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EFFECT OF EDUCATIONAL ON MARITAL COMMITMENT

The Effect of Educational Assemble Program of Practical 
Application of Intimate Relationship Skills (PAIRS) 

on Marital Commitment

ABSTRACT
Background and objective: Commitment is one of the most important com-
ponents of a successful marriage that without it, the marital commitment will 
be superficial, apparent and without direction. In this case, the couples are not 
able to experience the depth of love and intimacy which create because of loy-
alty, commitment, and marriage. The Study had done the impact of the effect 
of educational assemble program of practical application of intimate relation-
ship skills (PAIRS) on marital commitment.
Methods: This study was a quasi-experimental study that was conducted in 
a pretest-posttest control group method. The study population was couples 
that referred to Aram counseling and psychological services center in Gorgan 
were in the second quarter of 2016. Sample study was 20 couples who were 
selected and replaced in the experimental and control groups. Evaluation of us-
ing Adams and Jones’s standard questionnaire marital commitment took place. 
Couples of experimental group received the training based on the practical ap-
plication of intimate relationship skills in 13 weekly sessions of group therapy. 
Data Analysis with SPSS 20 software and analysis of covariance was performed.
Results: The results showed that the practical application of skills intimate re-
lationship, the couple’s marital commitment in the experimental group has im-
proved.
Conclusion: Due to the results of this study recommended to marriage and 
family counselors that operate of this marriage enrichment program in marital 
counseling centers and workshops to improve a couple’s intimate relationships 
and increase satisfaction.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Education, Conflict, Marriage
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تاثير برنامه آموزشى بر مهارت هاى  ارتباطى زناشويى

 
تاثير برنامه مدون آموزشى كاربرد عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه  بر تعهد زناشويى 

چكيد ه
 زمينه و هدف: تعهد يكى از مهمترين مؤلفه هاى  ازدواج موفق است كه بدون آن رابطه زناشويى سطحى، 
ظاهرى و بدون سمت و سو خواهد بود و در اين صورت زوجين نخواهند توانست عمق عشق و صميميتى را 
كه در سايه وفادارى و تعهد به همسر و ازدواج به وجود خواهد آمد، تجربه كنند. پژوهش حاضر به منظور 
بررسى تاثير برنامه مدون آموزشى كاربرد عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه بر تعهد زناشويى انجام شد

مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربى بود كه به شيوه پيش آزمون- پس آزمون با گروه 
كنترل انجام شد. جامعه پژوهش زوج هاى  مراجعه كننده به مركز مشاوره و خدمات روان شناختى آرام 
در شهر گرگان در نيمه اول سال 1395 بودند. نمونه مطالعه 20 زوج بودند كه به صورت در دسترس 
انتخاب و در گروه هاى  آزمايش و كنترل جايگزين شدند. ارزيابى آزمودنى ها با استفاده از پرسشنامه 
استاندارد تعهد زناشويى آدامز و جونز صورت گرفت. زوجين گروه آزمايش، آموزش ها را بر اساس برنامه 
تحليل  كردند.  دريافت  گروهى  شيوه  به  هفتگى  جلسه  در 13  صميمانه  ارتباط  مهارتهاى  عملى  كاربرد 

داده ها با نرم افزار  SPSS 20 و به شيوه تحليل كوواريانس انجام گرفت
يافته ها: يافته ها نشان داد كه برنامه كاربرد عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه ميزان تعهد زناشويى را در 

زوجين گروه مداخله ارتقاء داده است.
نتيجه گيرى: با توجه به نتايج اين مطالعه توصيه مى شود مشاوران خانواده و ازدواج، اين برنامه غنى سازى 
زندگى زناشويى را در مراكز مشاوره و كارگاه هاى  زناشويى در جهت بهبود روابط صميمانه و افزايش 

رضايتمندى زوجين به كار گيرند
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه ها: آموزش، تعارض، ازدواج

 استناد : گرافر ا، پور يحيى م، زهراكار ك، شاكرمى م، داورنيا ر. تاثير برنامه مدون آموزشى كاربرد 
عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه  بر تعهد زناشويى. فصلنامه سواد سالمت. زمستان 1395؛1 (4):  239-

.249

 امير گرافر
تربيتى،  شناسى  روان  ارشد  كارشناسى  دانشجوى 
دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه خوارزمى، 

تهران، ايران
سيد مصطفى پور يحيى

راهنمايى،  و  مشاوره  ارشد  كارشناسى  دانشجوى 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  انسانى،  علوم  و  ادبيات  دانشكده 

واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران
كيانوش زهراكار

علوم  و  روانشناسى  دانشكده  مشاوره،  گروه  دانشيار 
تربيتى، دانشگاه خوارزمى، تهران، ايران

محمد شاكرمى
دانشجوى دكترى مشاوره، دانشكده روانشناسى و علوم 

تربيتى، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران 
رضا داورنيا

دانشجوى دكترى مشاوره، دانشكده روانشناسى و علوم 
(نويسنده  ايران.  تهران،  خوارزمى،  دانشگاه  تربيتى، 

مسئول):
rezadavarniya@yahoo.com

تاريخ د ريافت: 1395/06/21
تاريخ  پذيرش: 1395/08/10



 241

يى 
اشو

د زن
 تعه

  بر
مانه

صمي
اط 

ارتب
اى 

رته
 مها

ملى
د ع

ربر
ى كا

وزش
ن آم

مدو
امه 

 برن
ثير

/ تا
ران 

مكا
و ه

افر 
مقدمه گر

براي  اجتماعى  رسم  مهمترين  و  ترين  عالى  عنوان  به  ازدواج 
دستيابى به نيازهاي عاطفى همواره مورد تأييد بوده است و رابطه 
اي انسانى، پيچيده، ظريف و پويا است كه از ويژگيهاي خاصى 
حضور  معنى  به  را  سالم  ازدواج  اندرسون١   .(1) است  برخوردار 
وجود  عدم  و  ارتباط  زناشويى،  رضايت  تعهد،  مثل  عنصر  چندين 
مى رسد،  نظر  به   .(2) مى داند  خيانت  و  خشونت  نظير  عناصري 
هم تعهد نسبت به همسر و هم تعهد نسبت به نهاد ازدواج، براى 
مى توان  را  زناشويى٢  تعهد   .(3) باشد  مهم  ازدواج  يك  موفقيت 
احساس تداومى كه در جاذبه و محدوديت ها پيدا مى شود، تعريف 
كرد (4). آماتو٣ معتقد است كه تعهد زناشويى به اين معنى است 
و  قائلند  ارزش  خود  زناشويى  روابط  براى  حد  چه  تا  زوجين  كه 

چقدر براى حفظ و تداوم ازدواجشان انگيزه دارند (5). 
 جانسون۴ مدلى را ارايه داده است كه در آن تعهد زناشويى 
به سه نوع تعهد شخصى، تعهد اخالقى و و تعهد ساختارى تقسيم 
مى شود (6). تعهد شخصى به معنى عالقه و تمايل فرد براى تداوم 
فرد  اخالقى  وفادارى  بيانگر  اخالقى  تعهد  است.  زناشويى  رابطه 
محدوديت هاى   و  موانع  به  نيز  ساختارى  تعهد  و  است  ازدواج  به 
آن  تداوم  به  اجبار  احساس  و  زناشويى  رابطه  ترك  در  موجود 
سال هاى  در   .(7) دارد  اشاره  طالق  پيامدهاى  از  ترس  يا  رابطه 
اخير نرخ طالق نسبت به چند سال قبل رشد داشته است و طالق 
از جمله معضالتى است كه بشر را در جوامع صنعتى و در حال 
پيشرفت تهديد مى كند (8). طبق آمار رسمي در ايران از هر هزار 
مورد ازدواج، حدود دويست مورد به طالق منجر مي شود و  ايران 
چهارمين كشور جهان از نظر ميزان نسبت طالق به ازدواج معرفي 
ايران،  در  خصوص  به  طالق  عمده  علل  از  يكى   .(9) است  شده 
زناشويى  زندگى  براى  كافى  مهارتهاى  داشتن  و  آشنايى  عدم 
است. زوج هاى در آستانه ازدواج در گذرگاه چالش انگيز عاشق 

1. Anderson 
2. Marital Commitment
3. Amato
4. Johnson

نيازمند  مسير  اين  در  و  مى دارند  بر  گام  سپارى  تعهد  تا  شدن 
كه  مى دهند  نشان  پژوهش ها   .(8) مى باشند  مهارتهايى  آموزش 
رويكردهايى چون برنامه هاى  غنى سازى زوجين، براى جلوگيرى 
از بروز مشكالت زناشويى در بلندمدت بسيار موثر و مقرون به 
برنامه هايى  ازدواج  سازى  غنى  برنامه هاى   .(9) مى باشند  صرفه 
بااليى  سطوح  داراى  و  است  ازدواج  سازى  پربار  و  بهبود  براى 
برنامه ها  اين  است.  زوج ها  زندگى  براى  سودمندى  و  اعتبار  از 
انواع مختلفى دارد كه شامل برنامه مواجهه ازدواج۵، برنامة ارتباط 
ارتباط٨  ارتقاء  برنامة  بهتر،  ازدواج  براى  تايم٧  برنامة  زوج ها۶، 
غنى  انجمن  برنامه  و  اولسون  سازى  غنى  سازى/  آماده  برنامة   ،

سازى زوجين در ازدواج٩ مى شود (10). 
يكى از برنامه هاى غنى سازى روابط زوجين جهت جلوگيرى 
تعهد  و  صميميت  افزايش  و  زناشويى  نارضايتى هاى    بروز  از 
يا  صميمانه١٠  ارتباط  مهارتهاى  عملى  كاربرد  برنامه  زناشويى، 
كه  است  آموزشى  برنامه  نوعى   PAIRS برنامه  مى باشد.   PAIRS

توسط گوردن١١ ابداع شد و با هدف آموزش مهارتهاى مورد نياز 
تركيب  در   .(11) مى شود  برگزار  صميمانه  روابط  تشكيل  براى 
برنامه PAIRS نظريه هاى  روان پويشى التقاطى١٢، نظريه روابط 
شىء١٣، نظريه سيستمى ١۴و نظريه دلبستگى ١۵ديده مى شود(12). 
از  است.  مداوم  صميميت   ، برنامه  اين  بنيادين  اصول  از  ايكى 
و  مى شود  سست  ازدواج  مبانى  مى شود،  كم  صميميت  كه  زمانى 
تجارب  مى گردد.  كمتر  مشكالت  بر  غلبه  و  مسائل  حل  قدرت 
مختلف درمان، نشان داده است زمانى كه زوج ها خلق، بازآفرينى 
تعهد،  مانند  مهمى  مسائل  مى آموزند،  را  صميميت  استمرار  و 
با  نيز  فردى  تفاوتهاى  بر  خالقانه  مديريت  و  وفادارى  همكارى، 
5. Marriage Encounter Program
6. Couple Communication Program 
7. Time for a Better Marriage
8. Relationship Enhancement Program
9. The Association for Couple in Marriage Enrichment
10. Practical Application of Intimate Relationship Skills (PAIRS)
11. Gordon
12. Theoretical Medley of Psychodynamic
13. Object-Relations Theory
14. Systems Theory
15. Attachment Theory
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سرعت بيشترى در بين آنها ساماندهى مى شود (13).

كاهش  در  را   PAIRS برنامه بخشى  اثر  مختلفى  پژوهش هاى 
ناهماهنگى زناشويى(14)، افزايش رضايت، خشنودى و سازگارى 
سازگارى  و  صميميت  ارتباطى،  الگوهاى  بهبود   ،(15) زوجين 
زناشويى (16)، افزايش رضايت جنسى و شادمانى زناشويى (17) 
و افزايش كيفيت زندگى و حمايت ادراك شده در زوجين (18)، 
كاربرد  آموزش  تأثير  خود  پژوهش  در  دورانا١  اند.  نموده  تاييد 
داد  نشان  و  كرد  بررسى  را  زوج ها  زناشويى  رضايت  بر   PAIRS

كه اين برنامه آموزشى توانسته است رضايت زناشويى زوج ها را 
آن  از  حاكى  نيز  اسماعيل نيا  پژوهش  نتايچ   .(19) دهد  افزايش 
اصالح  و  تعديل  موجب  معنادارى  بطور   PAIRS آموزش  كه  بود 

سبك هاى دلبستگى و بهبود هوش هيجانى زوج ها مى گردد (20).
عدم  از  ناشى  زناشويى  مشكالت  از  زيادى  ميزان  امروزه 
آشنايى با مهارت هاى ارتباطى صحيح و موثر در روابط زناشويى 
جامعه  در  زوج ها  كه  است  آن  گوياى  فراوانى  شواهد  است. 
امروزى براى برقرارى و حفظ روابط صميمانه با مشكالت شديد 
و فراگير مواجه هستند. وجود مشكالت زناشويى، لزوم مداخالت 
را  شدنشان  حاد  از  قبل  بالقوه  مشكالت  رفع  براى  پيشگيرانه 
ضرورى مى سازد. در كشور ما كه ارائه خدمات بيشتر جنبه درمان 
دارد، پيشگيرى و آموزش زوج ها كمتر مورد توجه و بررسى قرار 
گرفته است. نظر به پيامدهاى ويرانگر ازدواج ناموفق و بهداشت 
بهبود  و  ارتقا  لزوم  و جامعه،  و فرزندان  زوج ها  روانى  جسمى  و 
كيفيت روابط زوج ها و ايجاد صميميت، رضايت و سازگارى در 
رابطه و به تبع آن كاسته شدن از ميزان طالق عاطفى و رسمى به 
وضوح هر چه بيشتر آشكار مى گردد. از آنجا كه نخستين گام به 
منظور بهبود بخشيدن به روابط زناشويى سالم، برنامه هاى آموزشى 
عملى  كاربرد  برنامه  بخشى  اثر  ديگر،  سويى  از  و  است  موقع  به 
مختلف  پژوهش هاى  در  تاكنون  صميمانه  ارتباط  مهارت هاى 
به  عنايت  با  همچنين  است،  رسيده  تأييد  به  كشور  از  خارج  در 
آموزشى  برنامه  اين  با  ارتباط  در  مداخله اى  پژوهش هاى  اينكه 

1. Durana

نشان  محقق  جستجوهاى  و  است  اندك  بسيار  كشور  داخل  در 
است  گرفته  قرار  بررسى  مورد  كمتر  آموزشى  برنامه  اين  كه  داد 
و پژوهش هاى محدودى كارايى آن را براى بهبود روابط زوج ها 
بررسى نموده اند، لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه 
تعهد  بر  ارتباط صميمانه  مهارتهاى  عملى  كاربرد  آموزشى  مدون 

زناشويى انجام شد.

مواد و روش ها
طرح  از  استفاده  با  و  است  تجربى  نيمه  مطالعه  يك  پژوهش  اين 
كليه  است.  شده  انجام  كنترل  گروه  با  آزمون  پس  آزمون -  پيش 
زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره و خدمات روان شناختى آرام در 
شهر گرگان در سال 1395 جامعه اين پژوهش را تشكيل مى دادند. 
پس از فراخوان ثبت نام و نام نويسى از زوجين داوطلب حضور 
جلسات، بر اساس مالكهاى ورود و خروج به مطالعه، 20 زوجى كه 
كمترين نمرات را در پرسشنامه تعهد زناشويى آدامز و جونز كسب 
در  شيوه  به  بودند،  مطالعه  در  شركت  شرايط  واجد  و  بودند  نموده 
دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفى در دو گروه آزمايش و 
كنترل (هر زير گروه 10 زوج) قرار گرفتند. در مورد انتخاب نمونه 
حداقل  گروه  زير  هر  بايد  تجربى  طرح هاى   در  كه  كرد  اشاره  بايد 
15 نفر باشد و براي اينكه نمونه انتخاب شده نماينده واقعى جامعه 
باشد و پژوهش اعتبار بيرونى بااليى داشته باشد، تعداد نمونه 20 
نفر(10 زوج) براى هر گروه در نظر گرفته شد (21). مالك هاى ورود 
عبارت بودند از گذشتن حداقل دو سال از زندگى مشترك، داشتن 
حداقل مدرك تحصيلى سيكل، دامنه سنى 25- 45 سال، متقاضى 
وجود  عدم  زناشويى،  شديد  و  حاد  تعارضات  نداشتن  نيودن،  طالق 
سابقه بيمارى هاى روانى، تكميل فرم رضايت نامه پژوهش، تمايل 
به شركت در دوره ى آموزشى و عدم دريافت خدمات مشاوره فردى 
خارج از جلسات. مالك هاى خروج از پژوهش نيز اعتياد به مواد، 
مصرف داروهاى روانپزشكى، داشتن سابقه بسترى در بيمارستان هاى 
روانپزشكى، سابقه خيانت زناشويى، مصرف هر نوع داروى آرامبخش، 
الكل و مواد مخدر و دريافت خدمات روانشناختى خارج از گروه در 
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نظر گرفته شد. در اين مطالعه مفاد مطرح شده در بيانيه هلسينكي  گر

رعايت گرديد كه از جمله آنها مي توان به توضيح اهداف پژوهش 
و كسب رضايت آگاهانه از واحدهاي مورد مطالعه، اختياري بودن 
شركت در پژوهش، بدون ضرر بودن مداخله، پاسخ به سؤاالت و در 
اختيار قرار دادن نتايج در صورت تمايل اشاره كرد (22). پس از 
مرحله پيش آزمون و تكميل پرسشنامه ها، زوجين گروه آزمايش در 
13 جلسه دو ساعته به صورت هر هفته يك جلسه به شيوه گروهى 
در معرض مداخله (آموزش برنامه PAIRS) قرار گرفتند، اما گروه 

گروه  دو  هر  از  جلسات  پايان  در  نكردند.  دريافت  درمانى  كنترل 
بر  آموزشى  جلسات  محتواى  و  ساختار  آمد.  عمل  به  آزمون  پس 
اساس كتاب زوج درمانى حسينى تهيه و تدوين گرديد (13). در 
پايان مطالعه، پژوهشگر جهت رعايت موارد اخالقى و حرفه اى در 
پژوهش و تشكر و قدردانى از زوجين گروه كنترل،  كارگاه دو روزه 
برنامه PAIRS را براى آنها اجرا نمود. خالصه اى از محتواى جلسات 

آموزشى بر مبناى برنامه(PAIRS)، در جدول شماره 1 آمده است.
در اين پژوهش براى جمع آورى داده ها از پرسشنامه استاندارد 

(PAIRS)جدول 1. شيوه ى اجراى برنامه كاربرد عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه

تعداد 
محتواى جلساتجلسات

آشنايى، پذيرش و خوش آمد گويى به اعضا، آشنايى و معرفى رهبر و اعضا به يكديگر، بيان اهداف ، قواعد و هنجارهاى جلسه 1
گروه مثل رازدارى ، احترام متقابل، شركت منظم و نظاير آن، اجراى پيش آزمون

آموزش تعريف ارتباط زناشويى، انواع ارتباط، عوامل مؤثر بر ارتباط، تأثير ارتباط موثر زناشويى بر خود، همسر و جلسه 2
فرزندان 

آموزش راهبردهاى مقتضى و ابتدايى به منظور بازخورد اوليه (راهبردهايى همچون گفتگو كردن به شيوه PAIRS ، جلسه 3
گروههاى عشق، اگر تو دوستم داشتى بايد خودت مى فهميدى كه من.....)

بررسى پيش زمينه هاى  راجع به ارتباط و صميميت با اعضاى گروهجلسه 4

آموزش گفتگو، شفاف سازى و نظر خواهى در مورد مسايل مختلفجلسه 5

آموزش روشن سازى فرضياتجلسه 6

آموزش تاريخچه و خود بى همتاى منجلسه 7

آموزش  بازآموزى هيجانى - سواد هيجانى و ايجاد رشته هاى  دلبستگىجلسه 8

آموزش اكتساب مهارتهاى خلق و حفظ صميميت در كنار همديگرجلسه 9

آموزش لذت بردن از يكديگر، غنى سازى روابط جنسى و تمايالت جنسىجلسه 10

آموزش نگرش و راهبردهايى براى ايجاد روابط پايدار و موفقجلسه 11

انعقاد قرارداد، تصريح و روشن سازى انتظاراتجلسه 12

فرايند گروه از آغاز تا پايان ، جمع بندى و اختتامجلسه13
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تعهد زناشويى١ استفاده گرديد. اين پرسشنامه ميزان پايبندى افراد 
به همسر و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازه گيرى مى كند. اين آزمون 
توسط آدامز و جونز٢  تهيه شده و سه بعد تعهد زناشويى را اندازه 
گيرى مى كند. اين ابعاد عبارتند از؛ تعهد شخصى: تعهد نسبت به 
همسر كه مبتنى بر جذابيت همسر است. تعهد اخالقى: تعهد نسبت 
به ازدواج كه مبتنى بر تقدس و حرمت رابطه زناشويى است. تعهد 
ساختارى: تعهد نسبت به همسر و ازدواج كه مبتنى بر احساس اجبار 
سؤال  هر  است (7).  طالق  پيامدهاى  از  ترس  يا  ازدواج  تداوم  و 
آزمون داراى يك مقياس پنج درجه اى كامال مخالفم، مخالفم، نظرى 
ندارم، موافقم و كامًال موافقم است كه به هر گزينه نمره 1 تا 5 تعلق 
مخالفم  كامًال  گزينه  به  و  نمره 5  موافقم  كامال  گزينه  به  مى گيرد. 
نمره 1 داده مى شود. اكثر سؤاالت پرسشنامه به شكل مستقيم نمره 
گذارى مى شود و تنها سؤاالت 11، 12، 16، 23، 28، 29، 30، 
32، 34، 35، 36 و 38 به طور معكوس نمره گذارى مى گردند. 
دامنه كلى نمرات افراد بين 44 تا 220 نمره است و نمره باال در اين 
آزمون، باال بودن تعهد زوجين را نشان مى دهد (7). آدامز و جونز 
در شش پژوهش گوناگون به منظور بدست آوردن پايايى و روايى 
پرسشنامه، آن را بر روى 417 نفر متأهل، 347 نفر مجرد و 46 
نفر مطلقه اجرا كردند. در اين مطالعات همبستگى هر سؤال با نمره 
كل آزمون باال و معنادار بود و به طور كلى ابعاد اين پرسشنامه از 

1. Dimensions of Commitment Inventory
2. Adams & Jones

بيشترين حمايت تجربى و نظرى برخوردار بود. آدامز و جونز ميزان 
پايايى هر يك از مقياس هاى اين آزمون را بر روى نمونه مذكور 
به اين شرح بدست آورده اند:  تعهد شخصى 0/91 ، تعهد اخالقى 
0/89 و تعهد ساختارى 0/86 (23). در پژوهش عباسى موليد، 
ميزان آلفاى كرونباخ براى كل پرسشنامه 0/85 بدست آمد (24). 
در پژوهش حاضر نيز همسانى درونى پرسشنامه با استفاده از آلفاى 

كرونباخ 0/79 بوده است.
پس از اجراي پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح 
آمار توصيفى از شاخص  هاي ميانگين و انحراف معيار و در سطح 
نرم  از  گيري  بهره  با  كواريانس  تحليل  آزمون  از  استنباطى  آمار 

افزار SPSS20 استفاده شده است

يافته ها
بررسى اطالعات جمعيت شناختى نشان مى دهد بيشتر افراد گروه 
آزمايش بين 31 الى 36 سال داشتند و در گروه كنترل بيشترين 
لحاظ  به  داشتند.  قرار  ساله   30 الى   25 سنى  طبقه  در  افراد 
مدرك  داراى  افراد  را  گروه  دو  هر  افراد  بيشترين  نيز  تحصيالت 
تحصيلى ديپلم شامل شده اند. توزيع فراوانى متغيرهاى جمعيت 
شناختى سن، تحصيالت، مدت ازدواج و تعداد فرزندان زوج ها به 

تفكيك هر گروه در جدول شماره 2 ارايه شده است.
جدول 2. توزيع فراوانى سن، تحصيالت، مدت ازدواج و تعداد فرزندان آزمودنى ها به تفكيك گروه آزمايش و كنترل

گروه كنترلگروه آزمايشمتغيرگروه كنترلگروه آزمايشمتغير
درصدفراوانىدرصدفراوانىدرصدفراوانىدرصد فراوانى

سن

25420630 الى 30

واج
ازد

ت 
مد

2330330 الى 5
6220220 الى 316305259 الى 36
10330220 الى 3652552513 الى 40
13220330 الى 4152542017 الى 45

الت
صي
تح

210210سيكل

زند
 فر

داد
0220220تع

7358401330330ديپلم
5255252330220كاردانى
6305253220330كارشناسى



 245

يى 
اشو

د زن
 تعه

  بر
مانه

صمي
اط 

ارتب
اى 

رته
 مها

ملى
د ع

ربر
ى كا

وزش
ن آم

مدو
امه 

 برن
ثير

/ تا
ران 

مكا
و ه

افر 
تعهد  گر ميانگين  شماره 3  جدول  در  مندرج  اطالعات  براساس 

 ±  10/61 آزمون  پيش  مرحله  در  آزمايش  گروه  زناشويى 
94/60 بوده است كه پس از اجراى آموزش برنامه كاربرد عملى 
مهارت هاى ارتباط صميمانه در مرحله پس آزمون به 13/03 ± 
113/55 افزايش يافته است. در گروه كنترل نيز ميانگين تعهد 
زناشويى 13/53 ± 95/15 بوده است كه در مرحله پس آزمون 

به 8/52 ± 97/75 تغيير يافته است.
عملى  كاربرد  برنامه  آموزش  كه  فرضيه  اين  بررسى  براى 
مهارت هاى ارتباط صميمانه مى تواند باعث افزايش تعهد زناشويى 
گردد يا خير، از آزمون تحليل كوواريانس تك متغيره استفاده شد 
نمرات،  توزيع  بودن  نرمال  فرضهاى  پيش  داراى  آزمون  اين  كه 

رگرسيون  شيبهاى  همگنى  و  گروه،  دو  واريانس هاى   همگنى 
مى باشد و ابتدا اين پيش فرضها بررسى گرديده است. نتايج آزمون 
كولموگروف – اسميرنوف براى بررسى پيش فرض نرمال بودن 
در جدول 3 نشان مى دهد كه توزيع نمرات دو گروه در متغير تعهد 
از  يك  هيچ  براى   Z آماره مقدار  كه  چرا  مى باشد؛  نرمال  زناشويى 
گروه ها معنادار نشده است (p > 0/05). بررسى پيش فرض همگنى 
واريانس ها با آزمون لون صورت گرفت كه عدم معنادارى اين آزمون 
(p > 0/05) در جدول شماره 3 براى تعهد زناشويى اين دو گروه 
نشان داد واريانس هاى  دو گروه همگن مى باشد. و نهايتا عدم وجود 
 ،(p > 0/05 ، F =1/01) تعامل بين گروه و نمرات پيش آزمون

پيش فرض همگنى شيبهاى رگرسيون را تأييد كرد. 

جدول 3. ميانگين و انحراف استاندارد تعهد زناشويى و نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف و لون
سطح معنادارىآزمون لونسطح معنادارىمقدار Zانحراف معيارميانگينگروه

پيش آزمون
94/6010/610/7720/591آزمايش

1/3630/250
95/1513/530/4610/984كنترل

پس آزمون
113/5513/030/3770/999آزمايش

1/3550/133
97/758/520/4100/996كنترل

متغيره  تك  واريانس  تحليل  آزمون  نتايج   4 شماره  جدول 
مهارت هاى  عملى  كاربرد  برنامه  آموزش  كارايى  بررسى  براى  را 
بر  كه  مى دهد  نشان  زوجين  زناشويى  تعهد  بر  صميمانه  ارتباط 
اساس اطالعات اين جدول، مشاهده مى شود بعد از تعديل اثر پيش 
آزمون، در پس آزمون بين دو گروه كنترل و آزمايش در متغير 
تعهد زناشويى تفاوت معنادارى وجود دارد (F 20/18 = و 0/01 
P< (. با توجه به نمرات پس آزمون گروه آزمايش (113/55) و 

گروه كنترل (97/75)، مشخص مى شود كه ميانگين نمرات تعهد 
زناشويى گروه آزمايش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه كنترل 
افزايش يافته است، كه نشان از اثر آموزش برنامه كاربرد عملى 
مهارت هاى ارتباط صميمانه بر افزايش تعهد زناشويى دارد. اندازه 
اثر نيز نشان مى دهد كه 35 درصد از تغييرات بوجود آمده ناشى 
از اثر آموزش است. همچنين مقدار 0/99 توان آزمون در جدول 

حاكى از كفايت حجم نمونه مى باشد.

جدول 4. نتايج تحليل كوواريانس تك متغيره تاثير متغير مستقل بر تعهد زناشويى

ميانگين درجه آزادىمجموع مجذوراتمتغير
توان آزموناندازه اثرسطح معنادارىFمجذورات

--72/402172/4020/590/44پيش آزمون
2475/37812475/37820/180/0010/350/99آموزش
4538/29837122/65خطا

45358440مجموع
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بحث و نتيجه گيرى

پژوهش حاضر با هدف بررسى تاثير برنامه كاربرد عملى مهارتهاى 
انجام  گرگان  شهر  زوجين  در  زناشويى  تعهد  بر  صميمانه  ارتباط 
شد. نتايج حاصل از آزمون تحليل كووريانس نشانگر آن بود كه 
بين  زوجينى كه در معرض مداخله آموزشى قرار گرفته بودند، و 
زوجينى كه مداخله را دريافت ننموده بودند، از لحاظ تعهد زناشويى 
تفاوت معنادارى وجود دارد. به بيانى ديگر، برنامه PAIRS موجب 
بهبود تعهد زناشويى در زوجين گروه مداخله شده بود.  مطالعه اى 
كه مستقيما به بررسى تاثير اين برنامه آموزشى بر تعهد زناشويى 
در زوجها پرداخته باشد، مشاهده نگرديد، اما نتايج حاصل از اين 
بر   PAIRS برنامه  تأثير  كه  دورانا  پژوهش  يافته هاى   با  مطالعه 
صميميت زوجين را بررسى كرد و نشان داد كه اين برنامه آموزشى 
توانسته است ميزان صميميت را در زوجينى كه از عدم صميميت 
رنج مى برند، بهبود بخشد (25)؛ تورنر كه در پژوهش خود بيان 
كرد كه برنامه PAIRS ناهماهنگى زناشويى را در زوجين كاهش 
كه  گرمخانى  بابايى  و  داورنيا  رسولى،  حسينى،   (14) است  داده 
گزارش نمودند آموزش برنامه PAIRS موجب بهبود كيفيت روابط 
زناشويى در زوجين شده است (11)؛ خمسه زهراكار و محسن زاده 
زنان  زناشويى  شادمانى  و  جنسى  رضايت  ميزان  دادند  نشان  كه 
و  (17)؛  بود  كرده  پيدا  افزايش   PAIRS آموزش  از  پس  متاهل 
محمودى، زهراكار، اميريان، داورنيا و بابايى گرمخانى كه به اين 
رضايتمندي،   PAIRS برنامه  گروهى  آموزش  كه  رسيدند  نتيجه 
زوجين  در  را  زناشويى  صميميت  و  مثبت  احساسات  سازگاري، 
همخوان  بود (10)  داده  افزايش  پيگيرى  و  آزمون  پس  مرحله  در 
برنامه  كارايى  بر  مبنى  مطالعه  يافته هاى   همچنين  مى باشد. 
PAIRS با نتايج تحقيقات تورنر و گوردون (15)؛ عباسى، مدنى 

 (20) نيا  اسماعيل  و   (18) خدادادى  (16)؛  لواسانى  غالمعلى  و 
همسو و در تاييد آنها مى باشد.

در تبيين چرايى يافته هاى  اين مطالعه مى توان گفت صميميت 
در زوج، بسترى مهم براى ايجاد تعهد به همسر و ازدواج است. 
تا زمانى كه تعهد به همسر و ازدواج جدى گرفته نشود، نمى توان 

به ساختار زندگى زناشويى سالمى رسيد. از زمانى كه صميميت، 
اين تجربه عميق هيجانى موجود در روابط عاطفى رو به اضمحالل 
مى رود، پايه هاى محكمى كه ازدواج بر آن بنا شده است، لرزان 
مى گردد و شوق و توانايى حل مسئله و غلبه بر موانع و پافشارى 
براى مقابله با ترس ها و ترديدها كمتر مى شود (13). اسونسون 
كه  ى  درازدواج هاى  كه  كرده اند  گزارش  مطالعه  در  تراهاگ  و 
عشق  باالست،  نيز  زناشويى  تعهد  دارد،  وجود  بااليى  صميميت 
مشاهده  كمترى  زناشويى  درگيرى هاى   و  مى شود  ابراز  بيشترى 

مى گردد (26).
در رويكرد آموزشى مهارتهاى ارتباط صميمانه توجه به ارضاى 
نيازهاى اساسى خانواده مانند عشق، محبت، تعلق و تعهد مورد توجه 
طوالنى  و  سالم  روابط  حفظ  براى  رويكرد  اين  كه  عواملى  است. 
مدنظر دارد، گفتگو براى حل مسئله و توانايى درك ديدگاه همسر 
زناشويى  زندگى  كيفيت  افزايش  باعث  مى تواند  همگى  كه  است 
گردد. كيفيت زناشويى نيز مفهومى چند بعدى است كه شامل ابعاد 
گوناگون ارتباط زوجى مانند سازگارى، رضايت، شادمانى، انسجام 
و تعهد مى شود (27). عقيده اصلى برنامه كاربرد مهارتهاى ارتباط 
صميمانه آن است كه الزمه ايجاد صميميت ماندگار حفظ ازدواج 
پايدار است. از نظر اين ديدگاه، هنگامى كه تجربه عاطفى عشق 
و صميميت در روابط زوجى كم اهميت و كم اعتبار  شود، ً فضاى 
ازدواج بى ثبات و غير قابل اعتماد مى شود. در چنين شرايطى توانايى 
براى حل مشكل، غلبه بر موانع، پافشارى براى روبرو شدن با ترس 
و ترديدها و فرسودگى زودرس از بين مى رود. برنامه كاربرد عملى 
صميميت،  وجود  ضرورت  بر  تاكيد  با  صميمانه  ارتباط  مهارتهاى 
زوج ها را متوجه اهميت ايجاد روابط صميمانه مى كند. زوج ها در  
اين برنامه ياد مى گيرند صميميت را در روابط خود به وجود آورند، 
بازآفرينى كنند و از مسايل پيش از ازدواج و بعد از ازدواج مثل 
تعهد، همكارى، وفادارى و مديريت خالق تفاوتها آگاه شوند(28). 
رابطه شان  بهبودى  براى  مى گيرند  زوج ها ياد  برنامه  اين  در 
بجاى حمله به همسرشان ، با او گفتگو و خشم خود را با روشى 
صحيح ابزار كنند. زوج ها ياد مى گيرند همديگر را مديريت كنند ، 
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در اين برنامه ياد مى گيرند كه با همكارى با هم به گونه اى برنامه 
ريزى كنند كه بتوانند از حلقه هاى  بى شمار حساسيت هاى شان 
رها بشوند. آنها مى توانند با همدلى كردن با پاسخ هاى  كودكانه 
همسرشان و بازبينى رفتارهاى همسر، حساسيت هاى  بيش از حد 
خود را به رفتارهاى همدالنه و مراقبانه تغيير دهند. شركت كنند 
گان تحت تاثير اين برنامه آموزشى ترس هاى عميقشان را نسبت 
خود و عواطف عميقشان همسرشان از بين مى برند. آنها بطور قابل 
رابطه  همين  تحت  و  مى شوند  صميمى  اى  رابطه  وارد  وضوحى 
به  نيازمندى  عشق،  عاشقى،  پيوند  به  نسبت  عميقى  عواطف  نيز 
يكديگر، پرهيز از جدايى و دوست داشتن  تجربه مى كنند. زوج ها 
بتدريج ياد مى گيرند كه بيان عواطف عميق و قدرتمند مى تواند به 

شكل گيرى دلبستگى سالم بين زوج ها كمك كند (11).
در جلسات اين برنامه آموزشى به زوج ها آموزش داده مى شود 
كه صميميت ركن اصلى در روابط پايدار زندگى زناشويى مى باشد. 
صميميت  و  رضايت  احساس  يكديگر  كنار  در  زوج ها  كه  زمانى 
داشته باشند، اين عامل به عنوان نيروى محركى عمل خواهد كرد كه 
سبب مى شود تا تمايل آنها به ماندن در كنار يكديگر بيشتر گردد. 
در جلسات آموزشى و در فرايند آموزش به زوجها ، هنگامى كه 
پيوندهاى عاطفى بين آن ها محكم شده و از روابط بين فردى و هم 
چنين روابط جنسى خود رضايت داشته باشند، تمايلشان براى باقى 
ماندن درازدواج و تعهد به ميثاق با همسر بيشتر مى شود.  در اين 
رويكرد درمانى به زوجين كمك مى شود تا بتوانند ضمن برقرارى 
روابط صميمانه و نزديك، همدلى نسبت به يكديگر را نيز افزايش 
دهند. همدلى ايجاد شده، زمينه اى را فراهم مى آورد تا زن و شوهر 
بيشتر  تعهد  زمينه  آرامش  به  يابى  دست  و  يابند  دست  آرامش  به 
افراد  در  را  خانوادگى  چارچوب  به  پايبندى  و  زناشويى  روابط  به 
افزايش مى دهد. در برنامه كاربرد عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه 
و  صميميت  ايجاد  با  رابطه  در  كه  مى شود  داده  آموزش  زوجها  به 
را  خود  مهم  مسئوليت هاى  زناشويى،  رابطه  در  مؤثر  مهارتهاى 
مد نظر داشته باشند. هنگامى كه فرد به عنوان يك همسر متوجه 

مسئوليت هاى مهم خود شده  و احساس مسئوليت پذيرى مى كند، 
با انجام مسئوليت هاى  خود، موجبات رضايت همسرش را فراهم 
مى آورد. با بوجود آمدن رضايت زناشويى در همسران، صميميت 
تعهد  احساس  صميميت،  افزايش  با  و  مى گيرد  شكل  زوج  ميان 
داراى  پژوهش ها   ساير  مانند  به  حاضر  پژوهش  مى شود.  تقويت 
محدوديت هايى بوده است. اجراى پژوهش بر روى زوج هاى  شهر 
گرگان تعميم نتايج آنرا به ديگر شهرها و مناطق با مشكل مواجه 
مى سازد.  شيوه نمونه گيرى در دسترس ، خود گزارشى بودن ابزار 
مورد استفاده، و عدم وجود مرحله پيگيرى در اين پژوهش نيز از 
محدوديتهاى ديگر تحقيق حاضر است كه بايد به آن توجه نمود. 
ميزان  در  مي تواند  نيز  آزمودني ها  تحصيالت  سطح  بودن  متفاوت 
اثر گذاري اين رويكرد موثر باشد كه بايد به عنوان يك محدوديت 
در پژوهش حاضر در نظر گرفته شود. با توجه به نتايج حاصل از 
اين پژوهش پيشنهاد مي شود در پژوهشهاي آينده جهت تعيين دقيق 
مرحله  صميمانه  ارتباط  مهارتهاى  عملى  كاربرد  برنامه  اثرات  تر 
پيگيري نيز گنجانده شود و نتايج آنها با نتايج اين پژوهش مقايسه 
شود. پيشنهاد مى گردد محققين تأثير اين برنامه آموزشى را بر ساير 
متغيرهاى زناشويى مورد بررسى قرار دهند. با توجه به اثربخشى اين 
رويكرد بر افزايش تعهد زناشويى زوجها  پيشنهاد مى شود سازمانها، 
مراكز مداخله در بحران خانواده، مراكز كاهش طالق، مراكز مشاوره 
خانواده و مراكز دولتى و خصوصى متولى آموزش خانواده از اين 

رويكرد درجهت بهبود روابط زوجين استفاده نمايند.
نتيجه گيرى: يافته هاى  اين مطالعه بيانگر اين بود كه آموزش 
گروهى برنامه كاربرد عملى مهارتهاى ارتباط صميمانه باعث بهبود 
از  بود.  شده  پژوهش  در  كننده  شركت  زوجين  در  زناشويى  تعهد 
دست آوردهاى اين پژوهش مى توان در دو سطح نظرى و عملى 
به اين شرح نتيجه گيرى كرد. در سطح نظرى نتايج اين پژوهش 
مى تواند نتايج پژوهش هاى پيشين را تاييد كند. در سطح عملى، 
يافته هاى پژوهش حاضر مى تواند براى تدوين برنامه هاى آموزشى 

مورد استفاده قرار گيرد. 
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مركز  مديريت  از  را  خود  تشكر  و  تقدير  مراتب  پژوهشى  گروه 
زوجينى  تمامى  و  خواجه  نازنين  دكتر  خانم  سركار  آرام  مشاوره 

مطالعه  مى دارند.  اعالم  نمودند،  يارى  را  محققين  صميمانه  كه 
حاضر حاصل پايان نامه يا طرح پژوهشى نبوده و با هزينه شخصى 

نويسندگان انجام شده است.
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