
 

اثر بخشي برنامه پيشگيري و بهبود رابطه بر افزايش صميمت زناشويي 
  ها زوج
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 دهكيچ

 (PREP)هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي مداخله ي آموزشي برنامه پيشگيري و بهبود رابطه 
  .در افزايش صميميت زناشويي است

روش پژوهش در مطالعه حاضر، نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون  با گروه : روش
ه دولتي و خصوصي شهر كنترل است به اين منظور از بين زوج هاي مراجعه كننده به مراكز مشاور

. زوج انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند 24بجنورد 
آنگاه اعضاي گروه آزمايش، مداخله آموزشي برنامه . سپس از هر دو گروه پيش آزمون به عمل آمد

وه كنترل هيچ مداخله اي را دريافت كردند و اعضاي گر) ساعته 5/1(جلسه  11پيشگيري و بهبود را در 
پس از اتمام مداخله ها از هر دو گروه پس آزمون . دريافت نكرده و تنها در ليست انتظار قرار گرفتند

. بود) 1385(ابزار پژوهشي بكار رفته در اين پژوهش پرسشنامه صميميت زناشويي اولياء . گرفته شد
استفاده از جداول و ترسيم نمودارها و (توصيفي  تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار
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و روش هاي آمار استنباطي شامل آزمون ) ميانگين و انحراف استاندارد براي متغيرهاي پژوهش
  .مستقل، آزمون لوين و آزمون آماري كواريانس انجام شد tاسميرنوف، آزمون  –كلموگروف 

اخله ي آموزشي برنامه پيشگيري و بهبود نتايج بررسي تحليل كواريانس نشان داد كه مد: نتايج
  ).>05/0p(رابطه در افزايش صميميت زناشويي و خرده مولفه هاي آن اثر بخش است 

افزايش بينش و آگاهي روان شناختي و كسب مهارت هاي الزم براي با : بحث و نتيجه گيري
ميت زناشويي است و طراوت نگه داشتن زندگي از جمله مهمترين عوامل تاثيرگذار در افزايش صمي

مداخله ي آموزشي برنامه پيشگيري و بهبود رابطه مي تواند به عنوان مداخله ي آسان و مقرون به صرفه 
  . و با هدف افزايش صميميت در زندگي زناشويي در اختيار دست اندركاران حوزه خانواده قرار بگيرد

  .صميميت زناشويي، )PREP(برنامه پيشگيري و بهبود رابطه  :واژگان كليدي 

  مقدمه
بك، (، هسته يك رابطه عاشقانه و نيروي كشاننده عمده به سمت ازدواج است 1صميميت

صميميت در ازدواج ارزشمند است چرا كه ). 1998، 2؛ نقل از هيلر و وود1998؛ لوينگر، 1998
ستي و تعهد زن و شوهر به حفظ رابطه را استحكام مي بخشد و به گونه مثبتي با موضوع بهزي

؛ وارينگ و 1981؛ شفر و اولسون، 1994كني و اكينلي، (سازگاري زناشويي مرتبط است 
صميميت زناشويي را بعد چند ) 1981(وارينگ ). 1998، نقل از هيلر و وود، 1981همكاران، 

وجهي در روابط بين فردي تعريف مي كند كه توصيف كننده كيفيت يك رابطه زناشويي در 
به اعتقاد او صميميت، پيوستاري از ابعاد ارتباطي است كه به .  زمان استبرهه اي خاص از 

، 1988، 1987(رابرت استرنبرگ ). همان منبع (واسطه كميت، اندازه و شدت سنجيده مي شود 
صميميت را يكي از اضالع مثلث عشق و عنصر هيجاني رابطه مي داند كه گرمي، ارتباط ) 2000

. سالمتي طرف مقابل و ميل به پاسخ متقابل همسر را شامل مي شود محبت آميز، ابراز عالقه به
ضلع ديگر اين مثلث و عنصر برانگيختگي جسماني و رواني آن است كه تمايل  3شهوت يا ميل

                                                      
1. intimacy 
2. Heller & Wood 
3. passion  
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ضلع سوم مثلث عشق و عنصر شناختي  1به فعاليت جنسي و عشقبازي را در بر مي گيرد و تعهد
نتيجه برسند كه عاشق يكديگر هستند و اين عشق را  آن است كه باعث مي شود زوج ها به اين

  ).1389برك، ترجمه سيد محمدي، (حفظ كنند 
صميميت يكي از نيازهاي زندگي زن و شوهري و در عين حال از ويژگي هاي بارز يك 

افشايي واقعي و درك نيازهاي فرد ديگر  -رابطه صميمانه با خود. زوج موفق و شادمان است
شيوه ) 2005(اسپري و كارلسون ). 1389نظري، (رابطه برابر تعريف مي شود در يك ) همسر(

ابراز نزديكي توسط زوج ها را به شدت متاثر از نيازها و انتظاراتي مي دانند كه هر زوج در 
ساير عوامل اثرگذار بر نحوه ابراز صميميت به اعتقاد . خانواده هاي اصلي خود كسب كرده اند

خصيتي افراد، سبك ارتباطي آنها با يكديگر و مرحله تكاملي رابطه آنها عبارت از سبك ش
  ). 2007، 2النگ و يانگ(است 

پيش فرض اين نگاه . يكي از راه هاي افزايش صميميت در بين زوج ها، آموزش آنهاست
اين است كه دليل كمرنگ شدن صميميت در رابطه زوج ها پس از گذشت چند صباحي از 

آنها آموزش هاي . مهارت آنها در ايجاد و تداوم رابطه صميمانه استزندگي زناشويي فقدان 
. الزم در زمينه ايجاد و حفظ يك رابطه صميمانه و تزريق نشاط به زندگي مشترك را نمي دانند

براي پوشش دادن اين مهارت ها و آموزش آن به زوج ها رويكردهاي مختلفي وجود دارد كه 
است كه تاكنون نقش مهمي را در اين  ME(3( ازدواج يكي از آنها آموزش هاي غني سازي

جنبش غني سازي ازدواج سهم بسزايي را در رشد و بالندگي ميليون ها . راستا ايفا كرده است
در غني سازي زناشويي عناصر فعلي موجود در يك رابطه . زوج به خود اختصاص داده است

ن تغيير دهي ها و رشد دهي ها، تبديل هدف اي. ارتقا داده شده و در آن تغيير ايجاد مي شود
  ).1385؛ به نقل از اوليا، 1981شافر و اولسون، (عدم صميميت به صميميت است 

                                                      
1. commitment  
2. Long & Young  
3. Marriage Enrichment (ME) 
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، برنامه هاي متنوع و مختلف زيادي )ME(از زمان تدوين رويكرد غني سازي ازدواج 
گرچه هر يك از اين برنامه هاي توصيف شده، از لحاظ چشم . ظهور و بروز پيدا كرده است

انداز و شكل اجرا با يكديگر فرق مي كنند اما تمامي آنها تالش مي كنند تا ارتباطات را 
. ويي پيشگيري كنندمستحكم، مهارت هاي بين فردي را ايجاد و از آشفتگي در زندگي زناش

بر برتري بين اين برنامه ها متمركز نبوده است بلكه در صدد  MEعالوه بر اين، پژوهش پيرامون 
بهترين راه براي شناسايي و فهم . نمايش و ارائه برنامه هاي پيشگيرانه موثر و مناسب بوده است

ME توجه و دقت در برخي از برنامه هاي موجود ،ME يي است كه كانون و مولفه هاي زناشو
، شواهد MEبعالوه، توجه به نتايج پژوهشي حاصل از برنامه هاي . توجه چنين برنامه هايي است

برنامه هايي كه تحت عنوان رويكرد غني . در اختيار مي گذارد MEتجربي در زمينه كارآمدي 
هشي بيشتري سازي دسته بندي مي شوند زيادند اما شماري از مهمترين آنها كه از پشتوانه پژو

مكي و ) (ACME( 1برنامه هاي انجمن غني سازي ازدواج زوج ها: برخوردارند عبارتند از
ي ه)1975، 2مك ، برنامه )1977گورني، (گورني ) RE( 3، برنامه بهبود رابط

PREPARE/ENRICH آموزش )1999اولسون و السون، ( 4انجمن رشد در كنار يكديگر ،
 6و برنامه پيشگيري و بهبود رابطه) 2003ير و كارلسون، دنيكم) (TIME( 5غني سازي ازدواج

)PREP) ( ،2005؛ نقل از باولينگ، هيل و جنسيوس، 1999استنلي، بلومبرگ و ماركمن.( 

براي افزايش صميميت ) PREP(در پژوهش حاضر، ما از برنامه پيشگيري و بهبود رابطه 
 تدوين شد 1990ماركمن در اوايل دهه  اين برنامه توسط استنلي، بلومبرگ و. استفاده كرده ايم

اين برنامه به زوج ها . و از اين جنبه كه برنامه اي پژوهش محور است منحصر به فرد مي باشد 
ياد مي دهد تا به صورت موثر و كارآمد ارتباط برقرار كنند، مشكالت را در قالب يك تيم حل 

                                                      
1. Association of Couples for Marriage Enrichment (ACME) 
2. Mace & Mace 
3. Relationship Enhancement (RE) 
4. PREPARE/ENRICH— Growing Together Workshop 
5. Training in Marriage Enrichment (TIME) 
6. Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) 
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 PREP). 1998و همكاران،  1هانت(برند كنند، از پس تعارضات بر آيند و تعهد را در خود باال ب
ساعته است كه در آن زوج ها در يك نشست گروهي سازماندهي مي شوند؛ با  12يك برنامه 

استنلي و همكاران . اين حال، اين برنامه را مي توان در جلسات زوج درماني هم بكار گرفت
ست كه به زوج ها هدف اول اين ا. عنوان كردند PREPچهار هدف اوليه را براي ) 1999(

شنونده، با يكديگر به گونه اي كارآمد و موثر ارتباط  -كمك شود تا با يادگيري فن گوينده
اين فن به زوج ها كمك مي كند تا ياد بگيرند درباره . برقرار كنند و تعارضات را حل نمايند

ثر و احساساتشان صحبت كنند، به دقت به همسرشان گوش كنند و پيام را به گونه اي مو
در هدف دوم، انتظارات زوج ها از روابطشان به بحث گذاشته مي . كارآمد تعبير و تفسير نمايند

زماني كه انتظارات زوج ها غير معقول يا برآورده كردن آن غير ممكن باشد باعث بروز . شود
 يك مجموعه سوال به زوج ها داده مي شود تا هر يك به آنها. تعارض در روابط آنها مي گردد

اين فعاليت به منظور كمك به . پاسخ داده و آنگاه پاسخ ها را با همسرشان به بحث بگذارند
پس از اين كه زوج ها انتظاراتشان را . زوج ها براي بررسي انتظاراتشان طراحي شده است

زوج ها . بررسي كردند، هدف سوم، بررسي نگرش ها و انتخاب هاي آنها پيرامون تعهد است
. تا به جاي تمركز بر گزينه هاي ديگر، درباره بهبود رابطه كنونيشان فكر كنند تشويق مي شوند

هدف پاياني مستحكم كردن پيوند بين زوج ها به كمك تشويق فعاليت هاي سرگرم كننده، 
زوج ها درگير فعاليت هايي مي شوند كه فرصت هايي را براي . دوستانه و لذت بخش است

  ).2005، 2ولينگ، هيل و جنسيوسبا(پرورش اين حوزه فراهم كند 
عنوان كرد كه مطالعات  PREPپيرامون پژوهش هاي انجام شده درباره ) 2001(استنلي 

 114مطالعه آزمايشي همرا با گروه كنترل روي . نتيجه پژوهي، عموماً تجربي و در جريان است
د، استنلي و ماركمن، فلوي(، نتايج مثبتي را نشان داد PREPزوج شركت كننده در برنامه 

بر مهارت هاي ارتباطي و حل تعارض  PREPاين مطالعه به بررسي تاثير ). 1988، 3استوراسلي
                                                      
1. Hunt 
2. Bowling, Hill & Jencius  
3. Storaasli  
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نتايج نشان داد كه شركت كنندگان نسبت به گروه كنترل سطح بااليي از . زوج ها پرداخت
ماركمن و همكاران، (ارتباط مثبت و سطح پاييني از ارتباط منفي از خود به نمايش گذاشتند 

سال بعد نشان داد كه شركت كنندگان نسبت به گروه كنترل  5مطالعه پيگيرانه در ). 1988
ماركمن، رينيك، (همچنان سطح بااليي از ارتباط مثبت و سطح پاييني از ارتباط منفي داشتند 

عالوه بر اين، ). 2005؛ نقل از باولينگ، هيل و جنسيوس، 1993فلويد، استنلي و كلمنتس، 
). 1993ماركمن و همكاران، (آزمايش سطح پاييني از خشونت زناشويي داشتند اعضاي گروه 

نتايج مشابهي در باب ارتباط بدست آورده است  PREPپزوهش انجام شده ديگري درباره 
اين مطالعه نشان داد كه ارتباط مثبت و منفي ). 2003، 1شيلينگ، باكوم، برنت، آلن و راگلند(

شلينگ و همكاران، (كه در زنان تنها ارتباط مثبت افزايش يافت  مردان افزايش يافت در حالي
همچنين نشان داده است كه زوج هاي شركت كننده در اين  PREPپژوهش پيرامون ). 2003

هالوج، (، احتمال كمتري براي طالق يا جدايي دارند PREPسال پس از شركت در  5برنامه، تا 
؛ نقل از باولينگ، هيل و 1993ماركمن و همكاران، ؛ 1998ماركمن، تورماير، اينگل، ايكرت، 

  ).2005جنسيوس، 
شواهد قاطعي وجود دارد كه برنامه هاي غني سازي با فراهم كردن مهارت هاي زناشويي 
به زوج ها كمك مي كنند تا شادكامي زناشويي را افزايش داده، روابط خود را بهبود بخشيده، 

را تسهيل و ثبات زناشويي و مهارت هاي والديني را كشمكش و نزاع را كاهش داده، ارتباط 
به خاطر همين سودمندي است كه برنامه هاي غني سازي حمايت مالي بيشتري را از . ارتقا دهند

 2دولت اياالت متحده، ). 2004الرسون، (بودجه دولتي امريكا به خود اختصاص داده اند 
ذيل قانون كمك موقت به خانواده هاي را ) ميليون دالر 300حدود (درصد كل بودجه فدرال 

به عنوان بخشي از اصالح در سيستم رفاهي براي برنامه هاي خاص جهت  TANF(2(نيازمند 
  ).2002، 3فاگان، پاترسون و ريكتور(تقويت ازدواج كنار گذاشته است 

                                                      
1. Schiling, Baucom, Burnett, Allen & Regland 
2. Temporary Assistance to Needy Family (TANF) 
3. Fagan, Patterson & Rector  
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همان گونه كه اشاره شد مي توان رد پاي كمرنگ شدن صميمت را بر اساس اين نگاه كه 
در اين . ناشي از فقدان مهارت و عدم آموزش رفتارهاي صميميانه مي داند تبيين كرد آن را

پژوهش، در صدد يافتن جوابي براي اين سوال هستيم كه رويكرد برخواسته از اين نوع نگاه تا 
  . چه ميزان مي توانند بر افزايش صميميت اثر گذار باشند

  پژوهش روش
با طرح پيش آزمون، پس آزمون و با گروه كنترل اين پژوهش به صورت نيمه آزمايشي، 

هاي پژوهش شامل دو گروه است كه يك گروه برنامه پيشگيري و  آزمودني. انجام شده است
جامعه  .بهبود رابطه را دريافت كردند و گروه ديگر، به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند

اعالم برگزاري جلسات آموزشي  شامل كليه زوج هايي است كه متعاقبآماري پژوهش حاضر 
. در شهر بجنورد، براي شركت در جلسات اعالم آمادگي كردند1389براي زوجين در سال 

است كه با روش گزينش تصادفي در دو گروه آزمايش ) نفر 48(زوج  24نمونه پژوهش شامل 
  . و كنترل قرار گرفتند

شركت منظم و متوالي در تمايل زوج به : مالك هاي ورود به پژوهش عبارت بودند از
سال از  15جلسات؛ داشتن سطح تحصيالت حداقل سيكل؛ گذشتن حداقل دو سال و حداكثر 

مدت ازدواج آنها ؛ عدم متاركه و يا زندگي جدا از هم و مالك هاي خروج از پژوهش عبارت 
ي در پرسشنامه سالمت عموم 23كسب نمره پايين تر (وجود اختالل روان شناختي : بودند از

GHQ-28 ( يا سابقه بيماري رواني و يا بستري در بخش هاي روان پزشكي؛ وجود وابستگي به
مواد مخدر و الكل؛ داشتن مشكالت حاد زناشويي يا مراجعه همزمان به مراكز مشاوره براي حل 

 . آن و تقاضاي طالق يا داشتن پرونده قضايي در شعبه خانواده
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  ابزار پژوهش
استقاده ) 1385اولياء، (صميميت زوجين از پرسشنامه صميميت زوجين براي سنجش ميزان 

صميميت : خرده مقياس را مي سنجد كه عبارتند از 9سوال دارد و  87اين پرسشنامه . مي شود
تفريحي، صميميت ارتباطي،  -عاطفي، صميميت عقالني، صميميت بدني، صميميت اجتماعي

هر سوال در طيف . ت جنسي و صميميت كليصميميت مذهبي، صميميت روانشناختي، صميمي
. پاسخ داده مي شود) 1نمره (تا اصالً ) 4نمره (ليكرت به صورت چهار گزينه اي از هميشه 

نمره بيشتر نشانگر صميميت باالتر و . است 87و حداقل نمره  348حداكثر نمره در اين پرسشنامه 
زمون براي كل پرسشنامه توسط ضريب آلفاي اين آ. نمره كمتر به معني صميميت كمتر است

  ).1387ذوالفقاري، (گزارش شده است  92/0، )1385اولياء، (سازنده آن 

  شيوه اجراي پژوهش
روش اجراي پژوهش بدين صورت بود كه ابتدا اطالعيه اي در محل مراكز مشاوره دولتي 
و خصوصي شهر بجنورد مبني بر برگزاري يك دوره جلسات زوج درماني جهت افزايش 

ميميت درج شد و در آن به معرفي مختصري از اهداف برگزاري جلسات و شرايط افرادي ص
پس از انتخاب افراد بر اساس يك . كه مي توانند در آن شركت داشته باشند اشاره گرديد

مصاحبه نيمه ساختار و توضيح ساختار جلسات و اجراي پيش آزمون، زوجين به دو گروه 
زوج، كه در گروه آزمايش يك زوج به دليل  12هر گروه ( آزمايش و كنترل تقسيم شدند 

مراحل مداخله بر اساس الگوي طراحي شده توسط طراحان برنامه ). قطع همكاري ريزش داشت
اجرا گرديد و به زوجين در زمينه حل مساله، ) ساعته 5/1(جلسه  11پيشگيري و بهبود رابطه در 

مديريت مسائل به شيوه موثر، بهبود رابطه حسي و ايجاد رابطه دوستانه و سرگرم كننده، نحوه 
جنسي، برداشتن گامهايي براي بخشش، نحوه شناسايي و مديريت انتظارات و نحوه كسب و 
/ حفظ يك محيط ايمن براي صحبت پيرامون موضوعات حساس با استفاده از تكنيك گوينده
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زمون براي گروه كنترل نيز پس از اتمام جلسات و اجراي پس آ. شنونده آموزش هايي ارائه شد
  .چند جلسه آموزشي مطابق برنامه پيشگيري و بهبود رابطه برگزار گرديد

براي تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش از روشهاي آمار توصيفي شامل ترسيم 
 tنمودارها، ميانگين، انحراف استاندارد و براي استنباط از فرضيه پژوهشي از روشهاي آماري 

  . زوجي و آزمون آماري تحليل كواريانس استفاده گرديدمستقل و 

  ها افتهي
در گروه آزمايش ) نفر 22(زوج  11تعداد افراد نمونه شركت كننده در اين پژوهش شامل 

ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و پس . در گروه كنترل است) نفر 24(زوج  12و 
  1صميميت زناشويي و ابعاد آن در جدول شماره  آزمون گروه هاي آزمايش و كنترل در متغير

  .به تفكيك ارائه شده است
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ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه هاي آزمايش و كنترل در متغير  .1جدول 
  صميميت زناشويي و ابعاد آن

    مؤلفه ها
  گروه كنترل  گروه پيشگيري و بهبود رابطه

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
صميميت 
  زناشويي

  08/6  42/223  84/7  09/223  پيش آزمون
  92/8  08/224  83/11  64/262  پس آزمون

  صميميت هيجاني
  91/1  25/31  84/1  27/31  پيش آزمون
  19/1  83/31  24/2  36/34  پس آزمون

  صميميت عقالني
  28/2  83/21  73/1  72/20  پيش آزمون
  0.90  50/21  29/1  45/25  پس آزمون

صميميت 
  جسماني

  44/1  41/15  16/1  81/15  پيش آزمون
  50/1  66/15  27/1  72/17  پس آزمون

صميميت 
  اجتماعي

  56/1  58/20  43/1  36/20  پيش آزمون
  37/1  08/20  18/2  81/23  پس آزمون

صميميت 
  ارتباطي

  69/1  16/23  99/1  81/23  پيش آزمون
  50/1  41/23  34/2  90/30  پس آزمون

  صميميت معنوي
  10/2  33/23  02/2  54/23  پيش آزمون
  56/1  50/23  05/2  27/27  پس آزمون

صميميت 
  روانشناختي

  64/2  33/24  01/2  63/24  پيش آزمون
  72/1  41/24  83/2  27/29  پس آزمون

  صميميت جنسي
  69/1  83/22  77/1  81/22  پيش آزمون
  56/1  08/23  84/1  27/27  پس آزمون

  صميميت كلي
  22/3  66/40  11/3  09/40  پيش آزمون
  14/3  58/40  80/3  54/46  پس آزمون

بعد  9نشان داده شده است صميميت زناشويي داراي  1همان گونه كه در جدول شماره 
از مجموع نمرات . است كه هر يك از آنها به صورت مستقل از پرسشنامه استخراج مي شود

الزم به ذكر است كه آن چه . (همه ابعاد با يكديگر نمره صميمت زناشويي بدست مي آيد



  
 71                  ...اثربخشي برنامه پيشگيري و بهبود رابطه بر افزايش صميميت                          

طر پاييني جدول مشاهده مي شود صرفاً يكي از ابعاد صميميت تحت عنوان صميميت كلي در س
است و نمره صميميت كلي زناشويي كه از مجموع نمرات همه خرده مقياس ها با همديگر 
بدست آمده براي متمايز شدن و پرهيز از اشتباه با صميميت كلي، در سطر بااليي جدول ارائه 

  .)شده است
شود كه درمتغيرهاي سن و طول مدت ازدواج در  مشخص مي 2با توجه به جدول شماره 

 ).=P 36/0و   =P 57/0(دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت آماري معناداري وجود ندارد

  مقايسه سن و مدت ازدواج در دو گروه آزمايش و كنترل. 2جدول 
 مقدار احتمال  tآزمون  انحراف استاندارد ميانگين گروه متغير

  
 سن

 04/3 05/34 آزمايش
56/0 57/0 

 51/3 50/33 كنترل

مدت 
  ازدواج
 

 61/2 64/8 آزمايش
92/0 36/0 

 42/2 67/7 كنترل

 در آزمايش گروه مشاهده مي شود ميانگين صميميت زناشويي 3همانگونه كه در جدول 

با  42/223است و ميانگين گروه كنترل  84/7با انحراف استاندارد  09/223آزمون  پيش
انحراف  64/262آزمون  پس در آزمايش گروه نمرات ميانگين .است 08/6استاندارد انحراف 

 . مي باشد 92/8با انحراف استاندارد  08/224كنترل  و ميانگين گروه 83/11استاندارد 

  مشخصه هاي آمار توصيفي صميميت زناشويي .3جدول 
 گروه پيش آزمون پس آزمون

  ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار

 آزمايش  09/223  84/7  64/262  83/11

 كنترل  42/223  08/6  08/224  92/8
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 صميميت هاي متغير لحاظ از مستقل گروه دو حاضر، پژوهش در اينكه به توجه با

منظور نرمال بودن توزيع نمرات در پيش آزمون و پس  به مي شوند، ابتدا مقايسه زناشويي
استفاده از آزمون هاي پارامتري يا ناپارامتري، همچنين بررسي آزمون و تصميم گيري در مورد 

 به نسبت اطمينان اسميرنوف و سپس به منظور -كفايت حجم نمونه از آزمون گلموگرف

بين ميانگين هاي دو گروه در  دار معني تفاوت وجود عدم و گروه دو هاي واريانس همساني
و  4استفاده شد كه نتايج آن در جدول پيش آزمون از آزمونهاي آماري لوين و تي مستقل 

  :ارائه شده است 5جدول  
  بررسي نرمال بودن توزيع نمرات صميميت زناشويي در پيش آزمون و پس آزمون .4جدول 

 سطح معناداري اسميرنوف -گلموگروف Z آماره  مقياس

 صميميت زناشويي
 پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون

70/0 65/0 69/0 77/0 

مشخص است و با توجه به مقدار احتمال آزمون  4همانگونه كه در جدول شماره 
اسميرنوف براي نمرات صميميت زناشويي در پيش آزمون وپس آزمون كه به  -كلموگروف

است، مشخص مي شود كه توزيع نمرات صميميت زناشويي در  77/0و  69/0ترتيب برابر با 
بنابراين مشخص مي شود كه نمونه پژوهش براي تحليل پيش آزمون و پس آزمون نرمال است 

  .آماري كافي است
  تفاوت ميانگين و بررسي همساني واريانس ها در پيش آزمون .5 جدول

 سطح معناداري t سطح معناداري F مقياس

 91/0 -11/0 33/0 99/0 صميميت زناشويي

 همگوني براي شده محاسبه  F مشاهده مي شود 3-4همچنين همان گونه كه در جدول 

  - 11/0مشاهده شده نيز برابر با   tو  99/0 با برابر رضايت زناشويي مقياس براي ها واريانس
 كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين .نيست دار محاسبه شده كه هيچ كدام از نظر آماري معني

  .است هبود برابر يكديگر با اجراي مداخله از قبل گروه دو هاي واريانس و ها ميانگين
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برنامه پيشگيري و بهبود رابطه  مي توان موجب افزايش صميميت زناشويي و ابعاد  :فرضيه
  .آن شود

  .ارائه شده است 6نتايج تحليل آماري براي فرضيه فوق در جدول شماره
  نتايج تحليل كواريانس مقايسه صميميت زناشويي در گروههاي آزمايش و كنترل .6جدول 

 مقدار احتمال F ميانگين مجذورات آزاديدرجه  مجموع مجذورات 

 01/0 62/6 67/566 1 67/566 پيش آزمون

 001/0 92/100 82/8632 1 82/8632 گروه 

   53/85 20 79/1710 خطا

    23 01/1363594 كل

 آزمون پيش به مربوط آمده بدست Fمقدار  كه شود مي مالحظه باال جدول به توجه با

 پيش بنابراين. معنادار است 01/0از  كمتر سطح در آماري لحاظ از و بوده 62/6با  برابر

 شده تعديل آن تاثير مدل اين در كه داشته تاثير پس آزمون كل نمره روي بر آزمون

از  كمتر آماري سطح در و 92/100برابر با  مستقل متغير اثر به مربوط Fاين  بر افزون. است
 افزايش برنامه پيشگيري و بهبود رابطه بر گرفت نتيجه توان مي بنابراين. است معنادار 001/0

هاي صميميت زناشويي  ميانگين بين داري معني تفاوت و داشته زوج ها اثر صميميت زناشويي
  است كرده ايجاد99/0 سطح در گواه گروه و آزمايشي گروه

  اشويينتايج تحليل كواريانس دو گروه آزمايش و كنترل در مولفه هاي صميميت زن. 7جدول 
  توان آماري  مجذور اتا  F  ميانگين مجذورات  مولفه ها

  89/0  36/0  38/11  36/ 83  صميميت هيجاني 
  00/1  76/0  31/63  67/80 صميميت عقالني 
  90/0  37/0  89/11  24/24 صميميت جسماني
  99/0  56/0  26/26  80/82 صميميت اجتماعي
  00/1  79/0  87/77  78/310 صميميت ارتباطي

  99/0  54/0  65/23  39/80 معنويصميميت 
  99/0  56/0  17/26  85/128 صميميت روانشناختي
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  00/1  64/0  23/36  94/100 صميميت جنسي
  99/0  57/0  93/26  63/227 صميميت كلي

df= 1   sig=  01/0  
نتايج تحليل كواريانس تاثير برنامه پيشگيري و بهبود رابطه را بر افزايش  7جدول شماره 

همچنان كه از نتايج جدول پيداست نمرات . زناشويي زوجين نشان مي دهدابعاد صميميت 
صميميت زوج هاي شركت كننده در برنامه پيشگيري و بهبود رابطه پس از تعديل نمرات پيش 

  ).≥01/0P(آزمون همچنان نسبت به گروه كنترل در تمامي ابعاد آن افزايش داشته است 

  گيري بحث و نتيجه
بر افزايش ) PREP(بررسي نقش برنامه پيشگيري و بهبود رابطه پژوهش حاضر درصدد 

نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه پس از تعديل نمرات پيش . صميميت زناشويي است
آزمون، همچنان مداخله آموزش برنامه پيشگيري و بهبود رابطه توانسته است صميميت زناشويي 

از آن جا كه برنامه پيشگيري و ). >01/0p(هد و ابعاد آن را در زوجين گروه آزمايش ارتقا د
بهبود رابطه  يك از شكل هاي مختلف برنامه هايي با عنوان آموزش هاي غني سازي زندگي 
زناشويي است با پژوهش هاي قبلي كه نشان مي دهند اين گونه برنامه ها توانسته اند موجبات 

قويت توانايي برقراري ارتباط موثر، افزايش كلي سطح ارتباط شامل اعتماد، افزايش صميميت، ت
كمك به افراد براي كاربست مهارت هاي آموخته شده در خارج از حيطه درمان، بهبود توانايي 
حل مشكل و تعارض، ارتقا سطح سالمت رواني فرد نه به طور مستقيم بلكه از طريق تعامالت 

را فراهم كنند ) 1390ابراهيمي، (خانواده به صورت احترام به خود و تفاوت هاي فردي 
  .همخواني دارد

امروزه مداخله ها و روش هاي درماني و آموزشي متعدد و متنوعي وجود دارند كه ارتقا 
سطح رضايت و صميميت در زندگي زناشويي يا مفاهيم همبسته با آن نظير افزايش سازگاري يا 

ام از آنها با جهت كاستن از تعارضات در زندگي زناشويي را هدف قرار داده اند و هر كد
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در ميان اين جهت ). 1389يوسفي رحيم، (گيري هاي نظري مختلفي اين كار را انجام مي دهند 
گيري هاي نظري مختلف، برخي به گونه اي شناخت ها و باورهاي مخاطبان را نشانه رفته اند و 

و برخي ) 2007ريسو، دوتويت، استين و يانگ، (سعي در تعديل يا تغير باورهاي زوجين دارند 
هاروي (ديگر ارتقا سطح خود آگاهي و بينش دهي به زوجين از اجزاي مهم رويكرد آنهاست 

و دسته اي ديگر آموزش مستقيم مهارت هاي ) 2007؛ هترينگتون و فريدلندر، 2002و وينزل، 
مهم و ضروري براي تداوم و با طراوت نگه داشتن يك رابطه را ابزاري براي رسيدن به مقصود 

د مي دانند و با شناسايي اين مهارت هاي اساسي و به كمك فراهم نمودن تمرين هايي قصد خو
برنامه پيشگيري و بهبود رابطه . نهادينه سازي آنها را در اعضاي تحت برنامه خود دارند

)PREP ( داراي اين جهت گيري است و موقعيتي را فراهم مي كند كه زوجين در نتيجه
همديگر و باز و پذيرا بودن نسبت به هم بتوانند هيجانات منفي خود  گفتگوهاي ماهرانه، درك

را كاهش داده و با افزايش هيجانات و تعامالت مثبت در نهايت موجبات افزايش صميميت را 
در زندگي زناشويي خود فراهم نمايند چرا كه بي پرده گويي و همدلي از جمله مولفه هاي 

و تحقيقات متعدد نشان داده كه يكي از مقاصد ) 2008ميشل و همكاران، (صميميت است 
  ). 2007چانگ، (برنامه هاي غني سازي ارتباط، تقويت همدلي و صميميت زوجين است 

كه نشان داد برنامه ) 1997(نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي انجام شده توسط گورني 
بخشي را به همراه غني سازي ارتباط مي تواند به زوج ها كمك كند تا ارتباطات رضايت 
كه دريافت ) 1992(پذيرش همدالنه با نزديكان خود داشته باشند؛ پژوهش ماركمن و همكاران 

آموزش برنامه غني سازي ارتباط مي تواند روابط زوج ها را بهبود بخشيده و عملكرد خانواده را 
جيني كه در كه بيان مي كند زو) 1991(بهتر كند و از نارضايتي زناشويي بكاهد؛ بالمبرگ 

برنامه غني سازي ارتباط شركت كرده اند تمايل بيشتري به رضايت و خوشحال بودن دارند؛ 
كه نشان دادند برنامه هاي غني سازي ارتباط مي تواند باعث ) 1390(ابراهيمي و همكاران 

كه نشان دادند برنامه غني سازي ) 1385(افزايش صميميت زناشويي شود؛ اوليا و همكاران 
اط توانسته است صميميت زناشويي و ابعاد آن را در زوجين شركت كننده افزايش دهد ارتب
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نيز در بررسي اثربخشي برنامه غني سازي ارتباط بر ) 1988(ماركمن و همكارانش . همسو است
بهبود ارتباطات زوجين در درازمدت متوجه شدند كه پس از پايان دوره آموزش نيز زوجين 

جنسي و فيزيكي و نيز از ثبات ارتباطي بيشتري نسبت به اعضاي گروه گروه آزمايش، صميميت 
  . كنترل داشتند

باعث يادگيري مهارت هاي ) PREP(شركت زوجين در برنامه پيشگيري و بهبود رابطه 
ارتباطي موثرتر و نيز ارتقا رضايت ارتباطي باالتر مي گردد كه نتيجه آن، ارتباط بهتر و احساس 

حضور زن و شوهر با همديگر در چنين جلساتي اين فرصت را . واند باشدصميميت بيشتر مي ت
فراهم مي سازد تا اعضا بتوانند با يكديگر گفتگو كنند و مشكالت ارتباطي و رفتاري خود را 
طي چنين جلساتي حل و فصل نموده و برنامه هاي مفيدي براي برون رفت از روزمرگي و طرح 

زوجين با . سازي و سرزنده نگه داشتن روابط خود نمايند ريزي برنامه هايي براي با نشاط
يادگيري مهارت هاي سالم ارتباطي، به كشف روش هاي تازه و موثر مي رسند كه با به كار 
بستن آنها مي توانند ضمن در اختيار گرفتن عنان زندگي خود و ارضاي نيازهاي به حق خود، 

د و بتوانند به تقويت روابط نزديك خود مانع از ارضاي نيازهاي مشروع طرف مقابل نشون
  . بپردازند
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