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 مقدمه

ست که ویژگی خانواده نظامی اجتماعی و طبیعی های خاص خود را دارد. در چنین نظامی افراد با عالیق ا

ه شــاید از ها اگرچاند. این دلبســتگیهای عاطفی نیرومند، دیرپا و متقابل، به یکدیگر پیوســتهو دلبســتگی

سر زندگی پایدار خواهند بود. نیروی خانواده به اندازه سرا شود اما در  سته  شان در طی زمان کا ای شدت 

ها فاصله میان اعضا و حتی مرگ برخی از آنان، باز هم تأثیر خانواده پا برجا خواهد ت که به رغم فرسنگاس

ـــوهری با نیت طالا باهم ازدواج نمی کنند، اما  (.3111ماند )گلدنبرگ و گلدنبرگ،  تقریبا هیچ زن و ش

عاطفی گاه طالا سوا -انیتحوالت جریان زندگی زن و شوهرها را به سمت اختالف و در گیری، جدایی، رو

کنند و یا قادر به گذشت شود که از یکدیگر قطع امید میدهد. گاه شرایط زن و شوهر چنان سخت میمی

ستند. امروزه با تغییر نقش سات یکدیگر نی سا شودن اعمال و اح شدن جوامع و بخ صنعتی  ها در جامعه و 

ی ها و خواســتهی کنند و یا نمی دانند که چگونه نیازها را درک نمی مردها خواســتهها و زنها نیاز زنمرد

سازند. امروزه دیگر نیاز ست یکدیگر را بر آورده  های اولیه و مهمترین نیازها در روایط بین زوجین مطرح نی

ستی، نیازها و انگیزهبلکه جدا از نیاز شق، های زی های واالتری اهمیت دارد؛ یعنی نیاز به حمایت عاطفی، ع

و توجه نســبت به همســر در درجه اول اهمیت قرار دارند. برآورده شــدن چنین نیاز هایی مســتلزم احترام 

ی موثرتر بین زوجین است و بر قراری چنین رابطه ای مستلزم کسب مهارتهای ارتباطی، برقراری یک رابطه

ــت )کری،  ــنگ بنای خان0912؛ به نقل از ارزانی، 3113تمرین و تعهد اس ــالم و واده(. ارتباط موثر س ی س

ـــای خانواده از الگو ـــت به عبارتی وقتی اعض ـــتفاده میموفق اس کنند انتقال و درک های ارتباطی موثر اس

کنند )الیور و میلر، واضــحی از محتوا و قصــد هر پیامی دارند و ســر انجام احســاســات همدیگر را درک می

 (.0911؛ به نقل از غالمزاده، عطاری و شفیع آبادی، 0110

صله ی سواد  سواد عاطفی می تواند فا ست زیرا  عاطفی عامل مهمی در ایجاد یا عدم ایجاد طالا عاطفی ا

ـــیله آن قادر به  ـــود که ما به وس ـــواد عاطفی به توانایی اطالا می ش عاطفی بین زوجین را کم کند. س

هم این اندیشــیدن، تشــخید دادن، اداره کردن، دریافت و انتقال عواطد خود به طور مناســب و درک و ف

شه ها و باورهای ما تأثیر  شکل داده و بر اندی سبات ما را  ستیم که این عوامل چگونه رفتارها و منا مطلب ه

ـــت، به  یا عدم ابراز محبت بوده اس یل فقدان محبت  به دل یازهای عاطفی که  تأمین ن می گذارند. عدم 

شدن رابطه ی زن و سرد  ست که همگی منجر به  شده ا ست عاطفی  صورتهای متنوعی مطرح  س مرد و گ

سرش از ابتدای  سوی مرد و عالقهی یک طرفه زن به هم ست. در مواردی فقدان محبت و عاطفه از  شده ا

ــت. در مواردی عدم ابراز محبت کالمی و  ــته اس ــترک و تبدیل تدریجی آن به نفرت وجود داش زندگی مش

براز محبت، بیان شده است)باستانی، رفتاری مورد انتظار زن به دلیل نگرش متفاوت زن و مرد در زمینه ی ا

شنی،  سفی، 0910گلریز و رو شریفی، فرزاد و آقایو شا شویی سازگاری (.0911؛ به نقل از عالقبند، پا  زنا

سته جایگاه شویی و خانوادگی ارتباطات مطالعه در را ای برج صاص به زنا سازگاری داده خود اخت ست.   ا

شویی شواری چون چندی باپیآمدهای که ردک تعرید فرآیندی شکل به توان می را زنا  تفاوت درک در د

ضطراب جنسی، های شویی فردی، بین و شخصی ا ضایتمندی زنا سپانیر، آیند هم ... و ر ست )ا (. 0111 ا

 (  و0111همکاران،  و تبعیت درمانی )پریمومو زندگی، کیفیت بر منفی اثر ضــعید زناشــویی ســازگازی

سن و کارکرد سی )هالوور شویی،( 0113، متس جن سازگاری زنا ست فرآیندی دارد.   زندگی طول در که ا

ضع طرفین، صفات شناخت ها، سلیقه انطباا آن، پیدایش الزمه ی و آید؛ می وجود به زوجین  قوانین و
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سب الگوهای گیری شکل و رفتاری سازگاری منا ست.  شویی، ا ست  شوهر و زن بین فرآیندی تکاملی زنا ا

 (.0910قربانعلی پور،  از نقل به ؛0111واالس،  و )الک

ــد.  ــویی می باش ــی در این تحقیق دلزدگی زناش ــده متغیر دیگر مورد بررس دلزدگی یک حالت تجربه ش

( که در نتیجه اختالف زیاد بین 0910خســتگی جســمی، عاطفی و روانی اســت )پاینز، ترجمه شــاداب،

ـــود )نویدی،  ـــی می ش ـــویی به علت0910انتظارات و واقعیت ناش مجموعه ای از توقعات  (. دلزدگی زناش

لب  یده اغ ند. برخالف عق ندگی بروز میک های ز یب  ـــ نه و تفکرات غیرمنطقی و فراز و نش یا غیرواقع گرا

رویکردهای بالینی که در زوج درمانی استفاده میشود، دلزدگی زوج ها به علت وجود اشکال در یک یا هردو 

ـــت و به ندرت ـــق یک روند تدریجی اس ـــت. دلزدگی از عش به طور ناگهانی بروز میکند. در واقع  نفر نیس

شدیدترین  شود که در  ستگی عمومی عارض می شق به تدریج رنگ می بازد و به همراه آن خ صمیمیت و ع

متغیر دیگر مورد بررسی  (.0911نوع آن دلزدگی با فروپاشی رابطه برابر است )برنشتاین، ترجمه زنده جانی،

ـــد.  ـــانی می باش ـــانی، ظرفیت فرد در تحمل تجارب و حالتتحدر این تحقیق تحمل پریش های مل پریش

شایند درونی مانند هیجان سمانی تعریدهای منفی، ناامیدی و ناراحتیناخو سیمونز و های ج ست ) شده ا

(. در اکثر تحقیقات تجربی تحمل پریشانی 0911؛ به نقل از رضاپورمیرصالح و اسماعیل بیگی، 3112گاهر، 

شتن ارتباط تنگاتنگ  شخید دادهبا بیبه دا ست که  تحمل نظمی رفتاری، ت ست و اعتقاد بر این ا شده ا

ست؛ به شی از تجربه هیجانات منفی اثرگذار ا شانی بر ارزیابی و عواقب نا که افرادی کــــه تحمل طوریپری

شانی سترس و پری شتری به ا شدت بی شانی کمتری دارند به  سخ می 0پری های دهند و این افراد تواناییپا

ـــان میلهمقاب ـــانی از خود نش ـــبت به پریش ـــعیفی نس ـــند با بهدهند و درنتیجه میای ض کارگیری کوش

ها  کاهش حاالت هیجانی اســت، از هیجانات منفی اجتناب کنند)مفیســه و هایی که هدف آناســتراتژی

 طوردهد افرادی که توانایی بیشــتری در تحمل پریشــانی دارند به(. شــواهد نشــان می0911عبداللهی، 

ـــترده ـــیولیتگس ـــته و میتری مس ـــعدپذیری فردی و اجتماعی داش های خود را بهتر مدیریت توانند ض

ــگری،  ــرابی و عس ــید س  مهارت های آموزش نهیدر زم دییجد گوناگون کردهاییرو(. 0911نمایند)س

شو روابط ساختن پربار و بهبود جهت در یارتباط  هاکردیرو نیا یتمام هدف که آمده اند، بوجود ییزنا

 (.0913ی، مانینر و یابولقاسم ،یرستم از نقل ؛ به3103مری، یا و است )التمانس زوج ها روابط بهبود

شد به آنها آموزش زوجین، روابط در مداخله راه های از یکی سازی و می با شویی روابط غنی   نقش زنا

ستا این در مهمی  شدن بحرانی از پیش زناشویی مشکالت به درصدد پرداختن غنی سازی می کند. ایفا را

ست آن ست مؤثری و تازه روش های به برنامه ها این در مهارت های مفید یادگیری طریق از زوجین و ا  د

ــت.  خواهند بر روابط تقویت در مؤثر گامی و زندگی خود بر بهتری کنترل آنها انجام با که می یابند داش

سازی رویکرد شکالت بروز علت درباره افراد شناخت باورهای اهمیت بر ارتباط، غنی   زوجین به و تأکید م

(. 0911 زاده، فاتحی و اولیا بگیرند )بهرامی، یاد را حل مشکالتشان برای الزم مهارت های تا می کند کمک

ــات کاوش و آگاهی افزایش برای به زوجین کمک رویکرد، این هدف حقیقت در ــاس  و خود افکار و احس

شد ا و صمیمیت و همدلی گسترش همسر،  و هیل )بولینگ، است مسیله حل مهارت های و مؤثر رتباطر

 (. 3112جنسیس، 

                                                           
1. Stress and distress 
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 ری مهارت هاییادگی بر دگاهید نیاست. ا یمتک آموزش بر درمان جای به ارتباط سازیی غن برنامه

 شود، ینم ده گرفتهیمشکل ناد حل دگاهید نیا است. در متمرکز مشکل حل ای درمان جای به مشخد

 نیا (.0910 بپردازد )نظری، حل مشکالت به درمان از یبخش عنوان به شودیم داده شآموز مراجع به بلکه

 رییتغ جهت در را آنها مراجعان یارتباط ری مهارتهاییادگی و زوج یکنون ارتباط و رفتار بر تمرکز با روش

دگاه ید از هک کردیرو نیرساند. ای م اریی رابطه شان بهبود جهیدر نت و ریپاگ و دست و نامناسب عادتهای

زوج  به یخاص یارتباط مهارتهای آموزش با دارد یسع رفته،یپذ ری( تأث0121) نریاسک ( و0121راجرز ) های

 بردارد. گام بعدی مشکالت بروز از رییشگیپ و روابط بهبود جهت در ها

ـــت و از عوامل موثر در ا ـــده میزان کیفیت ازدواج ها مدام در حال کاهش اس ین طبق تحقیقات انجام ش

شاره کرد؛  ضات ا شکالت ارتباطی و تعار سیله می توان به م سی محور خانواده به عنوان که آنجا ازم سا  ا

 بود، خواهد تأثیرگذار جامعه نیز بر خانواده در تعارض و مشکل هرگونه و می شود محسوب جامعه سالمت

 همین می باشد. به ، ضروریهستند خانواده ستون که زوجین روابط ارتقاء به منظور مداخالتی انجام لزوم

 :است سؤال این به پاسخگویی حاضر پژوهش هدف منظور،

غنی سازی روابط زناشویی بر سواد عاطفی، سازگاری زناشویی زوجین، دلزدگی زناشویی و تحمل آیا . 0

 در مرحله پس آزمون موثر است؟ پریشانی زوجین

ری زناشویی زوجین، دلزدگی زناشویی و تحمل غنی سازی روابط زناشویی بر سواد عاطفی، سازگاآیا . 3 

 است؟ پیگیری پایداردر مرحله  پریشانی زوجین

 

 پژوهش روش

باشد و همچنین از طرح پژوهشی، نیمه آزمایشی از نوع پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی می

ین طرح آموزش غنی استفاده شده است. در ا با مرحله پیگیری (گواهآزمون )آزمایش و پس -آزمون پیش

های سواد عاطفی و سازگاری زوجین، دلزدگی سازی روابط زناشویی به عنوان متغیر مستقل و شاخد

جامعه آماری پژوهش حاضر را  زناشویی و تحمل پریشانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

تشکیل داد. جهت  0911 -0011 کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیک های شهر گنبد در سال تحصیلی

انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد؛ بدین صورت که پرسشنامه های تحقیق در 

ه شهر گنبد ک مرکز مشاوره ی نیلین و مرکز مشاوره ی رایبدنفر از زوجین مراجعه کننده به به  01اختیار 

فت )پیش آزمون(. در نهایت پس از اجرای تحقیق و حاضر به همکاری داوطلبانه با محقق بودند قرار گر

 گواهنفر( و گروه  01نفر بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش  ) 93ریزش نمونه حجم نمونه برابر با 

 نفر(  قرار گرفته بودند.  01)

 ابزار پژوهش

سواد عاطفي مقیاس1 شناختي کارکردهای . زیرمقیاس  (:  1311) ایراني کیمیایي خانواده روان

ضر پژوهش در سواد زیر از فقط حا ستفاده عاطفی مقیاس  ست. عبارت ها شده ا شده  به گونه ای تدوین ا

ضوعات درک به قادر که بعد به سال 09 حدود از نوجوانان که اند شند، می توانند خانوادگی مو  به می با

می  آزمودنی ها که است رتصو بدین پرسشنامه این در نمره گذاری شیوه ی .دهند پاسخ پرسشنامه این
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، تا حدودی 1، موافق=1موافق= کامالً درجه بندی شــده مقیاس یک بر مبنای را خود پاســخ های بایســت

 مشخد مستقیم، سواالت در 0و کامال مخالد=  3، مخالد=9، تا حدودی مخالد= 0، بی طرف= 2موافق= 

ــنامه مقیاس کلی کرونباخ نمایند. آلفای ــش ــ کارکردهای پرس  همه ی با ارتباط در خانواده ناختیروانش

 خادمیان، )کیمیایی، می باشد پرسشنامه سواالت بین باال بیانگر همبستگی که آمد دست به %10 سواالت

 (.0910قیمتی،  و فرهادی

سازگاری2 سپانیر) . مقیاس  شویي  ا سط0111 سال در سازگاری مقیاس(: DAS( )1791زنا  تو

 و پرسش 93 واسطه به را زوجین در زناشویی سازگاری میزان نامهاست. این پرسش شده طراحی اسپانیر

ــایت مقیاس: تفاهم، جاذبه، خرده چهار قالب در ــات ابراز و رض ــاس ــنجد. در می احس  تکمیل زمان س

شنامه  س سته ها آزمودنی از پر سش از کدام هر میزان همخوانی تا شود می خوا شنامه های پر س  با را پر

شان و نمود بررسی را مقیاس این محتوای ( اعتبار0911) د. ثنایینمای مشخد خود فعلی وضعیت  داد ن

ــنامه این که ــش ــت. اعتبار مطلقه متأهل و زوجین تمیز به قادر خوبی به پرس  نیز ابزار این همزمان اس

ضح و شد سنجیده شت وا ستگی مقیاس این که گ ضایت با مقیاس باالیی همب شویی ر دارد )به نقل از  زنا

 (.0910ن، روشن و همکارا

شویي. 3 شنامه دلزدگي زنا س ــویی از  یریگاندازهدر این پژوهش به منظور . پر میزان دلزدگی زناش

شویی پاینز ) سؤالی 30مقیاس  شان 0111دلزدگی زنا ست. در این مقیاس نمرات باالتر ن شده ا ستفاده  ( ا

شتر بوده و حد باالی نمره  س 30و حد پایین آن  001دهنده میزان دلزدگی بی سیر نمرات باید تا . برای تف

. ودشمیسنجیده  یو عاطفاین پرسشنامه سه جزء خستگی جسمی، روانی  در را تبدیل به درجه کرد. هاآن

ـــتفاده از آلفای کرونباخ 0910در ایران نیز نویدی ) ـــت. گزارش 11/1( پایایی آزمون را با اس در  کرده اس

ـــریب پایایی ـــر ض و در  12/1آزمون رای کل گروه نمونه در پیشبه روش آلفای کرونباخ ب پژوهش حاض

 به دست آمد. 11/1آزمون پس

سیمونز و گاهر )4 شاني  شنامه تحمل پری س ماده و چهار خرده  02این مقیاس دارای (: 2002. پر

ــت.  ــواالت  -0مقیاس اس ــانی هیجانی( : با س ــود.  2و  9 – 0تحمل ) تحمل پریش  -3اندازه گیری می ش

ارزیابی )  -9اندازه گیری می شود.  02و  0 – 3له هیجانات منفی( : با سواالت جذب) جذب شدن به وسی

سواالت  شانی ( : با  شود.  03و  00 -01 -1 -1 – 1برآورد ذهنی پری تنظیم ) تنظیم  -0اندازه گیری می 

، بر اندازه گیری می شود. عبارات این پرسشنامه 00و  09 -1تالش ها برای تسکین پریشانی( : با سواالت 

یک مقیاس پنج درجه ای )  ندکی موافق  -3کامالً موافق  -0روی  نه مخالد  -9ا ندکی  -0نه موافق و  ا

ــوند. عبارت  -2مخالد  ــود. بر  1کامالً مخالد ( نمره گذاری می ش ــورت معکوس نمره گذاری می ش به ص

ساس داده صل از پژوهشا سیونز و گاهر)های حا ش3112های  س برآورد  113/1نامه ( آلفای کرونباخ این پر

ــریب پایایی  به روش باز آزمایی برای کل مقیاس ــت و ض ــده اس های تحمل، و برای خرده مقیاس 10/1ش

 ه است.بود 19/1و  11/1، 11/1، 10/1جذب، ارزیابی و تنظیم به ترتیب 

 (3112) یاسکوکا وجرناساس پروتکل  رب( REPارتباط ) یساز یبرنامه غن. برنامه غني سازی ارتباط. 2

 ارائه شده است. 0دقیقه ای طراحی و اجرا شد که خالصه آن در جدول  11تدوین و به مدت هشت جلسه 
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 ( REPشرح مختصر جلسات برنامه غني سازی ارتباط )  .1جدول

 محتوای مطالب                                                        جلسات

 سنه، آشنایی با اصول و مقررات و اهداف جلسات، اجرای پیش آزمون.معارفه، برقراری رابطه ح جلسه اول

سازی مهارت ها  جلسه دوم صحبت کردن و مناظره به عنوان مهارت بنیادی اول، مدل آموزش مارت های 

برای اعضا، تکلید )مشخد کردن یک موضوع مشترک با همسر و صحبت کردن در مورد آن با 

 همسر(

ـــ جلسه سوم ه قبل، آموزش مهارت خودابرازی )مهارت دوم( و مهارت همدلی )مهارت مرور تکلید جلس

سوم(، مدلسازی مهارت ها برای اعضا، ارایه تکلید )تکلید گفت و شنود؛ بدین صورت که ابتدا 

سر دیگر فقط به  سیله بیان می کند و هم سات خود را دربار یک م سا سر هیجانات و اح یک هم

د و به گوینده توجه کامل می کند و ســپس گوینده و این هیجانات و احســاســات گوش می ده

 شنوند جای خود را عوض می کنند(

مرور تکالید جلسه قبل، آموزش مهارت حل تعارض به عنوان مهارت بنیادی چهارم، مدلسازی  جلسه چهارم

مهارت ها برای اعضــا، ارایه تکلید )مشــخد کردن یک مســیله که زوج در آن تعارض دارند و 

ستفاده ا صورت که ابتدا تمام راه حل ا سیله در مورد حل کردن آن تعارض؛ بدین  ز روش حل م

ها توسط زوج بیان شود و سپس یک به یک به تحلیل آن ها بپردازند و یکی از راه حل ها را که 

 به نظر هر دوی آن ها مناسب تر می باشد انتخاب می کنند(

سه قبل، آموزش مهارت آ جلسه پنجم سازی مهارت ها برای مرور تکالید جل سهیل، مدل  سازی و ت ماده 

شتن  سایی و نو شنا صورت که به  سی بپردازند، بدین  شنا ضا، ارایه تکلید )افراد گروه به خود اع

رفتارها و عکس العمل های خود درباره نوع گفت و شــنود، مهارت همدلی کردن و حل مســیله 

 می پردازند تا از این موارد آگاهی کامل کسب نمایند(

جلسه ششم 

 و هفتم

مرور تکالید جلســه قبل، آموزش مهارت تغییر خود، آموزش مهارت تغییر همســر، مدلســازی 

ــی  ــناس ــا به خودش ــا، ارایه تکلید )با توجه به تکلید قبلی که در آن اعض مهارت ها برای اعض

می ن پرداختند، در این تکلید اعضا باید به بررسی رفتارهای خود بپردازند و هرچه را که مناسب

 موزش داده شده است، تغییر دهند(|باشد، در راستای مهارت هایی که تاکنون با آن ها آ

مهارت(، آموزش مهارت  1بررسی تکالید جلسه قبل، مرور مهارت های آموخته شده تا کنون ) جلسه هشتم

جام داده انهای انتقال و تعمیم، ارایه تکلید )اعضا باید تغییراتی را که تاکنون در رفتارهای خود 

 اند در تمامی جوانب زندگی شخصی به کار برند(

بررسی تکالید جلسه قبل، آموزش مهارت های نگه داری و تداوم، اختتام جلسات، اجرای پس  جلسه نهم

 آزمون

 

برنامه  تحت مداخله  جلسه هشت پس از انجام پس آزمون درگروه آزمایشی  در این پژوهش روش اجرا.

 11و هرهفته یک جلسه به مدت  (3112) یاسکوکا وجرنپروتکل بر اساس ( REP)غنی سازی ارتباط 

به ابزارهای پژوهش ای صورت نگرفت. پس از مداخله، هر دو گروه مداخله گواهو در گروه  قرار گرفتند دقیقه

ده های جمع آوری شپس آزمون و پس از دو ماه جهت پیگیری، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده در مرحله

 مورد تحلیل آماری قرار گرفت. اندازه مکرر و با روش واریانس  31نسخه  SPSSبه وسیله نرم افزار 
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 هایافته

 00/92برابر با  گواه( و گروه 99/9) 22/90برابر با  آزمایشمیانگین و انحراف سن شرکت کنندگان گروه 

 ( گزارش شد. 11/9)
 

  پژوهشودني ها در پیش آزمون و پس آزمون برای متغیرهای میانگین و انحراف معیار نمرات آزم .2جدول 

آموزش غني سازی روابط  گروه 

 زناشویي

 گواه

انحراف  میانگین  

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

01/90 پیش آزمون سواد عاطفي  11/1  11/90  11/1  

11/00 پس آزمون  20/1  09/93  11/1  

11/00 پیگیری  11/1  11/93  20/1  

ضایت ر

 زناشویي

01/01 پیش آزمون  11/0  11/01  91/0  

13/93 پس آزمون  00/1  11/01  10/9  

01/99 پیگیری  11/1  11/01  22/9  

سازگاری 

 زناشویي 

10/11 پیش آزمون  01/03  11/21  10/01  

11/010 پس آزمون  11/01  10/21  00/01  

11/010 پیگیری  02/01  10/21  90/01  

دلزدگي 

 زناشویي

02/0 پیش آزمون  11/0  01/0  11/0  

01/9 پس آزمون  23/0  21/9  11/0  

11/0 پیگیری  11/0  01/9  10/0  

23/90 پیش آزمون تحمل پریشاني   11/1  11/31  32/1  

31/22 پس آزمون  03/00  39/93  11/1  

00/22 پیگیری  11/00  01/93  10/1  

 

ز پیش آزمون تا پیگیری بهبود یافته های پژوهش، میانگین گروه آزمایشی ادر متغیرجدول فوا نشان داد 

ش شامل افزای تحمل پریشانیو هم در متغیر  سواد عاطفی، رضایت زناشوییاست. این بهبود هم در متغیر 

های پیش آزمون و پس ، در میانگینگواهولی در گروه  میانگین بودو در دلزدگی زناشویی شاهد کاهش 

 ندانی مشاهده نشد. تفاوت چهای پژوهش آزمون و پیگیری در متغیر
 

 پژوهشهای برای متغیرآماری  یهانتایج آزمون مفروضه .3جدول 

 موخلي آزمون لوین ویلک-شاپیرو گروه متغیر
Z معناداری F معناداری χ3 

 مقدار
W 

 موخلی
سطح 

 معناداری

 111/1 11/1 10/3 01/1 21/1 01/1 13/1 آزمایش سواد عاطفي
 09/1 10/1 گروه
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 110/1 11/1 02/9 11/1 09/1 11/1 11/1 آزمایش یت زناشویيرضا
 11/1 11/1 گروه

 01/1 13/1 21/0 39/1 21/0 01/1 19/1 آزمایش سازگاری زناشویي 
 30/1 12/1 گروه

 09/1 11/1 22/1 11/1 99/3 00/1 11/1 آزمایش دلزدگي زناشویي
 01/1 13/1 گروه

 111/1 11/1 09/9 31/0 01/0 02/1 10/1 ایشآزم تحمل پریشاني 
 01/1 13/1 گروه

 
 و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرند-کولموگراف آزمون دهدیمنشان  9جدول  نتایج

سواد عاطفی، متغیرهای پژوهش ) در هاواریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین نتیجه آزمون

موخلی  Wآماره همچنین  .( استاشویی، سازگاری زناشویی، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانیرضایت زن

ر د سواد عاطفی، رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانیبرای متغیرهای 

سواد  هایمتغیری برا هایآزمودن درون اثرهای آزمون تفسیر نتایج برای ادامه در. ستنی داریمعن 12/1سطح 

 .شد استفاده آماره این ازی شانیو تحمل پر ییزناشو یدلزدگ ،ییزناشو یسازگار ،ییزناشو تیرضا ،یعاطف
 

بر   یيروابط زناشو یساز يآموزش غنبخشي برای بررسي اثرتحلیل واریانس اندازه مکرر  . 4جدول

  متغیرهای پژوهش
متغیر 

 وابسته

های شاخد

 آماری

مجموع 

 مجذورات

ه درج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح معنی  Fنسبت 

 داری

اندازه 

 اثر

سواد 

 عاطفي

 09/1 101/1 33/0 11/301 0 11/301 مراحل مداخله

 09/1 101/1 91/0 19/911 0 19/911 گروه ×مراحل 

 10/1 111/1 90/20 91/012 0 91/012 بین گروهی

رضایت 

 زناشویي

 91/1 110/1 10/02 29/0231 0 29/0231 مراحل مداخله

 11/1 110/1 22/011 11/01911 0 11/01911 گروه ×مراحل 

 11/1 111/1 20/11 11/13 0 11/13 بین گروهی

سازگاری 

 زناشویي 

 10/1 010/1 22/1 91/91 0 91/91 مراحل مداخله

 11/1 099/1 91/3 99/019 0 99/019 گروه ×مراحل 

 10/1 111/1 19/01 11/11 0 11/11 بین گروهی

دلزدگي 

 زناشویي

 11/1 110/1 11/9 19/011 0 19/011 مراحل مداخله

 11/1 110/1 11/11 91/2111 0 91/2111 گروه ×مراحل 

 19/1 111/1 11/01 10/232 0 10/232 بین گروهی

تحمل 

 پریشاني 

 11/1 00/1 13/3 21/312 0 21/312 مراحل مداخله

 11/1 01/1 12/0 01/391 0 01/391 گروه ×مراحل 

 11/1 111/1 91/90 10/03 0 10/03 بین گروهی
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، F=90/20) سواد عاطفیبر نمره  ییروابط زناشو یساز یآموزش غنکه  دهدیمنشان  فوانتایج جدول 

110/1 =P رضایت زناشویی، 10/1( با اندازه اثر (20/11=F ،110/1 =P با اندازه اثر )و خودکنترلی  11/1

(19/01=F ،110/1 =P ) دلزدگی زناشویی 10/1با اندازه اثر ،(11/01=F ،110/1 =P با اندازه اثر )و  19/1

 مؤثر بوده است. 11/1( با اندازه اثر F ،110/1 =P=91/90) تحمل پریشانی
 

 هانتایج آزمون بنفروني در سه مرحله به تفکیک گروه .2جدول 
 گروه گواه آزمایشگروه  (I)مرحله  متغیرها

طای خ هامیانگین  

 معیار
خطای  هامیانگین

 (I-J) (I-J) معیار
آزمونپس سواد عاطفی آزمونپیش   1/00* 21/9  11/1  11/9  

آزمونپیش پیگیری  00/12** 10/0  01/1  99/2  

آزمونپس پیگیری  99/2  13/0  91/1  31/9  

آزمونپس رضایت زناشویی آزمونپیش   03/11* 11/0  31/1  01/2  

آزمونپیش پیگیری  01/29** 99/3  11/1  11/2  
آزمونپس پیگیری  11/9  20/9  01/1  39/1  

سازگاری 

 زناشویی
آزمونپس آزمونپیش   01/99** 31/2  11/0  32/3  

آزمونپیش پیگیری  01/29* 30/0  99/1  31/0  

آزمونپس پیگیری  11/3  00/0  19/1  00/0  

آزمونپس دلزدگی زناشویی آزمونپیش   1/21* 11/3  99/1  31/3  

آزمونپیش پیگیری  1/00** 01/3  00/1  90/3  

آزمونپس پیگیری  01/0  91/0  01/1  01/1  

آزمونپس تحمل پریشانی آزمونپیش   01/01** 31/9  09/0  01/3  

آزمونپیش پیگیری  1/11* 02/9  21/1  02/0  

آزمونپس پیگیری  21/9  21/1  90/1  11/0  

 *P<1/12 **P<1/10 
 سواد عاطفی،که تفاوت در دهد یمآزمایش و گروه گواه نشان  هایگروه مقایسه سه مرحله در 1جدول 

 آزمونپس( در مراحل P=110/1) رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی

ه در ک؛ درحالیاست ماندهتا مرحله پیگیری پایدار  تأثیر، معنادار و این آزمونپیشو پیگیری در قیاس با 

 (.P>12/1ها معنادار نیست )وه گواه، این تفاوتگر
 

 بحث و نتیجه گیری

سواد عاطفی  شویی بر  سازی روابط زنا شان داد آموزش غنی  سطح  زوجیننتایج ن ست  %11در  اثربخش ا

(10/1P<.)  ست آمد. به  101/1برابر با  زوجینسواد عاطفی میزان تأثیر یا تفاوت برای ضریب ایتا یا به د

مربوط به تاثیر  زوجینســـواد عاطفی پس آزمون درصـــد تفاوت های فردی در نمرات  1/10عبارت دیگر، 

ازی آموزش غنی ستحقیقی که مستقیم به بررسی اثربخشی باشد.  آموزش غنی سازی روابط زناشویی می
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ن احمدی بجستانی و همکارا اما این یافته مشابهروابط زناشویی بر سواد عاطفی زوجین بپردازد یافت نشد. 

( که 0911( که نشــان دادند زوج درمانی در افزایش ابرازگری هیجانی اثربخش اســت، صــنعت نما )0911)

( که نشان 0911) همکاران و نژاد عیسینشان دادند زوج درمانی بر کنترل عواطد زوجین اثربخش است و 

هماهنگ  شــودعقالنی، معنوی، می  عاطفی، صــمیمیت افزایش درمانی موجب ارتباط های دادند تکنیک

شد.  محبت فقدان دلیل به که نیازهای عاطفی تامین عدم گفت توان می پژوهش این نتایج تبیین در می با
زوجین  می شود. وقتی عاطفی جدایی و مرد و زن رابطه ی شدن سرد منجر به است، بوده محبت ابراز عدم یا

به  خود عواطد انتقال و دریافت ردن،اداره ک دادن، تشـخید اندیشـیدن، به قادر دارند، کمی عاطفی سـواد

سب طور ستند. آنها منا ستی شکل به نمی توانند نی شان رفتارها چگونه عواطد که کنند درک در  را و تفکر
صورت می تواند موضوع می دهد. این شکل  گاهی کند که بروز یکدیگر عاطفی نیازهای در درک ناتوانی به 

ــکایاتی با ــود. همچنین مطرح زوج محبت ابراز چون عدم ش ــکل این می ش  نگرش به دلیل می تواند مش
سوءتفاهم های منجر محبت، ابراز زمینه در مرد و زن متفاوت شدن باعث که گردد متعدد به   رابطه سرد 
 طالا، شناسی پی علت در بوهانان، پل نظر اساس بر (.0911روشنی،  و می گردد )باستانی، گلزاری زوجین

افراد  موارد این می افتد. در اتفاا آنها نیازهای و انتظارات به نظرات، زوجین دنندا پاسخ پی در طالا عاطفی

 و مثبت تعامالت چشمگیر کاهش شرایط باعث می کنند. این پرهیز یکدیگر از و شده بی توجه هم به نسبت
 (.3101و اسکوگراین،  دیفرین و اولسون(طرفیین می شود  رابطه از رضایت

ــیب، مرتبط با یت هایموقع از زوج ها معموال   ها زوج طی آموزش. کنند می اجتناب تعارض یا طرد آس

سات و افکار به شدن نزدیک سا سته درونی اح سمانی و حاالت ناخوا   الگوهای و ها پویایی این با مرتبط ج

ساس عاطفی از لحاظ زوج ها از یکی وقتی که بطوری. دهد آموزش می را ارتباط سیب اح   و ناتوانی یا و آ

 این مهار با یادگیری آورد، که زوجین طی آموزش گروهی می روی عاطفی به فاصله کند، می شدن ضعید

دهد،  می قرار هدف را زوج ها عاطفی ارتباط که به روش هایی عمل و افکار قبیل این آگاهانه پذیرش افکار،

شتر کنند،می هاراهبرد مهارت ها و این بکارگیری به شروع زوج ها به طوری که وقتی شود. می تمرین  بی

صت آنها به و شوند نزدیک قبلی اجتناب های به موقعیت شوند می قادر و کنند می پیدا تمایل به  رفتار فر

 داده دهد می افزایش را بین فردی زوجین سواد عاطفی و بخشد می بهبود را رابطه از رضایت که ای شیوه

 ارزش های با سازگار جهت در عمل و قبلی ناباجت با مرتبط و احساسات افکار به شدن نزدیک و شود می

صت این طرفه، دو رابطه شان داد  کنند. فراهم تر را قوی تا ارتباط کند می فراهم زوج ها برای را فر نتایج ن

شویی بر  سازی روابط زنا سطح سازگاری زوجین آموزش غنی  ست ) %11در  ضریب (. >10/1Pاثربخش ا

ـــازگاری زوجین  میزان تأثیر یا تفاوت برایایتا یا  ـــت آمد. به عبارت دیگر،  102/1برابر با س  2/10به دس

صد تفاوت های فردی در نمرات  سازی روابط  سازگاری زوجینپس آزمون در مربوط به تاثیر آموزش غنی 

 باشد.  زناشویی می

کاران (، اورکی و هم0911(، رضــازاده )0912(، یوســفی و همکاران )0912این یافته با نتایج. عنابســتانی )

چارد0910) ـــین و همکاران )3111) (، بالن یالیس (، 3113(، موری و همکاران )3112(، جرنی )3111(، 

( و رحمتی و 3111(، اســپر چرومیتس )3110) (، شــولنبرگر3110(، دوکت )3110بروکس و همکاران )

ــاز مهارت هایدر تبیین این یافته می توان گفت  ( هماهنگ می باشــد.0911همکاران ) روابط،  یغنی س
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فرهنگ  همه در تقریباً و خانواده ها قوی ترین تمایالت برآوردن به کمک برای که هسـتند مهارت هایی

ساس بر و کاربرد دارند ها شق، این تمایالت مهمترین (3112) اکوس رظن ا سوزی، ع  اعتماد، تعلق، دل

شوند. شامل را و لذت امنیت وفاداری،  خانواده و همسر برای را تاین تمایال زوج هر که صورتی در می 

سی اجتماعی –روانی کارکرد به عنوان یک نماید، برآورد سا شویی می تواند روابط در ا  مراقبتی جو زنا

 همکاران، نماید )عیسی نژاد و تقویت را خانواده اعضای روانی رشد و نفس عزت صمیمیت، و عشق پایدار،

0911.) 

شده  داده اختصاص تعارض حل و مذاکره آموزش مهارت های به غنی سازی فرایند از بخشی که آنجا از 

ست، سات از خارج به محیط آن انتقال و مهارت ها این آموزش گفت می توان ا شی، جل  زوج ها به آموز

سیدن در ست. مهارت نموده کمک همفکری و به توافق ر ضای حفظ برای زوج ها به و مذاکره، بحث ا  ف

شو آموخته هیجانی )عاطفی( مثبت ضوعات از که زمانی تا د،می  شکل بحث مو  از طریق این از شود، م

 تفاهم به زوج ها بتوانند تا می کند فراهم زمینه ای مذاکره، و بحث شود. مهارت جلوگیری خشم افزایش

ست رفتاری سانی و یابند د  کمک به و خود تغییر مهارت یابد. همچنین، کاهش و عملکرد رفتار در ناهم

 باعث تغییر، برای توافق می دهد. این سوا تفاهم مشترک و تشابه نوعی سمت به را زوج همسر، تغییر

 زناشویی روابط در انسجام و هماهنگی به ایجاد منجر و شده شوهر و زن رفتار در رفتاری ایجاد تغییرات

شود )تهرانی، شویی افزایش می یابد؛ ( و بنابراین 0910 می  شان داد آموسازگاری زنا  زشهمچنین نتایج ن

شویی بر  سازی روابط زنا شویی غنی  سطح دلزدگی زنا ست ) %11در  ضریب ایتا یا  (.>10/1Pاثربخش ا

ــویی میزان تأثیر یا تفاوت برای  ــت آمد. به عبارت دیگر،  199/1برابر با دلزدگی زناش ــد  9/19به دس درص

 ازی روابط زناشوییمربوط به تاثیر آموزش غنی س دلزدگی زناشوییپس آزمون تفاوت های فردی در نمرات 

(، جاللی و همکاران 0011(، آرمین و همکاران )0911ســعیدی و همکاران )این یافته با نتایج باشــد.  می

( مبنی بر اثربخشی 0911و پورغفاری )( 0910سجادی و همکاران )(، 0911نویدیان و همکاران )(، 0911)

همچنین این یافته با نتایج  ی باشــد.هماهنگ مدلزدگی زناشــویی آموزش غنی ســازی روابط زناشــویی بر 

مبنی بر اثربخشی آموزش غنی سازی  (3109تامپکینس و همکاران )( و 0912مظهری و همکاران )مشابه 

  (،0911جعفری )، (0913)(، روغنگر 0919)ی و همکاران ریمو نتایج  تعارضات زناشویی روابط زناشویی بر

هارتمن و همکاران ، (3109تامپکینز و همکاران )  (،0912) یدریو ح ینیام(، 0912فاتحی و طغیانی )

 هماهنگ می باشد. (3111الکاشان )( و 3110(، فلوی و همکاران )3100ترید و همکاران )(، 3101)

 از که است زناشویی رابطه رشد برای حرکتی روابط سازی غنی آموزشدر تبیین این یافته می توان گفت 

 است آن دیگر مهم نکته و انجامد می رابطه تقویت به ازدواج، برای یسوهای و سمت و اهداف ایجاد طریق

ــایتمندی ایجاد ارتباطی، های مهارت آموزش عمدتا ها آموزش این کلی طور به که  گوش ارتباط، از رض

شمکش، و تعارض کنترل مهارتهای فعال، دادن سیله، حل های مهارت ک  ورزانه، جرأت رفتار یادگیری م

 و مشــترک زندگی و دیگری و از خویشــتن ها زوج شــناخت و آگاهی افزایش جانات،هی و عواطد کنترل

سبات و روابط تحکیم سیاری در که شود می شامل را آنها میان عاطفی منا شی های برنامه از ب   غنی آموز

 رضایتمندی افزایش توافق، بدون های محیط ساختن روشن ارتباطی، های تمرین اهمیت بر روابط سازی

 شود می تأکید آنها میان روابط بر انتظارات این تأثیر و زندگی از ها زوج انتظارات مفهوم ها، زوج میان در
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ــویی رضــایت افزایش مذکور موارد پیامد که   اســت زوجین بین در دلزدگی کاهش و اســت زوجین زناش

 باعث شود یم داده آموزش افراد به که هایی مهارت دیگر عبارت به ؛(0911، همکاران و شاطری عدالتی)

 جو حفظ توانایی منصفانه، و سونگر دو روشی به مسیله حل توانایی سالم، زوجی روابط در مثبتی تغییرات

ــیله، حل و بحث طول در مراقبتی  های چرخه دادن کاهش توانایی دیگر، فرد دیدگاه اتخاذ توانایی مس

  می نتیجه در. شــود می فرد نتظارا مورد رفتاری الگوهای در تغییر توانایی و خشــم و منفی-منفی تعامل

 مینی)ا است بوده تأثیرگذار زناشویی زندگی کیفیت ارتقاء در خوبی به شده آموخته های مهارت گفت توان

تحمل پریشانی زوجین و همچنین نتایج نشان داد آموزش غنی سازی روابط زناشویی بر ( 0912 حیدری، و

سطح  ست ) %11در  شانی زوجین میزان تأثیر یا تفاوت برای یا ضریب ایتا  (.>10/1Pاثربخش ا تحمل پری

تحمل درصــد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون  0/11به دســت آمد. به عبارت دیگر،  110/1برابر با 

شانی زوجین  شویی می مربوط به تاثیر آموزش غنیپری شد.  سازی روابط زنا و  این یافته با نتایج قاجاریبا

ـــچاک و0911و همکاران ) رفروزانف (،0911همکاران )  همکاران و ( و داگترس3101همکاران ) (، موس

ــویی بر 3111) ــازی روابط زناش ــان دادند آموزش غنی س ــانی زوجین( که نش ــت  تحمل پریش اثربخش اس

 یادگیری طریق از زوج ها روابط کیفیت تغییر ارتباط، رویکرد غنی سازی اصلی وظیفه هماهنگ می باشد.

 میدهد تشکیل سیستمی مداخالت را آن اصلی هسته و است با یکدیگر تعامل نحوه و ارتباطی مهارت های

سازی آن هدف که سخ باز ست. مثبت تر جهت در مراودات چرخه و فردی بین الگوهای پا  این تبیین در ا

شود باعث برنامه این در ارتباطی آموزش مهارتهای که گفت می توان یافته سات بتوانند زوج ها می  سا  اح

 در که مشکالتی و رابطه شان و فرزند خود، وضعیت جمله از گوناگون زمینه های در را خود منفی و تمثب

 بودن پذیرا و باز و ماهرانه گفتگوی نتیجه در و کنند درک و کرده یکدیگر مطرح با را دارد وجود آن پی

سبت شانی  نهایت در و یافته افزایش مثبت تعامالت و هیجانات و منفی کاهش هیجانات هم به ن تحمل پری

 افزایش یابد.  زوج ها

سیله حل مهارت سبت می کند کمک زوج ها به آموزش این در م سائل به ن شته واقع بینانه نگرش م و  دا

سیله یک به عنوان را اختالف ها حل  ماهرانه، گفتگوی مهارت کمک با بگیرند. همچنین نظر در چالش و م

 موضوع سبب کنند. همین تالش اختالف موضوع درباره مشترک یعقیده ا به رسیدن برای تغییر و تعارض

شود شابه نگرش یک به همسر دو هر می  شویی مشکالت مورد در م شابه وجود و یابند دست زنا  نگرش م

لذت  و مثبت فعالیت های در شدن سهیم می شود.  زوج ها در تحمل پریشانی افزایش باعث امور به نسبت

 که شد داده آموزش آنها به می باشد، زوجی هر بدیهی نیازهای از و مهم است بسیار رابطه در متقابل بخش

 که دهند اختصاص هم با کوچک تفریحات و یکدیگر هفته به در مختصر و کوتاه چند هر را مشخصی وقت

 مهارت های تمرین و یادگیری با شــد. زوجین زمینه در این زوجین صــمیمیت و نزدیکی باالرفتن باعث

ــازی برنامه در جودمو ارتباطی  به و می گذارند میان در هم با راحتی به را خود ارتباط، نیازهای غنی س

 به عالقه مند رضــایت بخش، رابطه داشــتن طرفی به خاطر از و می گذارند، احترام هم خواســته های

 و نهصمیما گفتگوی و بودن هم با و می شوند سرگرمی های مشترک داشتن و هم با فراغت اوقات گذراندن

صمیمیت و تحمل  و می زداید رابطه شان از را و یکنواختی خستگی غبار متقابل، درک و احترام از سرشار

 مهارت های یادگیری با منفی تعامالت و مشکالت غنی سازی می دهد. در رویکرد افزایش را آنان پریشانی

 عدم خویش، هایرفتار و احســاســات مســیولیت پذیرش صــحیح، گوش دادن و کردن صــحبت ارتباطی،
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ضاوت  ارتباطی صمیمیت تقویت در می تواند این و رفته بین از ... و به یکدیگر احترام و پیش داوری و ق

ــد. یادگیری تأثیرگذار زوج  باورهای و افکار بتوانند تا می کند کمک به زوج ها ارتباطی مهارت های باش

شته میان در هم با راحت تر را خود معنوی صول به و درک کنند و گذا شی و اخالقی ا  احترام همدیگر ارز

 ماهرانه گفتگوی به تعارض حل با مهارت های معنوی مســائل زمینۀ در کشــمکش جای به و بگذارند

 بدون پذیرش با و همدیگر تحقیر و بدون ســرزنش متفاوتی، عقیده هر ماندن باقی صــورت در و بپردازند

شانی افزایش در این مهارت ها این،بنابر بگذارند؛ احترام هم دیدگاه های به داوری  مؤثر زوج ها تحمل پری

 هستند. 
 

 موازین اخالقي 

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ر مورد دکنندگان ها، شرکتها، ضمن تأکید بر تکمیل تمامی سؤالنامهتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسش

 خروج از پژوهش مختار بودند. 
 

  سپاسگزاری

و همه شرکت  شهر گنبد بدیو مرکز مشاوره را نیلیمرکز مشاوره ناز همکاری صمیمانه مدیران و همکاران 

 دانی را داریم.کنندگان در پژوهش کمال تشکر و قدر

 تعارض منافع 

 فع ندارد.بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منا

 

 منابع
ضان، )و  ،.، فخری، محمدکاظم.آرمین، ذبیح اهلل سن زاده، رم شی0011ح سازی آموزش (، اثربخ  روابط غنی 

خیانت دیده،  زوجین در خیانت به نگرش زناشویی و دلزدگی خوش بینی، بر انریچ مدل براساس زوجین

 .0-1 (:2)00، ناتوانی مطالعات مجله

زندگی  کیفیت ارتقاء بر روابط سازی غنی آموزش اثربخشی بررسی (،0912سن، )حی، دریو ح.،  مهسا ی،نیام

 .39-90 (:3)9، جامعه سالمت و آموزش مجله ،متأهل دانشجویان زناشویی رضایت و

سمیه ستانی، بی بی  صغری ابراهیم آبادی، محمدجواد.احمدی بج سیدعلی.، ا صالیانی، فایزه و ، .، کیمیایی، 

ـــی گرو0911). جانی و بهبود کنش وری (، اثربخش جان بر بهبود ابرازگری هی مانی متمرکز بر هی ه در

 .01-21 (:21)09، فصلنامه اندیشه و رفتارجنسی زنان مبتال به دیابت نوع دو، 

 آموزش (، اثربخشـــی0910فیروزجایی، علی، ) کریمیو  ،.مهران فرج الهی، ،.چیمن جمالی، ،.اورکی، محمد

سازی برنامه شویی سازگاری یزانبرم ارتباط غنی  شجویان زنا صلنامهمتأهل،  دان شی-علمی دوف  پژوه
 .23-10 (:3)0، اجتماعی شناخت

ستانی  سن ،با شنیو  ،.محمود ،گلزاری، .سو شرایط میانجی(، ط0911) ، شهره ،رو مجله ، الا عاطفی: علل و 
 .0-31، 9، 0، بررسی مسائل اجتماعی ایران

https://ijsp.ut.ac.ir/?_action=article&au=115306&_au=%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86++%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ijsp.ut.ac.ir/?_action=article&au=115307&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ijsp.ut.ac.ir/?_action=article&au=115307&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://ijsp.ut.ac.ir/?_action=article&au=115308&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87++%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
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شتاین، فیلیپ سی، ) .،برن شتاین، مار شویی(، 0911و برن شکالت زنا ، ترجمه  زنده جانی و روش های درمان م

 کمال پور، مشهد: نشر مرندیز.

ـــویی،(، 0913و فاتحی زاده، مریم، ) .،نرگس ، اولیاء،.بهرامی، فاطمه ـــازی زندگی زناش تهران:  آموزش غنی س

 دانژه.

ـــق رویایی به دلزدگی نینجامد(، 0111پاینز، آیاالماالچ، ) ـــاداب، )چه کنیم تا عش (، 0910، ترجمه  فاطمه ش

 تهران: انتشارات ققنوس.

سوگل، )  سیده  شی آموزش مؤلفه(، 0911پورغفاری،  سی اثر بخ سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روان برر های 
ستان دکتر گنجویان دزفول، شویی در بین پرستاران متأهل زن بیمار ضایت زنا سی فردی بر ر ایان پ شنا

 نامه کارشناسی ارشد، علوم تحقیقات خوزستان.

 ســاکن زنان زناشــویی رضــایت افزایش بر مهارتهای ارتباطی آموزش تأثیر بررســی (،0910فاطمه،) تهرانی،

 .رودهن اسالمی آزاد دانشگاهپایان نامه کارشناسی ارشد،  اصفهان،

ضا، )  شی آموزش مهارت0911جعفری، علیر سی اثر بخ ضایت (، برر های ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش ر

 .90-20(:3)0، ، فصلنامه علوم رفتاریزناشویی پس از ازدواج

ضا، )  سیدمحمد ر ضازاده،  شی 0911ر سی اثر بخ شویی آموزش مهارت(، برر ضایتمندی زنا های ارتباطی بر ر
شانمهارت شگاه های و باورهای ارتباطی مردان نابینا و همسران نابینای شد، دان سی ار شنا ، پایان نامه کار

 علوم تربیتی مشهد.

ــر ــالح، یاس ــاپورمیرص ــماعیل بیگی، منیره، )و ، .رض ــانی با (، رابطه بین انعطاف0911اس پذیری و تحمل پریش

ــلنامه مددکاری گیری منفی به مشــکل نوجوانان بینجیگری جهتمیا ــت، فص ــرپرس ــت و بدس ــرپرس س

 .90-33 (:9)1اجتماعی، 

اثر بخشــی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت (، 0913، )محمد ،نریمانیو ، .عباس ،ابوالقاســمی ، .مریم ،رســتمی 

-039 (:0)9ره و روان درمانی خانواده، ، فصلنامه مشاوزندگی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

012. 

ــین ، احمد.مریم رحمتی، ــازی غنی برنامه (، تأثیر0911احمد، ) حیدرنیا،  ,،.برآبادی، حس  زوجین روابط س

زودهنگام،  ازدواج با زنان ســازگاری زناشــویی بر شــوهرها و زن برای بهتر زندگی وقت"طرح بر مبتنی

 .392-321 (:00)00، نیدرما روان و مشاوره فرهنگ فصلنامه

شویی و هوش (، 0913طیبه، )روغنگر،  ضایت زنا سازی ازدواج( بر ر سی اثربخشی آموزش طرح تایم )غنی  برر
، پایان نامه کارشــناســی ارشــد وزارت علوم، معنوی زنان مراجعه کننده به مرکز مشــاوره آرامش ناجا

 .یتیتحقیقات و فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ترب

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود نگرش به عشق  (،0910و روشن، رسول، ) .،سجادی، سیده فائزه

 .10-013 (:29)00، پژوهش های مشاورهو کاهش دلزدگی زناشویی، 

سیدمهدی، )  ,،.آقازیارتی، علی ،.فاطمه سعیدی، سازی آموزش (، اثربخشی0911طباطبایی فر،   زندگی غنی 

 .01-21 (:0)0، کاربردی مشاوره در پژوهش و سنجش فصلنامهزوجین،  دلزدگی بر تایم طرح زناشویی

بینی رفتارهای خود ناتوان سـاز تحصـیلی بر اسـاس (، پیش0911و عسـگری، شـهناز، ) .،سـید سـرابی، مهناز

 مجله پیشــرفت های نوین در علومآوری و تحمل پریشــانی دانش آموزان دختر، اشــتیاا تحصــیلی، تاب
 .30 –0 (:32)1، رفتاری

https://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=90864&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=262252&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=89980&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fcp.uok.ac.ir/?_action=article&au=89980&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fcp.uok.ac.ir/article_9781_e0ac0b9e4104ae758adbf006fd0b0184.pdf
https://fcp.uok.ac.ir/article_9781_e0ac0b9e4104ae758adbf006fd0b0184.pdf
https://fcp.uok.ac.ir/article_9781_e0ac0b9e4104ae758adbf006fd0b0184.pdf
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ــویی اثربخشــی زوج درمانی هیجان(، 0911صــنعت نما، ملیکا، ) مدار بر کنترل عواطد و کاهش دلزدگی زناش
سیستان و  زوجین و تصویر بدنی زنان، شگاه  شناسی عمومی دان سی ارشد، رشته روان پایان نامه کارشنا

 بلوچستان.

سیامک  ،برواتیشاهیحمیدرضا حسینترجمه  ،خانواده درمانی(، 3111)، هربرت  ،گلدنبرگ .، وایرنه ،گلدنبرگ

 تهران: روان.(، 0911د، )الهام ارجمن ،نقشبندی

، رویش روانشناسی، تحمل پریشانی: نظریه، مکانیسم و رابطه با آسیب شناسی روانی (،0911، )فروزانفر آزاده

1(3:) 313-391. 

ــید احمد، ) و ،.فاتحی زاده، مریم ــی (،0910احمدی، س میزان  و ازدواج ارتباطی الگوهای رابطه عنوان بررس

 ،011-031(:3)0، ، فصلنامه خانواده پژوهیاصفهان دانشگاه در شاغل ینزوج زناشویی رضایتمندی

سازی آموزش (، اثربخشی0911نجات، حمید، )و ، .حسن جانی، ، توزنده.الهام قاجاری،  بر زوجین روابط غنی 

ساس شده پریشانی تحمل بر انتخاب نظریه ا شگاه مخدر،  مواد مصرف از زنان رها افق دانش فصلنامه دان
 .901-991(: 0)31، شکی و خدمات درمانی گنابادعلوم پز

بررســی اثربخشــی رویکرد زوج درمانی تغییر ســبک زندگی بر افزایش رضــایت (، 0910، )قربانعلی پور، محمد
لوم ی ع دانشکده ،دانشگاه اصفهان ،ی کارشناسی ارشد پایان نامه ،زناشویی زوجین ساکن شهر اصفهان

 . تربیتی

(، مدلی برای پیش بینی طالا 0911و آقایوسفی، علیرضا، ) .،، فرزاد، ولی اله.یفی، حسن، پاشاشر.عالقبند، لیال

ــواد عاطفی، ســبک های مقابله ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی گری  عاطفی بر مبنای س

 .311-013: 13 ،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدتنظیم هیجان، 

ضا شعرباف، آقامحمدیان ،.زهره شاطری، عدالتی ضی غروی، مدرس ،.حمیدر سن آبادی،و  ،.مرت سین ح   .ح

شجو،  زوج های زناشویی رضایت بر ازدواج( سازی تایم )غنی طرح اثربخشی (، بررسی0911)  مجلهدان
 .11-11(: 9)0، کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی

به، ) تانی، محبو ـــ نابس ـــویی و افزایش تاثیر آموزش رویکرد راه حل مح(، 0912ع ناش کاهش دلزدگی ز ور بر 
 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ.سازگاری در زوجین ناسازگار شهر مشهد

ــی نژاد، امید ــید احمد.عیس ــازی روابط بر بهبود 0911اعتمادی، عذارا، ) و ،.، احمدی، س ــی غنی س (، اثربخش

 .1-01 (:0)0، وم رفتاری، مجله علکیفیت روابط زناشویی زوجین

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر (، 0911و شفیع آبادی، عبداله، ) .،، عطاری، یوسفعلی.غالمزاده، مریم

ـــهر اهواز ـــتی ش ، دانش و پژوهش در روان کارایی خانواده در زوج های مراجعه کننده به مرکز بهزیس

 .19-013 (:00)00شناسی کاربردی، 

ـــاکرمی، محمد.زهراکار، کیانوش، .مظهری، محبوبه ـــا.، ش  ری(، تاث0912عبداله زاده، عادل، )و ، .، داورنیا، رض

ضات کاهش بر ارتباط یساز یغن برنامه شو تعار مرکز تحقیقات مراقبت ، شاغل دو هر یها زوج ییزنا
 .93-00 (:013)31 های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران )نشریه پرستاری ایران(،

 یساز یغن آموزش ریتأث (،0919، )میمر ی،ریم  ,،.غالمرضا د زاده،یشر ،.محمدرضا ی،ری، م.مهمعصو ی،ریم

 های مراقبت، 0910  سال در رجندیب شهر ییابتدا مقطع زن در معلمان ییزناشو یتمندیرضا بر روابط

-012(:9)00، بیرجند پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی علمی فصلنامه نوین،

011. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-263792/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-66789/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-66789/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263793/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263794/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263794/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263794/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.sid.ir/journal/959/fa
https://www.sid.ir/journal/959/fa
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ــی ــه، مرتض ــانی و عواطد مثبت و منفی بین افراد 0911و عبداللهی، عباس، ) .،مفیس ــه تحمل پریش (، مقایس

 .11 – 12 (:01)9، مجله سالمت اجتماعی و اعتیادوابسته به مواد و عادی، 

ـویدی، فاطمه، ) ـ(، 0910ن ـورهای جو س ـا فاکت ـاشویی ب ـاط دلزدگی زن ـایسه ارتب ـابی و مق ـانی در ارزی ازم
ـامه کارشنـاسی ارشد کارکنـان ادارات آمـوزش و پرورش و پرستاران بیمـارستانی شهر تهران ـان ن ، پای

 رشته مشاوره خانـواده، دانشگاه شهید بهشتی.

 .، تهران: انتشارات علممبانی زوج درمانی و خانواده درمانی(، 0910نظری، محمد علی، )

سدی، فاطمه، )و ، .شکیبا، منصور، .، رضایی، نسرین.نویدیان، علی تاثیر برنامه غنی سازی روابط  (،0911بنی ا

ز مرکزوجین بر دلزدگی رابطه زناشـــویی از دیدگاه همســـران بیماران مبتال به مولتیپل اســـکلروزیس، 
 .00-29 (:011)91 تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران )نشریه پرستاری ایران(،

سفی،  صریو صیری هانیس، غفار.نا سران ۀرابط یسازی (، غن0912و زاده محمدی، علی، ) .،، ن  مدل در هم

 .11-13 (:3)3، مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، رابطه بهبود
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 پرسشنامه رضایت زناشویي
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      درک می کنیم. کامالًهمسرم یک دیگر را  من و 0
      با آن سازگاری دارد. و کندمیخوی مرا درک  همسرم خلق و 3
      از رابطه با همسرم تأسد نخورده ام.هرگز حتی برای یک لحظه  9
      از ویژگی های شخصیتی وعادات شخصی همسرم راضی نیستم. 0
  از این که در زندگی مشترکمان مسؤلیت های خود را خوب ایفا می کنیم، خوشحالیم. 2

 

    

      .کندمیاحساس می کنم وی مرا درک ن روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و 1
   فصل اختالفات بسیار خشنود هستم. از نحوه تصمیم گیری ها در مورد چگونگی حل و 1

 

 

 

 

 
 

      از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیری های مربوط به آن راضی نیستم. 1

نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراعت و نیز صرف اوقات فراغت در کنار همسرم بسیار  از 1

 م.خشنود هست

     

  از نحوه ابراز عشق واحساسات ونیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم. 01

 

    

      راضی نیستم.« والدین»از نحوه ایفای نقش و مسؤلیت خود و همسرم به عنوان  00
      .کندمیگاهی اوقات همسرم قابل اعتماد نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال  03

      .شودمیاهی اوقات حرف هایی می زند که باعث تحقیر همسرم گ 09

هنگام درمیان گذاشتن مشکالت با همسرم معموال فکر می کنم که او مرا درک  00

 .کندمین

     

      در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم. 02
      .شودمیم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم توانمیاز اینکه ن 01

      تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد. 01

      از اینکه همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم. 01
اختالف نظر راجع به اینکه تاچه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت  01

 مشکلی در آمده است.
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      من احساس می کنم والدینمان مشکالتی را در زندگی زناشویی ما بوجود می آورند. 31
      من وهمسرم در اینکه پگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم اختالف نظر داریم. 30
      گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است. 33
      ست کنم.گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخوا 39

      جزئی، جروبحث های جدی داریم. مسائلگاهی اوقات در باره ی  30
      از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم. 32
اجتماعی یکسانی عالقمند  هایفعالیتبه نظر می رسد من و همسرم به مهمانی ها و  31

 هستیم.

     

      عشق و محبت )پیش از نزدیکی( از سوی همسرم راضی هستم. از میزان ابراز 31
      من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم. 31

      ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف می کنیم. 31

      من معتقدم که در زندگی زناشویی مان دچار اختالف عقیدتی هستیم. 91
      .دهدمیدیرآمدن همسرم به منزل مرا آزار  90
      ای کاش همسرم بیش تر مایل بود مرا شریک احساساتش کند. 93
      برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری می زنم. 99
من و همسرم هر دو از بدی های اصلی اطالع داریم و در نتیجه آن ها برای ما مشکل  90

 ر نمی آیند.جدی به شما

     

تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری اش همراه من فرصت یا  92

 توان کافی داشته باشد.

     

ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از طریق آن بتوانیم روابط جنسی مان را جالب تر  91

 ولذت بخش تر سازیم.

     

      ا علت اصلی ایجاد مشکالت در روابط ما هستند.به نظر می رسد که بچه ه 91

      از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت نمی برم. 91

      من و همسرم در باره بعضی از آموخته های مذهبی مان توافق نداریم. 91

      گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است. 01
      ه تمام حرف های همسرم برایم مشکل است.گاهی اوقات باور کرد 00
گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من و همسرم هم چنان ادامه دارد و  03

 پایان نخواهد یافت.

     

      از این که همسرم عالیق وسرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران هستم. 09

      احساس راحتی می کنم. کامالًجنسی با همسرم  مسائلهنگام صحبت راجع به  00

از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم بودن بندرت فرصت  02

 کافی داریم.

     

      همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند. 01

      من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم. 01

*** 
 زناشویي دلزدگي مقیاس
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 پرسشنامه تحمل پریشاني
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      داشتن احساس پریشانی یا آشفتگی کردن برای من غیر قابل تحمل است. 1

      دارم. وقتی پریشان یا آشفته هستم، فقط به این میتوانم فکر کنم که چه احساس بدی 2

      توانم احساس پریشانی یا آشفتگی ام را کنترل کنم.من نمی 3

      کنند. شانی من آن قدر شدید هستند که کامالً  بر من غلبه میاحساسات پری 4

      هیچ چیز بدتر از احساس پریشانی یا آشفتگی نیست.  5

      توانم پریشانی یا آشفتگی را تحمل کنم. من به خوبی سایر مردم می 6

      احساسات پریشانی یا آشفتگی ام قابل قبول نیست.  7

      دهم تا از احساس پریشانی یا آشفتگی دوری کنم.را انجام میمن هر کاری  8

      دیگران بهتر از من قادرند احساس پریشانی یا آشفتگی را تحمل کنند.  9

      پریشان یا آشفته بودن همیشه برای من آزمایشی سخت است.  11

       کشم.کنم از خودم خجالت میوقتی احساس پریشانی یا آشفتگی می 11

      از احساسات پریشانی یا آشفتگی ام وحشت دارم.  12

      دهم. من هر کاری را برای توقف احساس پریشانی یا آشفتگی ام انجام می 13

      شوم، باید بالفاصله کاری در مورد آن انجام دهم. وقتی پریشان یا آشفته می 14

        خستگی 0

        افسردگی 3

        روز خوبی داشتن 9

        از نظر جسمانی از پا افتادن 0

        از نظر عاطفی از پا افتادن 2

        خوشحال بودن 1

        شدن، درد کردن همه ی بدن "لیتهی و خا" 1

        لبریز شدن کاسه صبر 1

        ناراحتی 1

        شدن بیماری مستعد و تباهی و خستگی 01

        به دام افتادن 00

        بی ارزش بودن 03

        بی چیز بودن، چیزی برای بخشیدن نداشتن 09

        گرفتار مشکل شدن 00

        باره همسر احساس خشم و سرخوردگی کردندر 02

        ضعد و اختالالت خواب 01

        ناامیدی 01

        طرد شدن از طرف همسر 01

        خوش بین بودن 01

        پر انرژی بودن 20
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به جز این که بر بد بودن آن تمرکز کنم، کنم، وقتی احساس پریشانی یا آشفتگی می 15

 توانم بکنم. کاری نمی

     

*** 
 پرسش نامه سازگاری اسپانیر

 لطفا در مقابل هریک از عبارات زیر میزان تولفق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گزارش عدد مناسب در مقابل آن مشخد کنید . 
 =همیشه اختالف داریم1=تقریبا همیشه اختالف داریم  0=اغلب اختالف داریم  3=گاهی توافق داریم    9م داریم      =تقریبا توافق دائ0=توافق دائم داریم    2

 

 نمره سیواالت

  .صرف درآمد وامور مالی خانواده0

  .تفریحات وتجدیدقوا3

  .موضوعات ومسائل مذهبی9

  .ابراز محبت0

  .دوستان2

  .روابط جنسی1

  تار صحیح یا مناسب(.رعایت عرف)رف1

  .فلسفه زندگی 1

  .طرز رفتار با والدین وخویشاوندان همسر1

  .مقاصد، اهداف وچیزهای مهم01

  .مدت زمان با هم بودن00

  .اتخاذ تصمیمات مهم03

  .انجام کارهای خانه09

  .عالیق وفعالیت های اوقات فراغت00

  .تصمیمات تحصیلی وشغلی02

 

 ه از مقیاس نمره گذاری زیر مشخد کنید که هریک از موارد زیر پند وقت یکبار بین شما وهمسرتان رخ می دهد.لطفا با استفاد

 =بندرت2=معموال                0=اکثر اوقات                   9=تقریبا همیشه                  3=همیشه                0

 گزینه ادامه سئواالت

  فکرطالا، جدایی ویا پایان داد به رابطه خود افتاده اید ویا در باره آن بحث کرده اید . .چند وقت یکباربه01

  .چند وقت یکبار شما وهمسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید.01

  .کال چند وقت یکبار فکر کرده اید که همه چیز بین شما وهمسرتان به خوبی می گذرد.01

  اد واطمینان دارید..آیا به همسر خود اعتم01

  . آیا اتفاا افتاده که از ازدواج خود متأسد باشید.31

  .چند وقت یکبار شما وهمسرتان دعوا می کنید.30

  .چند وقت یکبار شما وهمسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید.33

 .همسر خود را می بوسید.39

 هی اوقات              ندرتا                          هرگزهرروز                   تقریباهرروز             گا

0                              9                            3                   0                               1 

 .آیاشما وهمسرتان عالیق مشترک خارج از خانه دارید.30

 رد             دربعضی از موارد                        درچند مورد              درهیچ مورددرتمام موارد            دراکثرموا

 موارد زیر هرچند وقت یکبار بین شما وهمسرتان رخ می دهد.

 از روزی یکبار=بیش 2=روزی یکبار        0=یک یا چند بار درماه          9=کمتر از یکبار درماه               3=هرگز              0
 

 گزینه ادامه سیواالت

  .یک تبادل نظرجذاب و دلچسب 32
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  .با هم خندیدن31

  .به آرامی در مورد چیزی گفتگو کردن31

  .دریک پروژه یا برنامه همکاری کردن31

چند هفته گذشته باعث اختالف برخی از مواردی که گاه باعث توافق یا اختالفات زن وشوهرها می شود به قرار زیر است . آیا این ها در 

 را دایره بکشید.« خیر»یا «بله»نظر یا مشکالتی برای شما بوده است؟ لطفا دور پاسخ 

 .حال وحوصله رابطه جنسی را نداشتن31بله          خیر   

 .ابراز عشق ومحبت نکردن91بله          خیر  

نشان دهنده میزان شادکامی « شادکامی» . نتطه وسط، یعنی خشنودی یا .موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شما است90

 در اکثر روابط زناشویی است. لطفا با در نظرگرفتن تمام جوانب دور شماره ای را که نشان دهنده میزان شادکامی شماست دایره بکشید.

 خیلی شادکام       فوا العاده شادکام  عالی     بسیارناخشنود       نسبتا ناخشنود        کمی ناخشنود     خشنودیا شادکام  

0                  1                     2                   3                   4                     2                   1 

رت انتخابی خود را با کشیدن دایره .کدامیک از عبارات زیر بهترین توصید احساس شما در درباره آینده رابطه شماست؟ لطفا عبا93

 دور شماره جلوی آن مشخد کنید.

 .مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستیم ، وبرای این موقعیت از هر تالش خسته ونا امید نمی شویم.2

 .خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد وبرای این موفقیت از هر مقدار تالش خسته ونا امید نمی شویم.0

 لی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد وبرای این موفقیت به سهم خود تالش می کنم..خی9

 .خوب است رابطه مان موفق باشد ؛ اما نمی توانم برای تداوم ان بیش از این تالش کنم.3

 .خوب است رابطه مان موفق باشد ؛ اما حاضر نیستم برای تداوم ان بیش از این تالش کنم .0

 ابطه ما هرگز وجود ندارد وبرای ادامه آن دیگر از من هیچ کاری ساخته نیست..امکان موفقیت ر1
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Abstract  
Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of marital 

relationship enrichment training on emotional literacy, couple compatibility, marital 

burnout and distress tolerance in couples referring to Gonbad clinics. method: The 

research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control 

and follow-up group. The statistical population of this research is all the couples who 

referred to Gonbad city clinics in 2019-1400. Available sampling method was used to 

select the sample. The sample size was considered equal to 32 people, and the subjects 

were randomly divided into two experimental groups (16 people) and the control 

group (16 people). In this plan, Johnson's (1997) emotion-oriented couple therapy 

training was held in eight sessions for 90 minutes. The research tools were Emotional 

Literacy Questionnaire, Iranian Kimiai Family Psychological Functions Scale (2008), 

Spanier Marital Adjustment Scale (DAS) (1976), Pines Marital Discomfort Scale 

(1996) and Simmons and Gaher Distress Tolerance Questionnaire (2005). To analyze 

the results, repeated measure variance analysis was used. Results: The results showed 

the effectiveness of marital relationship enrichment training on emotional literacy 

(F=51.34, P=0.001), couples' compatibility (F=46.03, P=0.001), marital boredom 

(07/07) F=48, P=0.001) and distress tolerance F=032.86, P=0.001) were effective and 

this effect was stable in the follow-up phase. Conclusion: Therefore, this intervention 

can be used as a part of therapeutic interventions effectively in marital adjustment and 

reducing boredom and increasing distress tolerance of conflicted couples. 

Keywords: Enriching of marital relations, emotional literacy, couple compatibility, 

marital boredom, distress tolerance 
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