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در بهبرود  هرا زوبسرازگاری  سرازی غنیآمروزش  یا راخشر نییتعاین پژوهش اا هدب هد : 
آزمایشری، یرر   شربه طرر  در ایرن پرژوهش ارا یر  روش:. انجرا  شرد ارتباطرات زناشروی 

گرروه  ارا یپیگیرر و از مداخلره پر  پایه، خ  در سنجش اا تصادفی شده کنترل کارآزمای 
اه عنوان نمونه پژوهش از برین زنران و مردانری  زوب 01 گرفت. کنترل انجا  و کنترل توجه
 اه اه دلی  مشیالت زناشوی  اه دادگستری شهرکرد مراجعه کرده بودند 4031که در بهار 

سرازی  آمروزش غنی؛ تحرت =40nآزمرایش  گرروه  در تصرادفی و انتخراب دسرترس در صرورت
مالقرات ؛ =40n  گروه کنترل توجرهدر هفته(،  اار ی  گروهی جلسه 3طی  ها زوبسازگاری 

( گماشرته =40nکنتررل   گرروه و هفتره( در ارار ی  گروهری جلسره 3 طری صررب ارا درمرانگر
کلیره از پر  خر  پایره، مرحلره در سره پرسشرنامه زوجری اینرریچ را کنندگان شررکت شدند. 

توسر  آمرار  هرا زوبمیرانگین نمررات  ارا ترکیر  ها هدادهرکردنرد.  تیمیر  یو پیگیرر مداخلره
 گیری انردازه ارا واریران  تحلیر  نترای  :ها یافته .  شدندیتجزیه و تحل یو استنباط یفیتوص
مرحله دو در ها زوبسازی سازگاری  آموزش غنی کننده دریافت های زوبکه  داد نشان میرر
خر  سرنجش از پر  مراه 4پیگیرری  و  خ  پایه( سنجش از اعد ماه  دو مداخله از پ 
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کنترررل پایرره( تفرراوت معنرراداری در میررانگین نمرررات ارتباطررات زناشرروی  در مقایسرره اررا  گررروه 
کنتررل نشران  توجره ایرن پرژوهش  های یافتره :گیری نتیجاه(. >421/4F=، 224/2p دادنرد و 

، در بهبرود ارتباطرات زناشروی  هرا زوبسازی سرازگاری  آموزش غنیارنامه  کهادین معناست 
 شده است. ت ییداست و تداو  ا ر آن در طول زمان  مؤ ر

 .زناشوی ارتباطات،  ، سازگاری،سازی غنی :ها کلیدواژه 

 مقدمه
که افراد هر اجتمماعی در  ترین مهمخانواده ا لین هسته هر اجتماع    بنیان جوامع اسد 

(. ایمن در 3127ممدنی   ممرادی، شموند ) می  از طریق آن  ارد جامعه  کنند میبستر آن رشد 
کشممور نشممان  یآمارهمماکممه  حممالی اسممد  ای گونممه بهکممه طممالق در ایممران  دهممد میثبممد احمموال 

گسمترش اسمد   ا کارشناسمان شمده  ین موضموع باعمم نگرانمیمفزاینده در حال  مسمقوالن   
کشممور از  21تمما  11اسممد. از سممال  رسممیده  5/5بممه  1/21ر ممم نسممبد ازد اج بممه طممالق در 

کممه نممرخ ین بممدیممبد وهممار بممه یمم  شممده اسممد. انسمم 3125اسممد   در سممال  ن معنمما اسممد 
(. از 3120حشمممتی،  ممره داغممی، جعفممری    لیزادگممان، اسممد )٪ 25طممالق در ایممران نزدیمم  

، بسممممیاری از شممممود میکممممه بممممه طممممالق خممممتم  هممممایی ازد اجاز همممممه  نظر صممممرفطممممرف دیگممممر 
که  های ازد اج نمد مشمکالت ممالی   مختلفی مان های علدبا  ها ز جناموفق نیز  جود دارند 

کمه بمه زنمدگی زناشمویی خمود  گیرنمد مییا تصورات فمردی   فرهنگمی دربماره طمالق، تصممیم 
 (.3121ترجمه موسوی،  2666، 1کر    ریدلیدهند )ادامه 
که نقش مهمی در ازد اج ا  اسمد، بمه طموری 2 ارتباطمات کند میفا ییکی از مت یرهایی 

کمه ارتباطمات گردیم مشمخص ییزناشمو همای ویژگیکه از نظمر  کارآممد م مم ثرده   هما ز جان یم  
کمارکرد مطلموب  همای خانوادهجنبه  ترین مهم  همای ازد اجمشمک  در  تمرین رای . باشمد میبما 

   یممکمن اسمد نگرانم یمسمائ  ارتبماط دیگر بيان بمهف اسد. یارتباا ضع پردردسرناآرام   
 یارتبمماط یکردهمایدرممان باشممد. رو یبمرا کننممده مراجعه همای ز جدغدغمه اصملی بعضممی از 

                          
1.Crowe, M. & Ridley, G. 
2. relations  
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 ییتعممارض زناشممو .3: پردازنممد می ییر ابمم  زناشممو یاغلممب بمما سممه فممرض اصمملی بممه بررسمم
کاممم  ا یاسممد، پمم  هممدف درمممان ارتبمماط اجتنمماب غیر اب  سممد ین همما تعارضن یممحممذف 

کمار اندازنمد؛ ییرهایرا در مسم هما آنجهمد    هما آنتما بمه  کنمد میبلکمه تمالش   .2سمازنده بمه 

 بمروز یاصمل همای علداز  یکمی   دهمد می یر  غیرکالممی   یکالمم سمطح د  در ااارتبم

 سمطح د  نیما توسم  زممان هم کمه اسمد همایی پيام یناهمماهنگ ،ییزناشمو همای اختالف

در  دارنمد. تفما ت گریکمدی بما ارتبماا یبر مرار همای در ر ش هما ز ج. 1. یابمد میانتقمال 
 ،ییزناشمو یاختالفمات ارتبماط از یاریبس عّلد که اسد نیا یعموم فرض كی مجموع،
کارآمد یارتباط های مهارت  تالشمی عنموان بمه ارتبماا آمموزش   باشمد می ها ز ج طرف از نا

 ییزناشمو درممان یکردهمایرو از یاریبسم در مهم عاملی ،دار مشک  رابطه جهد تصحیح

 (.3121اسد )رنجبر، 
گسممتره مشمماوره   یمماخ های سممالدر    های مداخلممه همما ز جخممانواده    درمممانگری ر انر، در 

گون  های همدفبسمته بمه  ها مداخلمهمتفا تی  جود دارد. هریم  از ایمن  بمرای  تواننمد میگونما
 (.3127نبموی حصمار   همکماران، باشمند )سمودمند  هما ز جبهبود زندگی ر انی   بين فردی 

( 2665) 2شممانتینا ، بممودنمن   1همما ز جسممازگاری  سممازی غنیآممموزش  ها برنامممهن یمماز ا یکممی
که بر اساس مدل  شمده اسمد    ( طراحمی3227بمودنمن )سازگاری ز جی  سازی غنیاسد 

کیممدسممازگاری ز جممی در بهبممود رضمماید از رابطممه  هممای مهارتبممر اهمیممد   همما ز جدارد. بممه  تم
اسممترس آور خصوصممًا خممارج از رابطممه زناشممویی را شناسممایی،  هممای مو عید کنممد میکممم  

کننمم یمابی د  بيمان   ممدیرید  اسمترس، آممموزش ممدیرید زمممان،  فنمون آمموزش عبارتنممد از ارز
در ایمن  .(2635، 3دیموی    دیموی نقمش )بازی  های تمریناستراحد تدریجی عضالنی   

  ارتباطممات زناشممویی در  همما ز جسممازی سممازگاری  آممموزش غنی مت یرهممای مطالعممه بررسممی
 همما ز ج سممازگاری   اسممترس کنممار هممم مبتنممی بممر مبممانی نظممری   شممواهد پژ هشممی حمموزه

                          
1. couples coping enhancement training  
2. Bodenmann, G. & Shantinath, S.  
3. Davis, K. R & Davis, j. R  
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 یاصمل کننمده بينمی عنموان پيش بمه   ح  مسمقله یارتباط های گرفته اسد. مهارت انجام
   یریشمگيماال، برناممه پ عنوان هما )بمه در ر ابم  ز ج ییزناشمو یداریمپا   ییزناشمو دیمفیک

 هما ز ج سمازگاری   اسمترس حموزه همایدر پمژ هش امما اسمد، شمده ( بررسی1د رابطهیتقو

کمافی  ییزناشمو بينمی ر ابم  پيش یبمرا   حم  مسمقله یهمای ارتبماط آمموزش مهارت صمرف
 یداریمپا   دیمفیک در یمهمم ز نقمشیمن یز جم   یفمرد سازگاری های مهارت بلکه نیسد
مطالعمات  ن،یا بر (. عال ه2660، 2  ویدمر دارند )بودنمن، پيد، شانتیا ، ساینا ییزناشو

 شمتريفق  ب کمه نمه اسمد داده ( نشمان2667، 3برادبموری؛ بمودنمن، لیمدرمن   2661)بودنمن، 

 همای مهارت هما آن بلکمه دهنمد نشمان می یارتبماط همای مهارت در ی بل های نقص ها ز ج

 زممان توانمد می دهنمد. اسمترس می دسمد نیمز از زا همای اسمترس مو عید در را شان ارتباطی

   یمهربمان متقابم ، یجمانیه ییافشما خمود مشمتر،، تجمارب کسمب بمودن، فرصمد بماهم
 کماهش قیطر از   دهد کاهش را ها بودن ز ج احساس ما   همراه با رضاید یجنس ر اب 

  یشمرا در (.2661بگمذارد )بمودنمن،  تممثیر هما ز ج ر ابم  بمر ییارتبماا زناشمو دیمفیک در
 هما ز ج در یهممدل   ابمراز عال مه فعمال، دادن گموش جملمه از مابمد یرفتارهما ،زا اسمترس

، احتراممی بی   ریمتحق کمردن، انتقماد مام ، یمنفم یمقابم  رفتارهما در   یابمد می کماهش
 عوامم  از ،جکرشمده . ممواردیابمد میش یافمزاای  توجمه  اب  طور بمه گیری کنماره   خصمومد

بمودنمن، پيمد، هسمتند ) طمالق یباال خطر   فیضع ییزناشو عملکرد کننده بينی پيش
یمدمر،   بما مناسمب سمازگاری همای مهارت   ییتوانما (. بمد ن2665شمانتیا ، سماینا   و

 مناسمب عدم سازگاری که طوری به بينند می بیآس ییزناشو ر اب  از یاریبس استرس،

 نیما خالصمه طور بمهاسمد.  طالق یباال زانیمهم م های علد از یکی ها ز ج در استرس با
 استرسمورهایمانه، یصمم ر ابم  یبمرا رهمایمت  ترین زننده آسیب که دهد مینشان  ها یافته

  یدل استرسورها نی. اکند می دیسرا مانهیر اب  صم به که هستند یر نيب مزمن فیخف

                          
1. Prevention and relationship enhancement program 
2. Bodenmann, G., Pihet, S., Shantinath, S.D., Cina, A., & Widmer K. 
3. Bodenmann, G., Ledermann, T., & Bradbury T. N. 
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 شیافمزا را طمالق که احتممال اسد ها آن انیم یگانگيب   ها ز ج نيب در ها تعارضتنش   
 (.2636  لیدرمن،  2کمل ، برادبوری، 1بودنمن، میولیدهد ) می
 همممممای ز جضممممممن نشمممممان دادن رضممممماید بسمممممیار بممممماالی ، آممممممده عم  به های بررسمممممی 

را بمر اثربخشمی   تمدا م اثمر آن (، 2665)بمودنمن   شمانتینا ،  CCETبرناممه در  کننده شرکد
کیفیممممد ر ابمممم  زناشممممویی، رضمممماید زناشممممویی، سممممازگاری فممممردی   ز جممممی، راهبردهممممای 

گفتگمموی غیممر  های سممب ، ای مقابلممه    همما ز ج  امنیممد صمممیمانه در  ممم ثرحمم  تعممارض، 
کممار  فرزنممد پممروریهم نممین اسممترس  مطالعمممات:  ازجملممه کنممد می تمیيممد  بافممد محمممی  

یممدمر )، سمماینا   3(؛ بممودنمن   ومماروز2666بممودنمن ) یممدمر   2663و (؛ 2662بممودنمن )(؛ سمماینا، و
یمممدمر )بممودنمن، پيمممد، شممانتیا ، سممماینا    کلینممم 4(؛ اسمم ر2660و  (؛2661) 5، بمممودنمن   

نمممژاد (؛ عیسمممی 3123د لتشممماهی )   ییکممموالخدابخشمممی دادخمممواه،  اوز نمممی د جمممی،بمممردی 
 (.3121م منی جاوید )(   3122)

( تمرکمز بمر CCETهما ) ز جسمازگاری  سمازی غنیویژگی متمایز   منطمق بنیمادی مداخلمه 
نظریممه اسممترس   مقابلممه در تقویممد سممازگاری در ر ابمم  زناشممویی اسممد. از لحمما  مبممانی 

ارتباطی   حم  مسمائ ، بمر مقابلمه فمردی  های مهارتعال ه بر آموزش  CCETنظری، مداخله 
کیممد پراسممترسبممه منظممور تقویممد   بهبممود رضمماید زناشممویی در شممرای   همما ز ج  د تممایی   تم

کاهش دهد. هم نین، از لحا  منطق نظری، این مداخلمه  ها ز جتا ناسازگاری  کند می را 
ممدت مناسمب اسمد   نیمز یم  ممدل مناسمب  با ر ابم  ناسمازگارانه طموالنی هایی ز جبرای 

کاهش طالق اسد )بمودنمن   شمانتینا ،  بمودنمن، پيمد، شمانتیا ، سماینا   ؛ 2665برای 
یممدمر گروممه  کممهآن ممه طبممق پيشممینه موجممود مشممخص اسممد ایممن نکتممه اسممد  (.2660، و ا

اجتممماعی سممالمد زناشممویی در ایممران  -مممداخالت ر انشممناختی متعممددی بممر ابعمماد ر انممی

                          
1. Meuwly, N. 
2. Gmelch, S. 
3. Charvoz, L. 
4. Schaer, M. 
5. Klink, T. 
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در بهبممود  همما ز جسممازی سممازگاری  همما درزمینممها مداخلممه غنی ده اسممد؛ اممما پژ هشانجممام شمم
 اسمد. محمد دید دیگمر، برازنمدههای ایرانمی بسمیار محمد د  ارتباطات زناشویی برای نمونمه

گون اسممممد؛ زیممممرا  بمممما توجممممه بممممه نیازهممممای جمعید 1(CCETسممممازی فرهنگممممی) گونمممما هممممای 
  اعتقممادات را انعکمماس دهممد ممم ثرتر  همما کممه مداخلممه، هنجارهممای فرهنگممی، ارزش هنگامی

کیفیمد ر ابم   CCET(. با توجه به اثربخشی مداخله 2633، 2خواهد بود )ارویبالد در بهبود 
؛ 2665های ح  تعمارض )بمودنمن   شمانتینا ،  زناشویی، سازگاری فردی   ز جی   سب 

کلینمم ، ؛ 2660بممودنمن   همکمماران،  رس در (   سممطوح بمماالی اسممت2661اسمم ر، بممودنمن   
یممد، مهرابممی سممودانی، ممم   3122تعارضممات خممانوادگی در ایممران )عیسممی نممژاد،  زاده  منی جاو

های ایرانممی اهمیممد    ای بممر نمونممه اجممرای ونممین مطالعممه (3121هنرمنممد   خجسممته مهممر )
کمه جمزی  طور ماال هیجان ی  م لفه معتبر فرهنگی اسمد   در جامعمه ضرورت دارد. به ای 

گرایی اسممد، سممب  ابممراز هیجممان متفمما تی در مقایسممه بمما  ز بممر جمممعجوامممع آسممیایی بمما تمرکمم
جوامممع فردگممرا  جممود دارد. ایممن عممدم دسترسممی   ابممراز هیجممانی محممد د بممه نوبممه خممود عاممم  

کمماهش ارتباطممات زناشممویی اسممد )شممیدا   ر  هممدف پممژ هش (. لممذا2662، 3ی حمممهمممی در 
بهبود ارتباطمات زناشمویی    در ها ز جسازی سازگاری  حاضر، بررسی اثربخشی آموزش غنی

کممه آیمما آممموزش غنی در بهبممود  همما ز جسممازی سممازگاری  پاسممخ بممه ایممن سمم ال اساسممی اسممد 
 ارتباطات زناشویی اثر دارد؟

 روش
کنترل شمده کارآزمایی ی  در آن طی که شبه آزمایشی بود مطالعه حاضر طرح  بالینی 

کنتمرل ،آزممایش گمر ه سمه از یکمی در تصمادفی طور بمه هما ز ج تصمادفی،   مرار کنتمرل توجمه   

که در بهار  یآمار جامعه گرفتند. به دلی  مشکالت زناشویی بمه  3120زنان   مردانی بودند 

                          
1. cultural tailoring 
2. Archibald, C. 
3. Sheyda, S. B & Ruhi, K. 
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کمز مشماوره شمهرکرد ارجماع  دادگستری شهرستان شهرکرد مراجعه   به منظور مصالحه بمه مرا
کمه بمه ر ش  12پمژ هش  نمونمه تعمداد .شمدند میداده  در دسمترس   بما  گیری نمونمهز ج بمود 

n= (z1+z2+z3)نمونمه  از فرممول اسمتفاده
2
(3s

2
)/d

گمر ه  2    مشمابه مطالعمات اسماس بمردر همر 
 ز ج بمرآورد 32( ٪15%   20/3برابمر(٪ 80 آزممون تموان   ٪ 95 اطمینان با ،ها میانگین مقایسه

 بمه   ریمزش ماننمد احتممال پمژ هش فرآینمد در احتممالی مشمکالت کماهش منظمور بمه کمه شمد
 پایمان تما اسمد جکمر بمه شمد. الزم نظرگرفتمه در گمر ه همر در ز ج 31 آممار  د د افزایش جهد

بمه علمد غیبمد بميش از ز ج ) 3   پژ هش( ادامه از کردن نظر صرفعلد  بهز ج ) 2پژ هش 
ز ج انجممام شممد. بمما توجممه بممه  10تحلیمم  نهممایی بمما شممدند    خممارج مطالعممه یمم  جلسممه( از

متنوع در مطالعه، امکمان همتما  های موردمطالعه   ور د ز ج های دسترسی محد د به نمونه
گر ه  16تمما  26 سمنی دامنمهور د بمه پممژ هش عبمارت از:  هما  جمود داشممد معیارهمای سمازی 

گذشممد حممدا   یمم  سممال از زنممدگی مشممترک،  داشممتن تحصممیالت حممدا   دیمم لم، سممال،
کمممردن   حضمممور  بممماهم، هممما آنشممماغ  بمممودن حمممدا   یکمممی از  در جلسمممات  زممممان همزنمممدگی 

 العالج صمعبمبتال نبودن زن یما شموهر بمه بيمماری  معتاد یا الکلی، درمانی، نداشتن همسر
جسمممی یمما اخممتالالت مممزمن ر انممی   نداشممتن بحممران حمماد خممانوادگی   معیارهممای خممر ج از 

   جلسمه 3از  بميش غیبمد داشتن پژ هش، در به ادامه همکاری تمای  عدممطالعه شام : 
   پميش آزممون بمين دوره بما زممان همر انمی  همای آموزش   هما درمانی  انر انمواع شمرکد در
 بود. ماهه ششپيگیری 

 ابزارهای پژوهش 
( از ایمن پرسشمنامه بمرای بررسمی 3212در سمال ) 2فمورز   ا لسمون :1 وجی اینهریچ نامه پرسش 

کمه ایمن مقیماس نسمبد بمه  اعتقماد دارنمد   انمد کردهرضاید   ارتباطمات زناشمویی اسمتفاده 
کمممه در خمممانواده بمممه  جمممود  حسممماس اسمممد. همممر یممم  از موضممموعات ایمممن  آیمممد میت یيراتمممی 

                          
1. ENRICH Couple Scales 
2. Fowers, S. B & Olson, K. 
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یمابی ایمن  های حوزهپرسشنامه، در ارتباا با یکی از   هما حوزهمهم زندگی زناشویی اسد. ارز
کنمد یما  هما ز جمشمکالت بمالقوه  توانمد میدر در ن ی  رابطه زناشویی،   توانمد میرا توصمیف 

( ایمن 3212بمه نظمر فمورز   ا لسمون ) را مشمخص نمایمد. هما آننیر مندی   تقوید  های زمینه
 توانمد میپرسشنامه ابزار مهمی برای سنجش تعامالت زناشویی اسد. ایمن ابمزار هم نمین 

به عنوان ی  ابزار تشخیصی برای سنجش ارتباطات   حم  تعمارض در مشماوره زناشمویی   
سممبب اسممتفاده از ایممن ابممزار  هممایی مزیدسممتفاده شممود   ونممین بهبممود در ر ابمم  زناشممویی ا

خمرده  5ایمن مقیماس شمام   جهد سنجش مت یر ارتباطات زناشویی در این مطالعمه شمد.
کممه  ای ممماده 11مقیمماس  رضممماید،  از جملممهبمممه عنمموان یمم  ابممزار تحقیممق  توانممد میاسممد 

گممردد. مقیمماس ز جممی اینممری  یمم   کلممی از  گیری زهانممداارتباطممات   حمم  تعممارض اسممتفاده 
شخصمیتی، ارتباطمات،  مسمائ ر اب  زناشویی شام : تحریف آرمانی، رضماید زناشمویی، 

مربوا به ا  مات فراغمد، ر ابم  جنسمی، فرزنمدان  های فعالیدح  تعارض، نظارت مالی، 
مسممما ات طلبمممی مربممموا بمممه زن   ممممرد،  همممای نقش  فرزنمممد پمممروری، بسمممتگان   د سمممتان، 

آسمموده، شممود ) می  ت یيممرات زناشممویی را شممام   همما ز جی مممذهبی، همبسممتگ گیری جهممد
3112.) 
ایمن مقیماس،  سم االت تحریمف آرممانی: :این پرسشنامه به شرح زیر اسمد های مقیاس 

. ایممن باشممد می( 3207) 1توافممق بمما آیممين   رسمموم زناشممویی ادمونممد شممده اصالحاز پرسشممنامه 
گممرایش  رفتارهممای پسممندیده اجتممماعی  بممر اسمماس سمم االترا در پاسممخ بممه  همما ز جمقیمماس، 

دربمماره رابطممه زناشممویی  بينانممه غیر ا عرابطممه  دهنده نشممان. نمممره بمماال کنممد می گیری انممدازه
جنبمه رابطمه زناشمویی  36رضاید زناشمویی: ایمن مقیماس، رضماید   انطبماق افمراد بما  .اسد

شممممام : موضمممموعات شخصممممیتی، ارتبمممماا زناشممممویی، حمممم  تعممممارض، مممممدیرید مممممالی، 
 همای نقشا  ات فراغمد، ر ابم  جنسمی، ازد اج   فرزنمدان، ا موام   د سمتان،  یها فعالید

 دهنده نشمممان. نممممره بممماال کنمممد می گیری انمممدازهممممذهبی را  گیری جهمممدمسممما ات طلبمممی   

                          
1. Edmond, N. 
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  اعتقمادات  هما نگرشایمن مقیماس، احساسمات،  ارتباطمات: .رضاید زناشمویی بماال اسمد
 دهنده نشمان. نممره بماال، سمنجد میشخص نسبد به میمزان   وگمونگی ر ابم  زناشمویی را 

گممماهی زن   شممموهر   رضممماید از سمممطح   نممموع ارتبممماا در  اسمممد   نممممره پمممایين،  ر ابطشمممانآ
، هممما نگرشحممم  تعمممارض: ایمممن مقیممماس،  .فقمممدان رضممماید از ارتبممماا اسمممد دهنده نشمممان

را  هما ز ج همای ر شآوردن یا ح  تعمارض   نیمز  به  جوددر احساسات   اعتقادات همسر را 
یمممابی هممما بحمدر پایمممان دادن بمممه جمممر     همممای نگرش دهنده نشمممان. نممممره بممماال کنمممد می، ارز

 دهنده نشمماندربمماره تعارضممات موجممود در ر ابمم  زناشممویی اسممد   نمممره پممایين،  گرایانممه  ا ع
کمممه در ممممورد ر ایممم .اسمممد هممما تعارضعمممدم رضممماید از شمممیوه حممم   گفمممد  ی   اعتبمممار بایمممد 

 متمهم ز ج  21163ر ی  2666ز جی اینری  توس  السمون   اممی السمون در سمال  نامه پرسش
رضاید زناشویی، ارتبماا، حم   های مقیاساجرا شد. ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده 

%   اعتبممار 11%، 15%، 16%،10: آرمممانی بممه ترتیممب از ایممن  ممرار اسممدتعممارض   تحریممف 
% بمموده اسممد   22%   26%، 13%، 10یی پرسشممنامه بممرای هممر خممرده آزمممون بممه ترتیممب بازآزممما

ز ج بممه ترتیممب برابممر بمما  101( بمما تعممداد 3112ضممریب آلفممای پرسشممنامه در پممژ هش آسمموده )
 (.3112آسوده، اسد ) آمده دسد به% %77   %02، %71، 01

 شیوه اجرا
کز مشاوره همکار دادگستری شهرکرد مرا ابتدا کمه بما  همایی هماهنگی جعمه   طبمقبه مرا

کمز سرپرسمد کمه  انجمام یبرناممه آموزشم ممورد در مرا گردیمد  عضمو در همر  همای ز جشمد، مقمرر 
گانه انتخاب   برگزاری جلسات نیز در همان مکمان باشمد تما از  گر ه از ی  مرکز مشاوره جدا

گمر ه جلموگیری شمود همای ز جانتشار اثمرات آمموزش در بمين  . بعمد از انتخماب حاضمر در سمه 
گمرفتن  گاهانمه از  نامه رضمایداعضای نمونه پژ هشی،  کیمد   هما آنکتبمی آ  یمعیارهما بمر تم

در  آنمان راحتمی   رفماه از حمایمد ،کنندگان شمرکداسمرار  حفم  نظیمر اخال می پمژ هش
کنتمرل توجمه  گمر ه  تصمادفی در سمه طور بمه هما ز ج پمژ ه، تمر،   امکمان مطالعمه  آزممایش، 
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ابتمدا در مرحلمه خم  پایمه  بم  از مداخلمه، پرسشمنامه  کنندگان شمرکد گرفتنمد.کنترل  رار 
کردند   مداخله برای  آزممایش   پالسمیبو انجمام   اعضمای  های گر هز جی اینری  را تکمی  

کاربندی عادی خود ادامه  کنترل به  گر همی گر ه  کنتمرل توجمه، طمی جلسمه  گمر ه  دادند. در 
در حضور درمانگر در مورد عل    پيامدهای مشکالت زناشمویی   دالیم  مراجعمه بمه  ها ز ج

گرفممد   در طممول جلسممات هی  گونممه  دادگسممتری جهممد طممالق صممحبد معمممولی صممورت 
 آموزشی مبتنی بر پر تک  مداخله توس  درمانگر ارائه نشد.

اری سمممازگ سمممازی غنیش بمممر اسممماس برناممممه آمممموزش یگمممر ه آزمممما یبمممرا یپر تکممم  آموزشممم
( بممممود. ایممممن برنامممممه شممممام  شممممش بخممممش اسممممد   2665شممممانتینا  )بممممودنمن    هممممای ز ج

، یفمرد سمازگاری بهبمود اسمترس، همای جدیمد هسمتند )شمناخد بخش 5تما  3همای  بخش
)ارتبماا   حم   0   1همای  ارتبماا(   بخش در انصماف     تبمادل یز جم سمازگاریبهبمود 

د یم  تقو یریشمگيبمرای مامال، برناممه پور )مشمههای  مسقله( شبیه به آن مه در دیگمر برناممه
طبمق  ی(. بمه لحما  نظمر2665بمودنمن   شمانتینا ، باشمد ) میاسمد،   رابطه( طراحی شده

ک یعامم  مخربم ییدگاه بودنمن استرس   انتقال آن به ر ابم  زناشموید د ارتباطمات یمفیدر 
( اسمممترس   3(   بمممر ونمممد فمممرض اساسمممی اسمممتوار اسمممد. 2632، 1بمممودنمن   رانمممدالاسمممد )

یمابی  تواند نمیشود. ی  شخص  سازی مفهوم ها سیستمسازگاری ز جی باید از دیدگاه  ارز
آن بممر همسممر    تمممثیررا بممد ن بررسممی  همما آن سممازگارانه هممای تالشیمما  همما ز جاسممترس یکممی از 

کنممد. بهزیسممتی   رضمماید یکممی از  بممه رضمماید یمما بهزیسممتی  همما ز جسیسممتم ازد اج بررسممی 
بنممابراین بایممد هممر د  ز ج )زن   شمموهر هممر د  ؛ متقابمم ( تمممثیرطممرف مقابمم  نیممز بسممتگی دارد )

کننممد   در  زا ی تممنش هبماهم( برانگیختممه شمموند تمما بممرای سممازگاری بمما مواجمم کممم   بممه یکممدیگر 
کممه در ارتبمماا بمما  ( 2شمموند.  اسممد درگیممر همما ز جتالشممی ز جممی بممرای مقابلممه بمما هممر استرسممی 

سمازگاری فمردی  همای تالشمدیرید استرس اسد.  های ر شسازگاری ز جی تنها یکی از 
حممممایتی )میمممان زن یممما شممموهر   شمممبکه اجتمممماعی ا    یممما بمممين ز ج   شمممبکه  همممای تعام   

                          
1. Bodenmann, G., Randall, A. K. 
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( سازگاری ز جمی، اغلمب 1دیگری از مدیرید استرس هستند.  های ر ش( شان اجتماعی
گرفته فردی ساز های تالشبعد از شکسد در  ( 5. گیمرد می مرار  مورداسمتفادهگاری صورت 

بممرای (. 2661بممودنمن، اسممد )سممازگاری مابممد   منفممی  های شممیوهسممازگاری ز جممی شممام  
کتاب سازگاری ز جی با استرس  (   هم نمین 2661بمودنمن )استفاده در این پژ هش ابتدا 

 همما ز جسممازگاری  سممازی غنیفارسممی   التممین مربمموا بممه رویکممرد  های نامممه پایانمقمماالت   
 سمممازی غنی المممب جلسمممات آمممموزش  ،جهمممد تهیمممه فرممممد درممممانی مطالعمممه شمممد. سمممز 

تهیمممه،  ایرانمممی -  اعتقمممادات اسمممالمی همما ارزشهنجارهمممای فرهنگمممی،  بممما هممما ز جسممازگاری 
در برازنده سازی شمد.  سنجی ر انی   شناس ر انمتخصصان  هفد نفر از تمیيدتدوین   با 

( ابتممدا بممر اسمماس 2665) همما ز جسممازگاری  سممازی غنیایممن مطالعممه، محتمموای برنامممه آممموزش 
مبممانی نظممری   شممواهد فرهنگممی در مممورد مشممکالت زناشممویی در ایممران تنظممیم شممد. سممز  

CCET شمد. بما  تمیيمدایرانمی  های ز جدرمانگر برای  های توس  هفد درمانگر خانواده   ز ج
داخلممه در ایممن مطالعممه بممر اسمماس مممدل مبتنممی بممر شممواهد برنامممه سمماختار م کممه اینتوجممه بممه 
( بمود، عممال ه بممر  ابلیممد 2665شممانتینا  )بممودنمن    همای سممازگاری ز ج سممازی غنیآمموزش 

زنممدگی زناشممویی، زبممان    هممای ارزشاطمینممان   پایممایی آن، ایممن مداخلممه طبممق فرهنممگ، 
ایرانمی  های نمونهبرای استفاده در ایرانی تهیه شد   لذا از ر ایی مناسب  های فرهنگ خرده

 برخوردار اسد.
 همای سمازگاری ز ج سمازی غنی آمموزش برناممه مبتنی بر در این مطالعه یآموزش پر تک 
 سمازگاری اسمترس، بهبمود ( بمود. ایمن برناممه شمام  شمناخد2665شمانتینا  )بمودنمن   

ارتبماا، تقویمد ارتبماا سمازنده  آمموزش  در انصماف   ، تبمادلیز ج سازگاری، بهبود یفرد
دگاه بودنمن، استرس   انتقال آن بمه یطبق د یاسد. به لحا  نظر ها ز جبرای  مسقلهح  

ک یعامممم  مخربممم ییر ابممم  زناشمممو ، 2632بمممودنمن   رانمممدال، اسمممد )د ارتباطمممات یمممفیدر 
تمما بممرای  شمموند میبنممابراین، در ایممن پر تکمم  هممر د  ز ج بمماهم برانگیختممه . (2661بممودنمن، 

کننممد   در تالشممی ز جممی بممرای مقابلممه بمما هممر تممنش مواجهممهسممازگاری بمما  کممم   زا بممه یکممدیگر 
که در ارتباا با  ممدیرید  همای ر شاسمد درگیمر شموند. سمازگاری ز جمی از  ها ز جاسترسی 
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که اغلب بعد از بارها شکسد در  گرفتمه فمردی  های تالشاسترس اسد  سمازگاری صمورت 
 .گیرد می رار  مورداستفاده

کممه بممه صممورت  سمماعد 31 یآموزشمماجممرای ایممن پر تکمم   کشممید   یجلسممه هفتگمم 2طممول 
کارشناسممی ارشممد   بمما آشممنایی شناسمم ر انتوسمم  متخصممص  د سمماعته ی بممالینی در سممطح 

 یعملمم هممای فعالیدنقممش    یفممایسممخنرانی، ا هممای ر شبرگممزار   از الزم از ر ش مداخلممه 
   بود:یبه صورت مختصر به شرح ج ها نشسد یمحتواکه شد استفاده 

گممر ه بمما یکممدیگر   بمما پژ هشممگر، تبیممين هممدف،  مموانین،   نشسممد ا ل: آشممنایی اعضممای 
گر ه   انتظارات عمومی، سنجش خ  پا ش یگمر ه آزمما یه   شر ع مداخله بمرایوهارووب 

کنترل توجه.    
انمممواع شمممدن بمممين   ائممم از اسمممترس، تممممایز  هممما ز جنشسمممد د م: بهبمممود بخشمممیدن درک  

یمممابی شمممناختی اسمممد     تمثیرپمممذیریمختلمممف تمممنش   دانسمممتن اینکمممه اسمممترس نتیجمممه ارز
یابی، ارائه تکل ها هیجان  ف.یتوس  این ارز

، ین   دادن بمازخورد، تعریمف سمازگاری فمردیشميف نشسمد پیمنشسد سوم: مرور تکل 
 کمردن بينمی پيش   هما فعالید دهی سمازمان ،ریزی برناممه نقمش ،یسمازگاری فمرد انمواع

 ف.یاسترس، ارائه تکل از یریشگيپ در دیمو ع
 خزانمممه جممممادین   دادن بمممازخورد، ایشمممميف نشسمممد پیممممنشسمممد وهممممارم: ممممرور تکل 

 ، آممممموزشاجتنمممماب های غیر اب  اسممممترسبمممما  سممممازگاری ر ش ند،یخوشمممماهممممای  مو عید

 ف.ی، ارائه تکلسازی آرام
، یز جم سازگاری فین   دادن بازخورد، تعریشيف نشسد پینشسد پنجم: مرور تکل 
 ورخممه ،ییزناشمو ر ابمم  دری سممازگاری ز جم دیم، اهمهمما آن ییشناسماهمای  ر ش   انمواع

 ف.یگر، ارائه تکلیکدی بهها  ز ج استرس انتقال
 هممای مهارت ن   دادن بممازخورد، آممموزشیشمميف نشسممد پیممنشسممد ششممم: مممرور تکل 

، یز جم سمازگاریدر ای  مرحلمهسمه  ر شی، ز جم سمازگاری در فیم  ر ش ،یسازگاری ز جم
 ف.یارائه تکل

 انصماف   ن   دادن بازخورد، تعریمف تبمادلیشيف نشسد پینشسد هفتم: مرور تکل 
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 در یکمینزد   دیمیصمم ،ییزناشمو در ر ابم  مرزهما مشمکالت ، مرزهما،ییزناشمو ر ابم  در

 ف.ی، ارائه تکلییزناشو ر اب 
 همای مهارت دیماهمن   دادن بمازخورد، یشميف نشسمد پیمنشسمد هشمتم: ممرور تکل 

 -نمدهیگو مهمارت آمموزش ،ییزناشمو ر ابم  در مابمدارتبماا  های سب  ،ییزناشو ارتباا
 ف.یارائه تکل ،بودن خوب شنونده

حم   همای مهارت ن   دادن بمازخورد، بهبمودیشميپ ف نشسمدیمنشسمد نهمم: ممرور تکل 
 مناسمب، حم  مسمقله دیم، اهمییزناشمو ر ابم  در مسمقله بمودن ناپمذیر اجتناب مسمقله:

 ف.یمسقله، ارائه تکل ح  های گام آموزش
مماه بعمد از خم  پایمه )مرحلمه پيگیمری(  1د  ماه بعد از خ  پایمه )مرحلمه پم  از مداخلمه(    

گرفتنمد    شمرکد از  اسممتفاده بما شممده آوری جمع هممای دادهکنندگان مجممدد موردسمنجش  ممرار 
 بمما  اریممان  )تحلیمم معیممار(   اسممتنباطی  توصممیفی )میممانگین، انحممراف آممماری هممای آزمون

کمالموگر ف _ اسممیرنف اندازه کرویمد مموولی( بما گیری مکرر، آزمون   SPSS-21 افمزار نرم کمم    
 شیوه اجرا نشان داده شده اسد. 3شد. در نمودار شماره    تحلی  تجزیه

 
 وه اجرای. ش1نمودار 
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 ها یافته
سمال  71/16نی سمال بما میمانگین سم 16تما  26کننده  شمرکددامنه سنی زن   مردهای 

( 52/1معیممار انحممراف سممال ) 1/7 همما آن(   میممانگین مممدت ازد اج 26/1معیممار انحممراف )
٪( دارای 36نفممر ) 7٪( دارای مممدرک دیمم لم، 76نفممر ) 13تحصممیلی بممود. از لحمما   ضممعید 

کمماردانی    کارشناسممی بودنممد. از لحمما  شمم  ، 26نفممر ) 35مممدرک  نفممر  12٪( دارای مممدرک 
٪( دارای شمم   د لتممی 1نفممر ) 0٪(   51آزاد )نفممر دارای شمم    15، دار خانممه٪( بيکممار   55)

گر هی، سه نمره سنجش در خ  پایه، سنجش د  مماه بعمد از بودند.  از لحا  عوام  در ن 
(  جممود یپيگیممرپایممه )ممماه بعممد از سممنجش خمم   1خمم  پایممه )پمم  از مداخلممه(   سممنجش 

گر ه گر هی، هر سه  کنترل شمام آزمایش داشد   از لحا  عوام  بين  کنترل توجه     ، 32 

کممه نتمما در ایممن تحلیمم ، از ترکیممب  نشممان داده شممده اسممد. 3  در جممد ل شممماره یز ج بممود 
 ها استفاده شده اسد. در تحلی  داده ها ز جمیانگین نمرات 

نمره ارتباطا   (یری اندازهمیانگین و انحراز معیار سه :ار  .1جدول 
(روه یىزناشو کنترل توجه وهای آزمایش در   کنترل ، 

 
، میمممانگین نممممرات ارتباطمممات شمممود میمشممماهده  3کمممه در جمممد ل شمممماره  طور هممممان 

گر ه زناشویی نسمبد بمه سمنجش در خم  پایمه )پميش  یآزمایش پ  از مداخله   پيگیر در 
کنتممرل  هممای گر ه هممای میانگین کممه درحالیاز مداخلممه( ت یيممر وشمممگیری داشممته اسممد، 

نیممز تفمما ت  2شممماره  جممود نممدارد. نمممودار  توجهی  ابمم کنتممرل در سممه مرحلممه تفمما ت  توجممه  

 مراحل سن ش متغیر
 کنترل کنترل توجه آزمایش

 میانگین
انحراز 

 معیار
 میانگین

انحراز 
 معیار

 میانگین
انحراز 

 معیار

ارتباطات 
 زناشویی

 21/1 72/16 12/7 53/13 12/7 65/16 پيش آزمون

 20/7 02/13 10/7 37/11 10/7 50/21 پ  آزمون

 21/1 50/11 75/0 11/11 25/0 65/22 پيگیری
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پایمه، سمنجش  در خم گمر ه طمی سمه مرحلمه سمنجش  در سمهمیانگین ارتباطمات زناشمویی 
 .دهد میرا نشان  یدر مرحله پيگیر   سنجشبعد از مداخله 

 

 
(روه طی سه2نمودار  مرحله  . تفاو  میانگین ارتباطا  زناشویى در سه 

 یسن ش در خط جایه، :عد از مداخله و پیگیر
 
ر پمژ هش، از یماز لحما  مت  هما گر هبه منظور مشمخص شمدن تفما ت معنمادار میمانگین  

یممان  بمما  کممه از  مکممرر گیری انممدازهآزمممون تحلیمم   ار آن، آزمممون  هممای فرض پيشاسممتفاده شممد 
رنف یاسممم-کممالموگر ف بررسممی نتممای  آزمممون. باشممد می یرنف   ممموولیاسممم-کممالموگر ف

( 361/6آزممون )(، پ  367/6آزمون )پيش  های زماننرمال بودن مت یر  ابسته پژ هشی را در 
یمد مموولی برابمر  (.p=  26/6کرد )د تمیي( 670/6پيگیری )   کرو بما هم نمین، نتمای  آزممون 

202/6   (156/6  =pپممممممم )یمممممممان  مت یمممممممر شي کو ار یمممممممان /  فمممممممرض  جمممممممود شمممممممک   ار
یمممد تمیيمممطمممات زناشمممویی را بمممه ارتبا ابسمممته  کرو یمممان   جمممود صمممورت  کمممرد   خطمممای  ار د 
 نداشد.
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 های مکرر برای متغیرهای پژوهش در سه مرحله سن ش (یری . نتایج تحلیل واریانس اندازه2جدول  

 منبع تغییرا  متغیر
میانگین 
 توان آزمون اندازه اثر داریمعنی df F م ذورا 

ارتباطات 
 زناشویی

 253/6 122/6 663/6 361/1 2 211/150 گر ه
 135/6 267/6 660/6 012/1 3 613/122 زمان
گر ه  722/6 252/6 636/6 276/1 2 011/251 زمان -تعام  

 
گمر ه که اثمر  دهد مینشان  2جد ل شماره نتای       (>660/6pزممان )   (>663/6p)عامم  

گممر ه   زمممان  داشممته اسممد؛ هم نممین  تمممثیرارتباطممات زناشممویی  در بهبممود (>636/6p)تعاممم  
در  داده ر یکه به وه میزان ت یيرهای  دهد میدر جد ل نشان  شده مشاهدهاندازه اثرهای 
نیممز  یتمموان بمماالی آزمممون آممماراسممد    بمموده CCETمربمموا بممه اثربخشممی آممموزش پایممان آممموزش 

کی از د د معنادار  اسد. تمثیراتاین  یحا

(روه3جدول  (روه   . مقایسه  وجی   از اصالح بونفرونی  کنترل جس کنترل توجه وآزمایشی :ا 

 
گممر هن مقایسممهیانگیممتفمما ت معنممادار م 1نتممای  جممد ل شممماره   آزمممایش بمما  هممای ز جممی 
؛ (>635/6p<   662/6pهمد ) یپم  از اصمالح بمونفر نی نشمان مم کنتمرل را کنترل توجمه   گر ه

 طور بمممه CCET برناممممهگمممر ه تحمممد آمممموزش بممما  ارتباطمممات زناشمممویینممممرات یعنمممی میمممانگین 
 معنادار بهبود یافته اسد.

 گیری نتیجهبحث و 
ارتباطممات در بهبممود  همما ز جسممازگاری  سممازی غنیپيممر  هممدف مطالعممه حاضممر آممموزش 

 داریس ح معنی میانگین تفاو   J(روه ش  I(روه ش متغیرها

 ارتباطات زناشویی
 635/6 171/1 کنترل توجه آزمایش
 662/6 171/7 کنترل آزمایش

 3 -16/3 کنترل کنترل توجه
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کممه مداخلممه باعممم افممزایش معنممادار میممانگین  های یافتممه، زناشممویی ایممن مطالعممه نشممان داد 
 کنمد می تمیيمدفرضمیه پمژ هش را  ها یافتهماهه شد. این  1 ینمرات پ  از مداخله   پيگیر

کمه نشممان   ی  پایممدار بممرا مم ثرخلممه یمم  مدا توانمد می CCET برناممه انممد داده  از ایمن جهممد 
ن یمن راسمتا ای بلمی همسمو اسمد. در همم همای پژ هشکاهش مشمکالت زناشمویی باشمد بما 

یممد )  پممژ هش یبمما نتمما ها یافتممه ( ماهممه اثممر )ی   تممدا م  بممر افممزایش ی( مبنمم3125ممم منی جاو
د رابطمممه در یممم  تقو یریشمممگيسمممه بممما برناممممه پیدر مقا هممما ز جسمممازگاری  سمممازی غنیآمممموزش 

( 3122  عیسممی نممژاد )ین بمما نتممای(. هم نمم>663/6pدارد ) یی، همسممودیممده آموزشهمسممران 
کیفیمد ر ابم  زناشمویی ماهه پایدار )ی شتر   يش بیبر افزا یمبن بما  دیمده آموزش همای ز ج( 

سممه بمما مممدل شممناختی رفتمماری   یای زناشممویی در مقا مممدل بممومی آممموزش راهبردهممای مقابلممه
اوز نمممی د جمممی، بممما پمممژ هش  ها یافتمممهن یممم(. ا>61/6pاسمممد )ممممدل ارتقمممای ر ابممم ، همسمممو 

کوال کیفیمد ارتبماا ز جیبمر افمزا ی(، مبنم3123د لتشاهی )   ییدادخواه،  همای ناسمازگار  ش 
گر هممی برنامممه غنی دارد  ییز همسممویمم، نیای ز جمم هممای مقابلممه سممازی مهارت تحممد آممموزش 

(663/6p<)کلینم  )اسم ر،  ی  پژ هشمیها با نتما ن یافتهین طور ای. هم ز یم( ن2661بمودنمن   
گزارشی در پيش آزمون، پ  آزممون ) های دادههمسو اسد.  هفتمه پم  از مداخلمه(    2خود 

کمه آمموزش غنیماه پ  از آموزش( نشمان  1پيگیری ) ( CCET) هما ز جسمازی سمازگاری  داد 
 ن پممژ هش بمما نتممای  خر جممییمما یهممایافتممه پایممان در  شممود. می همما ز جباعممم سممازگاری بهتممر 

کمه بما  ها آن های یافتهرا ی( همسو اسد؛ ز2665پژ هش بودنمن   شانتینا  ) نشمانگر آن بمود 
کسممب  CCETآممموزش  کمماهش   رضمماید  هممای مهارتعممال ه بممر  ارتبمماطی، تممنش زناشممویی 

کممه نتممای  آن ناهمسممو بمما  کممه هممی  پژ هشممی  زناشممویی افممزایش یافتممه بممود. الزم بممه جکممر اسممد 
 نشد. نتای  پژ هش حاضر باشد، یافد

گر همی آمموزش بمه اینکمه بمر مبنمی دارد  جمود یمتعمدد دالیم    در خماه طور بمه ر ش 

اسمد. مداخلمه  بوده سودمند مطالعه این زنان   مردان حاضر در ارتباطات زناشویی بهبود
CCET عالئمم کنتمرل اثمربخش یراهبردهما هما ز ج کمه شمود می باعمم گر همی شمک  بمه 
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ابمراز  نیمز   گسمترده شمک  بمه آرمیمدگی از آمموزش اسمتفادهبياموزنمد.  همم از اسمترس را
 دارد. اسمتمرار اثمرات درممانی متعمدد های فایمده جلسمات آموزشمی، طمی تممام هما هیجان

بمه  مداخلمه فشمرده جلسات تمثیر تحد اسد ممکن ارتباطات زناشوییبهبود  در مداخله
یماد آمده باشد. استفاده حاص  گر هی شک     مداخلمه ایمن سرتاسمر آمموزش آرمیمدگی از ز
کید یاد تم  ممنظم طور به بایستی که مدیرید استرس ارزشمند ی  مهارت عنوان به آن بر ز

 درآیمد، فمرد سمازگاری همای مهارت از پایمدار جزئمی عنموان   بمه شمود استفاده فرد در زندگی

ارتباطمات  اسمترس   بهبمود کماهش در کمه سمازد فمراهم یابمزار هما ز ج یبمرا ممکمن اسمد
 هشمد موردمطالعمه همای ز ج هم نمین، .باشمد سودمند بسیار مدت طوالنی در زناشویی

 احتممال کمه کمرد اسمتنباا تموان مینمودند.  خاه دریافد مربی ی  با را مداخله جلسه

 خمود کمه آممده باشمد بمه  جمود مربمی   هما ز ج بمين تری  موی درممانی یما اتحماد پيونمد دارد

 .اثرات آن اسد بهتر تدا م   مداخله فرایند کننده تسهی 
، در همما ز ج ارتباطممات زناشممویی در بهبممود CCETبرنامممه  در شممده مشاهده اثممر انممدازه 

ممداخالت ر انشمناختی حموزه  تممثیرات ممورد در شمده گزارش مطالعمات دیگمر بما مقایسمه
کمه در تبیمين آن  مدت تمر   طوالنی سالمد زناشویی، باالتر گفمد، بما توجمه بمه  تموان میبمود 

که آموزش  های فرضنکه یکی از ای بر آن اسمتوار اسمد؛  ها ز جسازگاری  سازی غنیاساسی 
شممود،  سممازی مفهوم ها سیسممتماسممترس   سممازگاری ز جممی بایممد از دیممدگاه  کممهایممن اسممد 

که استرس در یکی از  توان میبنابراین   دهمد می مرار  تممثیر، همر د  ز ج را تحمد هما ز جگفد 
کنمار آممدن ز ج بما  (. پ 2661)بودنمن،  کیفیمد ر ش  با توجه به اینکه سازگاری ز جمی بمه 

کمه بمر ر ی یکمی از ز ج استرس می گمذارد(   فمرض را بمر  هما یما همر د  اثمر می پمردازد )استرسمی 
کنش کنار آمدن زن   شوهر با استرس می  ابستگی تمثیرهای متقاب  ناشی از  ا گمذرد،  های 

کنمار آممدن زن   شموهر بما اسمترس ارتقما  ها ز جسازی سازگاری  با آموزش غنی کیفید ر ش 
کاسمته می پيدا می شمود؛ درنتیجمه  کنمد   از تمثیرهمای منفمی اسمترس بمر تعمامالت زناشمویی 

 لندی ، پيتمریابد ) بهبود می ارتباطات زناشوییگردد    تمرکز ز ج به مدیرید استرس برمی
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 (.2631،   بودنمن 1 این، مارتین _
 کامم  اطمینان با توان نمی مطالعه این آزمایشی شبه ساختار به وجهت با  جود، این با

 ت یيراتعلی در  عناصر CCETبرنامه  به مربوا خاه که عوام  گرفد نتیجه   استنباا

 گیمرد  مرار بيشمتر توجمه ممورد آینمده مطالعمات در بایستی که س الیبودند؛ اما  شده مشاهده

 مداخلمه گسمترش شمک  بمه خمواه CCET برناممه بيشتر یا اضافی جلسات آیا که اسد این

 از بعمدمماه  ونمد یپيگیمر جلسمات صمورت بمه خمواه   درمان دوره کردن طوالنی   درمانی

 آورد؟ بار به را یبيشتر درمانی اثرات اسد  ادر ،پذیرد می صورت آغازین مداخله
کمه گیری نتیجمه تموان می  ارتباطممات در بهبمود  همما ز جسمازگاری  سمازی غنیآممموزش  کممرد 

که های ز ج از ای نمونه در زناشویی  همای ز ج میمان از دسمترس در نحمو بمه متقاضی طالق 

آن  اثمرات   مموتر اسمد بودنمد شمده انتخاب دادگستری شهرستان شمهرکرد به کننده مراجعه
 نمونمه در دسمترس اسمد. انتخماب بموده هایی محمد دید یدارا پمژ هش ایمنتدا م دارد. 

کنتمرل پمژ هش، جامعمه محلمی پژ هش، گر   عمدم امکمان  مداخلمه یمت یرهما کامم  عمدم 
گزارشمی بر با تکیه  سنجش همتا سازی،  کیفمی، همای  عمدم اسمتفاده از ارزیابی ابمزار خمود 

 توجمه مطالعمه ایمن های یافته از هنگام استنباا در که هستند هایی محد دید ترین مهم

ایمن مداخلمه در  تممثیر بعدی های پژ هش در که گردد می پيشنهاد لذا .دارد اهمید ها آن به
کمممی هممای طرح الممب  تصممادفی   حجممم نمونممه  گیری نمونممه هممای ر شکیفممی بمما  -پژ هشممی 

 صمورت بمه مداخلمه ایمن تممثیر بررسی شود. هم نین یپژ هشی دیگر های جامعهبيشتر در 

یمابی ممورد ها ز جویژه  های مداخلهسایر  با ای مقایسه  آیما کمه گیمرد تما مشمخص شمود  مرار ارز

ارتباطمات  بهبمود دیگمر در ممداخالت بمه نسمبد ی  پایمدارتر مم ثرتر مداخلمه CCETبرناممه 
کممممز درمممممانی،  رسممممد میاسممممد؟ بممممه نظممممر  زناشممممویی کممممالن  ای مشمممماورهبممممه مرا   نهادهممممای 
بسممیاری در سممطوح فممردی    های هزینممهکممه متقبمم   همما ز جدر ارتبمماا بمما ایممن  گیرنده تصمممیم

کممممه از  تمممموان می، باشممممند میاجتممممماعی  در  الممممب  آمده دسممممد به های یافتممممهپيشممممنهاد داد 
                          
1. Landis, M., Peter-Wight, M., & Martin, M.  



 03 .......................................................در بهبود ارتباطات زناشوی  ها زوبی سازگاری ساز یغنا راخشی آموزش 

 

کتب    های درمانمکم   های طرح گر هی   تهیه جز ات،   همای فیلمر انشناختی فردی   
 آموزشی بهره الزم را بگیرند.
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