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Abstract 
Introduction: Intimacy is the main issue in couple relationships. The 
couples would have taken the biggest step toward intimacy if their 
interpersonal relationship had been established correctly. This study 
identifies the effectiveness of the cognitive approach group social work 
intervention in improving interpersonal communication and increasing 
intimacy among married students in Meybod. 
Methods: The research design was quasi-experimental with pre-test 
and post-test and a control group. The statistical population consisted 
of all married students in Meybod in the academic year of 2018-2019. 
The purposeful sampling method was used to select the sample, and 
thirty-two married students were selected and randomly assigned to 
experimental and control groups. Marital intimacy and interpersonal 
relationships questionnaires were used to collect data. The results were 
analyzed by a multivariate covariance analysis test.
Results: The results showed that social work intervention with a cogni-
tive approach has a significant effect on improving interpersonal rela-
tionships and increasing marital intimacy of married students.(P≤ 0.001)
Conclusions: According to the results, it could be concluded that using 
this approach possibly helps married students with fewer problems in 
marital life and increased the quality of interpersonal communication so 
they can carry on with their student life. 
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چکیده

مقدمه: صمیمیت، یک مساله اصلی در روابط زوجین با یکدیگر است. چنانچه، رابطه 
برداشته اند.  را در جهت صمیمت  بزرگترین گام  ایجاد شود، زوجین،  به  درستی  بین فردی 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر مددکاری اجتماعی گروهی با 
رویکرد شناختی بر ارتباط بین فردی و صمیمیت زناشویی در دانش آموزان متاهل شهرستان 

میبد بود. 
روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون–پس آزمون و گروه کنترل 
سال  در  یزد  استان  در  میبد  شهرستان  متاهل  دانش آموزان  تمام  شامل  جامعه آماری،  بود. 
تحصیلی 1398-1397 بودند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده 
شد و سی و دو نفراز دانش آموز متاهل انتخاب و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش و 
کنترل جایگزین شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های صمیمیت زناشویی و روابط 
بین فردی استفاده شد و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت. 
بر  با رویکرد شناختی  بر مددکاری اجتماعی  یافته ها نشان داد که مداخله مبتنی  نتایج: 
بهبود روابط بین فردی و افزایش صمیمیت زناشویی دانش آموزان متاهل تاثیر معناداری داشته 

)P≤0/001(.است
این  از   استفاده  آمده، می توان گفت  به دست  نتایج  به  توجه  با  بحثونتیجهگیری: 
رویکرد   به دانش آموزان متاهل کمک می کند، تا عالوه بر ادامه تحصیل در زمینه زندگی 

زناشویی با مشکل کمتری مواجه شده و کیفیت ارتباط بین  فردیشان افزایش یابد. 

اثربخشی مداخله مبتنی بر مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد 
شناختی بر ارتباط بین فردی و صمیمیت زناشویی در دانش آموزان 

دختر متاهل
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ناتساز 1400، دوره 10، شماره 4، پیاپی 738

یاامآ نارمی ارمزدهمادف و همکاراز

مقدمه

مهارت های ارتباطی، رفتارهایی هســتند آموخته شده و اکتسابی که برای زندگی اثربخش و ضروری هستند.]1[ یک ارتباط 
موثر، وسیله مناسبی برای انتقال اطالعات بین افراد و نشان دادن احساسات به دیگران است. یک ارتباط ناموثر، باعث ایجاد 
ســوتفاهمات و نارضایتی می شــود و درنتیجه آســیب های روانی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.]2و3[ توانایی برقراری 
ارتباط موثر در زندگی مشــترک دارای اهمیت اســت. ازدواج و تشــکیل خانواده یکی از مهمترین مراحل زندگی بشــر در 
نظر گرفته شــده اســت.]4[ وجود روابط صمیمانه بین زوجین از اهمیت خاصی برخوردار است. چنین روابطی بر بهزیستی 
روان شناختی و توانایی افراد در جهت عملکرد بهینه در زمینه های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی موثر است.]5[ بسیاری 

از مشکالت در زمینه فرزندپروری و ارتباط والد-فرزندی می توانند مربوط به روابط تنشزا زوجین با یکدیگر باشند.]6[
 یکی از نیازهای عاطفی زوج ها، روابط توام با صمیمیت اســت که منبع مهمی برای ایجاد شــادی، احساس معنا و رضایت 
زناشویی در زندگی است.]7[ صمیمیت در روابط زناشویی، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهم مفهوم سازی شده است که 
جنبه های عاطفی– هیجانی و اجتماعی نیرومندی دارد و بر پایه پذیرش، رضایت خاطر و عشــق شکل می گیرد.]8[ مشکالت 
مربوط به صمیمیت اغلب دلیل اصلی روابط شکست خورده به شمار می روند. در بسیاری از موارد ممکن است مشکل اصلی 
زوجین، اشــتغال ذهنی با صمیمیت باشــد که فرد مســاله خود را به صورت مشــکل در روابط نزدیک یا تعهد در روابط بیان 
گاهی، فهمیدن و همدلی برای درک  می کند.]9[ صمیمت، یک فرآیند تعاملی است و شامل مولفه هایی برای ارتباط از جمله آ
احساســات و قبول شخص دیگر اســت. باگاروزی نه بعد جداگانه ولی مرتبط با هم را برای صمیمیت شناسایی کرده است 
که شامل، صمیمیت هیجانی، روان شناختی، جنسی، جسمانی غیرجنسی، زیباشناختی یا هنری، اجتماعی و تفریحی، فکری 
یا عقالنی، معنوی و صمیمیت زمانی اســت.]10و11[  در زوجین، رابطه بین صمیمیت و ارتباط بین فردی، مثبت و باال است 
و این رابطه دوســویه است. هرچه ارتباط بین فردی در زوجین بهتر باشد، انتظار می رود صمیمیت نیز باالتر باشد و برعکس.

]12[ زوجینی که روابط ســالم دارند، با موفقیت بیشتری با تعارض برخورد می کنند و مذاکره را یک فرایند مناسب برای حل 

مشکالت ارتباطی می دانند. آن ها در ارتباط خود احساسات را به شیوه ای باز و شفاف و بدون ترس از تالفی، ابراز می کنند. 
همچنین آن ها تشــخیص می دهند که رابطه زناشویی برای بهزیستی کل خانواده بسیار مهم و حیاتی است؛ ولی زوجینی که 
رابطه ناسالم دارند، صمیمیت پایین؛ ارتباط از نظر هیجانی بسیار بسته و رشد هیجانی در ارتباط بین افراد، محدود و منع شده 
اســت.]13و14[  آموزش برقراری رابطه بین فردی مثبت و توام با صمیمیت، در زوجینی که در سنین مدرسه ازدواج می کنند، 
دارای اهمیت اســت. برخی از دانش آموزان دبیرســتانی برخالف انتظار، زودتر از موعد ازدواج می کنند؛  عالوه بر جنبه های 
مثبتی که برای این اقدام وجود دارد، ممکن اســت به دلیل ســن پایین، ناآشــنایی به وظایف زوجی، نداشتن بلوغ اجتماعی، 
شــناختی، هیجانــی و رفتاری و ضعــف در روابط بین فردی، پیامدهای منفی از جمله ضعف در روابط زناشــویی و تنش و 
اختالفات خانوادگی را به دنبال داشــته باشــد. در واقع، دانش آموزان متاهل به آموزش در خصوص بهبود صمیمیت و روابط 
زوجی نیازمندند. افزایش طالق و نارضایتی زناشــویی از یک ســو، و تقاضای زوجین جهت بهبود روابط زناشویی از سوی 

دیگر، نشان دهنده نیاز به مداخالت و آموزش های تخصصی در این زمینه است.]15[
  با استفاده از رویکرد شناختی می توان برای تغییر در شناخت افراد و ایجاد نگرش های مطلوب بین زوجین استفاده کرد.]16[

 این رویکرد، بر چگونگی درک و برخورد با مســاله ها تاثیر می گذارد. در این مدل، فرد می آموزد افکار، هیجان ها، رفتارها 
و واکنش های جسمی خود را در موقعیت های مختلف شناسایی کرده، معنا و اهمیت افکار خود را مورد آزمون قرار دهد و 
الگوی فکریی را که با هیجان ها، رفتارها و روابط میان فردی ناکارآمد مرتبط است، تغییر دهد ]17[. این مدل از رهنمودهایی 
از قبیل همکاری مشــارکتی، تشــخیص مشکالت، اولویت بندی مشــکل، هدف گزینی، تمرکز بر این جا و اکنون، تاکید بر 
مساله گشــایی، تغییر و اصالح افکار، احساس ها و رفتار و طراحی تکالیف خودیاری؛ برای افزایش میزان اثربخشی، استفاده 
می کند ]18[. همچنین به فرد کمک می کند تا از وضعیت ناخوشــایند فعلی خود چیزی ارزشــمند پدید آورد. مهارت هایی 
که آموزش داده می شود، در بهبود مساله ها خلقی، حل مساله ها ارتباطی و مقابله با استرس نقش دارد و کمک می کند تا فرد 
احساس بهتری پیدا کند و خود را فردی ارزشمند بداند.]19[ رویکر مددکاری اجتماعی شناختی، عمدتا بر اساس خودیاری 
اســتوار اســت و هدف، آموزش به فرد اســت تا بتواند مهارت های الزم را برای حل مساله های جاری را رشد دهد و آن را به 
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یصلنااآ اددکارف اجسمامی8

اثرمخشی اداخلآ ابسنی مر اددکارف اجسمامی گروهی ما رویکرد شناخسی مر ارتباط مین یردف و صمیمیت نناشزیی در دانش هازناز دخسر اساهل

مساله های مشابه در آینده تعمیم دهد.]20[
 در ادامــه، بــه برخی از پژوهش های مشــابه با عنــوان پژوهش حاضر 
اشــاره می شــود. یافته های حاصل از پژوهش ورمقانی، علی پور، امینی 
و جوادی1398، با هدف بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی 
گروهــی با رویکرد حل مســاله، بــر کاهش افکار خودکشــی زنان در 
شهرستان قروه، نشان داد که در خرده مقیاس های تمایل به مرگ، آمادگی 
برای خودکشــی، تمایل به خودکشی واقعی و بازدارنده های خودکشی، 
دو گروه در شــرایط پیش آزمون تفاوت معناداری باهم نداشــته اند؛ اما 
پس از اجرای مداخله مددکاری گروهی با رویکرد حل مســاله، نمرات 
آزمودنی ها نشــان داد نمرات، کاهش آماری معناداری داشــته اســت.

]21[ نتایج پژوهش ترابی مومن، راهب، علی پور و بیگلریان1396 نشــان 

می دهــد که برگزاری جلســات مداخله مــددکاری اجتماعی گروهی، 
بــا رویکرد توســعه بر توانمندســازی روانی و اجتماعی و بهبود ســطح 
زندگی زنان سرپرســت خانوار موثر اســت.]22[ شــریفیان، دبیرمقدم و 
صفاری نیا1393 در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش برنامه  
ارتبــاط زوج ها بر کیفیت زندگی و صمیمیت زناشــویی زنان ناراضی از 
زندگی زناشــویی در شهر تهران، به این نتیجه رسیدند که آموزش برنامه 
ارتباطی، بر هر یک از مقوله ها تاثیر مثبت داشته است.]23[ نتایج برخی 
از پژوهش ها نشــان دهنده تاثیر مداخالت مددکاری اجتماعی گروهی 
همراه با رویکرد شــناختی، بر حل تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت 

روابط بین فردی و مهارت های ارتباطی در زوجین است.]24-29[
 با توجه به دانش نظری اندک در حوزه مداخالت مددکاری اجتماعی 
گروهی با رویکرد شــناختی و انجام پژوهش هــای اندک در این زمینه، 
پژوهــش حاضر آموزش مبتنی بر این رویکرد را مورد بررســی قرار داده 
اســت. اســتفاده از رویکردهای آموزشــی در ارتباط بــا زوجین به ویژه 
افــرادی که در ســنین پایینتر ازدواج می کننــد، می تواند نقش مهمی در 
پیشــگیری از مشکالت مختلف داشته باشــد. امروزه اکثر آموزش ها و 

تحقیقاتی که بر روی زوجین انجام می شــود، 
بعــد از چند ســال زندگــی زوجین اســت. 
درحالــی که با برگزاری جلســات آموزشــی 
در همــان ابتــدای زندگی، می تــوان از بروز 
اتفاقات ناخوشــایند در آینده جلوگیری کرد. 
ازجملــه گروه هایی که ممکن اســت نیاز به 
دریافت آموزش داشته باشــند، دانش آموزان 
متاهل مدارس، به دلیــل بلوغ فکری ناکامل، 
بی تجربگی آن هاســت. نیافتــن و   آمــوزش 

 ضرورت کاربرد رویکرد مددکاری اجتماعی 
شناختــی از آن حیــث مورد توجه اســت که 
آموزش هایی که در ابتدای زندگی به زوجین داده 
می شود، می تواند سبب تغییر در نگرش زوجین 
شــود؛ قبل از این که باورها ریشه دار و به روابط 
و درنهایت صمیمیت آن ها خدشــه وارد کند. 
نتایج این مداخله می تواند توســط متخصصین 
حوزه خانواده، نظام های آموزشی، مراکز مشاوره 
و روان درمانــی و محققین، مورد اســتفاده قرار 
گیرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی 
اثربخشی مداخله مبتنی بر مددکاری اجتماعی 
گروهی با رویکرد شناختی، بر ارتباط بین فردی 
و صمیمیت زناشــویی در دانش آموزان متاهل 
شهرســتان میبد بود و این فرضیه مورد بررســی 
قرار گرفت کــه مددکاری اجتماعی گروهی با 
رویکرد شناختی، می تواند منجر به بهبود ارتباط 
بین فــردی و افزایش صمیمیت در دانش آموزان 

متاهل گردد. 
روش

 طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشــی با پیش آزمون–پس آزمون و گروه کنترل. جامعه آماری شــامل تمام دانش آموزان متاهل 
شهرســتان میبد، در ســال تحصیلی 1398-1397 بودند که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن ها صد و 
پانزده نفر بود. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری هدفمند اســتفاده شــد. از بین دانش آموزان متاهلی که تمایل به 
شــرکت در تحقیق داشــتند و شرایط آن ها برای شرکت در کالس های آموزشی مساعد بود، تعداد سی و دو نفر را انتخاب و 
به صورت تصادفی ســاده به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص داد. بدین صورت، شــانزده نفر به گروه آزمایش و شانزده 
نفر به گروه کنترل به صورت تصادفی ســاده گمارده شدند. اختالف سنی نمونه ها با همسرانشان، بین سه تا چهار سال بود. 

آزمودنی ها از لحاظ اقتصادی در طبقه متوسط قرار داشتند. 
مالکهایورودوخروج

ورود:کسب رضایت آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش، محدوه سنی پانزده تا هجده سال و داشتن همسر بود. 
خروج: همکاری نکردن و شرکت نامنظم در جلسات و عدم رضایت خانواده را شامل می شد. 
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ناتساز 1400، دوره 10، شماره 4، پیاپی 938

یاامآ نارمی ارمزدهمادف و همکاراز

ابزارپژوهش 
پرسشــنامهصمیمــتتامپســون: بــرای 
ســنجش میــزان صمیمیــت آزمودنی هــا از 
پرسشــنامه صمیمیت واکر و تامپســون1983 
اســتفاده شد. این مقیاس شــامل هفده سوال 
است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تدوین 
شده است. دامنه نمره های آن بین یک-هرگز 
تا هفت-همیشه است. نمره باال در این ابزار، 
نشــان دهنده صمیمیت بیشــتر است. واکر و 
تامپســون، پایایــی مقیــاس را از طریق آلفای 
کرونباخ نود و یک صدم تا نود و هفت صدم 
گزارش کردند. این مقیاس توسط ثنایی1379 
ترجمه، و روایی محتــوای و صوری آن تایید 
شده است. ضریب پایایی کل مقیاس با روش 
آلفای کرونباخ نود و شش صدم به دست آمد 
 و حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه بود.]30[

  در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ هفتاد و یک صدم به دست آمد.
پرسشنامهارتباطبینفردی: این پرسشنامه توسط منجمی زاده1391 و 
با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی ســاخته شــد که به منظور سنجش میزان 
مهارت های ارتباطی بین فردی در افراد مختلف به ویژه زوجین تهیه شده 
است. این ابزار دارای نوزده سوال با طیف لیکرت از بسیار پایین، پایین، 
رضایت بخش، خوب و بســیار خوب است. برای به دست آوردن امتیاز 
کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کرده و نمره 
باالتر، نشان دهنده رابطه بین فردی موثرتر است. در مطالعه منجمی زاده، 
روایی همزمان پرسشــنامه با پرسشــنامه توانایی برقرار کردن ارتباط موثر 
برابر با ششصد و نود و هشت هزارم به دست آمد که روایی همزمان مورد 
تاییــد قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشــنامه مهارت های 
ارتباطی بین فردی، هفتاد و ســه صدم به دست آمد که نشان دهنده پایایی 
خوب این پرسشــنامه است.]31[ در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برابر 

با هفتاد صدم بود.
شــیوهاجرا:پس از هماهنگی با آموزش و پرورش شهرســتان میبد، 
فرایند اجرایی تحقیق آغاز شد. با مراجعه به مدارس و مشورت با مدیران 
مراکز، آن دسته از مدارسی که بیش از پنج نفر دانش آموز متاهل را دارا 
بودند، انتخاب کردند. با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته، عالوه بر 
شناســایی دانش آموزانی که تمایل به شــرکت در جلســات آموزشی را 
داشتند، به شناسایی مشــکالت زوجین نیز پرداخته شد و تالش شد در 
این زمینه آموزش های الزم تدوین گردد. بنابراین پس از بررسی مقدماتی 
و مطالعات انجام شــده در زمینه مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد 
شناختی و استفاده از برخی منابع موجود در این زمینه،]37-32[ جلسات 
آموزشــی تنظیم شد و برای بررســی روایی محتوایی جلسات از چند نفر 
از متخصصین نظرخواهی شــد و ســرانجام شــکل نهایی برنامه تدوین 
گردید. برنامه آموزشــی در یازده جلســه، به شــکل گروهی و هر هفته 
بــه مدت نود دقیق برگزار گردید. در جلســه اول، قبل از انجام آموزش، 
پیش آزمون و در جلســه آخر جلســه یازدهم، پس آزمون انجام گردید. 
الزم به ذکر است، جهت رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش اسامی 
تمامی شرکت کنندگان محرمانه بود و به آن ها در مورد رازداری اطمینان 
داده شد. همچنین سه جلسه مشاوره، برای گروه کنترل )رعایت اخالق 
پژوهش( اجرا شــد. در جدول شــماره یک محتوی جلســات آموزشی 

به گونه  مختصر آمده است.
 به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 اســتفاده شد. در 
بخش توصیفی از روش های فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در بخش 

استنباطی از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

1 
 

 
 
 

 هایافته 
 

 
 
     
 

 
  در  اسميرنف-کولموگروف آزمون  نتايج  (3)جدول

 فردی بين ارتباط   و زناشويی  صميميت با  ارتباط

 گروه  متغيرها 
 اسميرنف  -کولموگروف

  درجه آماره 
 آزادي 

  سطح
 معناداري

  ميميتص
 زناشویی 

 20/0 16 144/0 آزمایش 
 09/0 16 240/0 کنترل 

 ارتباط 
 فردي بين

 21/0 16 136/0 آزمایش 
 16/0 16 228/0 کنترل 

 
 

  مددکاری ثيرات  متغيریچند کواريانس تحليل نتايج (4)جدول
   فردیبين   ارتباط بر شناختی رويکرد با گروهی اجتماعی

  منبع
 تغييرات

  مجموع
   مجذورات

  درجه
 آزادي 

 ميانگين
 مجذورات 

F سطح  
 معناداري

  مجذور
 اتا

 284/0 001/0 50/11 280/674 1 280/674 گروه 
    58/58 29 09/1699 خطا

     32 58/157443 مجموع 
 
     

  مددکاری تاثير  متغيریچند کواريانس تحليل نتايج (5)جدول
 زناشويی صميميت بر شناختی رويکرد با گروهی اجتماعی

  منبع
 تغييرات

  مجموع
   مجذورات

  درجه
 آزادي 

 ميانگين
 مجذورات 

F سطح  
 معناداري

  مجذور
 اتا

 634/0 001/0 25/50 415/3893 1 415/3893 گروه 
    42/77 29 690/2246 خطا
     32 341844.01 کل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آموزشی  جلسات محتوی (1)جدول
 برنامه  محتوي ///جلسات

  جلسه تعداد اهداف، قواعد، بيان ،هاآزمودنی  با آشنایی ///اول  جلسه
  و ارتباطی الگوهاي با آشنایی  و ارتباطی الگوهاي تعریف آموزشی،

  تکليف -سالم ارتباطی الگوهاي و ناسالم ارتباطی الگوهاي معایب شناسایی
 بازخورد  گرفتن و دادن

- آزاردهنده هايپيام  و ارتباط  ضرورت بيان-هاليف تک بررسی // /دوم جلسه
 يف ل تک دادن و بازخورد گرفتن-انمرد عاطفی و احساسی نيازهاي بيان

 گوش هايمهارت  مورد در بحث-خانگی هايتمرین  مرور // /سوم جلسه
 تکليف  ارائه و بازخورد دریافت- انمرد  با شنود و گفت چگونگی و دادن

  بيان و جنسی رضایت ميزان  سنجش-هاليف تک بررسی ///چهارم  جلسه
 بازدارنده عوامل و جنسی غلط باورهاي شناسایی-جنسی روابط اهميت

 يف ل تک دادن و  بازخورد گرفتن-جنسی صحيح رابطه
  و بازخورد گرفتن-بيان  اصالح مورد در بحث-هاليف تک مرور // /پنجم جلسه

 تکاليف  دادن
- A.B.C مفهوم توضيح-گذشته مطالب و تکاليف مرور ///ششم جلسه

 تکليف  ارائه و بازخورد رفتنگ
  دیدگاه بررسی-االتوس به پاسخ و تکاليف مرور ///هفتم جلسه

 قواعد بيان و مشکل بوجودآمدن چگونگی-مشکل   مورد در  کنندگانشرکت
 بازخورد  گرفتن و تکليف هئارا-مذاکره یک

  مراحل تشریح-مرورتکاليف و قبل ازجلسه ايخالصه  ارائه ///هشتم جلسه
 تکاليف  ارائه و  بازخورد گرفتن-مذاکره

- زوجين به لها مس  حل هايمهارت  آموزش- تکاليف مرور /// نهم جلسه
 تکليف  دادن  و بازخورد گرفتن-تعارض ایجاد از جلوگيري

  هايتحریف  مورد در بحث -االتوس به پاسخ و تکاليف مرور /// دهم جلسه
    شناختی خطاهاي با مقابله  و نادرست عبيرهايت  و شناختی

و   آموزشی جلسات از کلی گيرينتيجه  و بنديجمع  ///یازدهم جلسه
 آزمون پس اجراي

  در  هاآزمودنی  نمرات استاندارد انحراف  و ميانگين  (2)جدول
  آزمايش  گروه دو در  فردی بين  ارتباط و  زناشويی صميميت 
 آزمون پس و  آزمونپيش مراحل  در کنترل  و

 گروه  متغيرها 
 آزمون پس آزمون پيش 

  انحراف ميانگين 
  انحراف ميانگين  استاندارد 

 استاندارد 
  صميميت 
 زناشویی 

 05/11 64/112 02/15 05/100 آزمایش 
 74/13 56/91 95/24 37/102 کنترل 

  ارتباط 
 فردي بين

 15/10 21/73 27/9 85/58 آزمایش 
 47/7 81/65 01/9 66/72 کنترل 

یافته ها

 میانگین ســنی شــرکت کنندگان برابر با 2/19±17/05 بود. میانگین و انحراف اســتاندارد نمره صمیمیت زناشویی و ارتباط 
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یصلنااآ اددکارف اجسمامی10

اثرمخشی اداخلآ ابسنی مر اددکارف اجسمامی گروهی ما رویکرد شناخسی مر ارتباط مین یردف و صمیمیت نناشزیی در دانش هازناز دخسر اساهل

بین فــردی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل در مراحــل پیش آزمون و 
پس آزمون در جدول شماره دو آمده شده است. همان طور که مشاهده 
می شــود، در گروه آزمایش نمرات آزمودنی ها در صمیمیت زناشویی و 

ارتباط بین فردی در مقایسه با گروه کنترل تغییر کرده است.
همان گونه که نتایج به دســت آمده در جدول شــماه دو نشان می دهد، 
در گــروه آزمایش، میانگین نمرات آزمودنی ها در صمیمیت زناشــویی 
در مرحلــه پیش آزمون از صد و پنج صدم به صد و دوازده و شــصت و 
چهــار صدم، در مرحله پس آزمون و در زمینه ارتباط بین فردی، از پنجاه 
و هشــت و هشــتاد و پنج صدم به هفتاد و سه و بیست و یک صدم در 
مرحله پس آزمون افزایش یافته، که این نتایج حاکی از افزایش صمیمیت 
 زناشویی و ارتباط بین فردی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است.

در جهــت بررســی فرضیــه پژوهــش، از تحلیــل کوواریانــس چنــد 
متغیری اســتفاده شــد. ابتدا پیش فرض هــا مورد مطالعه قــرار گرفت. 
در جهت بررســی پیش فــرض نرمال بــودن از آزمــون کولموگروف-

 اســمیرنف اســتفاده شــد که نتایج در جدول شماره ســه آمده است. 
نتایج آزمون، نرمال  بودن توزیع نمرات در صمیمیت زناشــویی و ارتباط 
بین فردی در دو گروه آزمایش و کنترل نشان می دهد که تمامی سطوح 
معنــاداری باالتــر از مقــدار مفروضP<0/05  اســت؛ لــذا این نتایج 
حاکی از تخطی ننمودن از مفروضــه نرمال بودن توزیع نمرات گروه ها 
اســت. همچنیــن نتایج حاصل از بررســی پیش فرض، همگنی شــیب 
رگرسیون در متغیر صمیمیت زناشــوییP=0/155 ،F=2/13 و ارتباط 
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P=0/371 نشــان دهنده برابری واریانس ها بود و مقدار آزمون ام باکس 

بحث و نتیجه گیری

 هــدف از پژوهــش حاضــر، بررســی اثربخشــی مداخلــه مــددکاری اجتماعــی گروهــی بــا رویکــرد شــناختی، بــر 
صمیمیــت زناشــویی و ارتبــاط بین فــردی در دانش آمــوزان متاهــل شهرســتان میبــد بــود. نتایــج به دســت آمده نشــان 
داد کــه مــددکاری اجتماعــی گروهــی بــا رویکــرد شــناختی در هر دو بعــد ارتبــاط بین فــردی و صمیمیت زناشــویی، 
 تاثیــر مثبــت و معنــادار داشــته اســت؛ ایــن یافته بــا نتایــج برخــی از تحقیقــات انجام شــده همخــوان اســت.]21-29[

چهار و صد و هشتاد  و هشت هزارم در جهت 
بررسی تساوی کواریانس ها P=0/274 نیز تایید 
شــد. بنابراین، با توجه به نتایج به دســت آمده، 
در جهت بررسی فرضیه های پژوهش، از تحلیل 
کوواریانس چند متغیری استفاده شد که نتایج 
در جدول شــماره چهار در جهت بررسی تاثیر 
مداخله بر ارتباط بین فردی و در جدول شــماره 
پنج در جهت بررسی تاثیر مداخله بر صمیمیت 
زناشویی آمده است. همان گونه که نتایج جدول 
شماره چهار نشان می دهد، بین گروه آزمایش 
و کنترل از لحاظ متغیر ارتباط بین فردی تفاوت 
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نمــرات ارتباط بین فردی را، مداخله مددکاری 
اجتماعــی گروهــی با رویکرد شــناختی تبیین 
می کند. در جدول شــماره پنــج نتایج حاصل 
از تاثیــر مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد 
شــناختی، بر صمیمیت زناشــویی آمده است. 
همان گونه که نتایج جدول شــماره چهار نشان 
می دهد، بین گــروه آزمایش و کنترل از لحاظ 
متغیر ارتبــاط بین فردی تفــاوت معنادار وجود 
داردP≤0/001،f=50/25، و حدود شصت و 
سه درصد واریانس کل نمرات ارتباط بین فردی 
را مداخلــه مــددکاری اجتماعــی گروهــی با 

رویکرد شناختی، تبیین می کند.
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  در  اسميرنف-کولموگروف آزمون  نتايج  (3)جدول

 فردی بين ارتباط   و زناشويی  صميميت با  ارتباط

 گروه  متغيرها 
 اسميرنف  -کولموگروف

  درجه آماره 
 آزادي 

  سطح
 معناداري

  ميميتص
 زناشویی 

 20/0 16 144/0 آزمایش 
 09/0 16 240/0 کنترل 

 ارتباط 
 فردي بين

 21/0 16 136/0 آزمایش 
 16/0 16 228/0 کنترل 

 
 

  مددکاری ثيرات  متغيریچند کواريانس تحليل نتايج (4)جدول
   فردیبين   ارتباط بر شناختی رويکرد با گروهی اجتماعی

  منبع
 تغييرات

  مجموع
   مجذورات

  درجه
 آزادي 

 ميانگين
 مجذورات 

F سطح  
 معناداري

  مجذور
 اتا

 284/0 001/0 50/11 280/674 1 280/674 گروه 
    58/58 29 09/1699 خطا

     32 58/157443 مجموع 
 
     

  مددکاری تاثير  متغيریچند کواريانس تحليل نتايج (5)جدول
 زناشويی صميميت بر شناختی رويکرد با گروهی اجتماعی

  منبع
 تغييرات

  مجموع
   مجذورات

  درجه
 آزادي 

 ميانگين
 مجذورات 

F سطح  
 معناداري

  مجذور
 اتا

 634/0 001/0 25/50 415/3893 1 415/3893 گروه 
    42/77 29 690/2246 خطا
     32 341844.01 کل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آموزشی  جلسات محتوی (1)جدول
 برنامه  محتوي ///جلسات

  جلسه تعداد اهداف، قواعد، بيان ،هاآزمودنی  با آشنایی ///اول  جلسه
  و ارتباطی الگوهاي با آشنایی  و ارتباطی الگوهاي تعریف آموزشی،

  تکليف -سالم ارتباطی الگوهاي و ناسالم ارتباطی الگوهاي معایب شناسایی
 بازخورد  گرفتن و دادن

- آزاردهنده هايپيام  و ارتباط  ضرورت بيان-هاليف تک بررسی // /دوم جلسه
 يف ل تک دادن و بازخورد گرفتن-انمرد عاطفی و احساسی نيازهاي بيان

 گوش هايمهارت  مورد در بحث-خانگی هايتمرین  مرور // /سوم جلسه
 تکليف  ارائه و بازخورد دریافت- انمرد  با شنود و گفت چگونگی و دادن

  بيان و جنسی رضایت ميزان  سنجش-هاليف تک بررسی ///چهارم  جلسه
 بازدارنده عوامل و جنسی غلط باورهاي شناسایی-جنسی روابط اهميت

 يف ل تک دادن و  بازخورد گرفتن-جنسی صحيح رابطه
  و بازخورد گرفتن-بيان  اصالح مورد در بحث-هاليف تک مرور // /پنجم جلسه

 تکاليف  دادن
- A.B.C مفهوم توضيح-گذشته مطالب و تکاليف مرور ///ششم جلسه

 تکليف  ارائه و بازخورد رفتنگ
  دیدگاه بررسی-االتوس به پاسخ و تکاليف مرور ///هفتم جلسه

 قواعد بيان و مشکل بوجودآمدن چگونگی-مشکل   مورد در  کنندگانشرکت
 بازخورد  گرفتن و تکليف هئارا-مذاکره یک

  مراحل تشریح-مرورتکاليف و قبل ازجلسه ايخالصه  ارائه ///هشتم جلسه
 تکاليف  ارائه و  بازخورد گرفتن-مذاکره

- زوجين به لها مس  حل هايمهارت  آموزش- تکاليف مرور /// نهم جلسه
 تکليف  دادن  و بازخورد گرفتن-تعارض ایجاد از جلوگيري

  هايتحریف  مورد در بحث -االتوس به پاسخ و تکاليف مرور /// دهم جلسه
    شناختی خطاهاي با مقابله  و نادرست عبيرهايت  و شناختی

و   آموزشی جلسات از کلی گيرينتيجه  و بنديجمع  ///یازدهم جلسه
 آزمون پس اجراي

  در  هاآزمودنی  نمرات استاندارد انحراف  و ميانگين  (2)جدول
  آزمايش  گروه دو در  فردی بين  ارتباط و  زناشويی صميميت 
 آزمون پس و  آزمونپيش مراحل  در کنترل  و

 گروه  متغيرها 
 آزمون پس آزمون پيش 

  انحراف ميانگين 
  انحراف ميانگين  استاندارد 

 استاندارد 
  صميميت 
 زناشویی 

 05/11 64/112 02/15 05/100 آزمایش 
 74/13 56/91 95/24 37/102 کنترل 

  ارتباط 
 فردي بين

 15/10 21/73 27/9 85/58 آزمایش 
 47/7 81/65 01/9 66/72 کنترل 
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ناتساز 1400، دوره 10، شماره 4، پیاپی 1138

یاامآ نارمی ارمزدهمادف و همکاراز

 در تبییــن ایــن یافتــه پژوهش، مبنی بــر تاثیر 
مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی 
بر ارتباط بین فردی باید گفت، ارتباط، سراســر 
زندگی انسان را در برگرفته است. انسان با توجه 
به چگونگی ارتباط با اطرافیان رشــد و تکامل 
می یابد. ارتباط زناشویی، به  عنوان طوالنی ترین 
و عمیقترین نوع ارتباط همواره مورد توجه بوده 
اســت؛ زیرا رابطه رضایت بخش، در سالمت 
جســمی و روانی زوجیــن تاثیرگذار اســت.

]37[ نظریه شــناخت ادعــا می کند که می توان 

رفتــار را از طریق تغییر تفکــر معیوب، افکار 
غیرمنطقــی، افکار خودکار یــا باورهای غلط 
شناختی آموخته شده، تغییر داد.]38[ مددکاری 
اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی می توانند 
به عنــوان دو رویکــرد مکمل، باعــث افزایش 
مهارت های حل مســاله، بهبود خودکارآمدی 
و بهبود کیفیت ارتباط بین فردی شــوند. یکی 
از مزیت های اســتفاده از مددکاری اجتماعی 
بــا رویکــرد شــناختی، افزایــش مهارت های 
مدیریت رفتــار و بهبود مهارت هــای ارتباطی 
در زوجین اســت.]35[ این رویکرد، می تواند 
کیفیت ارتباط زناشویی را بهبود بخشد. بهبود 
مهارت های ارتباطی، باعث افزایش تبادل نظر 
 و گفتگو سازگارانه در بین زوجین می شود.]7[

 در پژوهــش حاضر مداخلــه مبتنی بر مداخله 
مــددکاری اجتماعــی گروهــی بــا رویکرد 
شــناختی، بر بهبود روابط میان فردی موثر بوده 
است. به نظر می رسد، افزایش مهارت  ارتباطی 
به افراد شرکت کننده در مداخله کمک نموده 
که نقاط قوت و ضعف های خود را بشناسند و 
بر مبنای آن خودارزیابی بهتری داشــته باشند. 
در این صــورت، محتمــل اســت ایــن روند، 
عزت نفــس را تقویت و افزایش داده اســت. 
بهبود رابطــه میان فردی در زوجیــن عالوه بر 
کمک در جهت ارتقــای صمیمیت زوجین، 
مدیریت رابطه را به دانش آموزان متاهل آموزش 
داده اســت. باید به این نکته توجه داشت که 
دانش آمــوزان فــارغ از مســاله تحصیلی باید 
مهارت ارتباطــی را یاد بگیرند. امروزه یکی از 

دالیل طالق زوجین مشــکالت ارتباطی، و برقرار نشدن ارتباط صحیح و 
بین فردی اســت. چنانچه یک زن یا مرد بتواند ارتباط خود را با همســر و 
خانواده همسر و اطرافیان خود بهبود بخشد، چه بسا زندگی کنترل  شده و 
به ســمت تنش و آسیب ها پیش نرود. در برنامه پژوهش حاضر، آشنایی با 
الگوهای ارتباطی و شناسایی معایب الگوهای ارتباطی سالم و ناسالم،]32[ 
بحث در مورد مهارت های گوش دادن و چگونگی گفتگو با مردان،]33[ 
آموزش حل مســاله]36[ و بیان قواعد یک مذاکــره]35[ نقش مهمی در 

بهبود ارتباط بین فردی داشته است.
 در تبییــن این یافته پژوهش، مبنی بر تاثیر مددکاری اجتماعی گروهی با 
رویکرد شــناختی بر صمیمیت زناشویی باید گفت، ایجاد صمیمیت بین 
زوجین، در عملکرد خانواده تاثیر بســیار مهمــی دارد. درواقع، کیفیت و 
کمیت صمیمیت بین همســران، تعیین کننده  محیــط و عملکرد خانواده 
محسوب می شود. اصل اساسی در ازدواج های موفق ایجاد صمیمیت بین 
زوجین است.]39و40[ صمیمیت مستلزم تبادل احساسات عمیق و افکار 
خصوصی و شخصی اســت. وقتی زوجین در احساسات یکدیگر سهیم 
می شــوند، افکار و عقاید خود را بدون ترس و به دور از ســو تفاهم بیان 
می کنند، این شــانس برای آن ها وجود دارد کــه بتوانند در روابط خود به 
صمیمیت دست یابند.]41،30و42[ رویکرد مددکاری اجتماعی گروهی 
بــا رویکرد شــناختی در افزایــش مهارت های مرتبط با تفکــر انتقادی و 
اعتماد بنفس موثر اســت، که این مساله در افزایش خودکارآمدی زوجین 
تاثیرگذار اســت.]39[ ایــن رویکرد، در اصالح تفکر زوجین، نســبت به 
موقعیت های تنشــزای زندگی تاثیرگذار اســت و بجای اختالف، انتقاد و 
 منازعات زوجیــن با یکدیگر گفتگو و صمیمــت را بهبود می دهد.]32[

 در پژوهش حاضر، مداخله مبتنی بر مداخله مددکاری اجتماعی گروهی، 
با رویکرد شــناختی بر بهبود صمیمیت زناشــویی موثر بوده است. به نظر 
می رســد، بهبود مهارت های ارتباطی،]33[ آموزش بیان نیازهای احساسی 
و عاطفی،]35[ اهمیت روابط جنســی]36[ و بحث در مورد تحریف های 
شناختی و تعبیرهای نادرست و مقابله با خطاهای شناختی]39[ نقش مهمی 
در افزایش صمیمیت زوجین داشته است. امروزه، ازدواج در سنین مدرسه، 
یکی از چالش های پیشــرو در آموزش و پرورش اســت. دست اندرکاران 
تعلیــم و تربیت، بر این مســاله واقف هســتند که عالوه بــر توجه به بعد 
تحصیلی، توجه به مساله های مرتبط با زندگی زناشویی این دانش آموزان نیز 
باید در دستور کار قرار گیرد. یکی از اهداف مددکاری اجتماعی گروهی 
با رویکرد شناختی در مدرسه، بهبود مهارت های ارتباطی و صمیمیت در 
دانش آموزان متاهل از طریق افزایش مهارت های گفتگو، حل مساله، تفکر 
انتقادی، کاهش تحریف های شــناختی و... است. با این نگاه مددکاران 
در مدارس می توانند هم برای دانش آموز مجرد و هم متاهل مفید باشــند. 
گاهی ممکن اســت ازدواج دانش آموزان دختر در ســن مدرسه بر روی 
دختران مجرد نیز تاثیر روانی داشــته باشد و سبب انحراف فکری و روانی 
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یصلنااآ اددکارف اجسمامی12

اثرمخشی اداخلآ ابسنی مر اددکارف اجسمامی گروهی ما رویکرد شناخسی مر ارتباط مین یردف و صمیمیت نناشزیی در دانش هازناز دخسر اساهل

دانش آموزان گردد که لزوم حضور مددکار اجتماعی را پررنگ می سازد. 
چنانچه مددکاران به مدارس راه یابند، فرصت مناســبی ایجاد می گردد تا 

بتوانند آموزش های الزم را به این گروه از دانش آموزان عرضه کنند.
 محدودیتها: از مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می توان 
به نا ممکن بودن پیگیری نتایج مداخله انجام شــده با توجه به مشکالت 
و محدودیت هایی که در فرایند اجرای پژوهش وجود داشت، اشاره کرد. 
عالوه برایــن، با توجــه به این که تحقیق حاضر، در شهرســتان میبد انجام 
شده است، تعمیم نتایج به افراد و جوامع دیگر باید با احتیاط انجام پذیرد. 
همچنیــن، نا ممکن بودن حضور همســران آزمودنی هــا در کالس های 

آموزشی یکی دیگر از محدودیت های پژوهش بود.
پیشنهادها: در پژوهش های آینده، بررسی تاثیر برگزاری کارگاه هایی 
آموزشی، توســط مددکاران اجتماعی در زمینه حل مشکالت خانوادگی 
به ویژه از طریق شــیوه های مثبت اندیشــی در روابط خانوادگی، پیشنهاد 
می شود. همچنین، می توان اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی 

با رویکرد شناختی را با حضور هر دو گروه زنان 
و مردان بررسی کرد و نقش این رویکرد را در 
ارتباط با سایر مشکالت زناشویی مورد بررسی 
قرار داد. عالوه براین، انجام پژوهش های مشابه 

در سایر شهرها نیز ضروری به نظر می رسد.
سپاســگزاری: از کلیه دانش آموزانی که 
در برنامه مداخله مشــارکت داشتند و همچنین 
 مسووالن مدارس تقدیر و تشکر به عمل می آید. 
تضادمنافــع: در این پژوهش، تضاد منافعی 
بین نویسندگان وجود نداشته است. این مطالعه 
بدون حمایت مالی انجام شــده است و تمامی 
یافته هــای پژوهش به گونه دقیق و شــفاف بیان 

شده است.
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