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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش اصالح باور های ارتباطی بر افززایش رضزایت
زناشویی زوجین جوان صورت گرفت .طرح تحقیق نیمه آزمایشزی بزا گزروه آزمزایش کنتزرل و پیگیزری
میباشد .طی یک فراخوان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس  20زوج کزه دارای رضزایت
زناشویی پایین بودند جهت شرکت در برنامه دعوت به عمل آمد و سپس به شزیوه تصزادفی در دو گزروه
آزمایش و گواه (هریک شامل  10نفر) جایگزین شدند .از دو پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی و رضایت
زناشویی انریچ برای سنجش استفاده شد .آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه در سزه مقطز پزیش آزمزون ،
پسآزمون و پیگیری  50روزه ابزارهای این پژوهش را تکمیل کردند .دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل
کواریانس یکراهه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان می دهزد مداخلزه در باورهزای ارتبزاطی زوجزین
جوان دانشجو میتواند منجر به افزایش معنادار رضایت زناشویی آنها شود.
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مقدمه
ازدواج بهعنوان مهمترین رسزم اجتمزاعی ،بزرای دسزتیابی بزه نیازهزای عزاطفی و امنیتزی افزراد
بزرگسال ،همواره در جوام مختلف مورد تأیید بوده اسزت .محافظزت از کزانون خزانواده ،پزرورش
محیطی سالم و سازنده و روابط گرم و تعامالت میان فردی صمیمی که مزی تواننزد موجز

رشزد و

پیشرفت افراد گردند؛ از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شزوند .بزا تغییزر سزاختارهای
اجتماعی ،همان گونه که ارتباطات خانواده گسترده تر میشود روابزط زوجزی بزیش از گذشزته نقطزه
تمرکز انتظارات زوج گردیده است و از سوی دیگر افزایش انتظارات نزوعی عامزل دلسزردی بزرای
آنها نیز شده است (کرو و ریدلی ،2000 ،ترجمه موسوی .)1384 ،این روند جدید با وجزود نکزات
مثبت منجر به بروز برخی رخدادهای نامطلوب نیز شده است .چنانچزه رابطزه زناشزویی بزه خزوبی
جریان نیابد ،اختالالت و مشکالت فراوانی گریبانگیر زوجین خواهد شد .در متزون مختلزف ،دالیزل
متعددی برای بروز نارضایتیهای زناشویی مطرح شده است؛ از جمله میتوان به گذشزت زمزان ،بزه
خصوص طی چند سال اول ازدواج ،اشاره کرد که کاهشزی طبیعزی در کیفیزت رابطزه زناشزویی رخ
می دهد (برچارد 1و همکاران2003 ،؛ کرنز و لئونارد2004 ،2؛ هالفورد ،لیززو ،ویلسزون و اچیپینتزی،3
.)2007
مشکالت ارتباطی بزا خطزر افزرایش اخزتالالت روانزی ،ماننزد اخزتالالت اضزطرابی در هزر دو
زوج ،افسردگی در زنان ،سوءمصرف الکزل در مزردان ،بزدکاری جنسزی هزر دو نفزر ،و مشزکالت
رفتاری کودکان بهویژه پسران همراه است (گریچ و فینچمن1990 ،4؛ ایمری 5و همکاران ،1982 ،بزه
نقل از هالفورد و همکاران2007 ،؛ موسوی ،محمدخانی ،موسوی  ،کاویزانی ،دالور1385 ،؛ مزارگولین
و گودمن ،1987 ،6مکوایمینگ ،2002 ،7به نقل از دس ،تام ،سزویور ،اتکینزز ،کریستنسزن)2005 ،8
بین مشکالت ارتباطی و افسردگی رابطه وجود دارد (هالفورد .)2007 ،ارتباط ناسزازگارانه در روابزط
زن و مرد ،از زمینه های مسزتعد بزرای بزروز افسزردگی تلقزی مزیشزود (هالیسزت ،میلزر ،فالسزتو و
1. Borchard
2. Kearns & Leonardeth
3. Halford, Lizzio, Wilson, & Occhipinti
4. Grych & Finchman
5. Emery
6. Margolis & Goodman
7. Makwaiming
8. Doss, Thum, Sevier , Atkins, & Christensen
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فرناندس .)2007 ،1کاهش رضایت زناشویی با خطر ابتال به افسردگی همزراه اسزت؛ همسزرانی کزه
اختالف دارند ،غالباً افسرده تر هستند ،رفتاری خصمانهتر و خلقزی مضزطرب تزر دارنزد (بزه نقزل از
موسوی و همکاران.)1385 ،
بروز اختالفات در زندگی زناشویی زوجین هم چون عادات رفتاری غلط یا تزالش بزرای حفز
کنترل و قدرت در یک موقعیت خاص ،میتواند تأثیری قابل توجه بر بسیاری از جنبزههزای زنزدگی
مشترک ،هم چون ارتباط عاطفی و کالمی بین زوجین و حتی روابزط جنسزی ،داشزته باشزد .کیفیزت
رابطه زناشویی تحت تأثیر مسزتقیم شزیوه درک و تحلیزل زوجهزا از اتفاقزات و رخزدادهای محزیط
اطراف است .باکوم ،اپستین ،سایرز و شر )1989( 2پنج نوع شناخت مرتبط بزا پریشزانی زناشزویی را
شناسایی کردند )1 :ادراک انتخابی که زوجین بر جنبههای خاصی از ارتباط زناشویی تمرکز میکننزد
و جنبه های دیگر را نادید میگیرند )2 ،انتساب منفی که یک زوج رفتار دیگزری را پایزدار ،ناشزی از
صفات منفی کلی ،فاقد عشق و با انگیزه منفی می پنزدارد )3 ،انتظزارات منفزی و یزا پزیش داوری کزه
شریک زندگی همیشه بد رفتار میکند )4 ،فرضهای نادرست و غیرواقعی در مورد شزریک زنزدگی
و رابطه زناشویی ،همچون اعتقاد داشتن به اینکه مرد و زن قادر به درک یکدیگر بزه دلیزل جنسزیت
متفاوت نیستند )5 ،معیارهای غیرواق گرانه در مورد ویژگی هایی کزه دیگزری در رابطزه بایزد داشزته
باشد ،همچون اعتقاد به اینکه دو عضو رابطه زناشویی باید از فعالیت یکسان لذت ببرند.
آنچه در این میان ،بهعنوان مهمترین مؤلفههای شناختی تأثیرگذار مطرح میشود نقش انتظزارات
و باورهای غیرمنطقی ،منفی و اسنادهاست .انتظارات و توقعات از دیگران به خصزوص همسزرش را
شکل می دهند .حال اگر این انتظارات و توقعات غیرمنطقی و غیرواق بینانه باشند ،تزأثیری منفزی بزر
رابطه و رفتار زوج ها خواهد داشت (کارلسون و دینکمییر .)2005 ،3اکثر افراد در روابزط زناشزویی
خود ارتباط جسورانهتر با بار هیجانی کمتری را از شریک خود انتظار دارنزد (پلزگ2008 ،4؛ گزابین،
پروسا و بارتلهارینگ.)2010 ،5
یانگ و النگ )1998( 6توقعات غیرواقعی زوجین از خود و دیگزری را کزه آموختزه شزده از
1. Hollist, Miller, Falceto, & Fernandes
2. Baucom, Epstein, Sayers, & Sher
3. Carlson & Dinkmeyer
4. Peleg
5. Gubbins, Perosa, & Bartle-Haring
6. Young & Long
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خانوادههای قبلی است تحت عنوان اسطورهها 1معرفی میکنند .به اعتقاد آنها زوجینی که در
ابتدای رابطه زناشویی به مقابله با این اسطورهها میپردازند ،شانس بیشتری را برای تعدیل
تأثیرپذیری ار خانواده اولیه و جامعه را دارند .برای مثال اگر ما همدیگر را دوست بداریم باید
همیشه خوشحال باشیم .ما همیشه باید کامالً با یکدیگر صادق باشیم و بدون توجه به تأثیری
که روی شریکمان داریم حقیقت را بگوییم .باید در تمام مدت باهم باشیم .باید در مورد همه
موضوعات هم عقیده باشیم تا بتوانیم از همدیگر حمایت کنیم.
مولر و وانزیل )1991( 2در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین سازگاری زناشزویی و باورهزای
ارتباطی ،نشان دادند ،بین نمرات مقیاس سازگاری زناشویی و خردهمقیزاسهزای باورهزای ارتبزاطی،
همبستگی وجود دارد .گروهی دیگر از مطالعات نشان می دهند عموماً افراد با تفکزر غیرمنطقزی ،در
سطوح پایین تری از رضایت زناشویی قرار دارند (به عنوان مثال ادی راد و ادی راد1384 ،؛ شایسزته،
صاحبی و علیپور1385 ،؛ مومنزاده ،مظاهری و حیدری1384 ،؛ حیدری ،مظاهری و پوراعتماد،
 .)1384همچنین انتظارات اعضزای خزانواده هزای اصزلی از زوج هزا در راسزتای تزدوین الگوهزای
ارتباطی ،گاه شدیداً روابط زوج ها را تحت تأثیر قرار می دهد (قاسمی ،اعتمزادی و احمزدی.)1395 ،
بعضی از خانواده ها انتظار دارند که زوج ،خانواده ای مانند خانواده والزدین خزود تشزکیل دهنزد .بزه
همین دلیل به آن ها فشار غیرقابل محسوسی وارد می کنند تا رفتارشان را به جهت خاصزی کزه خزود
می خواهند هدایت کنند (نظری .)1386 ،نوابی نژاد ( )1383توصیف میکند امزروزه زوج هزا بزر ایزن
باورند که ازدواج مجموعهای از نیازهای روانی آن ها را برآورده مزیکنزد .در حقیقزت هزر دو گزروه
انتظارات آرمانی و واق بینانه سنگ بنای ازدواج را پیریززی مزیکننزد .امزا آنچزه بزه ازدواج موفزق
می انجامد وجود انتظارات واق گرایانه است بدیهی است با بررسی این انتظارات و نگرش هزا کزه بزا
اصطالح باورها و تصورات غلط ازدواج در روانشناسی عنوان میشود مزیتزوان بزه تصزحی آنهزا
پرداخته و به حل و پیشگیری از بروز مشکل کمک کرد .در درمزان نگزرش هزا و افکزار ناکارآمزد و
مختل میتوان شناخت درمزانی را مطزرح کزرد .کزارلوس 1994( 3بزه نقزل از مهزدویان )1376 ،بزه
آموزش زوجین پرداخت .دوره های آمزوزششزناختی وی تزأثیر بسزیاری بزر صزمیمیت ،تطزابق در
1. Myths
2. Moller & Venzeyl
3. Carlos
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زندگی زناشویی ،رضایت زناشویی ،کاهش تعارض و غم نشان داد .ترنر )1991( 1نیز نشزان داد کزه
آموزش شناختی زوجین سب

افزایش رضایت زناشویی آن ها صزرفنظزر از هرگونزه تفزاوت هزای

اقتصادی ،جنسی و مذهبی آن ها می شود .حسینی غفاری ،قنبری و آقامحمزدیان ( )1385در بررسزی
خود نشان داد که درمان شناختی رفتاری گروهی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی مزیشزود .در
طی جلسات درمانی سعی بر این است تا با بررسی دشزواریهزای موجزود در روابزط زوج آنهزا را
برای رسیدن به سط باالتری از ارتباط زناشویی یاری رسانند باورهزای غیرمنطقزی درمزورد رابطزه،
زمینهای را برای بروز عواطف منفی در روابط فراهم میکند.
در این پژوهش سعی شد میزان اثر بخشی مداخله در باورهای ارتبزاطی زوجزین و تزأثیر آن بزر
رضایت زناشویی زوجین جوان مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین پژوهش حاضر در پزی پاسزخگویی
به این سوال است که آیا آموزش و اصالح باورهای ارتباطی زوجین دانشزجو سزاکن خوابگزاههزای
دانشجویی میتواند منجر به افزایش رضایت زناشویی آنها شود.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی همراه با پیشآزمون و پسآزمون بزا گزروه کنتزرل
است که به منظور ارزیابی اثر مداخله اصالح باورهای ارتباطی بر رضایت زناشویی زوج های متاهزل
ساکن خوابگاه دانشجویی انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زوجهزای جزوان دانشزجو
که در سال  1389بین  1تا  5سال از زندگی مشترک آن ها سپری شزده بزود ،تشزکیل دادنزد .نمونزه
مورد مطالعه در این پژوهش شامل  20نفر یعنی  10زوج بود که با استفاده از روش نمونزهگیزری در
دسترس از میان دانشجویان متأهل ساکن خوابگاه در دانشزگاه تربیزت مزدرس انتخزاب و بزه شزیوه
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .به منظور بهبود اعتبار درونی مطالعزه ،اعضزای
گروه کنترل و گروه آزمایش در نمرات آزمون انریچ ،سن ،سط تحصیالت ،تعداد فرزند همتزا
شدند .هیچ کدام از شرکتکنندگان در این طرح بهطور همزمان تحت درمزان روانشزناختی انفزرادی
یزا زوجزی و یزا مصزرف داروهزای روانپزشزکی نبودنزد .قبزل از شزروع مداخلزه ،بسزته آمززوزش
1. Seanterner
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مهارت های زوج بر اساس ادبیات پژوهش و بسته های موجود تدوین شد .سپس در طزی دو جلسزه
دو ساعته باورهای ارتباطی زوجین مود بررسی و اصالح قرار گرفزت .روش اجزرای طزرح بزه ایزن
صورت بود که پزس شناسزایی و جلز

مشزارکت زوج هزای جزوان بزرای شزرکت در پزژوهش و

همتاسازی دو گروه مداخله و کنترل ،قبل از شروع جلسات آموزشی پیش آزمون روی هزر دو گزروه
اجرا شد .گروه آزمایشی طی دو جلسه تحت اصالحشناختی قرار گرفتنزد ،ولزی گزروه کنتزرل هزیچ
کمکی دریافت نکرد .پس از پایان دوره مداخله هر دو گزروه مجزدد پرسشزنامههزای پزسآزمزون را
تکمیل نمودند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ .1پرسشنامه رضایت منزدی زناشزویی یزک ابززار 115
سؤالی است که برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشکلزا یزا شناسزایی زمینزههزای قزوت و پربزاری
رابطه زناشویی به کار میرود .این آزمون بهعنوان یزک ابززار معتبزر در تحقیقزات متعزددی بزرای
بررسی رضایت زناشویی مزورد اسزتفاده قزرار گرفتزه اسزت .فزرم کامزل پرسشزنامه انزریچ از 14
خردهمقیاس تشکیل شده است .برای هر یک از سؤالهای پرسشنامه پنج گزینه با نمزره گزذاری از
(صفر تا  )4در مقیاس لیکرت منظور شده است که نمره صفر نشانه رضایت کمتر و نمره  4نشزانه
رضایت بیشتر است .ضرای

آلفای پرسشنامه در گزارش السون و ویلسون 2در ( 1989به نقزل از

ثنایی )1379 ،برای خردهمقیاسهای این پرسشنامه بزه ترتیز

از ایزن قرارنزد ،0/77 ،0/72 ،0/71

 0/81 ،0/73 ،0/68 ،0/75 ،0/74 ،0/76 ،0/48و  .0/9همچنین ضری

آلفزای خزردهمقیزاسهزای

انریچ در چندین تحقیق متفاوت ،از ( 0/68برای نقش های مساوات طلبی) تا ( 0/86برای رضایت
زناشویی) با میزانگین  0/79بزوده اسزت (ثنزایی .)1379 ،در پزژوهش مهزدویان ( )1376ضزری
همبستگی پیرسون در روش بازآزمایی (با فاصله یک هفته) برای گروه مردان  0/937و برای گروه
زنان  0/944به دست آمده است .ضری

همبسزتگی پرسشزنامه انزریچ بزا مقیزاس هزای رضزایت

خانوادگی 0/41تا  0/60و با مقیاس های رضایت از زندگی  0/32تا  0/41است کزه نشزانه روایزی
سازه آن است .کلیه خردهمقیاس های این پرسشنامه زوج های راضی و ناراضی را متمایز مزی کننزد
1. ENRICH Couple Scales
2. Olson & Wilson
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و این نشان می دهد که از روایی مالک خوبی برخوردار است (ثنایی .)1379 ،ایزن آزمزون توسزط
سلیمان نژاد ( )1373هنجاریابی شده و اعتبار آن با ضری
همچنین فرم  47سؤالی آن با ضری

اعتبار  95درصد توسط وی تدوین شد .ابزار مزورد اسزتفاده

در این پژوهش فرم  47سؤالی آن است .کس
رابطه زناشویی و کس

آلفا برابزر بزا  93درصزد محاسزبه شزد.

نمره باال در این آزمون نشزاندهنزده نارضزایتی در

نمره پایین رضایت زیاد از رابطه را نشان می دهد .پایایی محاسبه شزده در

پژوهش حاضر در گروههای پیشآزمون  ،0/689پسآزمون  0/701و پیگیری  0/701است.
سیاهه باورهای ارتباطی .1برای سنجش میزان اثزر بخشزی مداخلزه انجزام شزده بزر زوج هزای
دانشجو نیز از سیاهه باورهای ارتباطی استفاده شد .این پرسشنامه توسط ایدلسن و اپشزتین)1982( 2
برای اندازهگیری باورهای غیرمنطقی دربزاره روابزط زناشزویی سزاخته شزد .پرسشزنامه شزامل پزنج
خردهمقیاس باور به تخری کنندگی مخالفت ،3باور به عدم تغییرپذیری همسر ،4توق ذهزنخزوانی،5
کمال گرایی جنسیتی ،6باور در مورد تفاوت های جنسیتی 7است .پرسشنامه شامل  40سؤال است کزه
برای اندازه گیری باورهای غیرمنطقی درباره روابط زناشویی به کزار مزی رود .سزؤاالت بزر روی یزک
مقیاس پنج درجهای (غلط ،تقریباً غلط ،نه درست و نه غلط ،تقریباً درسزت و درسزت) درجزهبنزدی
می شوند .نمرات باال نشان دهنده باورهای ارتباطی غیرمنطقیتر است .ضری

آلفزای کرونبزاخ بزرای

این مقیاس از  72تا  81درصد برآورد شده و هر پنچ مقیاس رابطه معناداری بزا سزازگاری زناشزویی
دارند .نسخه فارسی توسط مظاهری و پوراعتماد ( )1380تهیه شده اسزت .پایزایی محاسزبه شزده در
پژوهش حاضر برابر با  0/792در پیشآزمون 0/728 ،در پسآزمون و  0/749در پیگیری است.

روش اجرا
جلسات آموزشی با تمرکز بر باورها و تصورات غلط در رابطه زناشویی و تصحی تحریفزات
شناختی بر اساس دیدگاه مککی فنینگ و پالزگ ( ،2006ترجمزه محمزدخانی و عابزدی)1390 ،
تهیه و اجرا گردید.
)1. Relation Beliefs Inventory (RBI
2. Eidelson & Epstein
3. disagreement is destructive
4. partner cannot change
5. mind reading is expected
6. sexual perfectionism
7. the sexes are different
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نحوه آموزش شناختی جهت مداخله در باورهای ارتباطی جلسه اول
شروع جلسه .اجرای پرسشنامهها
توضی در مورد تأثیر شناخت و باور در رفتار و ارائه مطالبی در زمینه باورهای موجزود در
رابطه زناشویی و اهمیت آن در ایجاد رفتارهای منفی
بحث گروهی :ریشه باورها از کجا ناشی میشود؟ وجود اسطورهها تا چه حد رابطه شما را
تحت تأثیر قرار داده است؟
بحث گروهی در زمینه اسطورههای رایج در رابطه زناشویی
 اگر یکدیگر را دوست داریم باید همیشه خوشحال باشیم.
 ما باید بدون توجه به تاثیری که بر روی همسرانمان میگذاریم کامال با یکدیگر صادق باشیم.
 اگر یکدیگر را دوست داریم باید همیشه با هم باشیم.
 زمانی که مشکل پیش میآید باید مشخص کنیم مقصر کیست.
 برای اینکه از یکدیگر حمایت کنیم باید بر سر همهٔ موضوعات توافق داشته باشیم.
 اگر زن و شوهر یکدیگر را دوست داشته باشند باید بداننزد کزه همسرشزلن بزه چزه فکزر
میکند و چه نیازی دارد بنابراین نیازی به صحبت کردن درباره نیازشان ندارند.
 رابطه خوب خود به خود اتفاق میافتد.
 زن و شوهر باید همیشه نزدیک هم باشند.
 ما اگر یکدیگر را داشته باشیم ،نیازی به خانواده و دوستان نداریم.
 توجیههای اشتباه رایج در رابطه زناشویی
 رفتار همسرم ناشی از شخصیت اوست.
 بعید است رفتار همسرم تغییر یابد.
 رفتار همسرم نشانه یک مشکل اساسی در زندگی زناشویی است.
 رفتار همسرم به دلیل خودخواهی اوست.

 همسرم باید به خاطر رفتارهایش سرزنش شود.
تمرین گروهی و انتخاب موضوع و بحث در مورد آن :باورهای موجود در رابطزه کدامنزد؟
تصحی باورها را برعهده بگیرید.
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ارائه اطالعات در زمینه اهمیت شناخت در رابطه
گفتگوی درونی چیست .سلسله  A→ B→ Cو چگونگی آن در رابطه زناشزویی .رفتزار
منفی متقابل چیست؟ تحریف شناختی چیست؟
مرحله اول :به افکارتان گوش کنید .تمرین برای پر کردن برگه تمرین
مرحله دوم :شناسایی تحریفات شناختی و آموزش تحریزفهزای رایزج موجزود در رابطزه
زناشویی و تمرین جهت شناسایی آنها
ارائه برگههای تکلیف خانگی و توضی نحوه پر کردن آنها .ارائه فرم نظرسنجی
نحوه آموزش شناختی جهت مداخله در باورهای ارتباطی جلسه دوم
شروع جلسه و بررسی تمرینهای انجام شده جلسه گذشته .تمزرین انجزام شزده بزر روی
تحریفهای شناختی مورد بررسی قرار میگیرد .با اطمینان یافتن از توانایی تشخیص اعضای گروه
به چالش کشیدن تحریفات شناختی و تمرین تفکر صری
 چه شواهدی از تعبیر و تفسیر من حمایت میکنند؟
 چه شواهدی ممکن است با تعبیرو تفسیر مغایر باشند؟
 آیا می توان رفتار همسرم را طور دیگری توضی داد؟ آیا انگیزه یا احساس دیگزری وجزود
دارد که ممکن است در پشت اعمال او قرار گرفته باشند؟
 آیا من فرضیات خود را درباره همسرم وارسی کردهام؟
 آیا این مسئله همیشه اتفاق میافتد؟ یا استثنائاتی هم وجود دارد؟
 حقیقت واقعی :بخش مثبت تصویر (ارتباطمان یا رفتار همسرم) که ممکن است آن را رهزا
کرده باشم ،کدام است؟
آیا به تعمیم دادن یا برچس زنی اقدام میکنم؟ چگونه میتوانم موقعیت را بهطزور دقیزق و
صحی توصیف نمایم؟
یکی از تحریفات موجود در یادداشت روزانه تان را با استفاده از اطالعات ارائه شده در باال
بازنویسی کنید.
تمرین گروهی برای تسط پیدا کردن بر مطال

آموزش داده شده و آموزش نحوه پر کردن تمرین
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یافتهها
برای سنجش میزان تغییر رضایت زناشویی ناشی از مداخله انجام شده ،میانگین نمرات
پیشآزمون اول و میانگین نمرات پسآزمون با یگدیگر مقایسه میشوند .استفاده از دو گروه مستقل
و مقایسه میانگینهای این دو سب

افزایش میزان خطا میشود .هدف اساسی در این روش به

حداقل رساندن خطاهای ناشی از تفاوتهای فردی است .به منظور کنترل اثر پیشآزمون بر
پسآزمون ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .در تحلیل آماری نمره آزمودنی با توجه به
دریافت و یا عدم دریافت مداخله گروهبندی شدند .برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون
کالموگروف -اسمیرنف استفاده شده است .با توجه به مفروضههای این آزمون چنانچه سط
معناداری بیشتر از  0/05باشد نشاندهنده نرمال بودن متغیرهاست .جدول  1و  2بهترتی

بررسی

نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و سیاهه باورهای ارتباطی را نشان میدهد.
جدول  .1بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
متغیر

رضایت زناشویی

ارتباط جنسی

تعارض

ارتباط زناشویی

گروه

مقدار آماره

n= 20

کالموگروف اسمیرنف

پیشآزمون

1/162

0/134

پسآزمون

0/865

0/443

پیگیری

0/829

0/497

پیشآزمون

1/455

0/049

پسآزمون

1/223

0/100

پیگیری

1/118

0/119

پیشآزمون

0/569

0/902

پسآزمون

0/913

0/375

پیگیری

0/835

0/489

پیشآزمون

0/772

0/590

پسآزمون

0/789

0/561

پیگیری

0/682

0/741

سطح معناداری
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود متغیرهای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ نرمال بودند.
جدول  .2بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی
متغیر

تفاوت های جنسی

کمال گرایی جنسی

عدم تغییرپذیری

توق ذهنخوانی

مخرب بودن
مخالفت

گروه

مقدار آماره

n= 20

کالموگروف اسمیرنف

پیشآزمون

0/897

3970

پسآزمون

0/941

0/339

پیگیری

0/701

0/710

پیشآزمون

0/842

0/478

پسآزمون

0/724

0/670

پیگیری

0/769

0/595

پیشآزمون

1/222

0/101

پسآزمون

1/149

0/143

پیگیری

0/788

0/788

پیشآزمون

0/690

0/727

پسآزمون

0/805

0/536

پیگیری

0/613

0/846

پیشآزمون

0/859

0/452

پسآزمون

0/677

0/748

پیگیری

0/873

0/431

سطح معناداری

همانگونه که در جدول  2مشاهده می شود متغیرهای پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیزری در
پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی نرمال بودند .داده های توصیفی بزه دسزت آمزده از پزژوهش
حاضر در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  4نتایج تحلیل کواریانس یکراهه برای متغیر باورهای ارتباطی را نشان میدهد.
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی در هر سه مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروه

متغیر

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

 n= 10میانگین (انحراف استاندارد) میانگین (انحراف استاندارد) میانگین (انحراف استاندارد

مخرب بودن مخالفت
توق ذهن خوانی
عدم تغییرپذیری
کمالگرایی جنسی
تفاوتهای جنسیتی
رضایت زناشویی

کنترل

)1/82( 23/5

)2/02( 23/1

)1/83( 23/3

آزمایش

)2/06( 23/6

)1/6( 24/8

)1/47( 26/2

کنترل

)27/3( 26/3

)3/22( 26/2

)2/95( 26/6

آزمایش

)1/7( 27

)2/53( 26/8

)1/7( 27

کنترل

)2/71( 23/4

)2/75( 23/5

)2/82( 23/2

آزمایش

)3/32( 24/1

)2/98( 23/7

)3/2( 25

کنترل

)4/2( 23/5

)4/9( 23/4

)4/67( 24

آزمایش

)2(24/1

)2/46( 23/9

)2/99( 24/9

کنترل

)3/83( 21/3

)3/83( 21/3

)3/83( 21/4

آزمایش

)3/03( 22/1

)1/99( 22/9

)2/08( 23/9

کنترل

)7/51( 136/5

)7/92( 136/2

)10/12( 137/4

آزمایش

)7/13( 140/4

)6/47( 141/9

)9/16(145/1

جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس یکراهه برای متغیر باورهای ارتباطی
منبع تغییر

پسآزمون

پیگیری

F

سطح معناداری

مجموع مجذورات  dfمیانگین مجذورات
متغیر کمکی

11/38

1

11/38

0/46

0/504

اثر گروه

4/18

1

4/18

0/17

0/684

خطا

414/74

17

24/37

کل

1875/2

19

متغیر کمکی

2/08

1

0/08

0/28

0/6

اثر گروه

62/88

1

62/88

8/69

*0/009

خطا

124/18

17

7/30

کل

2190/8

19
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همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است تغییرات باورهای ارتباطی زوجین در هر سزه
مرحله قابل مقایسه است .با توجه به داده ها این نکته قابل مشزاهده اسزت کزه تغییزرات در دو
گروه کنترل و آزمایش یکسان نیست .به بیان دیگر تغییرات باورهزای ارتبزاطی زوجزین گزروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است.
همانطور که نتایج جدول  4نشان میدهد ،آمزوزش هزای ارائزه شزده تغییزرات معنزاداری را در
نمرات پس آزمون باورهای ارتباطی زوجین جوان در گروه آزمایش ایجاد نکزرده اسزت (،)p <0/05
درحالی که تغییرات نمرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پیگیری معنزادار اسزت
( .)0/01 >pاین بدان معناست که آموزش مهارتهزای زناشزویی بزا تمرکزز بزر تصزحی باورهزای
ارتباطی زوجین موج

تغییر تصورات غلط و باورها ارتباطی آنها شده است.

جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس یکراهه برای متغیر رضایت زناشویی
منبع تغییر

پسآزمون

پیگیری

F

سطح معناداری

مجموع مجذورات  dfمیانگین مجذورات
متغیر کمکی

25/3

1

25/31

0/605

0/488

اثر گروه

1/84

1

1/84

0/044

0/836

خطا

711/72

17

41/866

کل

2830

19

متغیر کمکی

3/317

1

3/317

0/383

اثر گروه

61/184

1

61/184

7/364

خطا

141/24

17

8/309

کل

3109/75

19

0/54
*

0/015

همانطور که در جدول  5قابل مشاهده است ،نتایج تحلیل کواریانس یکراهه بزرای متغیزر
رضایت زناشویی نشان می دهد که آموزش و مداخله در باورهای ارتباطی تغییر معناداری را در
نمرات پس آزمون رضایت زناشزویی ایجزاد نکزرده اسزت ( .)p <0/05درحزالیکزه در مرحلزه
پیگیری تغییرات نمرات در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل معنادار است ( )0/01 >pو این
به معنای افزایش رضایت زناشویی زوجین به دلیل مداخله در باورهای ارتباطی زوجین است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله در باورهای ارتباطی زوجین و آموزش و تصحی باورهزا
تغییر معناداری را در باورهای ارتباطی و تصورات غلط زوجهای جزوان و رضزایت زناشزویی آنهزا
ایجاد کرده است .این یافته بدین معناست که آموزش توانسته است منجر افزایش رضزایت زناشزویی
زوجین گردد .تغییرات ایجاد شده در تصورات غلط زوجین عمدتاً ناشی از تغییزر در بزاور بزه عزدم
تغییرپذیری ،تفاوتهای جنسیتی و مخرب بزودن رابطزه اسزت .طبزق نظزر نگزیمبزی ،دیزر ،سزوتو،
کارلسون و مانین )2013( 1نیز مقایسه باورهای زناشویی و واقعیت ازدواج منجر به افزایش رضزایت
زناشویی میشود .از سوی دیگر مدل تبادل اجتماعی در امر زناشویی ،رضزایت زناشزویی را انطبزاق
بین انتظار فرد از رابطه زناشویی و تجربه واقعی زندگی میداند .بدین ترتی
این مداخله که منجر به تغییر در تصورات غلزط شزده اسزت ،مسزب

قابزل انتظزار اسزت کزه

افززایش رضزایت از زنزدگی

زناشویی نیز بشود .مکنالتی و کارنی ،2004( 2به نقل از دیکسزون ،گزوردون ،فریزاکیس و شزووم،3
 )2012یافتند که انتظاات قابل پیشبینی رضایت زناشویی را افزایش میدهند درحزالی کزه انتظزارات
غیرقابل پیش بینزی بزه رضزایت از رابطزه کمتزر ،ناامیزدی ،رنجزش و احساسزات منفزی و تعزارض
میانجامد .مدل بر پایه ژنتیک انتظارات زناشویی جوانا و بهاتی )2006( 4نشان میدهد کزه انتظزارات
از مناب متفاوتی ناشی میشود و در طول زندگی زناشزویی تغییزر مزیکنزد (نگزیمبزی و همکزاران،
 .)2013از سوی دیگر ترنر ( ،1991به نقل از کانینگام )2003،5روند تغییزر در باورهزا و اعتقزادات را
روندی آرام معرفی می کند که تغییر مطلوب نیاز به زمان و تمرین دارد .اگرچه یافته پزژوهش حاضزر
در زمینه عدم تغییرپذیری در باورهای ارتباطی شرکتکنندگان در پس آزمزون ،ناهماهنزگ بزا برخزی
پژوهشهاسزت (پزاروت ،1999 ،6بزه نقزل از کانینگزام2003 ،؛ حسزینی غفزاری1385 ،؛ مهزدویان،
 ،)1376اما بر طبق نظریه ترنر ( )1991تأخیر در بروز تغییزرات ناشزی از آمزوزش مهزارت هزا قابزل
انتظار است و نتایج تحلیل پژوهش حاضر نیز نشان داد کزه آمزوزش هزا در طزول زمزان و بزا انجزام
تمرین تغییرات معناداری را ایجاد می کنند .یکی از مطالعات هماهنگ با پژوهش حاضر ،مطالعزه دس
1. Ngazimbi, Daire, Soto, Carlson, & Munyon
2. McNatalie & Carney
3. Dixon, Gordon, Frousakis, & Schumm
4. Juvva & Bhatti
5. Cunningham
6. Parrot
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و همکارانش ( )2005بود که با بررسی و مقایسه دو برنامه آموزشی با تأکید برسازه هزای شزناختی و
باورها ،تغییرات معنادار را در نتیجه اجرای تمرین ها نشان دادنزد .مطالعزات دیگزری نیزز تاییدکننزده
نتایج به دست آمده اند (مولر و وانزیل1991 ،؛ مومنزاده و همکاران .)1384 ،در پژوهش حاضزر بزه
نظر میرسد پس از مداخله و در اختیار داشتن فاصله زمانی مورد نیاز تا پیگیری ،امکان تمزرین هزای
رفتاری و شناختی الزم فراهم آمده و مسب

ایجاد تغییزرات در باورهزای ارتبزاطی زوجزین گردیزده

است .این پژوهش اهمیت مطالعه در مورد رضایت زناشویی را همانند مطالعات پیشین تأیید میکنزد
(دماریس ،سانچز و کریویتکاس2012 ،1؛ فینچمن و بیچ2010 ،2؛ الونر و برادبوری.)2010 ،3
تأثیرگذاری مداخله و آموزش عالوه بر تغییر در باورهای ارتباطی سب

افزایش رضایت

زناشویی آنها نیز شده است .نتایج تحلیلهای آماری نشان میدهند که آموزش مهارتهای
زناشویی میتواند در دراز مدت موج

افزایش معنادار رضایت زناشویی و تغییر باورهای ارتباطی

زوجین شود .با توجه به یافتهها به نظر میرسد تمرین مهارتهای کس

شده در طول مداخله برای

اثربخشی این مهارتها ضروری است .بدیهی است تغییر در باورها در روابط بینفردی به سادگی و
در زمان کوتاه میسر نمیشود و مداخله توانسته است تغییرات را با گذر زمان ایجاد کند .از جمله
محدودیتهای انجام این پژوهش میتوان به محدودیت زمانی داوطلبین برای شرکت در جلسات
آموزشی و هماهنگی دشوار جهت برگزاری جلسات و مداخله به صورت فشرده اشاره کرد.

سپاسگزاری
با توجه به اینکه طرح پژوهشی انجام شده بر گرفته از رساله کارشناسی ارشد رشته روانشناسزی
بالینی بود بدین وسیله از زوجینی که ما را در اجرای این پژوهش یاری دادند سپاسگزاری مینمایم.

منابع
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