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 .....                                                               چکیده
سازي ارتباط برمیزان سازگاري ثیر غنیأاین پژوهش تعیین ت :هدف

این پژوهش نیمه آزمایشی : روش .باشدزناشویی دانشجویان متاهل می
 جامعه آماري این. آزمون با گروه کنترل استپس –آزمون از نوع پیش

نمونه  .اندهاي دانشجوي دانشگاه پیام نور تشکیل دادهمطالعه را زوج
دانشجوي  زوجین الزاماً که یکی از بوده) زوج 30(نفر  60پژوهش 

گروه  دو زوجین به روش تصادفی در. باشددانشگاه پیام نور ارومیه می
متغییر مستقل  .قرار گرفتند) زوج 15( گروه آزمایش و) زوج 15( کنترل

جلسه روي گروه  10سازي روابط بود که در غنی امه آموزشیبرن
هیچ  بودزوج  15که شامل  گروه کنترل نیز در .آزمایش انجام شد

 ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاري زناشویی .اي صورت نگرفتمداخله
سازي روابط بر افزایش سازگاري غنی :هایافته .بود) 1976، اسپاینر(

 همبستگی ،آن شامل رضایت زناشوییابعاد  .استثر ؤزوجین م
مهارت : گیرينتیجه .است و ابراز محبت زوجی زوجی توافق، زناشویی

 .........   .دهدسازگاري زناشویی را افزایش می، سازي روابطغنی
  .ري زناشوییاگسازي ارتباط، سازغنی ارتباط زوجین، :واژگان کلیدي

Abstract 

Aim: The aim of this study was to determine   the 
effects of relationship enrichment on the rate of 
compatibility of married students. Method: The 
study was a quasi- experimental study with pre-test 
and post-test design. The statistical population 
comprised of 30 university student couples of 
Payame-Noor University of Uromieh. The couples 
were randomly divided into control (15 couples) and 
experimental groups (15 couples). The independent 
variable was relationship enrichment that was tested 
on experimental group in 10 sessions. The control 
group was not exposed to any variable. The research 
instrument was marital adjustment questionnaire. 
Results: the results showed that relationship 
enrichment is effective for couples’ compatibility, 
the aspects of which include: marital satisfaction, 
marital solidarity, couples agreement, and expression 
of love. Conclusion: Relationship enrichment 
increases the marital compatibility.  

      Keywords: couples relationship, relationship 
enrichment, marital compatibility. 
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 دمهمق
ترین رسوم اجتماعی براي مهم ازدواج به عنوان یکی از

یابی به نیازهاي عاطفی، روانی و امنیتی مورد تأیید دست
حقوقی است  ازدواج اولین تعهد عاطفی و. همگان است

انتخاب  .گیردبزرگسالی مورد پذیرش افراد قرار می که در
 یمان زناشویی نقطه عطفی در رشد وانعقاد پ و همسر

تردید انتخاب شریک  بی. شودپیشرفت شخصیت تلقی می
 استدرطول زندگی  ها ترین تصمیمازمهم زندگی یکی

امروزه ). 1382 ترجمه سهرابی،برنشتاین، و 2برنشتاین(
هاي ازدواج نسبت به گذشته دستخوش دالیل و انگیزه

جوامع امروز، دالیل اساسی  در. تغییرات زیادي شده است
شق و محبت، داشتن شریک و همراه در ع ازدواج عمدتاً

 شادي افزایش و روانی_زندگی، ارضاي انتظارات عاطفی 
 ترجمه سهرابی، برنشتاین، برنشتاین و( است خشنودي و

تشکیل خانواده عالوه  ازدواج و). 1380 ،ادنژنوابی ،1382
ارضاي نیازهاي عاطفی، روانی، امنیتی، جنسی و  برتامین و

یافته بوده  هاي سالم و رشدپرورش نسل تواند کانونمی ...
. حمایتی را براي اعضاي خود فراهم آورد محیطی امن و و

 طور کل،ه صورتی است که رابطه زوجین و ب اما این در
به دور ازتنش و  صمیمی و گرم و کانون خانواده سالم،

سرد و  یک رابطه ناسازگار،بدیهی است که . مشکل باشد
کمال اعضا را فراهم  بات رشد وسراسر تنش نه تنها موج

تواند به توقف رشد شخصی و سرگردانی کند، بلکه مینمی
هاي عمیقی را به آنها وارد صدمات و لطمه منجرگردد و

هاي روانی آسیب حتی باعث بروز مشکالت و آورد و
  .                                                اعضا شود

تنش  د که باعث بروز مشکل وعوامل گوناگونی وجود دار
طور خاص ه ب. شود در زندگی زناشویی می تیو نارضای

ترین عواملی است ناسازگاري در زندگی زناشویی از مهم
  و  نمودهآشفتگی مواجه  که کانون گرم خانواده را با تنش و

                                                             
Bornstein  1 

        عاري از صمیمیت روح ورابطه زوج را سرد و بی
ه معناي نارضایتی، عدم ناسازگاري زناشویی ب. سازدمی

ها، ارتباط گیريتصمیم خوشبختی، عدم توافق در احساس
ترین عواملی که موجب بروز از مهم. است ...نامناسب و 

توان به مشکالت شود میناسازگاري در زندگی زوجین می
اشاره نمود  هازوجناخرسند  ارتباط نادرست و ارتباطی و

ضروري براي  وهاي مناسب که نتیجه فقدان مهارت
ست ا صمیمانه آنها صحیح و برقراري ارتباط سالم،

وجود ناسازگاري ). 1382 برنشتاین، ؛2007 ،3موراتیالسن(
ترین عوامل بروز تنش، مهم رابطه زناشویی از در ازدواج و

سردي روابط، گسیختگی انسجام و وحدت خانواده و در 
اي عاطفی، تواند نیازهنتیجه ایجاد کانونی که نه تنها نمی

امنیتی اعضاي خود را برآورده سازد، که باعث  روانی و
ها و مشکالت روانی در بروز آشفتگی روانی، ناراحتی

. اندازدمی به خطر را سالمت روانی آنها اعضا گردیده و
؛ مافیت، اسپنس و 1979، 5؛ لویز و اسپانیر1986، 4بال(

از  ؛ به نقل1987 ،7؛ رادیکا و پراکاش1986، 6گلدنسی
 ...........                             ).2008، 8احمد و رید

 ها براي پیشگیري از بروز مشکل وبهبود ارتباط زوج
 خرسند الزم به نظر مندانه وداشتن یک رابطه رضایت

و رویکردهاي  هاکلی امروزه مدل طوربه. رسد می
گوناگونی در جهت بهبود و پربار ساختن زندگی زوجین و 

 درمان، به بهبود و که بیشتر از. اندابطه آنها پدیدار گشتهر
با  هازوجروبرو شدن  ایجاد مهارتهاي ارتباطی، قبل از

این رویکردها، رویکردهاي . مشکالت توجه دارند
کید دارند و أپیشگیري ت آموزشی هستند که بر_روانی

تقویت رابطه، برنامه : هایی چونبعضی از آنها شامل روش
هاي ازي ازدواج، برنامه کاربردي عملی مهارتپربارس

بهبود ارتباط  مربوط به روابط صمیمانه، برنامه پیشگیري و
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هنوز  که   هایی تمرکز دارندبر زوج زوج هستند و
 ،فرفروقان( انداي را تجربه نکردهمشکالت ارتباطی عمده

1385(.                                                   .......... 
هاي قابل استفاده براي ارتقاء روابط از جمله روش

سازي حرکت براي سازي است غنیشیوه غنی ،زناشویی
رشد رابطه زناشویی است و به تقویت رابطه از طریق 

سازي رویکرد غنی .انجامدایجاد اهداف براي ازدواج می
هاي روان تحلیلی رفتاري ارتباط رویکردي است که دیدگاه

این . کندهاي خانواده را درهم ادغام میسیستم طات وارتبا
دیدگاه بر اهمیت شناخت باورهاي افراد درباره علت بروز 

کند که به مراجعان کمک می کید کرده وأمشکالت ت
مشکالت  د بگیرند که آنها را قادر کند تاهایی را یامهارت

هایی رویکرد مهارت خالصه در این طورهب .را حل کنند
شوند که به ارضاي نیازهاي اساسی ش داده میآموز

امنیت  ،وفاداري ،اعتماد ،تعلق ،مهربانی ،خانواده مانند عشق
    تواند حساسیت دلسوزانه می. کندمیلذت کمک  و

ترین عامل در ارتقاي امنیت و اعتبار بخشیدن به رابطه مهم
و ایجاد صمیمیت سازنده و جو سالم براي رشد  هازوج

کند برنامه درمانگر ابتدا به مراجعان کمک مید فردي باش
سپس به آنها کمک  احساس کنند درکشان کرده است و

 و. تر بشناسندصورت روشنهکند تا مشکالتشان را بمی
هاي خاص به آنها سپس پی ببرند که یادگیري مهارت

 با همکاري هم مشکالت را حل کنند کند تاکمک می
و  11، اکوردینو2005، 10سوکا؛ به نقل از 1990، 9جورنی(

سازي هاي غنیبرنامه. )2005؛ جورنی، 2002جورنی، 
  ارتباط، خدماتی آموزشی هستند که براي پیش برد و

 صمیمی مخصوصاً کردن روابط بین افراد نزدیک وغنی
ها افزایش مههدف این برنا. اندافراد خانواده طراحی شده

ابط افراد اطفی موجود در روع رضایت روانشناختی و
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10 Scuka, R.F.      
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کنندگان را نزدیک است و رفاه شناختی عاطفی شرکت
 مفاهیم عقالنی و ها بحث واین برنامه. دهدافزایش می

در یک سطح شناختی بر روي  شود ومنطقی را شامل می
سازي یک باور اولیه غنی .کنندها عمل میایده مفاهیم و

و ارتباط این است که فقدان درك یا درك نادرست از خود 
برد متقابالً درك خود افراد نزدیک عملکرد ما را تحلیل می

کند تا بهتر عمل کنیم و یکی و افراد نزدیک به ما کمک می
سازي افزایش این درك از اهداف اساسی رویکرد غنی

سازي ارتباط، روابط غنی روابطی بنابر رویکرد غنی. است
خود هستند که در آنها افراد ظرفیت زیادي را براي درك 

هدف این کار . اند که این درك را انتقال دهندایجاد کرده
صرفاً افزایش ظرفیت درك کردن نیست بلکه استفاده از آن 

ثر ؤبراي بهبود صدمات گذشته، عمل کردن به صورتی م
در  هاي زندگیشدن با شکست هدر زمان حال و مواج

سازي ارتباط آموزش داده وقتی مهارت غنی. آینده است
به صورت بخشی دائمی از گنجینه رفتاري فرد در . نداشده
توانند مورد استفاده قرار آیند و در صورت لزوم میمی

کند فراتر از تغییر ها کمک میاین رویکرد به انسان. گیرد
دادن موقعیت عمل کنند؛ آنها قابلیت افراد را براي انجام 

 الگوهاي مهارتی رفتار .کنندکارهاي متفاوت تقویت می
 کرده وسازي ارتباط تغییرهاي غنیبعد از یادگیري مهارت

         .)1386 نظري،( شودهاي کارآمدتر جایگزین آنها میروش
 12دینورواک .ریف مختلفی ارائه شده استسازگاري تعا از

معتقد است که طرق مختلفی براي تعریف  )2002(
سازگاري وجود دارد و به نظر او بهترین تعریف توسط 

ینز ارائه گردیده است، یعنی احساسات عینی از هاک
لذت تجربه شده توسط فرد در  خشنودي، رضایت و

 گیرندزمانیکه همه جنبه هاي زندگیش را در نظر می
اري زناشویی گدر این راستا ساز). 1995، 13الوسون(

احساس رضایت هر یک از زوجین از هماهنگی و تطبیق 
اندهی زندگی با همسر خود در زمینه چگونگی سازم
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مشترك که شامل هماهنگی در نحوه گذراندن اوقات 
ارتباط با یکدیگر،  فراغت، تقسیم کارهاي منزل، تعامل و

 گرددابراز عاطفه و محبت به یکدیگر می روابط جنسی و
سازگاري ). 1384تاشک،  به نقل از 1990 ،14گریفین(

سازگاري  )1983( 15وكبر زناشویی براساس نظر
در ) زن و شوهر(سازي هر یک از همسران نزناشویی، برو

 هايپژوهش . موقعیت زمان معین تعریف شده است
سازي روابط صورت روش غنی زیادي در مورد کاربرد

جمله  از. داده استثر نشان ؤو آن را رویکردي م گرفته 
 ،)2002(17همکارن موري و )2008(16ارسانلی کلکان و

به بررسی و ) 1386( نظري .)1985(18جورنی باکر و ،راس
ازي ارتباط و مشاوره راه سمقایسه اثر بخشی برنامه غنی

زناشویی زوجینی که هر دو  بر رضایت ،حل محور
 34نتایج این پژوهش که روي . پرداخته است ،شاغلند

ثیر أنشان داد که هر دو رویکرد ت ،زوج صورت گرفت
 ولی ،اندداري بر افزایش ابعاد مختلف سازگاري داشتهمعنی

زمان با هم بودن و  ،سازي روابط بر ابعاد پرخاشگرينیغ
 ،همچنین. شی بیشتري نشان داده استمسائل مالی اثر بخ

 ،سازي روابط باعث افزایش رضایتمندي زناشوییغنی
. پذیرش در بین زوجین شده استصمیمیت و  ،استقالل
بخشی ماه نشان داد که مداخله اثر 3گیري پس از نتایج پی

هاي دیگر برخی پژوهش .چنان حفظ کرده استخود را هم
ثیر مثبتی بر أتواند تاند که این برنامه مینیز نشان داده

 هاي مربوط به روابط زناشویی داشته باشدشاخص
 نژاد وو عیسی1389 اعتمادي، احمدي و نژاد،عیسی(

         .....                  ).1390 همکاران،
سازي روابط را بر افزایش اثربخشی غنی ) 2001(19دوکت

 هاي مبتال بهسازگاري عمومی زوج سازگاري زناشویی و
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HIV دهد این مداخله اثر بخش بررسی نمود که نشان می
 ،هاکننده در این دورههاي شرکتهمچنین زوج. بوده است

آمادگی و پذیرش بیشتري براي یادگیري نحوه برخورد با 
هاي متخصصین عمل به توصیهبیماریشان نشان دادند و 

اثربخشی  )2001( 20شولنبرگر ).1386 ،صدرآمیز( نمودند
روي  ،سازي روابط را بر ارتقاي سازگاري زناشوییغنی
زوج بررسی نمود و نشان داد که این شیوه باعث  28

مسائل همفکري در توافق و  ،افزایش سازگاري زناشویی
این شواهد نشان می دهد که غنی .زناشویی شده است

 .دهداسبی را در بلند مدت نشان میزي روابط اعتبار منسا
پژوهشی را با عنوان برنامه گروه درمانی ) 2001(21بروکس

زوج که داراي  22سازي روابط زوجین که بر روي غنی
نتایج نشان داد که برنامه  .روابط نابسامان بودند، انجام داد

سازي ارتباط منجر به افزایش سازگاري زناشویی، غنی
در . شودعتماد، صمیمیت و بهبود روابط میان زوجین میا

 22پژوهش فرا تحلیلی که توسط ویکتوریا ال بالنچارد
ثر ؤنتایج م نیز تحقیق صورت گرفت 65بر روي  )2008(

سازي ارتباط را بر افزایش سازگاري بودن آموزش غنی
در این پژوهش هیچ تفاوت اثري در  .ها نشان دادزوج

 ......                                  .دجنسیت مشاهده نش
هاي دانشگاه پیام بنابراین با توجه به جمعیت جوان زوج

ناشی از  هاي صورت گرفتهرخ رو به رشد طالقن ،نور
نارضایتی زناشویی و بررسی صورت گرفته ادبیات 

سازي پژوهشی که حکایت از روایی قابل توجه برنامه غنی
 بهبود کیفیت را ن رضاین زناشویی وروابط در افزایش میزا

به زوجی دارد این مطالعه درصدد بررسی اثر بخشی برنامه 
مذکور در زوجین شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور 

  .ارومیه برآمد

  

                                                             
20 Sholenberger 
21 Brooks 
22 Victoria,  L. Blanchard 
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 روش تحقیق 
جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام 

 1390- 91 تحصیلی که در سال بود )زوج 600( نور ارومیه
 نفر 60 نیز شامل نمونه پژوهش. بودندمشغول به تحصیل 

د رسال مو در یکی از زوجین حداقل کهشد می  )زوج 30(
روش . بوددانشجوي دانشگاه پیام نور ارومیه  اشاره در باال

. استتجربی نیمه از نوع  و شبه آزمایشیحاضر  پژوهش
گروه  آزمون باپس -آزمونطرح پیش در این تحقیق از

زوجین به شیوه تصادفی  کنترل استفاده شده است و
  .کنترل جایگزین شدند و یهاي آزمایشگروه در انتخاب و

مداخله یک معرض  در )زوج 15( یي گروه آزمایشهازوج
انتظار  در )زوج 15(گروه کنترل  و گرفتنداي قرارجلسه 10

  یآموزش سپس برنامه. باقی ماندنددریافت مداخله 
در  این برنامه .آمد به اجرا درتباطی زناشویی هاي ارمهارت

جلسه  10در  ،گروه آموزشی دو در قالب 1390زمستان 
در  ،)هاجمعه( به صورت یک جلسه در هفته ،ايدقیقه 90

  . دانشگاه پیام نور ارومیه آموزش داده شد
           آوري داده در این پژوهش که به منظورگرد ابزار 

استفاده شده است، آزمون  ورد نظرآوري اطالعات مجمع
یک  پرسشنامهاین  .بود )1976( ینراسنجش سازگاري اسپ

والی براي ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از ئس 32ابزار 
           هر دونفري است که باهم زندگی شوهر یا نظر زن و

براي  ینراتوسط اسپ 1976سال  این مقیاس که از. کنندمی
تا سال ، ي زوجین تهیه شده استسنجش میزان سازگار

لی مطالعه به عنوان ابزار اص 1000حدود  در 1984
        تحلیل عاملی نشان . پژوهش مورد استفاده بوده است

بعد  4سنجد، این می بعد رابطه را 4که این مقیاس دهد می
رضایت زوجی، همبستگی زوجی، توافق : از عبارتند

به نقل از  23،1976رینااسپ( محبت زوجی زوجی و ابراز
  .)1384تاشک، 

                                                             
23 Spanier 

است که از همسانی  96/0 کل مقیاس داراي آلفاي کرونباخ
همسانی درونی خرده . درونی قابل توجهی حکایت دارد

 84/0همبستگی زوجی  ،94/0رضایت زوجی  در مقیاسها
روایی  .باشدمی 73/0محبت  ابراز و 90/0 توافق زوجی

روایی محتوایی  هاي منطقیروش این مقیاس ابتدا با
اس از روایی همزمان نیز این مقی. بررسی شده است

 مقیاس رضایت زناشویی الك و با است و برخوردار
  .)1384 ،ثنایی( دارد همبستگی /.79واالس 
  هایافته

 ها از نرم افزار در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده

SPSS  هاي ویژگی 1جدول شماره  .بهره گرفته شد
  .دهدها را نشان میآزمودنی توصیفی

  
  .هاي توصیفی نمونهویژگی  :1جدول 

  کنترل           آزمایش       متغیر         گروه         
  

  جنس
  15                 15     زن              
  15                 15      مرد            

  30                 30  مجموع           
  
  

  تحصیالت

  1                   1      زیردیپلم      
  5                   6دیپلم                
    4                   3فوق دیپلم          
  18                 18لیسانس            
  2                    2فوق لیسانس      
  30                  30مجموع           

   27.2               27.4                         سنمیانگین
 

هاي هاي آماري انجام شده بین شاخصبر اساس بررسی
داري هاي آزمایشی و کنترل تفاوت معنیتوصیفی گروه

 ).رجوع شود 1به جدول شماره (مالحضه نشده است 
اف انحر میانگین و 2نتایج اریه شده در جدول شماره 

و      آزمونحل پیشاها را در مردارد نمرات زوجناستا
هاي آماري نشان داد که بررسی. دهدنشان می آزمونپس

 رضایت و هاي سازگاري،ها از نظر متغیربین زوج
ابراز  طور توافق زوجی وینمه همبستگی زناشویی و

 ت معنادارياوآزمون تفمحبت زوجی در مرحله پیش
   .وجود ندارد
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  .آزمونآزمون و پس ها در مراحل پیشمیانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت کننده :2جدول 
  

  تعداد    انحراف      میانگین       ها     گروه        متغیرها         مراحل    
  استاندارد                                                     

  
ون

آزم
ش 

پی
  

  سازگاري
  زناشویی

  30         3.894        62.73آزمایش        
  30         4.362       88.000کنترل         

  60        4.128       75.365کل             
  رضایت
  زناشویی

  30        2.062       33.43 آزمایش        
  30        2.708        38.900کنترل         

  60        2.385       36.165کل              
  همبستگی
  زناشویی

  30        2.079       15.23آزمایش          
  30        2.091        13.900کنترل          
  60         2.085       14.565کل             

  توافق
  زوجی

  30        2.82         43.13آزمایش         
  30         3.31          41.20کنترل          
  60         3.065        42.165کل            

  ابرازمحبت
  زوجی

  30         1.89         7.93آزمایش          
  30         1.82          7.200    کنترل      

  60        1.855         7.565کل             

  
ون

آزم
س 

پ
  

  سازگاري
  زناشویی

  30         5.035        95.53آزمایش       
  30         4.362        85.000کنترل       
  60         4.698       91.765کل           

  رضایت
  شوییزنا

  30          2.93         46.26آزمایش      
  30         2.708       38.900کنترل       

  60         2.819       42.58کل            
  همبستگی
  زناشویی

  30         2.24       20.26آزمایش       
  30        2.091      13.800کنترل       
  60        2.168       17.03 کل          

  توافق
  زوجی

  30        3.81       56.066آزمایش     
  30        3.31         41.20کنترل       
  60        3.56         48.633کل         

  ابرازمحبت
  زوجی

  30       2.18          12.300آزمایش   
  30       1.82           7.200کنترل      
  60         4             19.000کل        
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خالصه تحلیل واریانس مربوط به         3جدول شماره 
 یـراي برنامه آموزشـهاي آزمایشی و گواه پس از اجگروه
  .دهدسازي را نشان میغنی
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  .هاي آن در پس آزمونلفهؤنتایج تحلیل واریانس متغیر سازگاري زوجین و م: 3جدول 
  معنی داري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  لفه هاي آنؤسازگاري زوجین و م

  رضایت زناشویی
  01/814  1  01/814  وهیبین گر

  97/7  58  56/462  درون گروهی  0001/0**   06/102
    59  58/1276  مجموع

  همبستگی زوجی
  26/627  1  26/627  بین گروهی

  70/4  58  66/272  درون گروهی  0001/0**   42/133
    59  93/899  مجموع

  توافق زوجی
  26/3315  1  26/3315  بین گروهی

  77/12  58  66/740  درون گروهی  0001/0**   61/259
    59  93/4055  مجموع

محبت  ابراز
  زوجی

  15/390  1  15/390  بین گروهی
  46/3  58  10/201  درون گروهی  0001/0**   52/112

    59  25/591  مجموع

  مجموع نمرات
  87/91  1  87/91  بین گروهی

  45/22  58  25/378  درون گروهی  0001/0**   54/124
    59  24/214  مجموع

**P <0/0001 

  

 شود آموزشمالحظه می 3همانگونه که در جدول شماره 
ثر ؤبر سازگاري زناشویی زوجین مسازي زوجین غنی

 با ت و این اثر در ابعاد رضایت زناشوییبوده اس
)0001/0 ≤p ( 06/102و  1و درجه آزاديF= همبستگی ،

، =42/133Fو  1و درجه آزادي ) p ≥ 0001/0( با زوجی
و  1و درجه آزادي ) p ≥ 0001/0( با توافق زوجی

61/259F= 0001/0( با و ابراز محبت زوجی ≤ p ( و
این  .دار بوده استمعنی =52/112Fو  1درجه آزادي 

 ،ارتباطسازي برنامه آموزشی غنی که دهدنتایج نشان می
هاي سازگاري زوجی باعث افزایش معنادار نمرات مؤلفه

  .)p ≥ 0001/0(شده است 
  

  گیريبحث و نتیجه
سازي روابط باعث غنی ،بر اساس نتایج بدست آمده
 این. شده استزوجین افزایش سازگاري زناشویی 

، موري و )2008(کلکان و ارسانلی هاي هـبا یافت ،جهـنتی
، نظري )1985(، راس، باکر و جورنی )2002(همکاران  

به  .و استهمس) 1389(نژاد و همکاران و عیسی) 1386(
سازي روابط، غنیهاي توان گفت مهارتلحاظ نظري می

 ترینقوي برآوردنهایی هستند که براي کمک به مهارت
ها کاربرد در همه فرهنگ ها و تقریباًتمایالت خانواده

ترین این مهم) 2005(و بر اساس نظر سوکا  دارند
 تمایالت عشق، دلسوزي، تعلق، اعتماد، وفاداري، امنیت و 
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وج این در صورتی که هر ز. شوندمی شامللذت را 
عنوان همسر و خانواده برآورد نماید، به تمایالت را براي

اجتمـاعی اساسی در روابط زناشـویی  –یک کارکرد روانی
عزت نفس مراقبتی پایدار، عشق و صمیمیت،  تواند جومی

اد ژنعیسی( اعضاي خانواده را تقویت نمایدروانی  و رشد
  .)1390 همکاران، و

باعث افزایش توافق در  ،وابطسازي به شیوه ارتقاء رغنی
 شولنبرگرهاي این نتیجه با یافته. روابط زناشویی شده است

) 1386(نظري  )2002( جورنی اکوردینی و ،)2001(
 همکاران اد وژنعیسی و )2002( همکاران موري و

سازي به غنی ،هادر این پژوهش. همسو است )1389(
ایش داده گاري زناشویی را افزشیوه ارتقاء روابط ساز

سازي به آموزش از آنجا که بخشی از فرایند غنی. است
هاي مذاکره و حل تعارض اختصاص داده شده مهارت

ها و انتقال آن به توان گفت آموزش این مهارتمی ،است
ها در رسیدن به به زوج ،محیط خارج از جلسات آموزشی

مهارت بحث و  .توافق و همفکري کمک نموده است
) عاطفی( ها براي حفظ فضاي هیجانیوجبه ز ،مذاکره

تا زمانی که از موضوعات مشکل  ،شودمثبت آموخته می
 از این طریق از افزایش خشم جلوگیري شود ،بحث شود

سازي روابط باعث افزایش غنی ).1382 ،خدابخش(
این . انسجام و همبستگی در روابط زناشویی شده است

 همکاران ژاد ونعیسیهاي هاي پژوهشنتیجه با یافته
 نظريو  )1981( جورنی جسی و )2001( دوکت ،)1389(
نزدیکی و همسانی  ،انسجام زناشویی. همسو است )1386(

. دهدعملکرد زوج در امور روزمره زندگی را نشان می
ها کند تا زوجاي فراهم میزمینه ،مهارت بحث و مذاکره

رفتار و  بتوانند به تفاهم رفتاري دست یابند و ناهمسانی در
مهارت تغییر خود و کمک  ،همچنین. عملکرد کاهش یابد

زوج را به سمت نوعی تشابه و تفاهم  ،به تغییر همسر
باعث ایجاد  ،این توافق براي تغییر. دهدمشترك سوق می

تغییرات رفتاري در رفتار زن و شوهر شده و منجر به 

 شودایجاد هماهنگی و انسجام در روابط زناشویی می
  ).1384 ،نیتهرا(

رضایتمندي زناشویی را بهبود بخشیده  ،سازي روابطغنی
 ،)2005( سوکاهاي هاي پژوهشاین نتیجه با یافته. است

 نژاد وعیسی و )1997( بوروکس ،)1983( بوروك
هدف اصلی این  اگر . همسو است )1389( همکاران
نیازهاي اساسی خانواده مانند  برآوردنکمک به را  رویکرد 

          در نتیجه . بدانیمامنیت و لذت  ،تعلق ،مهربانی ،عشق
توان انتظار داشت این رویکرد رضایت زناشویی را می

شود هریک ویژه مهارت همدلی باعث میهب. افزایش دهد
از زوجین به ارضاي نیازهاي هیجانی و روانشناختی 

 ،رفتارهاي باز پیدایشهمسرش کمک نماید و باعث 
  .)1388 ،عصاري( نه توسط همسر شودصادقانه و صمیما

و  به طور کلی نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر
ها و دهند که وقوع تعارضاخیر نشان می هايپژوهش

 هاي نابسامان را به طالق ها نیست که ازدواجکشمکش
کشاند، بلکه کاهش بیان احساسات عاطفی، ارتباط می

عامل ه هم نسبت ب زوج هاحساس بودن  عاطفی مثبت و
  .باشداصلی فروپاشی زندگی مشترك می

 تجربه ثابت کرده است که عمق صمیمیتی که دو نفر در
نان در کنند به مقدار زیادي به توانایی آروابطشان ایجاد می

ها و آرزوهایشان به احساسات، نیازها، خواسته بیان افکار،
بسیاري . ثر بستگی داردؤم صورت روشن، دقیق و به نحو

یی که به خاطر عدم وجود مشکالت صمیمیت هازوجاز 
آیند، به مشاوره یا درمانگري زناشویی می ،در روابطشان

به عنوان دلیل اولیه براي  را اغلب ارتباط ضعیف
توان گفت خوشبختی در واقع می .کنندمشکالتشان ذکر می

هاي مختلف امکانپذیر است، ها و شکلدر ازدواج با راه
گی در ازدواج به تعداد معدودي از که آشفتدرحالی

ناآگاهانه  هازوجمد ارتباطی مرتبط است که آالگوهاي ناکار
ان آنها را شناساند و روانگرفته در روابط خود در پیش

  ).1388 ،ایمان نژاد( اندعالیم خطر نامیده



  سازي ارتباط برمیزان سازگاري زناشویی دانشجویان متأهلآموزش برنامه غنی اثربخشی: نمحمد اورکی و همکارا

60 
 

گیري توان نتیجهلذا از مطالبی که به آنها اشاره گردید می
هاي ارتباط آموزش برنامه کرد که برگزاري جلسات

رسد و آموزش می زوجین براي همسرانی ضروري به نظر
بنابراین  .ثرمی باشدؤارتباط بر افزایش سازگاري زناشویی م

براي افزایش سازگاري زناشویی پیشنهادهاي ذیل توصیه 
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