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 چکیده
هوا  ارباوا ی بو     در پژوهش حاضر اثربخشی آموزش  ماوار    زمینه و هدف:

بر نقش صمیمیت  شناشزیی شوجوی  موزرد برر وی رورار     شناختی رفتار   ۀشیز
 گرفت.

د ک  مد  نباششوج شار اهزاش می 02آمار  ای  پژوهش  ۀجامع روش بررسی:
-دو  ال اش اشدواج آناا گذشت  باشد و ب  فراخزان محقق برا  شورکت در دور  

سواب  خانتخاب شود  بوا ا وتهاد  اش رو  انت    ۀاند. نمزنها  آمزششی پا خ داد 
صادفی ب  دو گرو  آشمایش و گزا  گمارد  شدند. ابزار موزرد ا وتهاد  در ایو     ب

صومیمیت در   ۀنامو ( و پر وش MCQبعارضا  شناشزیی ) ۀنامپژوهش پر ش
آشمزن با گرو  کنترل پس_آشمزنبزد.  رح پژوهشی،  رح پیش (MIQ)اشدواج 
 بزد.
بحلیل کزاریوانس بو     ها با ا تهاد  اش رو  آمار نتایج بحلیل فرضی  ها:یافته

ها  ارباا ی باعو  افوزایش   متغیر  و چند متغیر  نشان داد ک  آمزش  ماار 
 ها  آن شد  ا ت.صمیمیت و کاهش بعارضا  شناشزیی و مؤله 

ها  ارباا ی بور نقوش صومیمیت شناشوزیی     ماار  نتایج اثربخشیگیری: نتیجه
 مزرد بح  ررار گرفت  ا ت. شوجی  ب  بهصیل

 
، صومیمیت شناشوزیی   ،شوناختی رفتوار   ، هوا  ارباوا ی  ماوار  گان: کلید واژ

 .شوجی ، بعارضا  شناشزیی
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 قدمهم

شوزد، امیود بو     اشدواج با دنیایی اش امید شورو  موی  

نند و ما را بپذیرند، امید ب  روش  ک  احسا مان را درک ک

ای  ک  ب  بعلق خوا ر بر وی ، حمایوت شوزی  و امنیوت      

-ا  ای  امید در برخزرد با وارعیتاما گ خا ر داشت  باشی .

شزند، خش  باشد، نیاشها برآورد  نمیها  اشدواج رنگ می

و احسواس   شود   واش  هوا مسوهل   انداشد، داور فاصل  می

علوت   (.1، پالگ و فاننینگ)م  کی شزدمی بناایی حاک 

یافت  فرصتی ا ت کو  چیوز  بو  شنودگی      ،اشدواج افراد

خزد بیهزایند. فقط ی  انسان غیر  ایعی ممک  ا وت بوا   

 بو  بو  اشدواج بدهود    ،  بدبر شزداعل  ب  اینک  شندگی

   (.0ا تیر)

ها در جامعو  و صونعتی شودن    امروش  با بغییر نقش

مردهوا را درک   ۀخزا وت  هوا ها و شنمردها نیاش شن ،جزامع

هوا   دانند ک  چگزن  نیاشهوا و خزا وت   کنند و یا نمینمی

یکدیگر را برآورد   واشند. اموروش  دیگور نیاشهوا  اولیو       

بلکو  جودا اش    ،مامتری  نیاش در روابط بی  شوجی  نیسوت 

ها  شیستی، نیاشها  واالبر  اهمیت دارد، نیاشها و انگیز 

عشق، احترام و بزج  نسات یعنی نیاش ب  حمایت عا هی، 

برآورد  شودن   اول اهمیت ررار دارند.  ۀب  همسر در درج

موؤثر بوی     ۀچنی  نیاشهایی مسوتلزم بررورار  یو  راب و    

ا  نیز مستلزم کسو   ا ت و برررار  چنی  راب   شوجی 

   .(3گر ) ها  ارباا ی، بمری  و بعاد ا تماار 

شن و هدف اصلی اشدواج، اربااط ا ت، ارباواط بو    

دهد ک  با یکدیگر ب  بح  و باادل شزهر ای  امکان را می

نظر بپرداشند و اش نیاشها  ه  آگاهی یابند، روابط شوجی  

-ارضا  بمام   زح نیاشها صزر  موی  در وارع با هدف

بری  مشکلی ک  بز وط  گیرد ب  همی  دلیل ا ت ک  شایع

شزد، عدم مزفقیت در بررورار   شوجی  ناراضی م رح می

هوا  ارباوا ی   چ  دشوزار  اگر (،0)یزنگ الن اب   ا تر

با ای  حال مشخص  ،بناا علت اختالفا  شناشزیی نیست

هوا   مشکلک  ر د ا ت و ب  نظر می آشهت روابط  ۀکنند

غالاوا    ،کند، آشهتگی مداوم در راب و  مزجزد را بشدید می

بسویار  اش   .انجامود هایی برا   الق و جدایی موی ب  گام

-ر ود، بو   بست موی مردان ورتی اشدواجشان ب  ب شنان و 

احساس بناوایی   شیستی و  المت خزد را اش د ت داد  و

بزانود  ثیرا  موی های  ب ک  دهدها نشان میکنند. برر یمی

 اج مجدد کاهش یابد.با اشدو

بعاملی ا ت ک  شوامل ابعواد    فرآیندی   ،صمیمیت

، درک، ، شوناخت فرآینود باشد. محزر ای  مرباط ب  ه  می

پذیر ، همدلی با احسا ا  همسر و ردردانی یا پذیر  

فرد همسر اش دنیا وت. صومیمیت یو     دیدگا  منحصر ب 

نیاش وارعی در انسان ا ت کو  در چوارچزب نیواش بو  بقوا      

کند. صمیمیت شوجی  در صزربی برا  دلاستگی رشد می

بی  شن و شوزهر بور ا واس یو       ۀماند ک  راب پایدار می

 وال  و پزیوا شوامل     ۀو پزیا باشد، یو  راب و    ال  ۀراب 

درک عمیووق شوجووی  اش یکوودیگر، احتوورام بوو  یکوودیگر،  

عموق   باشود. پذیر  یکدیگر و ا مینوان و صودارت موی   

کننود بو    ایجواد موی   با هو   صمیمیتی ک  دو نهر در راب  

بزانایی آناا برا  انتقوال روشو ، صوحی  و موؤثر افکوار،      

آرشوهایشان بسوتگی دارد.   ها واحسا ا ، نیاشها، خزا ت 

 فرآینود اولوی  گوام در    ،یادگیر  ارباواط کارآمود   ،بنابرای 

ا  ا ت. صمیمیت ایجاد یا افزایش صمیمیت در هر راب  

شناشزیی فرابر اش ایو  ا وت و شوامل نزدیکوی،      ۀدر راب 

مارورشان  یا هیجانی بوا همسور ا وت کو       ۀبشاب  و راب 

بو  منظوزر بیوان     مستلزم شناخت و درک عمیق اش همسور 

 (.5باگاروش صری  و آشاد افکار و احسا ا  ا ت)

شوناختی ا وت کو  در    روان فرآینود صمیمیت یو   

شنا ان واروع شود  ا وت،    ها  اخیر مزرد بزج  روانده 

شیرا یکوی اش مزضوزعا  موزرد بزجو  در اشدواج ا وت.      

هوا   ونتی شن و مورد در شنودگی     امروش  با بغییور نقوش  

ابوی ایجواد   بغییر شوان چنوی  در نیاشهای شناشزیی آناا و ه 

 .شد  ا ت

 

 بررسی وشر

 آماری ةجامع و وهشژپروش 





ایوو  پووژوهش دارا  یوو   وورح آشمایشووی میوودانی 

آشمزن ا وت کو  در آن اش دو   آشمزن و پسحقیقی با پیش

گرو  آشمایش و گزا  ا تهاد  شود  ا وت.  ورح بحقیوق     

اب آشمایشی بوا گورو  گوزا  و انتصو    حاضر ی   رح شا 

باشود.  آشمزن موی _آشمزن و پس_ا تهاد  اش پیش بصافی با

در ای   رح ی  گرو  آشمایش و ی  گرو  گوزا  وجوزد   

آشمزن ب  _پیش ،دارد ک  اش هر کدام در شرایط کنترل شد 

آشمایشوی انجوام شود و بعود اش      ۀعمل آمد و بعدا  مداخلو 

آمزش ، برا  بعیوی  اثربخشوی متغیور مسوتقل بور       ۀخابم

 ۀآشمزن در ی  جلس  بوا فاصول  _پس و  آشمایش،رو  گر

 ی  ههت  اجرا شد. 

هوا   شوج ۀآموار  ایو  بحقیوق شوامل کلیو      ۀجامع

 1310شار اهوزاش در  وال    ۀکنند  ب  مراکز مشاورمراجع 

باشد ک  شوج می 02آمار  پژوهش شامل  ۀباشد. نمزنمی

 ۀ ال اش اشدواج آناا گذشت  و ب  مراکوز مشواور   0حدارل 

گیر ، رو  اند. رو  نمزن ن اهزاش مراجع  کرد شار تا

گورو    دو زر بصادفی ب  ها ب در د ترس بزد و آشمزدنی

شوج گورو  گوزا (    12شوج گرو  آشموایش و   12مساو  )

. الشم ب  ذکر ا ت ک  شوجی  گرو  آشمایش شدندگماشت  

ب  صوزر  مخوتلط )شن و شوزهر( در جلسوا  آموزش       

  شوجوی  گورو  گوزا  هوی      ولی ب ،ندردکگروهی شرکت 

گزن  آمزششی داد  نشود. میوانگی   وزل مود  اشدواج و     

   شرکت کنندگان در گرو  آشمایش و گورو  کنتورل بو     

 ال و میانگی     در گرو  آشموایش   0/5و  33/5بربی  

باشد.می 10/35و  65/35و کنترل ب  بربی  برابر 

  سنجش ابزار

 در اشدواج صووووووومیمیت ۀناموووووووپر وووووووش

(MaritalIntimacy Questionnaire (MIQ)) ( ام

 & Broucke) اوموو  بز ووط بووروک و  آ  کیووز(،

Ommen )ال بشوکیل  ؤ و  56اش  کو     اخت  شد  ا ت

صومیمی بوزدن در اشدواج را    ۀشد  و پنج شاخص دربوار 

نود اش:  انامو  عاوار   هوا  ایو  پر وش   شاخص . نجدمی

ال(، بزافق شوجوی   ؤ  10مشکال  مربزط ب  صمیمیت )

 9، عالر  و محاوت ) ال(ؤ  10ال(، صادق بزدن )ؤ  10)

(. در ای  پوژوهش   ؤال 12ال( و پایاند  ب  بعادا  )ؤ 

برا   نجش گرایش پا خگزیان، اش  یف لیکر  ا تهاد  

خیلوی شیواد، شیواد،     ۀشزد ب  ای  صزر  ک  بو  گزینو  می

-نمر  داد  می 1با  5متز ط، ک  و خیلی ک  ب  بربی  اش 

 .شزد

 

 هایافته
  و انحووراف ا ووتاندارد مجمووز  میووانگی 1جوودول 

 آشموزن _پویش ( در مراحل ی ها  شنان و مردان )شوجنمر 

متغیرهووا  صوومیمیت شناشووزیی و   در  آشمووزن_پووس و

ها  آشموایش  ها  آن در گرو بعارضا  شناشزیی و مؤله 

 دهد. و کنترل را نشان می

نتوایج علول کزواریوانس یو  متغیور        0و جدول 

ها  بعارضوا   آشمزن مؤله _ها  پس  نمر آنگزون رو)

 .آشمایش و گزا (  هاشناشزیی در گرو 

، بوی   شوزد مشواهد  موی   1ک  در جدول گزن  همان

هوا  بعارضوا  شناشوزیی دو گورو      هوا  مؤلهو   میانگی 

دار  وجوووزد دارد انوووعو گوووزا  بهووواو  م  آشموووایش

(000/0>p بنابرای .)  پوژوهش   0-3بوا   0-1ها  فرضی

بزان نتیج  گرفوت کو    د و ب  عاار  دیگر میشزبهیید می

رفتوار   _شوناختی  ۀها  ارباا ی بو  شویز  آمزش  ماار 

 باع  کاهش بعارضا  شناشزیی شوجی  شد  ا ت.
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 متغیرهایدر  آزمون_پس و آزمون_پیشهای زنان و مردان )زوجین( در مراحل میانگین و انحراف استاندارد مجموع نمره :4 دولج

 زوج( 41زوج( و گروه کنترل ) 41در گروه آزمایش )های آن تعارضات زناشویی و مؤلفه زناشویی وصمیمیت 

 متغیر مرحل 

 گرو  کنترل گرو  آشمایش

 میانگی  انحراف ا تاندارد میانگی 
انحراف 

 ا تاندارد

 آشمزن_پیش

 91/30 3/013 31/35 3/326 صمیمیت شناشزیی

 93/16 003 31/00 5/000 کل بعارضا  شناشزیی

 03/3 0/32 3/0 01 همکار 

 05/0 3/30 61/3 1/31 جنسی روابط

 60/0 3/01 91/6 01 ها  هیجانیواکنش

 31/3 3/32 0 3/01 همسر مقابل در فرشندان حمایت جل 

 21/5 3/32 31/6 5/32 فرد  و  زگیران  با خزیشاوندان خزد روابط

 6 1/33 1/5 9/30  تان همسرخزیشاوندان و دو خانزادگی با روابط

 3/5 1/36 0 6/33 مالی امزر اش جدا کردن ناشی بعارض

 آشمزن_پس

 55/30 3/013 6/30 3/303 صمیمیت شناشزیی

 13/00 3/000 39/02 9/110 کل بعارضا  شناشزیی

 36/3 32 36/0 1/00 همکار 

 33/3 3/32 25/0 3/00 جنسی روابط

 05/5 52 01/5 3/39 ها  هیجانیواکنش

 06/0 9/32 63/0 0/06 همسر مقابل در فرشندان حمایت جل 

 11/5 0/31 53/0 3/00 فرد  و  زگیران  با خزیشاوندان خزد روابط

 3 0/33 29/6 1/06 خزیشاوندان و دو تان همسر خانزادگی با روابط

 05/5 9/36 20/3 5/30 مالی امزر اش جدا کردن ناشی بعارض

 
های در گروههای تعارضات زناشویی آزمون مؤلفه_پس هایروی نمره )آنکووا( واریانس تك متغیریکوایج تحلیل نت :2 جدول

 و گواه آزمایش

 متغیر
مجمز  

 مجذورا 

 ۀدرج

 آشاد 

میانگی  

 مجذورا 
F 

    

 دار امعن

 221/2 53/33 25/192 1 25/192 همکار 

 221/2 03/36 36/155 1 36/155 جنسی روابط

 221/2 59/30 31/590 1 31/590 ها  هیجانینشواک

 223/2 31/10 9/53 1 9/53 همسر مقابل در فرشندان حمایت جل 

 221/2 25/55 69/159 1 69/159 فرد  و  زگیران  با خزیشاوندان خزد  روابط

 220/2 30/15 06/031 1 06/031 خزیشاوندان و دو تان همسر خانزادگی با خانزادگی با روابط روابط

 229/2 53/12 13/110 1 13/110 مالی امزر اش جدا کردن ناشی بعارض
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  بحث

آموزش   هودف پوژوهش حاضور بعیوی  اثربخشوی      

شناختی رفتوار  بور کواهش     ۀها  ارباا ی ب  شیزماار 

بزد. گرو  و افزایش صمیمیت شوجی   شناشزییبعارضا  

آموزش   آشمایشوی رورار گرفتنود و     ۀآشمایش مزرد مداخل

بورا  آنوان   شناختی رفتوار    ۀها  ارباا ی ب  شیز ماار

ا  دریافوت  گزن  مداخلو  ب  اجرا درآمد و گرو  گزا  هی 

نکردند. نتوایج بو  د وت آمود  بوا رو  آموار  بحلیول        

و ( MANCOVA) موانکزوا  کزواریانس چنود متغیور   

آمزش  نشان داد ک  ( ANCOVA) آنکزوا ب  متغیر 

باعو   اختی رفتوار   شون  ۀهوا  ارباوا ی بو  شویز    ماار 

کاهش بعارضا  شناشزیی و افوزایش صومیمیت شوجوی     

 شزد.  می

بوی  شوجوی  گورو      ، زر ک  مالحظ  گردیود همان

آشمایش و گرو  کنتورل بهواو  معنوادار  مشواهد  شود.      

بوزان  گردد و لذا موی بهیید می پژوهشاول  ۀبنابرای  فرضی

هوا  ارباوا ی باعو     نتیج  گرفوت کو  آموزش  ماوار     

یش صمیمیت شوجوی  شود  ا وت. نتوایج حاصول اش      افزا

اول با نتایج پژوهش انجام شود  بز وط گوابم  و     ۀفرضی

و اعتمواد    3(،1395اولیا و همکاران ) 6(،0222لزنسزن )

هماسوووتگی نزدیووو  دارد. حقیقتوووا  آموووزش   9،(1390)

ناوا  شوزد بوا آ  ها  ارباا ی ب  شوجوی  باعو  موی   ماار 

همدیگر رد و بدل کنند و بودی   ها را باتر بی  بتزانند پیام

گردد. بکرار بربی ، ادراکابشان نسات ب  همدیگر باتر می

شوزد کو    ها منجور بو  ایو  امور موی     و بمری  ای  ماار 

 ۀهوا  صوحی  را در خزانو   شوجی  ای  رفتارها و ماوار  

 مشکل زر ذخیر  داشت  باشند و در مزارع  رفتار  خزد ب

 ب  آناا مراجع  کنند.

 زر ک  مالحظ  گردید، بی  شوجی  همان چنی ،ه 

گرو  آشمایش و گرو  کنترل اش نظر بعارضا  شناشوزیی و  

شوزد. بنوابرای    ها  آن بهاو  معنادار  مشاهد  میمؤله 

بزان نتیجو   گردد و لذا می  دوم پژوهش بهیید میفرضی 

هووا  ارباووا ی در کوواهش گرفووت کوو  آمووزش  ماووار  

هووا  حاصوول اش یافتوو  بعارضووا  شناشووزیی مووؤثر ا ووت.

هوا  برنوز و همکواران    پژوهش حاضر با نتوایج پوژوهش  

و شوویلینگ و  12(،0226هانسووزن و لندبلنوود )  1(،1111)

 همسز ا ت. 11،(0223همکاران )

 

   گیرینتیجه

بزان گهت کو  بوا بزجو  بو      در بایی  ای  نتیج  می

بحقیقا  ذکر شد  اثربخشی آموزش  بارهوا موزرد بهییود     

زان علوت آن را در محتوزا و   بو  وت کو  موی   ررار گرفت  ا

ها  ای  رویکرد جستجز کرد. منشه نقص در اربااط برنام 

پریشانی هیجانی، ا وناد غلوط،    :)مانند باشدچیز  ک   هر

هوا  منا و  در   (، آموزش  غیور  بقزیت رالی و ۀباریخچ

بزانود بو  شوج در   هوا  ارباوا ی، موی   کس  ماار  ۀشمین

شناشوزیی   ۀنا   و باازد راب رفتارها  ارباا ی م ۀبز ع

هوا  رفتوار ،   بهکید ایو  رویکورد بور جناو      .کم  نماید

کارگیر   ارباا ی و حل مشکل ا ت. در درمان رفتار ، ب

اصزل درمان رفتار  مثل باادل رفتوار ، بقزیوت و بنایو     

گیور  بعوامال    باع  اصالح رفتار و جلزگیر  اش شوکل 

-هو   .شزدی  مینامنا   و بروش بعارض در روابط شوج

-اش ای  رویکرد اش آمزش  ماوار  گسترد   ۀچنی  ا تهاد

 شزد.ها  ارباا ی باع  باازد اربااط شوجی  می

 

 قدردانی
و یل  اش همکاران مراکز روانشناختی و بدی 

دانشگا   یاهزاش و معاونت محترم پژوهش ۀ شارمشاور

-اهزاش بشکر و ردردانی می شاپزرجند  علزم پزشکی

 گردد.
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The Effectiveness of Training of Communication Skills Based on 

Cognitive-Behavioral Approach on Marital Intimacy and Marital 

Conflicts among Couples of Ahvaz 
 

Shamsoidon Torfi Amidpur1*, Yousefali Attari2, Najmeh Hamid3 

 
Abstract 
Background and Objectives: In this study, The effectiveness 

of common, captive skills training based on behavioral-

cognitive approach was investigated to find real effective way 

to improve couples relationships. 

Subjects and Methods: The subjects of this research 

included 20 couples from Ahvaz, who were married 2 years 

ago and voluntarily participated in this study. The subjects 

were randomly assigned to receiving a communication 

training course. Intimacy Naire MIQ question and marital 

conflicts question Naire MCQ were used in this study. 

Research project was based on pretest–post test project with 

control group. 

Results: The results of hypotheses analysis using statistical 

approach of single variable and multivariable covariance 

analysis showed that training of communicative skills leads to 

increasing intimacy level and deceasing marital conflicts and 

its components. 

Conclusion: The results of this study showed the effect of 

communicative skills effectiveness in promoting intimacy 

level among couple. marital condition was discussed in detail. 

 

Keywords: Communicative skills, Behavioral–cognitive 

approach, Intimacy.     
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