قبلی مبنپژوهش
شامل اعتماد و  ،افزایش کیفیت کلی ارتباط موجب

  هاي صمیمیت نتایج تحلیل کواریانس مربوط به خرده مقیاس:  3جدول 

 مجموع  صمیمیت
  مجذورات

 میانگین   درجه آزادي
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  اندازه اثر

  هیجانی
  0/  81  0/  000  117/  59  444/  82  1  444/  82  پس آزمون

  0/  76  0/  000  86/  4  355/  34  1  355/  34  يپی گیر

  عقالنی
  0/  67  0/  000  54/  34  186/  98  1  186/  98  پس آزمون
  0/  60  0/  000  41/  4  141/  05  1  141/  05  پی گیري

  جسمانی
  0/  57  0/  000  36/  46  103/  33  1  103/  33  پس آزمون
  0/  50  0/  000  27/  05  92/  44  1  92/  44  پی گیري

  یاجتماع
  0/  52  0/  000  29/  44  188/  6  1  188/  6  پس آزمون
  0/  47  0/  000  23/  54  156  1  156  پی گیري

  ارتباطی
  0/  75  0/  000  80/  15  414/  82  1  414/  82  پس آزمون
  0/  67  0/  000  55/  45  325  1  325  پی گیري

  معنوي
  0/  22  0/  01  7 / 71   23/  42  1  23/  42  پس آزمون
  0/  15  0/  037  4/  81  15/  55  1  15/  55  پی گیري

شناخ وانر
  یت

  0/  57  0/  000  35/  75  416/  16  1  416/  16  پس آزمون
  0/  54  0/  000  32/  27  351/  21  1  351/  21  پی گیري

  یجنس
  0/  61  0/  000  42/  05  225/  17  1  225/  17  پس آزمون
  0/  57  0/  000  34  183  1  183  پی گیري

  کلی
  0/  69  0/  000  60/  43  819/  2  1  819/  2  پس آزمون
  0/  66  0/  000  53/  32  717/  3  1  717/  3  پی گیري
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صمیمیت، تقویت توانایی برقراري ارتباط به طور مؤثر، 
ده را در موقعیت ش هاي آموختهکمک به افراد که مهارت

کار ببرند، بهبود توانایی حل مشکل و خارج از درمان به
تعارض، بهبود سالمت روانی فردي نه به طور مستقیم بلکه از 

د تعامالت خانواده به صورت احترام به خود و طریق بهبو
  ). 23(دارد  یهمخوان هاي فردي تفاوت

هاي ارتباطی در این برنامه باعث شد  آموزش مهارت
و بتوانند احساسات مثبت و منفی خود  شاغل دو ي هرهازوج

را با یکدیگر مطرح کرده و درك کنند و مسائل خاص خود 
ك همدیگر و باز و پذیرا گفتگوهاي ماهرانه و در ۀدر نتیج

بودن نسبت به هم، هیجانات منفی کاهش یافته و هیجانات 
ها افزایش مثبت و تعامالت مثبت و در نهایت صمیمیت زوج

-که بی) 13(یابد و این یافته با پژوهش میتشل و همکاران 

دانند همسو  هاي صمیمیت میفهگویی و همدلی را مؤلپرده
که تقویت صمیمیت و ) 24(نگ چا ۀچنین با یافتاست و هم

سازي  غنی ۀترین اهداف آموزش برنامهمدلی را یکی از مهم
  .باشدکند هماهنگ می ارتباط عنوان می

 ةها نحوسازي ارتباط، زوجغنی ۀبا آموزش برنام
هاي ارتباطی برقراري ارتباط صحیح را با یادگیري مهارت

ت ولیؤدادن صحیح، پذیرش مسشامل صحبت کردن و گوش
داوري، قضاوت و پیش احساسات و رفتارهاي خویش، عدم

 نکردن طرف مقابل و احترام به یکدیگر، مهارت حل سرزنش
تعارض، مهارت تغییر رفتار خود و کمک به تغییر رفتار همسر 

ها  و غیره آموختند و با یادگیري ارتباط صحیح، صمیمیت آن
در . نگ استهماه) 7-21( یقبل يهاافتهیافت که با یافزایش 

ي هر دو هاسازي ارتباط، صمیمیت زوج ي غنیمجموع برنامه
و فقط میزان تأثیر بر را در تمام ابعاد افزایش داده  شاغل

را  توان دلیل آنصمیمیت معنوي خیلی کم بوده است که می
پافشاري افراد بر عقاید مذهبی خود و سخت تغییر کردن این 

مذهبی متفاوت همسر  باورها یا دشواري پذیرش باورهاي
  .دانست

 
  گیرينتیجه

از آموزش پژوهش حاکی از آن هست که این نتایج 
-هاتوان در افزایش صمیمیت زوجسازي ارتباط میغنی ۀبرنام

  .ي هر دو شاغل  بهره گرفت
 

  تشکر و قدردانی
دو  ۀناحیآموزش و پرورش  ةوسیله از اداربدین

وهش شرکت و شهرستان سنندج و معلمانی که در این پژ
  .نمایمهمکاري کردند تشکر می
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