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Abstract 
Introduction: One of the most important causes of marital incompat-
ibility is couples’ communication problems. The purpose of this study 
was to investigate the effectiveness of the marital relationship enrich-
ment training program on marital adjustment of couples with hyperac-
tive children referred to the Yazd family conservation center. 
Methods: This study is a quasi-experimental design with a pretest-
posttest design with a control group. Forty couples referring to the Fam-
ily Foundation of Yazd, which had hyperactive children and received 
the lowest adjustment score from the marital adjustment questionnaire 
(Spanner1976), were selected through convenience sampling and 
randomly assigned to two experimental and control groups. The experi-
mental group received eight sessions of ninety minutes training program 
each week. Both groups were administered the questionnaire of Span-
ner’s marital adjustment questionnaire(1976) as a Pre-test and post-test. 
Results: Findings show that there was a significant difference between 
the two groups in the satisfaction variable (F=101.96, P<0.01) and the 
correlation (P=0.01 and F=73.45), respectively. Therefore, according 
to the above findings, it can be concluded that the marital relationship 
enrichment training program affects increasing the satisfaction and cor-
relation of couples. 
Conclusions: The results of this study showed that marital relationship 
enrichment training programs significantly increased marital adjustment 
and dimensions of satisfaction, correlation, agreement, and supra-con-
science.
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چکیده

مقدمه: از مهمترین عوامل ایجاد ناسازگاری زناشویی، مشکالت ارتباطی زوجین است. 
پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی رابطه زوجی بر افزایش 
بنیان  تحکیم  مرکز  به  مراجعه کننده  بیش فعال  کودک  دارای  زوجین  زناشویی  سازگاری 

خانواده شهر یزد، انجام شد. 
روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه 
است. تعداد چهل نفر از زوجین مراجعه کننده به مرکز تحکیم بنیان خانواده در شهر یزد، که 
دارای کودک بیش فعال بودند و کمترین نمره سازگاری را از پرسشنامه سازگاری زناشویی 
اسپانیر1976 کسب نمودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی 
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 
نود دقیقه ای به صورت هفتگی تحت آموزش گروهی قرار گرفتند. هر دو گروه، پرسشنامه 

سازگاری زناشویی اسپانیر1976 در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. 
و   P>0/01وF=101/96متغیر رضایت در  تفاوت دو گروه  داد که  نشان  یافته ها  نتایج: 
همبستگیF=73/45وP>0/01 معنی دار است؛ بنابراین با توجه به یافته های فوق، می توان 
نتیجه گرفت که برنامه بهبود رابطه بر افزایش رضایت و همبستگی زوجین اثر داشته است. 

بحثونتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد که، جلسات آموزش گروهی برنامه برنامه 
ابعاد مولفه  افزایش سازگاری زناشویی و  باعث  به طور معناداری،  غنی سازی رابطه زوجی، 

رضایت، همبستگی، توافق و ابراز محبت شده است.
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مقدمه

ویلنر و گلدســتین بر این باورند که بزرگ کردن کــودک دارای نیازهای ویژه مانند کودک دارای بیش فعالی-نقص توجه 
شــرایط خاصی را برای والدین فراهم می کند که این شــرایط همراه با تجربه اضطراب و افســردگی است و چون هیچ راهی 
برای رهایی و خالص شــدن از این شــرایط وجود ندارد، فرد احساس گرفتاری می کند. کودکان بیش فعال به دلیل مشکالتی 
چــون پرتحرکــی، بی قراری و کم توجهی تاثیرات عمیقی بر روابط خود با ســایر اعضای خانواده و فضای کلی حاکم بر این 
محیط می گذارند.]1[ سازگاری زناشویی، اصطالحی است که با بسیاری از اصطالحات دیگر همچون “رضایت زناشویی”، 
“شادکامی زناشویی”، “موفقیت زناشویی” و “ثبات زناشویی” مرتبط است و عوامل زیادی همچون سن، مدت ازدواج، نحوه 
ارتباط زوجین، برآورده شدن تقاضاها و انتظارات، مشارکت در تصمیم گیری، ارتباط با خانواده و نزدیکان، موافقت در اموری 
مانند چگونگی گذراندن اوقات فراغت و امور مالی خانواده، در سازگاری زناشویی تاثیر دارد.]2[ گینزبرگ2006 اعتقاد دارد، 
امروزه مهمترین عامل ایجاد ناسازگاری زناشویی زوجین از تعامالت و مشکالت ارتباطی آن ها ناشی می شود؛ به گونه ای  که 
 رایجترین مشــکلی که توسط زوج های ناخرسند بیان می شود، نداشتن ارتباط صحیح یا مشکل در برقراری ارتباط است.]3[

جمالی1392 در پژوهش  خود با عنوان “بررسی اثربخشی غنی سازی رابطه بر سازگاری زناشویی و سالمت روان دانشجویان 
متاهل دانشــگاه پیام نور ارومیه” به این نتیجه رســید که مهارت های ارتباطی در سازگاری و سالمت روان زوج ها تاثیر دارد و 
همچنین سازگاری زناشویی از طریق عالقه دوطرفه، مراقبت و حمایت از یکدیگر، پذیرش، درک کردن همدیگر و برآورده 
کردن نیازها ایجاد می شود.]4[ تحقیقات نشان دادند که سازگاری زناشویی بر جنبه های مختلف زندگی ازجمله بعد فردی، 
اجتماعی، روانی و معنوی انسان تاثیر می گذارد. درواقع، رابطه زناشویی موفقیت آمیز در کارکرد صحیح خانواده موثر است؛ 
اما یک رابطه ناسازگار و تنشزا، نه  تنها مانع رشد و شکوفایی افراد گشته، بلکه می تواند از رشد طبیعی انسان جلوگیری نماید 

و آسیب های عمیقی را به افراد وارد کند و حتی باعث ایجاد آسیب و مشکالت روحی و روانی اعضای خانواده گردد.]5[
 در پژوهشــی که یالســن و کاراهــان2007 در مورد روابــط زوجی انجام دادند، به این نتیجه رســیدند کــه برنامه آموزش 
مهارت های ارتباطی، اثر فزاینده ای بر ســازگاری زناشــویی دارد و همچنین به رفتارهای صحیح و طوالنی مدت زوج ها منجر 
می شــود. به طور کلی، امروزه مدل ها و رویکردهای گوناگونی در جهت بهبود رابطه زوجی ایجاد شــده است،که بیشتر از 
درمان، به بهبود و ایجاد مهارت های ارتباطی توجه دارند. این رویکردها رویکرد های روانی-آموزشی هستند که بر پیشگیری 
تاکید دارند.]6[ هافورد و بودنمن2013 در پژوهش خود، تحت عنوان “اثربخشــی آموزش برنامه غنی ســازی رابطه زوجی بر 
افزایش رضایت زناشــویی” دریافتند که برنامه RE باعث افزایش روابط رضایت بخش زوجین گردید. برنامه های که با عنوان 
رویکرد غنی سازی دسته بندی می شوند، زیادند اما شماری از آن ها از پشتوانه پژوهشی بیشتری برخوردارند؛ از جمله رویکرد 
بهبود رابطهRE که در این پژوهش به کار رفته اســت. این برنامه توســط گورنی1977 تهیه و ازجمله رویکرد هایی اســت که 
در زمینه آموزش  مهارت های بهبود و غنی  ســاختن رابطه زوجین تدوین شــده است. هدف این برنامه، افزایش رضایتمندی 
روانی و عاطفی زوجین از رابطه زناشوییشــان اســت. عالوه براین، برنامه غنی ســازی می تواند به ســالمت روانی و عاطفی 
آزمودنی ها کمک  نماید. پنج هدف اصلی این برنامه عبارت است از: 1-شکل گیری و تمرین مهارت های ارتباطی سازنده 
و مهارت های حل مســاله، 2-شفاف سازی و اصالح اعتقادات، باور ها و خواسته های ارتباطی، 3-حفظ و رشد شوخ طبعی، 
دوستی و پیوند معنوی در روابط صمیمانه، 4-کسب توافق زوجین در قوانین اصولی به منظور مواجه با اختالفات و تعارضات 

غیر قابل  اجتناب در روابط زناشویی، 5-گسترش مهارت های الزم جهت بهبود درک و حفظ تعهد.]4[ 
حیدرنیا، نظری و ســلیمانیان1386 در پژوهشــی به این نتیجه رســیدند که، برنامه غنی ســازی رابطه بر رضایت زناشویی و 
ابعاد آن تاثیر قابل قبولی دارد. آن ها در پژوهشــی دیگر، تحت عنوان “بررسی تاثیر بهبودبخشی ارتباط بر میزان پرخاشگری و 
رضایت جنســی زنان شاغل” دریافتند که برنامه بهبود رابطه در کاهش خشونت زناشویی نیز موثر است.]12[ نتایج پژوهشی 
که مظهری، زهراکار، شاکرمی، داورنیا و عبدالله زاده2016 انجام دادند نشان داد، آموزش برنامه بهبودبخشی رابطه، منجر به 
کاهش خشونت های زناشــوییF=13/92وP>0/01 و تمام مولفه های آن ازجمله کاهش همکاری، کاهش روابط جنسی، 
افزایش واکنش های عاطفی، افزایش حمایت کودک، افزایش روابط شخصی با بستگان، کاهش روابط خانوادگی با بستگان 
همســر و دوســتان و تفکیک امور مالی از یکدیگر گردیده است.]13[ در پژوهشی که امیدیان، رحیمیان، طالع پسند، نجفی 
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و کاوه2019 انجــام دادند به این نتیجه رســیدند کــه، آموزش مهارت 
زناشــویی روشــی موثر برای بهبود سازگاری زناشــویی همسران است. 
همچنین پژوهشگران، تفاوت معنی داری را در میانگین نمرات سازگاری 
زناشــویی زوجین نســبت به گروه کنترل و پیش آزمــون گزارش دادند 

 ]14[.P>0/001وF=9/11(
در پژوهشــی که جعفــری، خلیلیان و زرگر2019 انجــام دادند، به این 
یافته رســیدند که دوره آموزشــی بر هوش هیجانی و همچنین سازگاری 
زناشویی اثربخش است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انجام دوره 
 .P>0/001آموزشی تاثیر قابل چشمگیری در گروه آزمایش داشته است
نتایــج تایید کرد که آموزش، در ســازگاری زناشــویی نیز موثر اســت.

]15[ در پژوهشــی که نویدیان، رضایی، شکیبا و بنی اسدی2017 انجام 
دادند، یافته ها نشــان داد که، میانگین نمره دلزدگی زناشویی از دیدگاه 
همســران بیماران مبتال به مولتیپل اســکلروزیس پــس از اجرای برنامه 
بهبود رابطه به طور معنی داری کاهــش یافت.]16[ ازآن جایی که اغلب 
اختالفات زناشویی، ریشه در الگوهای شناختی و رفتاری زوجین دارد، 
و ایــن الگوها را می توان از طریق آموزش مهارت های ارتباطی آموخت، 
روش های غنی ســازی روابط، تمرکــز خود را بر آمــوزش مهارت های 
همدلی، گوش دادن و ارتباط جنســی، مدیریت خشــم، تعارض، شرم 
و همیاری، بازشناسی و حل مســاله های، گفتگو و همنشینی، مدیریت 
اقتصادی، یادگیری تغییر و تقویت همســر، بنا کردن صداقت و احترام 
نســبت به همســر، فعالیت های اوقات فراغت، عقاید مذهبی، انتظارات 
زناشــویی، روابط بین فــردی، یادگیری رفتارهــای جراتمندانه و کنترل 

هیجانات، نهاده است.]17[ 
طرح غنی ســازی روابط زوجین بر این اســت که فرد نسبت به عقاید، 
گاهی یابد و بتواند آن ها را با همسرش در میان  احساسات و نیات، خودآ
بگذارد تا از طریق به اشتراک گذاشتن نظرات خود و به چالش کشیدن 
 آن ها بدون قضاوت و انتقاد بتوانند به سازگاری زناشویی دست یابند.]4[

 بنابراین، با توجه به اهمیت مفهوم ســازگاری زناشویی و مولفه های آن، 
به عنــوان یکی از مالک های کیفیت رابطه زناشــویی و با توجه به وجود 
آمارهای هشــداردهنده در رابطه با مشکالت و ناسازگاری های موجود 
در خانواده ها و افزایش طالق در ســال های اخیر، توجه زیادی به حوزه 

سالمت خانواده شده است. 
نتایج و اثرات آسیبزای طالق بر افراد خانواده 
نیز نیاز به رســیدگی و رفع مشکالت ناشی از 
آن را دو چندان کرده است.]7[ زوجین دارای 
کودکان مشکل دار ازجمله کودک بیش فعال، 
اکثرا دچار ناســازگاری های زناشویی هستند؛ 
چراکه نگهداری این نــوع کودکان و ارتباط 
با آن ها انرژی زیــادی را از والدین می گیرد و 
آن ها را از نظر روحی و روانی درگیر می سازد. 
درنتیجه، این مســاله های بــر کیفیت زندگی 
زناشویی تاثیر گذاشــته و صمیمیت زناشویی 
را کاهــش می دهــد. ایــن والدیــن فرصت 
کمتری بــرای وقــت گذراندن بــا یکدیگر 
دارند؛ همچنین ناراحتی و خســتگی حاصل 
از مراقبت از کودک، موجب تنش و درگیری 
آن ها با همسر گشته و نهایتا منجر به تعارضات 

زناشویی می گردد. 
بــا توجــه به مطالــب گفتــه شــده، به نظر 
می رســد، وجــود آموزش هــای الزم و مفید 
ازجملــه مهارت هــای کنار آمدن با مشــکل 
و حــل مســاله و غیــره می توانــد در افزایش 
کیفیت زندگی و ســازگاری زناشویی زوجین 
دارای کودک بیش فعال موثر باشــد. زندگی 
زناشــویی موفق عالوه  بر داشتن امکانات، به 
مهارت ها و توانمندی هــای خاصی نیاز دارد 
که بــا انجام چنین پژوهش هایــی می توان در 
شــناخت و آموزش مهارت هــا، گام موثری 
برداشــت. بنابراین، محقق به دنبال آن اســت 
که آیا آموزش برنامه غنی ســازی رابطه زوجی 
بر افزایش ســازگاری زناشویی زوجین دارای 

کودک بیش فعال، موثر است؟
روش

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشــی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه اســت. جامعه آمــاری این پژوهش را کلیه 
زوجین دارای کودک بیش فعال مراجعه کننده به مرکز تحکیم بنیان خانواده شهر یزد، در سال 1395-1394 تشکیل دادند. از 
بین جامعه آماری، تعداد چهل نفر از افرادی که کمترین نمره در آزمون سازگاری زناشویی اسپاینرDAS(1976( کسب کرده 
بودند، با روش نمونه گیری در دســترس، انتخاب و سپس به صورت کامال تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. 
به منظور انجام پیش آزمون و پس آزمون از پرسشــنامه سازگاری زناشویی اسپانیر1976 استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل 

داده ها، از آمار توصیفی مناسب، و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.
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دهژا یارکی اراد و همکاران

زناشویی اسپانیر1976 استفاده گردید. این پرسشنامه چهار مولفه رضایت 
)ده ســوال شــامل سوال های شانزده تا بیست و ســه، سی و یک و سی و 
دو(، همبستگی )پنج سوال شامل بیست و چهار تا بیست و هشت(، توافق 
)دوازده سوال شامل یک تا سه، پنج، هشت تا پانزده( و ابراز محبت )چهار 
ســوال شامل چهار، شــش، بیست و نه و سی( را بررســی می کند. نحوه 
نمره گذاری سواالت این پرسشــنامه براساس مقیاس لیکرت توافق کامل 
داریــم امتیاز پنج، تقریبا توافق دایم داریم امتیاز چهار، گاهی توافق داریم 
امتیاز ســه، اغلب اختالف داریم امتیاز دو، تقریبا همیشه اختالف داریم 
امتیاز یک، همیشه اختالف داریم امتیاز صفر( صورت می گیرد. حداکثر 
نمره در این آزمون صد و شصت و حداقل صفر است. برای افزایش اعتبار 
آن، تعدادی از سوال ها به صورت مثبت، و تعدادی به صورت منفی طراحی 
شده است. اسپانیر1976 اعتبار این مقیاسDAS را در سطح نمرات کلی 
نود و شــش صدم و برای مقیاس های فرعی، به ترتیب برای رضایت نود و 
چهار صدم، برای توافق نود صدم، برای همبستگی هشتاد و شش صدم و 
برای ابراز محبت و عواطف در رابطه هفتاد و ســه صدم به دست آورد. در 
پژوهشی مالزاده1381 ضریب قابلیت اعتماد)پایایی( برای کل پرسشنامه را 

به روش آلفای کرونباخ هشتاد و نه صدم به دست آورد.]12[
مالحظاتاخالقی: شــامل تشــریح کامل هدف و روش پژوهش 

برای آزمودنی ها، آزادی در مشارکت و محرمانه بودن اطالعات بود.
بسته آموزشی به کار رفته در این پژوهش، برگرفته از مفاهیم و تکنیک های 
اصلی مدل غنی ســازی رابطه زوجیRE اســت که به منظــور تدوین این 
بســته، از کتاب های در زمینه زوج درمانــی، پایان نامه ها و مقاالت مرتبط 
اســتفاده گردید به منظور تدوین بســته حاضر، از پژوهش های زهراکار و 

همکاران1395، فروغی1395 و غیره استفاده گردید.
یافته ها

در ابتدا شــاخص های توصیفی و سپس فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. با توجه به جدول شماره دو، میانگین نمره های گروه آزمایش از پیش آزمون 
به پس آزمون در متغیر ســازگاری زناشــویی و ابعاد رضایت، همبســتگی، توافق و 
ابراز محبت افزایش یافته اســت. با توجه به جدول شــماره ســه سطح معنی داری 
آزمون کلموگروف-اســمیرنوف به دســت آمده برای توزیع نمــرات پیش آزمون و 
پس آزمون از پنج صدم بیشــتر اســت. بنابراین، فرض نرمال بــودن توزیع نمرات 
برای اســتفاده از آزمون کوواریانس تایید می شود. با توجه به جدول شماره چهار، 
ســطح معنی داری آزمون لوین به دست آمده برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون 
از پنــج صدم بزرگتر اســت. بنابراین، فرض همگنی واریانس ها برای اســتفاده از 
آزمون کوواریانس تایید می شــود. همان طور که در نمودار شــماره یک مالحظه 

می شــود، از آن جا که شــیب های خطوط رگرسیون تقریبا با هم موازی هستند، یک رابطه خطی بین پیش آزمون و پس آزمون 
 P>0/01وF=101/96وجود دارد. نتایج مندرج در جدول شــماره پنج نشان می دهد که، تفاوت دو گروه در متغیر رضایت
و همبســتگیF=73/45وP>0/01 معنی دار اســت؛ بنابراین، با توجــه به یافته های فوق و میانگیــن دو گروه در متغیر های 
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 ( خالصه محتوای آموزشی 1جدول)
 آشنایی و معارفه  ///جلسه اول 

 به زوجینو ابراز وجود آموزش تکنیک صحبت کردن  // /جلسه دوم
افکار، عقاید، احساسات و  منتقل کردنصحبت کردن به معنای 

 .کلمات و جمالتچارچوب های خود به دیگری در خواسته
نحوه صحیح   ،مناسب و صحیحبهبود رابطه، گفتگوی  // /جلسه سوم

و  هابرداشت ، سواختالفات به منظور کاهش  گوش دادن
 ی زوجین. هادرگیری 

 . صورت همزمانصحبت کردن و گوش دادن به ///جلسه چهارم 
الگوهای از طریق آموزش  مهارت حل مشکل // /جلسه پنجم

 . تر و جدیدترمثبت ارتباطی
  از طریق یادگیری ارتباطیهای آموزش مهارت   ///جلسه ششم

کلمات،  چارچوبشناخت احساسات، بیان احساسات در  تکنیک
ها  ، بیان نیازتهمت زدنمناسب و بدون  چارچوببیان احساس در 

 چارچوبخود را در  افکار و عواطفاز شوخی،  درستو استفاده 
 .کلمات

ها و به منظور ارتقا مهارت  تعمیم و بقاآموزش  ///جلسه هفتم
 ها. م آن به سایر امور زندگی و متعهد شدن نسبت به انجام آن تعمی 

 . کید بر پذیرش خود و همسرا ر با توثمهارتهای م  ///جلسه هشتم

های توصيفی متغير سازگاری  شاخص( 2)جدول
 آزمون آزمون و پسها در پيش آزمودنی

 آزمون پس آزمون پیش گروه  متغیر 
M SD M SD 

سازگاری 
 )کلی( 

 75/7 125 48/15 5/84 آزمایش 
 46/12 2/83 29/16 9/86 کنترل 

 89/2 45/42 32/4 6/31 آزمایش  رضایت
 98/2 1/33 54/5 35/34 کنترل 

 39/2 5/19 92/2 85/12 آزمایش  همبستگی 
 96/1 2/13 12/3 8/14 کنترل 

 87/4 1/52 86/7 32 آزمایش  توافق
 27/8 25/30 13/8 31 کنترل 

ابراز 
 محبت

 63/1 95/10 12/2 75/7 آزمایش 
 66/2 65/6 2/3 75/6 کنترل 

( نتایج آزمون لوین برای سنجش 4جدول)
 ها همگنی واریانس

 داری سطح معنی  1df 2df آماره لوین نمرات
 067/0 58 1 113/4 آزمون پیش 
 054/0 58 1 847/6 آزمون پس

اسميرنوف برای   -( نتایج تحليل آزمون کلموگروف 3جدول)
 سنجش نرمال بودن توزیع نمرات 

توزیع 
 نمرات

 -کلموگروف Zضریب 
 اسمیرنوف 

انحراف   میانگین 
 استاندارد 

سطح  
 داریمعنی 

پیش 
 آزمون 

871/0 73/98 54/11 871/0 

پس 
 آزمون 

777/0 47/82 78/11 777/0 

رضایت و سازگاری )ليل کواریانس متغير( تح5)جدول
 در دو گروه کنترل و آزمایش  (همبستگی

مجموع   متغیر 
 df مجذورات 

میانگین 
 F ت مجذورا

 مقدار
 احتمال 

ضریب  
 اتا

 70/0 0001/0 96/101 56/801 1 56/801 رضایت
 60/0 0001/0 45/73 53/382 1 53/382 همبستگی 

آزمون آزمون و پس( پراکنش برای بررسی رابطه بين پيش1نمودار)
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فصلنامه مددكاری اجتماعی42

تاثیژ آمودش رژاامه غنی سادی رارطه دوجی رژ افزایش سادگاری دااشویی دوجین دارای كودک ریش فعال

وابسته در جدول شماره پنج، می توان نتیجه گرفت که برنامه بهبود رابطه 
بر افزایش رضایت و همبســتگی زوجین اثر داشته، و تفاوت معنی داری 

بین میانگین های رضایت و همبســتگی گروه 
آزمایش بــا گروه کنترل ایجاد کرده اســت؛ 
همچنین بر اساس ضریب اتا در متغیر رضایت 
هفتاد و پنج صدم تاثیر و همبســتگی شصت 
و نه صدم تاثیــر، از تفاوت گروه ها با آموزش 

برنامه بهبود رابطه بوده است.

بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر، آموزش برنامه بهبود رابطه زناشــویی، موجب افزایش سازگاری زناشویی زوجین در گروه آزمایش شده 
است. یافته های این پژوهش، با یافته های پژوهش های ذکر شده همسو و هماهنگ است. در پژوهش جمالی1392 با عنوان 
“بررســی اثربخشی غنی سازی رابطه بر سازگاری زناشویی و سالمت روان دانشــجویان متاهل دانشگاه پیام نور ارومیه” این 
نتایج به دست آمد که، مهارت های ارتباطی در سازگاری و سالمت روان زوج ها تاثیر دارد، و همچنین سازگاری زناشویی از 
 طریق عالقه دوطرفه، مراقبت و حمایت از یکدیگر، پذیرش، درک کردن همدیگر و برآورده کردن نیازها ایجاد می شود.]4[

 در پژوهشــی که مظهری، زهراکار، شــاکرمی، داورنیا و عبدالله زاده2016 انجام دادند، نتایج نشــان داد که، آموزش برنامه 
P>0/01وF=13/92منجر به کاهش قابل چشمگیر خشونت های زناشــویی در زنان گروه آزمایش REبهبودبخشــی رابطه

و همچنین منجر به کاهش تمام مولفه های این متغیر ازجمله کاهش همکاری، کاهش روابط جنســی، افزایش واکنش های 
عاطفی، افزایش حمایت کودک، افزایش روابط شــخصی با بستگان، کاهش روابط خانوادگی با بستگان همسر و دوستان و 

تفکیک امور مالی از یکدیگر، گردیده است.]13[ 
در پژوهشی که نویدیان، رضایی، شکیبا و بنی اسدی2017 انجام دادند، نشان داد که میانگین نمره دلزدگی رابطه زناشویی از 
 دیدگاه همسران بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس، پس از اجرای برنامه بهبود رابطه، به طور معنی داری کاهش یافت.]16[

 یکی از مهمترین مهارت هایی که در برنامه بهبود رابطه آموزش داده می شــود، مهارت حل مســاله و حل تعارض است. در 
این گونه مهارت ها وقتی افراد به این نکته پی می برند که دارای نیاز های متضادی هســتند، برای یافتن راه حلی که مورد قبول 
همه باشــد، به یکدیگر نزدیک می شــوند. این کار مســتلزم تعریف مجدد مشــکل، یافتن راه های جدید و تاکید بر عالیق 
مشــترک اســت. در این فرایند، هیچ یک از افراد بر دیگری مسلط نشده و تسلیم او نیز نمی شود. به این دلیل که هیچ کس 
نمی بازد، هیچ کس مایوس یا تســلیم نمی شــود و هر دو طرف منفعت می برند)روش برد-برد( و منجر به باال رفتن توافق در 
بیــن زوجین می گردد. در توافق به دســت آمده، نیاز ها و نگرانی های هر دو طــرف مورد توجه قرار می گیرد که این امر در رفع 

مشکالت ناشی از تفاوت های بین فردی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در پژوهشــی که توســط امیدیان، رحیمیان، طالع پسند، نجفی و کاوه2019 انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که، آموزش 
افزایش مهارت زناشویی، روشی موثر برای بهبود سازگاری زناشویی همسران است. همچنین، پژوهشگران تفاوت معنی داری 
]14[.P>0/001وF=9/11را در میانگین نمرات سازگاری زناشویی زوجین نسبت به گروه کنترل و پیش آزمون گزارش دادند 

 در پژوهشــی که جعفــری، خلیلیان و زرگر2019 انجام دادند، به این یافته رســیدند که دوره آموزشــی بر هوش هیجانی و 
همچنین ســازگاری زناشویی اثربخش است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که انجام دوره آموزشی تاثیر قابل چشمگیری 
 ]15[.P>0/001نتایج تایید کرد که آموزش در سازگاری زناشویی نیز موثر است .P>0/001در گروه آزمایش داشــته اســت
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کلمات،  چارچوبشناخت احساسات، بیان احساسات در  تکنیک
ها  ، بیان نیازتهمت زدنمناسب و بدون  چارچوببیان احساس در 

 چارچوبخود را در  افکار و عواطفاز شوخی،  درستو استفاده 
 .کلمات

ها و به منظور ارتقا مهارت  تعمیم و بقاآموزش  ///جلسه هفتم
 ها. م آن به سایر امور زندگی و متعهد شدن نسبت به انجام آن تعمی 

 . کید بر پذیرش خود و همسرا ر با توثمهارتهای م  ///جلسه هشتم

های توصيفی متغير سازگاری  شاخص( 2)جدول
 آزمون آزمون و پسها در پيش آزمودنی

 آزمون پس آزمون پیش گروه  متغیر 
M SD M SD 

سازگاری 
 )کلی( 

 75/7 125 48/15 5/84 آزمایش 
 46/12 2/83 29/16 9/86 کنترل 

 89/2 45/42 32/4 6/31 آزمایش  رضایت
 98/2 1/33 54/5 35/34 کنترل 

 39/2 5/19 92/2 85/12 آزمایش  همبستگی 
 96/1 2/13 12/3 8/14 کنترل 

 87/4 1/52 86/7 32 آزمایش  توافق
 27/8 25/30 13/8 31 کنترل 

ابراز 
 محبت

 63/1 95/10 12/2 75/7 آزمایش 
 66/2 65/6 2/3 75/6 کنترل 

( نتایج آزمون لوین برای سنجش 4جدول)
 ها همگنی واریانس
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 آزمون 
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 مقدار
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ضریب  
 اتا
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 60/0 0001/0 45/73 53/382 1 53/382 همبستگی 
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راار 1400، دوره 10، شماره 1، پیاپی 4335

دهژا یارکی اراد و همکاران

مشکالت ارتباطی در روابط زناشویی ازجمله 
مهمتریــن عامل موثر بــر نارضایتی زوج ها از 
زندگی زناشوییشان است. مشکالت ارتباطی، 
معموال ناشــی از نداشتن مهارت های ارتباطی 
مناسب زوج ها در ارتباط با یکدیگر است. در 
این برنامه یک اعتقاد اصلی آن است که نحوه 
درگیری و جدال زوجین از میزان تکرار آن یا 
موضوع درگیری آن ها مهمتر است. بنابراین، 
به زوجین مهارت هایی را می آموزد که بتوانند 
از طریق آن ها )درگیری عادالنه ای( داشــته و 
اختالفــات را به گونه ای حل کنند که هر دو 
از ســوی یکدیگر درک شده، به یک راه حل 

برسند و باعث افزایش توافق در امور گردد. 
مطالعات اریکــی و همکاران2005 نشــان 
داده است که ســازگاری زناشویی بر بسیاری 
از جنبه هــای مختلــف زندگــی ازجمله بعد 
فردی، اجتماعی، روانی و معنوی انســان تاثیر 
می گــذارد. در واقع، رابطه زناشــویی موفق، 
در کارکــرد صحیح خانواده موثر اســت؛ اما 
یک رابطه ناســازگار و تنشزا، نه تنها مانع رشد 
و شــکوفایی افراد می گردد، بلکه می تواند به 
توقف رشد شخصی نیز بینجامد و آسیب های 
عمیقــی را به افراد وارد نمایــد و حتی باعث 
ایجاد آســیب و مشــکالت روحــی و روانی 
اعضــای خانواده گــردد.]5[ لذا بــا توجه به 
اهمیت و تاثیری کــه مهارت های ارتباطی بر 
ســازگاری زناشــویی دارد، و از آن جایی که 
مرکــز اصلی آمــوزش  رویکرد بهبــود رابطه، 
گفتگوی مناســب و صحیــح، نحوه صحیح 
صحبت کردن و گوش دادن در رابطه زوجی 
اســت، لذا این آموزش ها می تواند ســازگاری 

زناشویی را بهبود بخشد. 
برنامه غنی ســازی زوجی، بــه افراد کمک 
می کند تا الگوهای ارتباطی مثبت  و جدیدتری 
را از طریق تکنیک های مناسبی که برای حل 
مشکالت ارتباطیشــان به آ ن ها داده می شود، 
یاد گرفته و رضایت ارتباطیشــان را به طورکلی 
قوی تریــن  گاتمــن1994  بخشــند.  بهبــود 
عامل نارضایتی زناشــویی را، ابراز هیجانات 

منفی همســر در مواقع اختالف می دانــد. در برنامه بهبود رابطه یکی از 
مهارت های که مورد تاکید اســت، نحوه گفتگو و ابراز وجود اســت. 
مهارت صحبت کردن به معنای منتقل کردن افکار، عقاید، احساســات 
و خواســته های خود به دیگری در چارچوب کلمات و جمالت اســت 
که مهمترین شکل ارسال پیام است. استفاده از این مسیر ارتباطی نقش 
گاهی از اصول درســت  موثــری در بهبــود روابط بین فــردی دارد و ناآ
صحبت کردن می تواند اختالفات، گژبرداشت ها و درگیری ها را در پی 
داشــته باشد.]12[ در زندگی زناشویی نیز شــیوه اصلی ارتباط همسران، 
صحبت و گفتگوی آن ها با یکدیگر است. در این برنامه افراد با استفاده 
از یادگیری تکنیک شــناخت احساسات، بیان احساسات در چارچوب 
کلمات، بیان احســاس در چارچوب مناســب و بدون تهمت زدن، بیان 
نیاز ها و استفاده درست از شوخی، افکار و عواطف خود را در چارچوب 
کلمــات بیان می کننــد. بنابراین، افراد از طریــق یادگیری نحوه صحیح 
گفتگو و گوش دادن فعال رابطه زناشــویی خود را بهبود می بخشــند و 
می توانند به ابراز احساســات خود پرداختــه و درنتیجه، این مهارت ها به 

بهبود رابطه زوجی و ابراز محبت هرچه بیشتر آن ها منجر می گردد.
امــروزه، مداخالت و روش های درمانی و آموزشــی گوناگونی وجود 
دارد کــه افزایش رضایتمندی و صمیمیت زناشــویی در رابطه زوجی یا 
مفاهیم مرتبط با آن مانند افزایش سازگاری یا کاهش تعارضات زناشویی 
را هــدف قــرار داده اند و هرکــدام از آن ها با توجه بــه جنبه های نظری 
مختلفی ایــن کار را انجام می دهند. پژوهش های صورت گرفته، به تاثیر 
آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی تاکید داشتند؛ 
اما تاکنون پژوهشــی که بر تاثیر یک برنامه غنی ســازی رابطه زوجی بر 
ســازگاری زناشــویی والدین کــودک بیش فعال صورت گرفته باشــد، 
مشــاهده نشــده اســت. به نظر محقق، پژوهش در این زمینه ها ضروری 
به نظر می رســد؛ چراکه والدین کودکان با شرایط خاص ازجمله کودک 
بیش فعال، انرژی زیادی را در ارتباط با نگهداری فرزندانشــان از دست 
می دهند. درنتیجه این امر، موجب کاهش فرصت و زمان برای با هم بودن 
زوجین است و خستگی ناشی از مراقبت و تنش های وارد شده به رابطه 
 زناشویی می تواند این زوجین را در آستانه تعارضات زناشویی قرار دهد. 
محدودیــتهــا: از محدودیت هــای ایــن پژوهــش می تــوان به 
دشــواری در فراینــد جلب مشــارکت نمونه پژوهش به منظــور انتخاب 
به عنــوان گــروه آزمایش و شــرکت در در جلســات آموزشــی اشــاره 
کرد. همچنیــن باتوجه به اینکه این مطالعه به منظور اثربخشــی آموزش 
غنی ســازی رابطه زوجــی در والدیــن دارای کودک بیش فعــال انجام 
 شــده اســت، لذا در تعمیــم نتایج به ســایر والدین بایــد احتیاط کرد. 
اثربخشــی  آتــی  پژوهش هــای  پیشنهادها:پیشــنهاد می گــردد در 
آموزش هــای مبتنی بر ســایر رویکردهای درمانی بر غنی ســازی روابط 
والدیــن دارای کودک بیش فعال نیز بررســی گردد. همچنین پشــنهاد 
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می شود نتایج این پژوهش در مراکز مشاوره و کلینیک های  روانشناسی 
و مددکاری اجتماعی مرتبط با کودکان بیش فعال نیز استفاده گردد.
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