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ســابقه و هــدف :توجــه بــه زندگــی زناشــویی و تــاش جهــت افزایــش مؤلفههــای مرتبــط بــا زندگــی
زناشــویی رشــد روزافزونــی را بــه خــود گرفتــه اســت ،چــرا کــه نمیتــوان جامعــه ســالم بــدون خانــواده
ســالم را متصــور بــود .بــر همیــن اســاس هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثربخشــی آمــوزش غنیســازی روابــط
بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی دانشــجویان متأهــل دانشــگاه خمینــی شــهر بــود.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک کارآزمایــی بالینــی بــا طــرح پیشآزمون-پسآزمــون همــراه بــا
گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را تمــام دانشــجویان زن متأهــل دانشــگاه خمینــی شــهر
اصفهــان تشــکیل میدادنــد .بــه منظــور انجــام پژوهــش ،تعــداد  32نفــر از دانشــجویان متأهــل زن دانشــگاه
آزاد خمینــی شــهر بــه شــیوه نمونهگیــری در دســترس و هدفمنــد انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی بــه دو
گــروه آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند .گــروه آزمــون در دوره آمــوزش غنیســازی روابــط طــی  7جلســه
 90دقیق ـهای شــرکت کردنــد و در گــروه کنتــرل هیــچ مداخل ـهای صــورت نگرفــت .ابــزار پژوهــش شــامل
مقیــاس کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی بــود .بــرای تحلیــل دادههــا از تحلیــل کوواریانــس بــا اســتفاده
از بســته نــرم افــزاری  SPSS-20اســتفاده شــد.
یافتههــا :تحلیــل نتایــج بیانگــر ایــن بــود کــه بیــن میانگیــن نمــرات مقیــاس کیفیــت زندگــی و رضایــت
زناشــویی شــرکتکنندگان برحســب عضویــت گروهــی (دو گــروه آزمــون و کنتــرل) پــس از تعدیــل تأثیــر
متغیــر پیشآزمــون تفــاوت معنــیداری وجــود دارد (.)P > 0/001
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت آمــوزش غنیســازی روابــط بــر کیفیــت زندگــی و رضایــت
زناشــویی میتــوان از ایــن روش جهــت افزایــش کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی و در نتیجــه آن
رضایــت از زندگــی زوجیــن بهــره بــرد.

مقدمه
ازدواج بــه عنــوان مهمتریــن و عالیتریــن رســم اجتماعــی ،بــرای
دســتیابی بــه نیازهــای عاطفــی و امنیــت افــراد ،همــواره مــورد
تائیــد بــوده اســت .ازدواج ،رابطــه انســانی پیچیــده ،ظریــف و پویــا
میباشــد کــه از ویژگیهــای خاصــی برخــوردار اســت .همچنیــن
توجــه بــه کانــون خانــواده ،محیــط ســالم و ســازنده ،روابــط گــرم
و تعامــات میــان فــردی عواملــی هســتند کــه میتواننــد موجــب
رشــد و پیشــرفت افــراد گردنــد [ .]1اگــر اعضــای یــک خانــواده
دارای کارکــرد بهنجــار باشــند ،زمینــه بــرای رشــد همــه جانبــه
تــک تــک اعضــاء خانــواده فراهــم میشــود .حــال آنکــه در بعضــی
مواقــع چنیــن زمینـهای فراهــم نمیشــود چــرا کــه خانــواده دچــار
مشــکالت گوناگونــی همچــون تعارضــات بیــن زوجیــن میگــردد
[.]2

خانــواده را میتــوان یــک واحــد عاطفــی و شــبکهای از روابــط
در هــم تنیــدهای دانســت کــه از پیونــد زناشــویی زن و مــرد بنــا
نهــاده شــده و رضایــت یــک فــرد از زندگــی زناشــویی بــه منزلــة
رضایــت وی از خانــواده محســوب میشــود و رضایــت از خانــواده
بــه مفهــوم رضایــت از زندگــی بــوده و در نتیجــه تســهیل در امــر
رشــد و تعالــی و پیشــرفت مــادی و معنــوی جامعــه را در برخواهــد
داشــت .ســازگاری در زندگــی و رضایــت حاصــل از آن خــود
بــه خــود بوجــود نمیآیــد ،بلکــه مســتلزم تــاش هــر دو زوج
اســت .بــه ویــژه در ســالهای اولیــه ســازگاری زناشــویی بســیار
بیثبــات اســت و روابــط در معــرض بیشــترین خطــر قــرار دارنــد
[ .]3از مهمتریــن مؤلفههــا در فرآینــد زندگــی زناشــویی زوجیــن،
کیفیــت زندگــی ( )Quality of lifeو رضایــت زناشــویی (Marital
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 )satisfactionآنــان اســت.
کیفیــت زندگــی ،مفهــوم وســیعی اســت کــه عرصههــای مختلــف
زندگــی همچــون وضعیــت مالــی ،کار ،عشــق ،مذهــب و همچنیــن
ســامت جســمی ،روانــی و اجتماعــی را در بــردارد .طبــق تعریــف
ســازمان بهداشــت جهانــی ،کیفیــت زندگــی عبــارت از تصــور
افــراد از موقعیــت خــود در زندگــی بــا توجــه بــه بافــت فرهنگــی
و سیســتمهای ارزشــی کــه در آن بــه ســر میبرنــد ،بــا در نظــر
گرفتــن اهــداف ،انتظــارات ،اســتانداردها و نگرانیهایشــان اســت
[ .]4میتــوان کیفیــت زندگــی را شــاخصی از توانایــی ســازگاری
مناســب بــا تمــام مخاطراتــی کــه فــرد و جهــان اطــراف او بــا
آنهــا مواجــه میشــود ،تعریــف کــرد .کیفیــت زندگــی در حفــظ
اعتمــاد بــه نفــس و حــس ســالم بــودن و نیــز تجربــه یــک زندگــی
دلپذیــر دارای اهمیــت اســت و گاهــی کیفیــت زندگــی بــه عنــوان
فاصلــهای بیــن انتظــارات فــرد و آنچــه کــه بــه انجــام رســیده
معطــوف میشــود .هــر چقــدر ایــن شــکاف کمتــر باشــد کیفیــت
زندگــی بهتــر میباشــد .کیفیــت زندگــی مفهــوم عمــدهای را کــه
موجــب رضایــت از زندگــی میشــود ،دربرمیگیــرد ،ایــن مفاهیــم
شــامل ســامتی خــوب ،مســکن مناســب ،اشــتغال ،امنیــت شــخصی
و خانوادگــی ،آمــوزش و اوقــات فراغــت اســت [.]5
 )1995( Salaبــه بیــان دو موضــوع در ارتبــاط بــا کیفیــت زندگــی
پرداخــت ،ذهنــی بــودن و چندبعــدی بــودن کیفیــت زندگــی .در
ایــن مفهــوم ذهنــی بــودن کیفیــت زندگــی بــه درک و رضایــت
فــرد از ســطح عملکــردی خــود کــه شــامل فعالیتهــای روزمــره
(ماننــد پوشــیدن لبــاس) و مهارتهــای زندگــی مســتقل (ماننــد
خریــد کــردن) اســت ،مربــوط میشــود و چندبعــدی بــودن
کیفیــت زندگــی نیــز بــه ســامت جســمی ،عملکــردی ،عاطفــی و
اجتماعــی فــرد اشــاره دارد [.]6
از طرفــی رضایــت زناشــویی یکــی از مهمتریــن مالکهــای
عملکــرد ســالم نهــاد خانــواده اســت .رضایــت زناشــویی فرآینــدی
اســت کــه در طــول زندگــی زوجیــن بــه دســت میآیــد و الزمــه
آن انطبــاق ســلیقهها ،شــناخت صفــات شــخصیتی ،ایجــاد قواعــد
رفتــاری و شــکلگیری الگوهــای مــراودهای اســت [ .]7رضایــت
زناشــویی بــه عنــوان یــک ارزیابــی ذهنــی از کیفیــت کلــی ازدواج
و اینکــه تــا چــه انــدازه نیازهــا ،انتظــارات و تمایــات در ازدواج
بــرآورده میشــود ،تعریــف شــده اســت [ .]8ســاروخانی رضایــت
زناشــویی را یــک متغیــر نگرشــی میدانــد و بنابرایــن بــر اســاس
ایــن دیــدگاه رضایــت زوجــی یــک خصوصیــت فــردی زن و شــوهر
بشــمار م ـیرود [ .]9بــر پایــه ایــن تعریــف ،رضایــت زناشــویی در
واقــع نگــرش مثبــت و لــذت بخشــی اســت کــه زن و شــوهر از
جنبههــای گوناگــون روابــط زناشــویی خــود دارنــد و نارضایتــی
زناشــویی در واقــع نگــرش منفــی و ناخشــنود از جنبههــای
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گوناگــون روابــط زناشــویی اســت کــه حتــی بــر کیفیــت زندگــی
آنهــا تأثیــر گــذار اســت .بســیاری از زنــان و مــردان زمانــی کــه
روابــط زناشــویی آنهــا بــه بــن بســت میرســد کیفیــت زندگــی
بســیار پایینــی را تجربــه میکننــد.
تاکنــون روشهــای مختلفــی جهــت افزایــش مؤلفههــای
زندگیهــای زناشــویی بــه کار بســته شــده اســت .از جملــه
روشهایــی کــه بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی زوجیــن و رضایــت
زناشــویی بــه کار بســته میشــود ،غنیســازی روابــط اســت.
غنیســازی روابــط ســهم بزرگــی را در رشــد و بالندگــی میلیونهــا
زوج بــه خــود اختصــاص داده اســت .غنیســازی حرکــت بــرای
رشــد رابطــه زناشــویی اســت و بــه تقویــت رابطــه از طریــق ایجــاد
اهــداف و جهتهایــی بــرای ازدواج میانجامــد [ .]10غنیســازی
بــه ســبکها و شــیوههای مختلفــی صــورت میگیــرد و هــر
کــدام از ایــن شــیوهها میــزان تاثیرگــذاری متفاوتــی دارنــد .ولــی
بــر اســاس پژوهشهــای صــورت گرفتــه شــیوه ارتقــاء روابــط
( )Relationship Enhancementبیشــترین میــزان اثرگــذاری و
مطلوبیــت را داشــته و نتایــج پژوهشهــا در مرحلــه پیگیــری نیــز
پایایــی و اثرگــذاری ایــن شــیوه را بیشــتر از ســایر روشهــا نشــان
داده اســت [ .]10ایــن رویکــرد ،تلفیقــی از چهــار رویکــرد اساســی
در روان درمانــی اســت .ایــن رویکردهــا شــامل روان پویایــی،
رفتــاری ،انســانگرایی و رویکــرد بیــن فــردی اســت کــه از هــر
رویکــرد ،مفاهیمــی انتخــاب شــده و نهایتــاً بــه صــورت یــک کل
یکپارچــه کنــار هــم قــرار گرفتهانــد [.]11
خانــواده یــک نظــام اجتماعــی و طبیعــی اســت کــه ویژگیهــای
خــاص خــود را دارد .همــه خانوادههــا بــر مبنــای ویژگیهایــی
همچــون محبــت ،وفــاداری و تــداوم عضویــت پایدارنــد و همیــن
ویژگیهــا خانــواده را از ســایر نظامهــای اجتماعــی متمایــز
میســازد [ .]12در میــان هــر زوج ارتباطاتــی رد و بــدل میشــود
کــه منجــر بــه ایجــاد یــک گســتره وســیع شــده و ایــن گســتره
برهــم اثــر گذاشــته و در نتیجــه یــک فضــای ایــده آل را بــرای رشــد
فراهــم مینمایــد ،یــا بالعکــس تمامــی ایــن مراحــل و ارتباطــات بــه
شــکل نادرســت پیــش مـیرود تــا اینکــه ایــن گســترهٔ ارتباطــی یــک
تعامــل معیــوب را بوجــود آورده و باعــث ایجــاد مشــکالت زناشــویی
میگــردد .عوامــل متعــددی روابــط زناشــویی بیــن زوجیــن را در
گــذر زمــان تهدیــد میکننــد و ســبب فرســایش عشــق و صمیمیــت
در بیــن همســران میگردنــد .بیتردیــد رفتــار در چهارچــوب روابــط
بــه گونـهای چشــمگیر تحــت تأثیــر عوامــل شــناختی قــرار دارد .زیرا
افــراد بــا مجموعـهای از انتظــارات و باورهــا دربــاره همســران و رفتــار
آنهــا و بــه طــور کلــی دربــاره ازدواج ،پــا بــه عرصــه رابطــه زناشــویی
میگذارنــد و بــه نظــر میرســد بســیاری از باورهــا غیرواقــع بینانــه و
غیرمنطقــی اســت .در نتیجــه کیفیــت زندگــی همســران تحــت تأثیر

امینی و همکاران
روابــط بیــن آنهــا اســت .بــه عبــارت دیگــر نداشــتن مهارتهــای
ارتباطــی در رابطــه زناشــویی منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی و
در نهایــت فروپاشــی زندگــی زوج میشــود .بــا توجــه بــه یافتههــای
مطالعــات ،از جملــه پژوهــش  Brooksو همــکاران [ ]13کــه حاکــی
از تأثیــر مثبــت آمــوزش غنیســازی روابــط بــر بهبــود عملکــرد و
رضایــت زناشــویی زوجیــن اســت ،انتظــار مـیرود نتایج ایــن پژوهش
کارآیــی ایــن شــیوه را بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی و رضایــت
زناشــویی خانوادههــای ایرانــی نیــز نشــان دهــد .قابــل ذکــر اســت
کــه دلیــل عمــده رضایــت زناشــویی دانشــجویان متأهــل بــه عنــوان
متغیــر مــورد بررســی پژوهــش ،رشــد روزافــزون میــزان طــاق در
جامعــه تحصیــل کــرده کشــور بــوده اســت .بنابرایــن پژوهــش حاضــر
بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش غنیســازی روابــط بــر ارتقــاء
کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی دانشــجویان متأهــل طراحــی و
اجــرا گردیــد.
مواد و روشها
روش پژوهــش حاضــر ،کارآزمایــی بالینــی بــا طــرح پیشآزمــون-
پسآزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری شــامل
کلیــه دانشــجویان متأهــل زن دانشــگاه خمینیشــهر اصفهــان
بــود .مالکهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از :ســن 20
تــا  35ســال ،دانشــجوی زن دانشــگاه خمینیشــهر ،ســپری شــدن
حداقــل  2ســال از تاریــخ ازدواج آزمودنیهــا و مالکهــای خــروج
از پژوهــش عــدم تمایــل بــه ادامــه شــرکت در پژوهــش و غیبــت در
جلســات آموزشــی بــود .بــا توجــه بــه مالکهــای ورود و خــروج32 ،
نفــر از دانشــجویان متأهــل زن دانشــگاه خمینیشــهر بــا اســتفاده
از روش نمونهگیــری در دســترس و هدفمنــد انتخــاب و بــه صــورت
تصادفــی بــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند ( 16نفــر
در گــروه آزمــون و  16نفــر در گــروه کنتــرل) .دلیــل اســتفاده از
ایــن میــزان حجــم نمونــه ،رجــوع بــه منابــع علمــی بــوده کــه
تعــداد حجــم نمونــه را در پژوهشهــای کارآزمایــی بالینــی بــرای
هــر گــروه  15نفــر پیشــنهاد دادهانــد [ .]14روش نمونهگیــری
بدیــن صــورت بــود کــه بــا مراجعــه بــه دانشــکدههای دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد خمینــی شــهر و شناســایی دانشــجویان زن
متأهــل از آنــان درخواســت گردیــد کــه بــه پرسشــنامههای
پژوهــش پاســخ دهنــد .ســپس  32نفــر از افــرادی کــه کمتریــن
نمــره را در پرسشــنامههای رضایــت زندگــی و رضایــت زناشــویی
کســب کــرده بودنــد ،انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در گروههــای
آزمــون و کنتــرل گمــارده شــدند .گــروه آزمــون در دوره آمــوزش
غنیســازی روابــط طــی  7جلســه نــود دقیق ـهای شــرکت کردنــد
و در گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــهای صــورت نگرفــت .جلســات

آموزشــی غنــی ســازی روابــط بــه وســیله پژوهشــگر و بــا نظــارت
اســاتید راهنمــا و مشــاور بــه ترتیــب جــدول  1اجــرا گردیــد.

ابــزار جمــع آوری اطالعــات در پژوهــش حاضــر شــامل
پرسشــنامه کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی بــود.
پرسشــنامه کیفیــت زندگــی ســازمان بهداشــت جهانــی؛ ایــن
پرسشــنامه فــرم کوتــاه شــده و مختصــر پرسشــنامه کیفیــت
زندگــی  100ســؤالی ســازمان بهداشــت جهانــی میباشــد.
ایــن پرسشــنامه حــاوی  26ســؤال اســت کــه ســؤال اول
کیفیــت زندگــی و ســؤال دوم وضعیــت ســامت را بــه طــور
کلــی مــورد پرســش قــرار میدهــد 24 .ســؤال بعــدی بــه
ارزیابــی کیفیــت زندگــی در  4حیطــه ســامت جســمانی،
روانشــناختی ،روابــط اجتماعــی و ســامت محیــط زندگــی
میپــردازد [ .]15هــر یــک از حیطههــا بــه ترتیــب دارای
 3 ،6 ،7و  8ســؤال میباشــند کــه بــا طیــف لیکــرت  1تــا 5
گزینــهای نمرهدهــی میشــوند .نحــوه نمرهدهــی ســؤاالت
 4 ،3و  26بــه صــورت وارونــه میباشــد .پــس از انجــام
محاســبات الزم در هــر حیطــه بــه تفکیــک معــادل 4-20
نمــره بــه دســت خواهــد آمــد کــه در آن  4نشــانه بدتریــن و
 20نشــانه بهتریــن وضعیــت حیطــه مــورد نظــر اســت [.]5
نجــات و همــکاران ضریــب آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه در
جمعیــت ســالم را در حیطــه ســامت جســمانی ،ســامت
روانــی ،روابــط اجتماعــی و ارتباطــات محیطــی بــه ترتیــب
برابــر بــا  0/55 ،0/73 ،0/77و  0/84و همچنیــن ضریــب
پایایــی روش بازآزمایــی را پــس از دو هفتــه  0/77گــزارش
کردهانــد [ .]5ایــن پرســشنامه در ایــران توســط نصیــری و
همــکاران ترجمــه و اعتباریابــی و ســاختار عاملــی آن تائیــد
شــده اســت ،بدیــن صــورت کــه از ســه روش بازآزمایــی بــا
فاصلــه ســه هفتـهای ،تنصیفــی و آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب
برابــر بــا  0/84 ،0/67و  0/87بــوده اســت [.]16
مقیــاس رضایــت زناشــویی ()Dyadic Adjustment Scale؛
در ایــن پژوهــش از مقیــاس رضایــت زناشــویی اســپنیر
اســتفاده شــد .ایــن مقیــاس یــک ابــزار  32ســؤالی بــرای
ارزیابــی کیفیــت رابطــه زناشــویی از نظــر زن و شــوهر
یــا هــر دو نفــری اســت کــه بــا هــم زندگــی میکننــد،
ایــن مقیــاس توســط اســپنیر در ســال  1976بــرای
ســنجش میــزان ســازگاری زوجــی تهیــه شــده اســت.
ایــن پرسشــنامه دارای مقیاسهــای رضایــت زناشــویی،
همبســتگی زوجــی ،توافــق زوجــی ،ابــراز محبــت میباشــد
[ .]1در ایــن پژوهــش فقــط از نمــرات مؤلفــه رضایــت
زناشــویی اســتفاده شــد .نمــرهٔ کل ســؤاالت پرسشــنامه
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جدول  :1شیوه اجرای مهارتهای غنیسازی روابط زناشویی در بین شرکت کنندگان گروه آزمون
جلسات

اهداف جلسه
 )1آشنایی با اعضاء شرکتکننده و معارفه آنها به همدیگر
 )2بیان اهداف و چهارچوبهای اساسی برنامه کار

جلسه اول (آشنایی با اعضا و بیان منطق و اهداف
جلسات آموزشی)

 )3دریافت اهداف اعضاء برای شرکت در جلسات
 )4جمعبندی و بیان اهداف مشترک گروهها
 )5عقد قرارداد و گرفتن تعهد برای شرکت منظم و مشارکت در فعالیتهای گروه
 )6انجام ارزیابیهای اولیه
 )1بررسی مشکل از نظر هر یک از زوجین

جلسه دوم (آموزش چهارچوب دهی مجدد
شناختی)

 )2آگاه کردن زوجین نسبت به انواع تفکرات غیرمنطقی و خودانگیخته
 )3آموزش اصول A – B – C
 )4روشهای مقابله با باورهای غیرمنطقی
 )5آموزش روش مجادله برای اصالح باورهای غیرمنطقی
 )1تعریف صمیمیت و ابعاد آن

جلسه سوم (آموزش صمیمیت در بین زوجین)

 )2آموزش چگونگی برقراری صمیمیت
 )3تمرین شیوههای صمیمیت
 )4بازخورد اجرای راه حلها
 )1بیان اهمیت روابط جنسی

جلسه چهارم (آموزش بهبود ارتباط جنسی)

 )2بیان چرخه مسائل جنسی
 )3عوامل بازدارنده رابطه صحیح جنسی
 )4تشخیص و درمان اسطورههای جنسی غلط
 )1تعریف مفهومی تعارض زناشویی
 )2درک طبیعی بودن وجود تعارض بین زوجین
 )3استخراج شیوههای متداول برخورد با تعارض در بین شرکتکنندگان

جلسه پنجم (بررسی شیوههای حل تعارض)

 )4بحث و نتیجهگیری شیوههای متداول برخورد با تعارض در هر گروه و فرآیندهای حل
تعارض
 )5آموزش قواعد و شیوه صحیح حال تعارض
 )6تمرین شیوه صحیح حل تعرض
 )7دریافت بازخورد و واکنش از شرکتکنندگان
 )1تأثیر نگرش به خود در چگونگی حل مسئله

جلسه ششم (حل تعارض از طریق آموزش حل
مسئله)

 )2شناسایی فرآیند حل مسئله
 )3مراحل فرآیند حل مسئله
 )4عوامل بازدارنده حل مسئله
 )1آموزش چگونگی برخورد با بچهها

جلسه هفتم (آموزش مدیریت منزل)

 )2آموزش چگونگی برخورد با نقشهای جنسیتی (مساوات طلبانه)
 )3آموزش چگونگی برخورد با مشکالت و مسائل مالی
 )4آموزش چگونگی برخورد با خانوادههای اصلی
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امینی و همکاران

بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت (کامــ ً
ا مخالفــم :نمــره صفــر
تــا کامــ ً
ا موافقــم :نمــره  )5بیــن صفــر تــا  160میباشــد.
نمــرات باالتــر نشــان دهنــدهٔ رابطـهٔ بهتــر یــا ســازگاری بهتری
بیــن زوجیــن اســت .کل مقیــاس دارای آلفــای کرونبــاخ 0/96
اســت کــه از همســانی درونــی قابــل توجهــی حکایــت دارد.
همســانی درونــی خــرده مقیاسهــا بیــن خــوب تــا عالــی
اســت (رضایــت زوجــی  ،0/94همبســتگی زوجــی ،0/81
توافــق زوجــی  ،0/90ابــراز محبــت  .)0/73همچنیــن اســپینر
روایــی ســازهای و محتوایــی ایــن مقیــاس را مطلــوب و مــورد
تائیــد گــزارش نمــوده اســت .مقیــاس رضایــت زناشــویی بــا
قــدرت تمیــز دادن زوجهــای متأهــل و مطلقــه در هــر ســؤال،
روایــی خــود را بــرای گروههــای شــناخته شــده نشــان داده
اســت .ایــن مقیــاس از روایــی همزمــان نیــز برخــوردار بــوده
و بــا مقیــاس رضایــت زناشــویی  Locke-Wallaceهمبســتگی
دارد [ .]1حــاج ابــول زاده در پژوهــش خــود بــه منظــور
تعییــن ضریــب پایایــی پرسشــنامه ،روش بازآزمایــی را بــا
فاصلــه زمانــی یــک هفتــه ،روی نمونــهای متشــکل از 15
زوج اجــرا نمــود .ضریــب همبســتگی بیــن نمــرات مــردان و
زنــان طــی دو بــار اجــرا ،در نمــره کل  ،0/81مقیــاس رضایــت
زناشــویی  ،0/68همبســتگی زناشــویی  ،0/81توافــق زناشــویی
 0/77و ابــراز محبــت  0/78گــزارش گردیــد [.]17
در ایــن پژوهــش بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از دو ســطح
آمــار توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده شــد .در ســطح آمــار
توصیفــی از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و در ســطح آمــار
اســتنباطی بــرای بررســی معنــیداری آمــوزش غنیســازی
روابــط بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی
دانشــجویان متأهــل زن دانشــگاه خمینــی شــهر از تحلیــل
کواریانــس در ســطح معنــیداری کمتــر از  0/05اســتفاده
گردیــد.

( 23/13درصــد) مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه افــراد نمونــه پژوهــش همگــن نبودنــد امــا بــه
توجــه بــه گارش تصادفــی افــراد در گروههــای آزمــون و
کنتــرل ،ایــن پیــش فــرض بــرآورده شــده اســت .پیــش فــرض
تســاوی واریانسهــا بــرای نمــرات مؤلفــه کیفیــت زندگــی و
رضایــت زناشــویی در جــدول  2بررســی و تائیــد شــده اســت.
همچنیــن بــا اســتفاده از آزمــون کلموگروف-اســمیرنوف
پیــش فــرض نرمــال بــودن توزیــع نمــرات پیشآزمــون در
خصــوص متغیرهــای کیفیــت زندگــی ( )P = 0/141و رضایــت
زناشــویی ( )P = 0/081بررســی و تائیــد گردیــد.
میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات پیشآزمــون ،پسآزمــون
کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی در دو گــروه آزمــون
و کنتــرل در جــدول  3ارائــه شــده اســت .طبــق یافتههــا،
میانگیــن نمــرات کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی گــروه
آزمــون در مرحلــه پیشآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا 275/89
و  33/75بــوده اســت کــه ایــن مقــدار در مرحلــه پسآزمــون
عــدد  342/50و  43/43اســت .در گــروه گــواه میانگیــن نمرات
کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی در مرحلــه پیشآزمــون
بــه ترتیــب  254/97و  ،34/5در مرحلــه پسآزمــون 236/65
و  35بــوده اســت.
نتایــج حاصــل از تحلیــل کوواریانــس نمــرات پسآزمــون
کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی در دو گــروه آزمــون
و کنتــرل در جــدول  4آمــده اســت .طبــق یافتههــا ،بیــن
میانگیــن نمــرات مقیــاس کیفیــت زندگــی و رضایــت
زناشــویی شــرکتکنندگان برحســب عضویــت گروهــی
(دو گــروه آزمــون و کنتــرل) پــس از تعدیــل تأثیــر متغیــر
پیشآزمــون تفــاوت معنــیداری مشــاهده شــده اســت
( .)P > 0/001میــزان تأثیــر آمــوزش متغیــر مســتقل بــر
مؤلفههــای کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی بــه ترتیــب
 83و  64درصــد بــوده اســت .همچنیــن یافتههــا نشــان داد
کــه متغیــر پیــش آزمــون بــا توجــه بــه تأثیــر معن ـیدار در
نمــرات پــس آزمــون میتوانســت روایــی درونــی پژوهــش را
متأثــر ســازد کــه ایــن اثــر توســط تحلیــل کواریانــس از اثــر
اصلــی پژوهــش تفکیــک گردیــد.

یافتهها

یافتههــای جمعیــت شــناختی نشــان داد کــه بیشــترین
افــراد شــرکت کننــده  25ســاله ( 31/7درصــد) ،تــرم اول
کارشناســی ارشــد ( 27/33درصــد) و در رشــته مشــاوره

جدول  :2نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای دو گروه در جامعه
ضریب F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنیداری

متغیر
کیفیت زندگی

0/82

1

30

0/37

رضایت زناشویی

0/53

1

30

0/47
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مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395
جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه آزمون و کنترل
گروههای مطالعه

پسآزمون ،میانگین  ±انحراف معیار

پیشآزمون ،میانگین  ±انحراف معیار

کیفیت زندگی
آزمون

32/94 ± 275/89

22/06 ± 342/50

کنترل

34/89 ± 254/97

30/24 ± 236/65

رضایت زناشویی
آزمون

3/19 ± 33/75

5/85 ± 43/43

کنترل

5/73 ± 34/5

4/7 ± 35

جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

ضریب F

سطح معنیداری

میزان تأثیر

توان آماری

کیفیت زندگی
پیش آزمون

7319/95

1

7319/95

15/48

گروهبندی

67255/81

1

67255/81

142/31

> 0/001

پیش آزمون

484/26

1

484/26

38/83

گروهبندی

655/93

1

655/93

52/59

> 0/001

رضایت زناشویی

بحث

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش
غنیســازی روابــط بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی و رضایــت
زناشــویی دانشــجویان متأهــل زن دانشــگاه خمینیشــهر انجــام
گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش غنیســازی روابــط
بــر ارتقــاء کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی دانشــجویان
متأهــل زن تأثیــر معنـیدار داشــته اســت .نتیجــه ایــن فرضیــه
بــا یافتههــای مطالعــات گذشــته از جملــه  Carsonو همــکاران
[ Accordino ،]18و همــکاران [ Brooks ،]11و همــکاران [،]13
[ ،]20[ Shollenberger ،Duqutte ]19ســپهوند و همــکاران
[ ،]21میــری و همــکاران [ ]22و نظریپــور [ ]23همســو
اســت و همچنیــن از دیــدگاه نظــری بــا نظــرات  Hahlwegو
همــکاران [ ]24و  Bergerو همــکاران [ ]10همخوانــی دارد.
در تبییــن و تحلیــل نتایــج پژوهــش میتــوان گفــت کــه افــراد
در روش غنیســازی روابــط مهارتهایــی را میآموزنــد کــه
منجــر بــه تغییــر رفتــار در خــود و همسرشــان میشــود و
بــه مــرور زمــان توانمنــدی ایجــاد ســبک زندگــی جدیــد را
مییابنــد .از آنجایــی کــه ایــن ســبک بــا توافــق همســران
اتخــاذ میشــود ،آنهــا یــاد میگیرنــد چگونــه بــا مــرور زمــان
رفتارهــا و ســبکهای ارتبــاط زناشــویی نامطلوبشــان را بــا
کمــک هــم تغییــر دهنــد [ ]25و کیفیــت زندگــی خــود و
28

> 0/001

> 0/001

0/34

0/96

0/83

1

0/57

1

0/64

1

همسرشــان را ارتقــاء ببخشــند .همچنیــن نتایــج پژوهشهــای
 Wenzelو همــکاران [ Botvin ،]26و همــکاران [ ]27و بیگــی
و همــکاران [ ]28حاکــی از ارتقــاء ســطح کیفیــت زندگــی در
اثــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی میباشــد کــه بــا کمــی
دقــت میتــوان متوجــه شــد کــه مهارتهــای مشــترکی در
آمــوزش مهارتهــای زندگــی و آمــوزش غنیســازی روابــط
از جملــه مهارتهــای ارتباطــی ،مهارتهــای حــل مســئله و
حــل تعــارض و مهــارت همدلــی وجــود دارد .در نتیجــه بــا
داللــت بــر نتایــج پژوهشهــای مذکــور میتــوان بیــان نمــود
کــه آمــوزش غنیســازی روابــط در ارتقــاء کیفیــت زندگــی
اثربخــش اســت.
همچنیــن بایــد اشــاره نمــود کــه  Bergerو همــکاران []10
معتقدنــد ،آمــوزش غنیســازی روابــط حرکتــی بــرای رشــد رابطــه
زناشــویی اســت کــه از طریــق ایجــاد اهــداف و ســمت و ســوهایی
بــرای ازدواج ،بــه تقویــت رابطــه میانجامــد و نکتــه مهــم دیگــر
آن اســت کــه بــه طــور کلــی ایــن آموزشهــا عمدتــاً آمــوزش
مهارتهــای ارتباطــی ،ایجــاد رضایتمنــدی از ارتبــاط ،گــوش دادن
فعــال ،مهارتهــای کنتــرل تعــارض و کشــمکش ،مهارتهــای
حــل مســئله ،یادگیــری رفتــار جــرأت ورزانــه ،کنتــرل عواطــف و
هیجانــات ،افزایــش آگاهــی و شــناخت زوجهــا از خویشــتن ،دیگــری
و زندگــی مشــترک و تحکیــم روابــط و مناســبات عاطفــی میــان

امینی و همکاران
آنهــا را شــامل میشــود کــه در بســیاری از برنامههــای آموزشــی
غنیســازی روابــط بــر اهمیــت تمرینهــای ارتباطــی ،روشــن
ســاختن محیطهــای بــدون توافــق ،افزایــش رضایتمنــدی در میــان
زوجهــا ،مفهــوم انتظــارات زوجهــا از زندگــی و تأثیــر ایــن انتظــارات
بــر روابــط میــان آنهــا تأکیــد میشــود کــه پیامــد مــوارد مذکــور
افزایــش رضایــت زناشــویی زوجیــن اســت.
بــه عبــارت دیگــر مهارتهایــی کــه بــه افــراد آمــوزش داده میشــود
باعــث تغییــرات مثبتــی در روابــط زوجــی ســالم ،توانایی حل مســئله
بــه روشــی دو ســونگر و منصفانــه ،توانایــی حفــظ جــو مراقبتــی در
طــول بحــث و حــل مســئله ،توانایــی اتخــاذ دیــدگاه فــرد دیگــر،
توانایــی کاهــش دادن چرخههــای تعامــل منفی-منفــی و خشــم و
توانایــی تغییــر در الگوهــای رفتــاری مــورد انتظــار فــرد میشــود .در
نتیجــه میتــوان گفــت مهارتهــای آموختــه شــده بــه خوبــی در
ارتقــاء رضایــت زناشــویی تأثیرگــذار بــوده اســت .مهــارت ابرازگــری
شــرکت کننــدگان را قــادر بــه فهــم بهتــر منابــع اســترس ،نیازهــا و
تمایالتشــان میســازد و بــه طریقــی کــه کمتریــن احتمــال ایجــاد
واکنشهــای دفاعــی ،اضطــراب ،خصومــت و تعــارض وجــود داشــته
باشــد و بیشــترین احتمــال فراخوانــی فهــم همدالنــه ،همــکاری و
حمایــت وجــود داشــته باشــد ،قــادر بــه ابرازگــری در مقابــل دیگــران
میشــوند .ایــن مهــارت افــراد را در فرآینــد حــل تعــارض و حــل
مســئله بــه صــورت ســریع و موفقیتآمیــز و بــا اضطــراب کمتــر،
یــاری میکنــد .مهــارت همدلــی ،شــرکتکنندگان را بــرای فهــم
دلســوزانه بیشــتر از نیازهــای طــرف مقابــل در زمینههــای نیازهــای
هیجانــی ،روانشــناختی و نیازهــای بیــن فــردی و تمایــات دیگران و
فراخوانــی رفتارهــای بــاز ،صادقانــه ،قابــل احتــرام و اعتماد ،مشــترک،
رفتارهــای همحســی ،نظارتــی و صمیمــی بــا دیگــران بــا ســرعت و
میــزان بیشــتر آمــاده میســازد .مهــارت بحــث و مذاکــره بــه زوجهــا
بــرای حفــظ فضــای عاطفــی مثبــت آموختــه میشــود ،تــا هنــگام
بحــث از موضوعــات مجادلــه برانگیــز ،بــا اســتفاده از ایــن مهارتهــا
از افزایــش خشــم جلوگیــری شــود [ .]11مجموعــه ایــن عوامــل
باعــث افزایــش رضایــت زناشــویی در زندگــی شــرکتکنندگان شــود.
حــال بــا توجــه نتایــج پژوهــش حاضــر و پژوهشهــای مشــابه کــه

حاکــی از تأثیــر آمــوزش غنیســازی روابــط بــر ارتقــاء کیفیــت
زندگــی و رضایــت زناشــویی دانشــجویان دارد ،الزم اســت در مراکــز
مشــاوره ،کلینیکهــا ،مراکــز بهداشــتی درمانــی و همچنیــن در
ســازمانها بــر آمــوزش غنیســازی روابــط بــرای مراجعــان،
شــهروندان و کارکنــان ســازمانها توجــه ویــژهای شــود و در دســتور
کار مســئولین حمایــت از خانــواده قــرار گیــرد.
در ایــن پژوهــش بــا همگــن کــردن گروههــا ســعی بــر ایــن شــد
کــه نتایــج علّــی اطمینــان بخشتــری حاصــل شــود ،بــا ایــن حــال
هماننــد همــه پژوهشهــا ،ایــن پژوهــش نیــز بــا محدودیتهــای
زیــر مواجــه بــوده اســت .عــدم اســتفاده از شــرکتکنندگان بیشــتر
از  35ســال و کمتــر از  20ســال در پژوهــش و گالیــه برخــی از
خانمهــا مبنــی بــر عــدم توجــه و جــدی نگرفتــن تغییــرات حاصــل
شــده در آنهــا توســط همسرانشــان از جملــه ایــن محدودیتهــا
بــود .مبتنــی بــر محدودیتهــای حاصــل از پژوهــش و بــا توجــه
بــه عــدم محدودیــت ســنی شــیوه غنیســازی روابــط ،پیشــنهاد
میگــردد پژوهشهــای مشــابهی در ردههــای ســنی متفاوتــی
صــورت گیــرد و در نهایــت در یــک پژوهــش جامــع نیــز تمــام ایــن
پژوهشهــا مــورد کنــد و کاو و بررســی قــرار گرفتــه و اثربخشــی
آمــوزش غنیســازی روابــط در تمــام ســنین مقایســه گــردد.
همچنیــن پیشــنهاد میشــود کــه برنامــه آمــوزش غنیســازی
روابــط بــه صــورت مشــترک بــر روی زوجیــن اجــرا گــردد.
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه تأثیــر معنـیدار آمــوزش غنیســازی روابــط بــر کیفیــت
زندگــی و رضایــت زناشــویی دانشــجویان زن متأهــل دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد خمینــی شــهر ،میتــوان از ایــن روش آموزشــی در
ارتقــاء کیفیــت زندگــی و رضایــت زناشــویی زنــان متأهــل بهــره بــرد.
تشكر و قدرداني
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد بــوده کــه
بدیــن جهــت از تمــام شــرکت کننــدگان در پژوهــش و مســئولین
دانشــگاه آزاد اســامی خمینــی شــهر تشــکر میگــردد.
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Abstract
Background and Objectives: Attention to marital life and trying to increase the
components associated with marital life has dramatically increased, since a healthy society
cannot be achieved without a healthy family. Therefore, the purpose of the present study was
to investigate the effectiveness of relationships enrichment teaching on the improvement
of quality of life and marital satisfaction in students at the University of Khomeini Shahr.
Materials and Methods: This was a semi-experimental study with pretest post-test
and control group research design. The statistical population of the study included all
married females at the University of Khomeini Shahr. In order to perform the study, 32
married female students were selected through convenient sampling method and divided
equally to experimental and control groups. The experimental group participated in
relationship enrichment teaching courses during seven 90-minute sessions and there was
no intervention for the control group. The study instrument was quality of life and marital
satisfaction scale. Covariance analysis was applied via the SPSS 20 software to analyze the
data.
Results: The data analysis revealed that there was a significant difference between
quality of life and marital satisfaction of the participants, according to group membership
(experimental and control groups) after adjusting the effect of pretest variables (P ˂ 0.001).
Conclusions: Considering the positive effect of relationships enrichment training on
quality of life and marital satisfaction, this method could be used to increase quality of life
and marital satisfaction and finally couples’ life satisfaction.

