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Abstract
Aim and Background: Educating couples is very important to resolve the conflicts created in marital
relationship. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of relationship
enrichment program training in reducing latent communication aggression and increasing relationship
maintenance strategies.
Methods and Materials: The method of the study was semi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up
with control group design. The statistical population included all couples seeking divorce who referred to the
Pre-Divorce Counseling Center of the Deputy for Prevention of Justice located in the city of Karaj in 1400-99. A
total of 21 couples using simple random sampling method were selected and divided into two experimental
groups (each the group was divided into 7 pairs and a control group (7 pairs). The experimental groups
underwent communication enrichment training (7 sessions of 90 minutes). But the control group did not receive
any intervention. Hidden communication aggression questionnaires (1) and relationship retention strategies
(RMSM) were used to collect information. Multivariate analysis of covariance, analysis of covariance, Tukey
and Scheffe post hoc test and repeated measures of multivariate (profile analysis) were used to analyze the data.
SPSS software version 25 was used to analyze the data.
Findings: The results showed that relationship-based enrichment training was effective in reducing
communication aggression in the post-test and follow-up stages (P≤0.001). Also, training based on
communication enrichment was effective in increasing relationship maintenance strategies in the post-test and
follow-up stages (P≤0.001).
Conclusions: According to the findings, it can be stated that the effectiveness of relationship enrichment
program training is effective in reducing latent communication aggression and increasing relationship
maintenance strategies.
Keywords: Relationship enrichment program training, latent communication aggression, relationship
maintenance strategies.
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زمینه و هدف :آموزش به زوجین برای حل تعارضات ایجادشده در رابطه زناشویی اهمیت زیادی دارد و درمانگران با ارائهی آموزشهای مختلف سععی
بر این داشته و دارند تا به شیوهای عمل نمایند که زوجین به روش بهتری با هم ارتباط برقرار کنند .بعر ایعن اسعاه هعدز از هع وهض حاضعر بررسعی
اثربخشی آموزش برنامه غنیسازی رابطه در کاهض هرخاشگری ارتباطی هنهان و افزایض راهبردهای حفظ رابطه میباشد.
مواد و روشها :روش تحقیق نیمهآزمایشی با طرح هیضآزمون ،هسآزمون با گروه کنترل همراه با مرحله هیگیری  45روزه است .جامعه آماری شعامل
کلیه زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره هیض از طالق معاونت هیشگیری دادگستری واقع در شهر کرج در سال  99-98بودند .تعداد 21
زوج که توانستند با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایض (هر گروه  7زوج) و یع گعروه کنتعرل ( 7زوج) قعرار
گرفتند .گروههای آزمایض تحت آموزش غنیسازی ارتباط ( 7جلسه  90دقیقهای) قعرار گرفتنعد .از هرسشعنامههعای هرخاشعگری ارتبعاطی هنهعان ( )1و
راهبردهای حفظ رابطه ( )RMSMبهمنظور گردآوری اطالعات استفاده شد .از تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،آزمون تعقیبی توکی و شفه و اندازهگیری
مکرر چندمتغیری (تحلیل هروفایل) جهت تحلیل دادهها استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر غنیسازی رابطه در کاهض هرخاشگری ارتباطی در مراحل هسآزمون و هیگیعری معثثر بعود (.)p>0/001
همچنین آموزش مبتنی بر غنیسازی ارتباط در افزایض راهبردهای حفظ رابطه در مراحل هسآزمون و هیگیری مثثر بود (.)p>0/001
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها میتوان بیان کرد که بررسی اثربخشی آموزش برنامه غنیسازی رابطه در کاهض هرخاشگری ارتباطی هنهان و افزایض
راهبردهای حفظ رابطه مثثر است.
واژههای کلیدی :آموزش برنامه غنیسازی رابطه ،هرخاشگری ارتباطی هنهان ،راهبردهای حفظ رابطه.
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یکی از مهمترین چالضهایی کعه هعر جامععهای همیشعه بعا آن
روبروست واقعیتی به نام طالق اسعت ،هدیعدهای کعه در جوامعع
امروزی با سرعت زیادی در حعال افعزایض اسعت .در ایعران بعر
اساه آمار سازمان ثبتاحوال کشور ( ،)1395نرخ رشد طعالق از
دو درصععد در سععال  ،83بععه  13درصععد در سععال  88رسععیده و
روزبه روز نیز در حال افعزایض اسعت ( .)3رایعجتعرین مسعئله در
ازدواج های هردردسر و ناآرام رابطه ضعیف است .به عقیده گاتمن
( )2016کیفیت تعامل بین زن و شوهرها هیضگوی مهمی برای
آشفتگی زناشویی یا طعالق اسعت .وی دریافعت زوجهعایی کعه
درصدد طالق هستند در تعامالت زناشویی خود از هیجعانهعای
منفی بیض از هیجانهای مثبت استفاده میکنند و اگعر زوجعین
فاقد مهارتهای ارتباطی ضروری برای حل مشکالتشان باشعند،
حتععی کوچعع تععرین مشععکل حععل ناشععدنی خواهععد شععد (.)4
بهعبارتدیگر میتوان گفت که طالق معلول تعاملهای نارکاساز
و فقدان مهارتهای ارتباطی ضروری بین زوجین است .به نظعر
میرسد ازجمله عواملی که کیفیت تعامالت زوجین را تحت تأثیر
قرار میدهنعد خشعونت و هرخاشعگری ( )6 ,5و همچنعین ععدم
استفاده از راهبردهای حفظ رابطه ( )7میباشند.
نتایج مطالعات نشان میدهد که نزدی به  52درصد طالق
در آمریکا ،به دلیل آزار و اذیت جسمی یا عاطفی رخ میدهنعد و
از هر سه زوج حعداقل یع نفعر ،حعداقل یع بعار خشعونت و
هرخاشگری را تجربه میکننعد ( .)4خشعونت بعین زوجعین یع
شکل از هرخاشگری آشکار است کعه یع طرفعه و یعا دوطرفعه
می باشد و اثرات منفی زیادی بر عملکرد ارتباطی بین زوجین بعر
جای می گذارد ( .)8نوع دیگعری از هرخاشعگری کعه موردتوجعه
ه وهشگران قرار گرفته و در طی ه وهضهعای اخیعر بعهعنعوان
عععاملی مععثثر بععر بععیثبععاتی ازدواج شناسععایی شععده اسععت (.)5
هرخاشگری ارتباطی هنهان نامیده میشود .هرخاشعگری ارتبعاطی
هنهان که گعاهی اوقعات هرخاشعگری هنهعان نامیعده معی شعود،
دربرگیرنده اعمالی است که در رابطه دو نفره زن و شوهر به کار
گرفته میشود ( )9و به رفتارهایی اطالق میگردد که به همسعر
آسیب می رسانند نظیر صدمه زدن بعه روابعی یعا احسعاه ععدم
هذیرش اجتماعی و تخریعب روابعی دوسعتانه ( .)10هرخاشعگری
هنهان مشتمل بر دو نوع مثلفهی خراب کردن وجعه اجتمعاعی و
کناره گیری عاطفی می باشد .خراب کردن وجهه اجتماعی به آزار
و اذیت غیرمستقیم همسر از طریق بعدگویی ،شعایعههراکنعی ،در
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میان گذاشتن اطالعات خصوصی همسر با دیگران و یعا فعراهم
نمودن امکان دخالت دیگران در جریعان بحع هعا و مشعاجرات
گفته می شود .هدز تخریعب وجعه اجتمعاعی ،اسعتفاده از فشعار
اجتماعی برای کنترل همسر قلمداد میشعود ( .)11ععدم تنظعیم
هیجانی در هنگام ارتباط ،یکی از عوامل کلیعدی در هعیضبینعی
انحالل زندگی زناشویی به شمار میرود ( .)5رفتارهعای منفعی و
تجربه تنبیه ،میزان رضعایت زناشعویی زوجعین را کعاهض داده و
احتمال تخریب زندگی زناشویی را افزایض میدهعد ( .)4داشعتن
مهارت باال و برقراری ارتباط ،تمایل بیشتر به در میعان گذاشعتن
احساسات و آسیبهذیری در برابر خطر و همچنین نداشتن حالت
دفاعی در برابر یکدیگر ،باع حعل رضعایتبخعض تعارضعات و
رضایت از رابطه میگردد ( .)12مطالعات انجعامشعده نشعان داده
است که یکی از عوامعل معثثر بعر رضعایت از رابطعه و رضعایت
زناشععویی ،راهبردهععای رفتععاری هسععتند کععه زوجععین در رابطععه
زناشویی خود ،به کار میبرند (.)13
آموزش به زوجین برای حل تعارضعات ایجادشعده در رابطعه
زناشویی اهمیت زیادی دارد و درمانگران با ارائهی آموزش هعای
مختلف سعی بر این داشته و دارند تا به شیوهای عمل نمایند که
زوجین به روش بهتری با هعم ارتبعاط برقعرار کننعد و درنتیجعه
ناسازگاریها و درگیریهای زوجین به حداقل تنعزل هیعدا کنعد.
یکی از روشهای مثثر در این مورد برنامعه غنعیسعازی ارتبعاط
گارنی (بهبودی از طریق همعدلی عمیعق و گفتگعوی صعمیمانه)
میباشد ( .)14درمان غنیسازی ارتباط بر هایه ی مدل آموزشی
قرار دارد .زوجها در مدل غنیسازی ارتباط بهعنوان افرادی تلقی
میشوند که فاقد مهارتهای وی ه و ضعروری زنعدگی هسعتند و
نیاز دارند بهمنظور ارتقاء نحوه تعامالت میانفردی آموزش ببینند
تا درنتیجه بتوانند کیفیت روابی صمیمانه محوری خود را افزایض
دهند .این کار هم بهصورت بالینی ،بهمنظور ترمیم روابطعی کعه
دچار مشکل شده اند و هم در شعکل غیربعالینی ،بعهمنظعور غنعا
بخشیدن به روابطی که اساساً بی نقص هستند ،انجعام معیشعود
( .)15هدز آموزش غنیسعازی ارتبعاط ،کمع بعه زوج بععرای
فعراگیری چگونگی تنظیم عواطف آنها و مدیریت موقعیتهای
تعارضآمیز بعه بهتعرین شعکل و معثثرترین صعورت اسعت .بعه
شیوه ای که امنیت عاطفی و فیزیکی و احترام متقابل حفظ شود.
بر این اساه هدز از این هع وهض بررسعی اثربخشعی آمعوزش
برنامه غنیسازی ارتباط در کاهض هرخاشگری ارتباطی هنهعان و
افزایض راهبردهای حفظ رابطه میباشد.
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مواد و روشها
ه وهض حاضر ازنظر هدز کاربردی و ازنظر روش نیمهآزمایشی
با سه گروه (دو گروه آزمایشی ی گروه کنترل) میباشد .جامعه
آماری شامل کلیه زوجینی است که بهمنظعور طعالق بعه مرکعز
مشاوره دادگستری کرج (حامی) در سال  1399مراجعه نمودهاند.
حجم نمونهی اولیه بعرای غربعالگری  100نفعر ( 50زوج) بعوده
است که از طریعق روش نمونعهگیعری داوطلبانعه (در دسعتره)
انتخاب شدند و سپس تعداد  21زوج بهعنوان زوجینی کعه دارای
هرخاشگری باال و راهبردهای حفظ رابطه هایین بودند شناسایی و
غربالگری شدند .این  21زوج بهطور تصادفی سعاده در گعروههعا
گمارش شدند ( 7زوج در گروه راهحعلمحعور و  7زوج در گعروه
کنترل).
جهععت جمعععآوری اطالعععات از هرسععضنامععه هرخاشععگری
ارتباطی هنهان نلسون و کارول ( )2006استفاده شد .این مقیعاه
دارای  12گویععه (هععر زیععر مقیععاه دارای  6گویععه اسععت).
خردهمقیاه کنارهگیری عاطفی شامل سعثاالت  1تعا  6و خعرده
مقیاه خراب کردن وجهه اجتمعاعی شعامل سعثاالت  7تعا 12
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طبق تعریف طالق فرآیندی است کعه بعا تجربعهی بحعران
عاطفی هر دو زوج شروع میشود و با تالش برای حل تعارض از
طریق ورود به موقعیت جدید با نقضها و سعب زنعدگی جدیعد
خاتمه مییابد ( .)3بیض از  90درصد ازدواج آشفته این مشکالت
را بهعنوان مسئله اصلی در روابی خود عنوان میکنند (.)16
برنامهی غنیسازی ارتباط ی دیدگاه آموزشی است که بعه
زوجین کم میکند با تسلی بر مهارتهای ارتباطی مشعکالت
خود را حل کنند .این دیدگاه بهجای درمعان بعر آمعوزش تأکیعد
دارد .در حقیقععت برنامععهی غنععیسععازی ارتبععاط یعع دیععدگاه
مهارت آموزی است و توسعی گعارنی و همکعاران طراحعی شعده
است .درمان و آموزش غنیسازی ارتباط ،ی نوع خانوادهدرمانی
مهارتآموزی است که آموزش با ساختار ،معنظم و زمعان محعور
است .این رویکرد بهعنوان ی رویکرد آمعوزش غیرتشخیصعی،
روش هایی را برای هیشگیری یا درمان مورداستفاده قرار میدهد.
رویکردی است توأم با همکاری که درمانگر ارزشهعا ،باورهعا و
روشهایض را به میزان زیادی برای مراجعین توصیف میکند تعا
عالقه به همکاری صادقانه را در آنها ایجاد کند این ارزشهعا و
روش ها بر اهمیت رابطه با دیگعران در همعهی مراحعل تکامعل
انسان تأکید میکند برای اجرای این اصول اساسی ،زبان و گفتار
از عناصر کلیدی عملکرد بعین فعردی هسعتند ( .)15عسعکری و
همکاران ( )17نشان دادند که می توان برای افزایض سازگاری و
ارتقعای رضعایت زناشعویی خععانوادههعا از برنامعههعای آموزشععی
مهارت_محور استفاده کرد.
هرخاشگری ارتباطی کعه گعاهی اوقعات هرخاشعگری هنهعان
نامیده میشود ،برگزیده اعمالی است که بعهمنظعور دسعتکاری و
کنترل شری زندگی به کار گرفته میشود ( )5کعه بعر تعهعد و
رضایت زناشویی تأثیر دارد ( .)15هرخاشگری ارتباطی بعا فعراهم
نمودن زمینه رنجض و آزردگعی معی توانعد بعه ایجعاد و تشعدید
نارضایتی روابی زوجین دامن زده و عواقب منفی برای زوجعین و
سایر اعضای خانواده داشته باشد .بهعالوه نتایج مطالعات حعاکی
از این است که هرخاشگری با حرمت شعکنی در روابعی زوجعین،
مععیتوانععد منجععر بععه هدیععده طععالق نیععز شععود ( .)18بععه نظععر
صاحب نظران ،اغلب مشکالت ارتباطی بین زوجین میتوانعد بعه
هرخاشگری هنهان بین همسران منتهی گردد (.)9
حفظ و نگهداری میتواند بهعنعوان فراینعد نگهعداری یع
رابطه در وضعیتی رضایتبخض تعریف شود .مزیت ایعن تعریعف
توانایی آن برای افتراق میان ثبات و کیفیت میباشعد .ایعن نعوع
تمایز ،در هنگام جستجو برای توضیح ناهنجعاریهعای اعاهری

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-18

نمادینی همچون ثبعات و ازدواج ناخوشعایند ،سعودمند معیباشعد
( .)15تأکید بر این تعریف متناسب با تجربه کلی و رضعایتمندی
نسبت به هرکدام از وی گیهای کیفی خاص و مشخص میباشد
( .)19درنهایت ،جاکوبسکی و همکعاران )20( ،بیعان کردنعد کعه
حفظ و نگهداری به فرایند حفظ و نگهداری ی رابطه در حعال
تعمیر و اصعالح اشعاره دارد .ایعن تعریعف دربرگیرنعده دو اصعل
می باشد :حفظ و نگهداری هیگیرانه و اصالح و تعمیر ی رابطعه
در حال فروهاشی.
هنگام تداوم ی رابطه ،هر رفتاری که مثبت باشد و اعتمعاد
و نزدیکی عمیق بین افراد را افعزایض دهعد ،یع رفتعار تعداوم
جامعهیار محسوب می شود .هر چعه رفتعار جامععهیعار در ارتبعاط
مشهودتر باشد ،بهاحتمال زیادتری هیوندهای قوی شکل میگیرد
و رابطه رشد و تداوم مییابد .سطوح هائین رفتارهای تداوم جامعه
یار ،تقویت کمی در رابطه ایجاد میکنند ،درنتیجه معموالً بنیعان
ضعیفتر موجب بدتر شدن روابی یا دستکم عدم هیشرفت آنها
میشود ( .)21با توجه به مطالب ذکر شده محقق درصدد اسعت
که به بررسی اثربخشی آمعوزش برنامعه غنعیسعازی رابطعه در
کاهض هرخاشگری ارتباطی هنهان و افعزایض راهبردهعای حفعظ
رابطه بپردازد.
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می باشد .روایی و هایایی هرسشنامه در ایران بهوسیلهی خزایعی و
همکاران مورد بررسی قرار گرفت .هرسشنامه راهبردهای حفعظ
رابطه ( )RMSMاستافورد و همکاران ی ابعزار هرکعاربرد در
سنجض رفتارها و مهارتهایی است که زوجین در روابی خود به
کار میگیرند .این مقیعاه بعرای انعدازهگیعری خعرده مقیعاه
اطمینانبخشی ( 8گویه) ،گشودگی ( 7گویه) ،مدیریت تعارضها
( 5گویه) ،تقسیم واایف (گویه) ،مثبتنگری ( 2گویه) ،نصیحت
(هماهنگی و مشورت  2گویه) و شبکه اجتمعاعی ( 2گویعه) در
نظر گرفته شده اسعت .ایعن هرسشعنامه داری  31سعثال اسعت.
دادههای گردآوریشده در قالب طرح هیضآزمون ع هسآزمعون و
با ی گروه کنترل همراه با هیگیری  45روزه بود.
پرسشنامه راهطردهاای حفاظ رابطاه در زوجاین
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( .)RMSMهرسشنامه راهبردهای حفعظ رابطعه ()RMSM
که توسی استافورد و همکاران ساخته شده ،ی ابزار هرکعاربرد
در سنجض رفتارها و مهارتهایی اسعت کعه زوجعین در روابعی
خود به کار میگیرند .ایعن مقیعاه بعرای انعدازهگیعری خعرده
مقیاه اطمینان بخشی ( 8گویه) ،گشودگی ( 7گویه) ،معدیریت
تعارضها ( 5گویه) ،تقسعیم واعایف (گویعه) ،مثبعت نگعری 2
(گویعه) ،نصعیحت (همعاهنگی و مشعورت  2گویعه) و شعبکه
اجتماعی ( 2گویه) در نظر گرفته شعده اسعت .ایعن هرسشعنامه
داری  31سثال است .شیوهی نمرهگذاری این مقیاه بر اسعاه
ی مقیاه  7لیکرتعی اسعت کعه امتیعاز هعر یع بعر اسعاه
نمرهگذاری ذیل میباشد :کامالً مخالفم ،1:اغلعب مخعالفم ،2:تعا
حععدودی مخععالفم ،3:نععه مخععالفم و نععه مععوافقم ،4:تععا حععدودی
موافقم ،5:اغلب موافقم ،6:کامالً موافقم ،7:دامنهی نمرات از 31
تا  217میباشد .در این مقیعاه بعرای بعه دسعت آوردن امتیعاز
مربوط به هر خرده مقیاه ،مجموع امتیازات مربوط به ت تع
سثاالت آن خرده مقیاه را با هم محاسعبه معینماینعد .ضعریب
هایایی هرکدام از این خرده مقیاههعا در مطالععهی اسعتافورد و
همکارانض ( )2000به این صورت معیباشعد :نصعیحت (،)0/70
اطمینان بخشعی  ،0/92گشعودگی  ،0/87معدیریت تععارضهعا
 ،0/81تقسیم واعایف  ،0/83مثبعتگرایعی  ،0/76شعبکههعای
اجتماعی  .0/72در مطالعهای کعه توسعی معثمنی و همکعارانض
( )1393نیز در این رابطه انجام شعد ضعریب هایعایی هرکعدام از
خرده مقیاهها به این صورت میباشد :ضرایب هایایی اطمینعان
بخشععی  ،0/87گشععودگی  ،0/86مععدیریت تعععارض ،0/71
مثبتگرایی  ،0/80شبکه اجتماعی  ،0/73تقسیم واایف  0/60و
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نصیحت  0/74گزارش دادهاند .در ه وهشی که توسی نصعیری و
همکاران صورت گرفت ضریب هایایی هرکدام از خرده مقیاهها
که از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد به شرح زیر معیباشعد:
اطمینععان دهععی ( ،)0/93گشععودگی ( ،)0/87مععدیریت تعععارض
( ،)0/72تقسیم واایف ( ،)0/71مثبعتگرایعی ( ،)0/85نصعیحت
( )0/75و شبکههای اجتماعی (.)0/55
پرسشنامه پرااگیری اراطااپی پنهاا  .مقیعاه
هرخاشگری ارتباطی هنهان توسعی نلسعون و کعارول ،بعهمنظعور
سنجض کنارهگیری عاطفی و خراب کعردن وجهعه اجتمعاعی در
روابی زوجین در سال  2006سعاخته شعده اسعت .ایعن مقیعاه
نسخه اصالحشدهای از هرسشنامه خعود گزارشعی هرخاشعگری و
قربانی مورالس و کری ( )1998و مقیاه روابی عاشقانه لیندر و
همکاران ( )2002است .این مقیعاه دارای  12گویعه (هعر زیعر
مقیاه دارای  6گویه است) .خرده مقیاه کنعارهگیعری ععاطفی
شامل سعثاالت  1تعا  6و خعرده مقیعاه خعراب کعردن وجهعه
اجتماعی شامل سثاالت  7تا  12میباشد .نمرهگعذاری بعه روش
لیکرتی برحسب هاسخهای  1تا  7درجهای (از خیلی کعم  1تعا
خیلعی زیعاد  ،)7معیباشعد .حععداقل نمعره  12و حععداکثر آن 84
میباشعد .کعارول و همکعاران ( )2010ضعریب آلفعای کرونبعاخ
نمععرات کنععارهگی عری عععاطفی را بععرای مععردان ( )0/90و بععرای
همسران آنها ( )0/86و همچنین آلفای کرون باخ خراب کعردن
وجه اجتماعی را برای شوهران ( )0/88و بعرای همسعران آنهعا
( )0/90گزارش کردند .منگ ( )2013نیز نتایج مشابهی را بعرای
اعتباریابی مقیاه هرخاشگری ارتباطی هنهان گزارش نمود .نتایج
تحلیل عاملی تائیدی این ه وهض نیز روایعی سعازهی نسعخهی
اصلی هرسشنامه را نشان داده است .همچنین در ه وهض منعگ
ضریب آلفای کرون باخ برای خراب کردن وجهعهی اجتمعاعی و
کنعارهگیعری ععاطفی بععه ترتیعب ( )0/90و ( )0/86در مععردان و
( )0/88و ( )0/90در زنان گزارش شده است (به نقل از خزایی و
همکاران .)1396 ،کرامر ( )2015نیعز در هع وهض خعود ضعریب
آلفای کرون باخ را برای کنعارهگیعری ععاطفی و خعراب کعردن
وجههی اجتماعی به ترتیب ( )0/84و ( )0/79در مردان و ()0/82
و ( )0/84در زنان گزارش کردند .روایعی و هایعایی هرسشعنامهی
هرخاشگری هنهان نلسون و کارول ( )2006در ایران بعهوسعیلهی
خزایی و همکاران موردبررسی قرار گرفت .خزایعی و همکعاران،
 1395به بررسی وی گیهای مقیاه هرخاشگری ارتباطی هنهعان
هرداختند .هدز این ه وهض بررسعی مشخصعات روانسعنجی و
هنجاریابی مقیاه هرخاشگری ارتباطی هنهان در زوجهای ایرانی
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بر زندگی شما .آموزش مراحل هنجگانه .ابراز وجود .ارائه تکلیف و
جمعبندی و خالصهی جلسه.
جلسه ششم :دریافت بازخورد از جلسه قبعل .معرور تکعالیف.
آموزش مهعارتهعای شعضگانعه حلعم مسعئله .ارائعه تکلیعف و
جمعبندی و خالصهی جلسه.
جلسه هفتم :دریافت بازخورد از جلسه قبعل .معرور تکعالیف.
ارائه روش تلفیق مهارتها و استفاده از جرئتمنعدی در روابعی.
اجرای هسآزمون.
روش آماری :بهمنظور آزمون دادهها ،از تحلیل کوواریانس
چندمتغیری ،تحلیل کوواریانس ،آزمون تعقیبعی تعوکی و شعفه و
اندازهگیری مکرر چندمتغیری (تحلیعل هروفایعل) اسعتفاده شعده
است.

بود .هرسض نامههای تعارضات زناشویی تجدیدنظر شدهی ثنعایی
( )1387و مقیاه سازگاری زناشعویی بعی اسعپی نعر ( )1976در
مورد آنها ارزیابی شد .جهت تجزیهوتحلیعل دادههعا از شعاخص
آماری همبسعتگی هیرسعون ،ضعریب آلفعای کرونبعاخ و تحلیعل
عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی اسعتفاده گردیعد .تحلیعل
عاملی اکتشافی نشعان داد کعه مقیعاه  12سعثالی هرخاشعگری
هنهان ارتباطی در نمونه ایرانی از دو عامل (کنارهگیری عاطفی و
خراب کردن وجهه اجتماعی) اشباع شده است کعه  56درصعد از
واریانس مقیاه را تبیین میکننعد .تحلیعل ععاملی تأییعدی نیعز
نشان داد که مدل دوعاملی مقیاه هرخاشگری هنهعان ارتبعاطی
بهخوبی با دادهها بعرازش دارد .ضعریب آلفعای کرونبعاخ ()0/85
اعتبار همگرا ( ،)0/47اعتبعار واگعرا ( )0/42بعه دسعت آمعد کعه
همگی در سطح  0/01معنادار بودند .بهطورکلی نتایج نشعان داد،
مقیاه هرخاشگری هنهان ارتبعاطی نلسعون و کعارول ( )2006از
روایی و اعتبار مناسبی برخعوردار اسعت و معیتعوان آن را بعرای
سنجض میزان هرخاشگری هنهان ارتباطی زوجها به کار برد.

یافتهها

گارنی ()RE
جلسه اول :معارفه ،ارائه قواعد و قوانین اساسعی و انتظعارات
اولیه از گروه ،تأکید بر رازداری ،آموزش شناخت افکار احساسعات
و نیازها و بح هیرامون آنها و روشن کردن نقض هعر یع در
ایجاد و تداوم تعارض ،ارائعه تکلیعف و جمععبنعدی و خالصعهی
جلسه.
جلسه دوم :دریافت بازخورد از جلسعه قبعل ،معرور تکعالیف،
آموزش شناخت نیازها ،افکار و احساسات و تأثیر متقابل آنعان در
موقعیت ،آموزش انواع احساسات ،آموزش انعواع بیعان و انتقعال،
مراحعل بیععان کالمعی اطالعععات ارائععه تکلیعف و جمعععبنععدی و
خالصهی جلسه.
جلسه سوم :دریافت بازخورد از جلسعه قبعل .معرور تکعالیف.
آموزش مهارتهای توجه .آموزش چگونگی گوش دادن .آموزش
چگونگی ارائه هاسخ .ارائه تکلیف و جمعبندی و خالصهی جلسه.
جلسه چهارم :دریافت بازخورد از جلسه قبل .معرور تکعالیف.
آموزش سدهای ارتباطی .آموزش انواع بیان افکعار و احساسعات.
ارائه تکالیف و جمعبندی و خالصهی جلسه.
جلسه هنجم :دریافت بازخورد از جلسه قبعل .معرور تکعالیف.
شناسایی هیامهای سهبخشی ابراز وجود :رفتار ،احساه ،هیامد آن
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در این ه وهض در گروه غنیسازی رابطه گعارنی  4نفعر (28/57
درصد)  25تا  31سال 6 ،نفر ( 42/85درصد)  32تا  36سال و 4
نفر ( 28/57درصد)  37سال به باال بود .در گعروه کنتعرل  6نفعر
( 42/85درصد)  25تا  31سال 6 ،نفر ( 42/85درصد)  32تعا 36
سال و  2نفر ( 14/29درصد)  37سال بعه بعاال بودنعد .در گعروه
غنیسازی رابطه گارنی  4نفر ( 28/57درصد) فوقدیعپلم 5 ،نفعر
( 35/71درصد) لیسانس و  5نفر ( 35/71درصعد) فعوقلیسعانس
بودند .در گروه کنترل  6نفر ( 42/85درصد) فعوقدیعپلم 5 ،نفعر
( 35/71درصد) لیسانس و  3نفر ( 21/42درصعد) فعوقلیسعانس
بودند.
با توجه به عدم معناداری اندازه آزمون موچلی بعرای هعر دو
مثلفه هرخاشگری ارتباطی هنهان ،مفروضه کرویت موچلی برقرار
است .فرض کرویعت معوچلی رد نشعده و معیتعوان کرویعت در
واریانس ها را برای مدل تحلیل واریانس در نظعر گرفعت .نتعایج
آزمون ام باکس نشان داد که سعطح معنعیداری از  0/05بیشعتر
است؛ بنابراین فرض همگنی ماتریسهای واریعانس-کووایعانس
رعایت شده است .نرمال بودن دادهها نیز با آزمون شاهیرو-ویلکز
موردبررسی قرار گرفت که باالتر از  0/05بعود و نشعان داد کعه
دادهها نرمال هستند .نتایج آزمون لوین نیز نشان داد کعه سعطح
معناداری بهدستآمده بزرگتر از  0/05میباشد؛ بنعابراین شعرط
همگنی واریانس خطاها هم رعایت شده است.
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انجام مداخله آموزش مبتنی بر برنامه آموزش غنیسازی ارتباط
توانسته است نمرات هرخاشگری ارتباطی هنهان را نسبت به گروه
کنترل کاهض دهند .همچنین عامل جنسعیت و تعامعل گعروه و
جنسیت معنادار نبودند نشاندهنده اثربخض بودن آموزش مبتنی
بر برنامه آموزش غنیسازی ارتباط بعه یع انعدازه بعر زوجعین
است.

نتایج جدول  1نشان میدهعد کعه اثعر متغیعر درونگروهعی
(عامل زمان) بر ابعاد هرخاشگری ارتباطی هنهعان معنعادار اسعت
()p≤0/001؛ یعنی نمرات هرخاشگری ارتباطی هنهان بین گروه-
ها در هسآزمون و هیگیری نسبت به هیضآزمون تفعاوت معنعادار
وجود دارد .اثر متغیر بین گروهی مداخله نیعز در کعاهض کنعاره-
گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی معنادار است؛ یعنی

و معنادارتر از «تفاوت میانگین هسآزمون و هیگیری» اسعت کعه
این نشاندهنده آن است که آموزش مبتنی بر برنامعه آمعوزش
غنیسازی ارتباط بر ابعاد هرخاشگری ارتباطی هنهعان در مرحلعه
هسآزمون تأثیر داشته است و تداوم این تأثیر در مرحله هیگیعری
را نیز در برداشته است.

جدول  2نشان میدهد که آموزش مبتنی بر برنامه آموزش
غنیسازی ارتباط بر ابعاد هرخاشگری ارتباطی هنهعان در هعر دو
مرحله هسآزمون و هیگیری تأثیر معنیداری داشته است .همان-
طور که نتایج جدول نشان میدهد «تفاوت میانگین هیضآزمعون
با هسآزمون» و «تفاوت میانگین هیضآزمون با هیگیری» بیشعتر
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جدول  .2نتایج آزمو اعقیطی بنفرونی پرااگیری اراطاپی پنها در مراحل پی
تفاوت مراحل
میانگین تعدیلشده
متغیرهای ه وهض
هیضآزمون-هسآزمون
30/64
هیضآزمون
کنارهگیری عاطفی
هیضآزمون-هیگیری
26/86
هسآزمون
هسآزمون-هیگیری
27/29
هیگیری
هیضآزمون-هسآزمون
30/86
هیضآزمون
هیضآزمون-هیگیری
28/18
هسآزمون
خراب کردن وجهه اجتماعی
هسآزمون-هیگیری
28/29
هیگیری

آزمو  ،پسآزمو و پیییری
معنیداری
تفاوت میانگین
0/001
*3/786
0/001
*3/357
0/164
-0/429
0/001
*2/679
0/001
*2/571
0/288
-0/107
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جدول  .1نتایج احلیل واریانس اندازهگیری مکرر پرااگیری اراطاپی پنها در سه مرحله اجرا
ضریب تأثیر
منابع تغییر
متغیرهای ه وهض
p
F
0/882
0/001
179/964
زمان
0/841
0/001
126/481
زمان*گروه
0/003
0/914
0/071
زمان*جنسیت
درونگروهی
0/020
0/590
0/499
زمان*گروه*جنسیت
کنارهگیری عاطفی
خطا
0/828
0/001
11/782
گروه
0/019
0/512
0/441
جنسیت
بین گروهی
0/018
0/513
0/441
گروه*جنسیت
خطا
0/787
0/001
88/915
زمان
0/778
0/001
84/049
زمان*گروه
0/038
0/349
0/937
زمان*جنسیت
درونگروهی
0/038
0/399
0/937
زمان*گروه*جنسیت
خراب کردن وجهه
خطا
اجتماعی
0/678
0/001
50/450
گروه
0/023
0/463
0/555
جنسیت
بین گروهی
0/001
0/883
0/022
گروه*جنسیت
خطا

توان آماری
0/999
0/999
0/060
0/123
0/999
0/092
0/098
0/999
0/999
0/158
0/158
0/999
0/110
0/052
-

مجله احقیقات علوم رفتاری
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جدول  .3نتایج احلیل واریانس اندازهگیری مکرر راهطردهای حفظ رابطه در سه مرحله اجرا
متغیرهای ه وهض

درونگروهی
اطمینان بخشی
بین گروهی

درونگروهی
گشودگی
بین گروهی

مدیریت تعارض
بین گروهی

درونگروهی
تقسیم واایف
بین گروهی

مثبتگرایی
بین گروهی
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درونگروهی
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درونگروهی

منابع تغییر
زمان
زمان*گروه
زمان*جنسیت
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
گروه*جنسیت
خطا
زمان
زمان*گروه
زمان*جنسیت
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
گروه*جنسیت
خطا
زمان
زمان*گروه
زمان*جنسیت
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
گروه*جنسیت
خطا
زمان
زمان*گروه
زمان*جنسیت
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
گروه*جنسیت
خطا
زمان
زمان*گروه
زمان*جنسیت
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
گروه*جنسیت
خطا
زمان

F
129/980
114/140
0/260
0/420
16/841
0/002
0/189
57/250
43/404
0/135
0/135
31/751
0/056
0/271
67/107
38/245
0/776
0/507
58/08
0/292
0/176
6/883
7/606
0/902
0/985
24/629
0/536
0/801
60/759
44/711
1/771
0/325
39/866
4/008
0/001
88/800

p
0/001
0/001
0/660
0/561
0/001
0/962
0/668
0/001
0/001
0/739
0/739
0/001
0/815
0/607
0/001
0/001
0/418
0/529
0/001
0/594
0/678
0/006
0/004
0/386
0/359
0/001
0/471
0/380
0/001
0/001
0/195
0/609
0/001
0/057
0/999
0/001

ضریب تأثیر توان آماری
0/999
0/844
0/999
0/826
0/081
0/011
0/100
0/017
0/976
0/412
0/050
0/001
0/070
0/008
0/999
0/705
0/999
0/644
0/065
0/006
0/065
0/006
0/999
0/570
0/056
0/002
0/079
0/011
0/999
0/737
0/999
0/614
0/148
0/031
0/113
0/021
0/999
0/708
0/081
0/012
0/069
0/007
0/825
0/223
0/862
0/241
0/172
0/036
0/184
0/039
0/997
0/506
0/108
0/022
0/138
0/032
0/999
0/717
0/999
0/651
0/268
0/069
0/088
0/013
0/999
0/624
0/485
0/143
0/050
0/001
0/999
0/787
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شبکه اجتماعی

مجله احقیقات علوم رفتاری
ادامهی جدول .3
زمان*گروه
زمان*جنسیت
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
بین گروهی
گروه*جنسیت
خطا
زمان
زمان*گروه
زمان*جنسیت
درونگروهی
زمان*گروه*جنسیت
خطا
گروه
جنسیت
بین گروهی
گروه*جنسیت
خطا

69/853
0/884
0/379
65/897
4/210
0/072
4/383
21/448
0/175
1/812
26/001
0/036
0/892
-

0/001
0/382
0/600
0/001
0/051
0/791
0/043
0/001
0/703
0/190
0/001
0/852
0/354
-

0/744
0/036
0/016
0/733
0/149
0/003
0/154
0/472
0/007
0/070
0/520
0/001
0/036
-

0/999
0/163
0/097
0/999
0/504
0/058
0/731
0/996
0/070
0/265
0/998
0/054
0/148
-

نتایج جدول  3نشاندهنده آن بود که اثر متغیر درونگروهی
(عامل زمان) بعر ابععاد راهبردهعای حفعظ رابطعه معنعادار اسعت
()p≤0/001؛ یعنی نمرات راهبردهای حفظ رابطه بین گروهها در
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مراحل زمانی هس آزمون و هیگیری نسبت به هیضآزمون تفعاوت
معنادار وجود دارد .اثر متغیر بین گروهی مداخله نیعز در افعزایض
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جدول  .4نتایج آزمو اعقیطی بنفرونی راهطردهای حفظ رابطه در مراحل پی آزمو  ،پسآزمو و پیییری
تفاوت میانگین
تفاوت مراحل
میانگین تعدیلشده
متغیرهای ه وهض
*-2/964
هیضآزمون-هسآزمون
19/79
هیضآزمون
*-2/786
هیضآزمون-هیگیری
22/75
هسآزمون
اطمینان بخشی
0/179
هسآزمون-هیگیری
22/57
هیگیری
*-2/000
هیضآزمون-هسآزمون
20/79
هیضآزمون
*-1/893
هیضآزمون-هیگیری
22/79
هسآزمون
گشودگی
0/107
هسآزمون-هیگیری
22/68
هیگیری
*-2/929
هیضآزمون-هسآزمون
13/79
هیضآزمون
*-2/821
هیضآزمون-هیگیری
16/71
هسآزمون
مدیریت تعارض
0/107
هسآزمون-هیگیری
16/61
هیگیری
*-1/714
هیضآزمون-هسآزمون
14/25
هیضآزمون
*-1/179
هیضآزمون-هیگیری
15/96
هسآزمون
تقسیم واایف
0/536
هسآزمون-هیگیری
15/43
هیگیری
*-1/464
هیضآزمون-هسآزمون
5/50
هیضآزمون
*-1/420
هیضآزمون-هیگیری
6/96
هسآزمون
مثبتگرایی
0/004
هسآزمون-هیگیری
6/92
هیگیری
*-1/929
هیضآزمون-هسآزمون
4/54
هیضآزمون
*-1/857
هیضآزمون-هیگیری
6/46
هسآزمون
نصیحت
0/071
هسآزمون-هیگیری
6/39
هیگیری
-0/536
هیضآزمون-هسآزمون
6/82
هیضآزمون
-0/536
هیضآزمون-هیگیری
7/36
هسآزمون
شبکه اجتماعی
0/999
هسآزمون-هیگیری
7/36
هیگیری

معنیداری
0/001
0/001
0/194
0/001
0/001
0/288
0/001
0/001
0/999
0/001
0/001
0/812
0/001
0/001
0/999
0/001
0/001
0/999
0/001
0/001
0/164

مجله احقیقات علوم رفتاری
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اطمینانبخشی ،گشعودگی ،معدیریت تععارض ،تقسعیم واعایف،
مثبتگرایی ،نصیحت و شبکه اجتماعی معنادار است.
نتایج جدول  4نشان میدهد که آموزش مبتنی بعر برنامعه
آموزش غنیسازی ارتباط بر ابعاد راهبردهای حفظ رابطه در هعر
دو مرحله هسآزمون و هیگیری تعأثیر معنعیداری داشعته اسعت.
همانطور که نتایج جعدول نشعان معیدهعد «تفعاوت میعانگین
هیضآزمون با هسآزمون» و «تفعاوت میعانگین هعیضآزمعون بعا
هیگیری» بیشتر و معنادارتر از «تفعاوت میعانگین هعسآزمعون و
هیگیری» است.
بحث و نتیجهگیری
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هدز این ه وهض بررسی اثربخشی آموزش برنامه غنعیسعازی
رابطععه در کععاهض هرخاشععگری ارتبععاطی هنهععان و افععزایض
راهبردهای حفظ رابطه بود .نتعایج کلعی تحقیعق نشعان داد کعه
آموزش مبتنعی بعر غنعیسعازی رابطعه در کعاهض هرخاشعگری
ارتباطی در مراحل هسآزمعون و هیگیعری معثثر بعود .همچنعین
آموزش مبتنی بر غنیسازی ارتباط در افزایض راهبردهای حفعظ
رابطه در مراحل هسآزمون و هیگیری مثثر بود.
آموزش مبتنی بر غنی سازی رابطعه در کعاهض هرخاشعگری
ارتباطی معثثر اسعت؛ یعنعی انجعام مداخلعه آمعوزش مبتنعی بعر
هرخاشگری ارتباطی هنهعان توانسعته اسعت نمعرات هرخاشعگری
ارتباطی را نسبت به گروه کنترل کاهض دهند .همچنعین عامعل
جنسیت و تعامعل گعروه جنسعیت معنعادار نبودنعد نشعاندهنعده
اثربخض بودن آموزش مبتنی بر غنیسازی ارتباط به ی انعدازه
بر زوجین اسعت .آمعوزش مبتنعی بعر غنعیسعازی رابطعه تعأثیر
ماندگاری بر هرخاشگری ارتباطی در مرحله هیگیری داشته است.
این نتیجه بهدستآمده با نتایج تحقیقعات عسعگری و همکعاران
( ،)22علیا زاده و همکاران ( )23همسویی دارد.
ساکا ( )15بیان میکند که در اینجا نکته کلیدی ایعن اسعت
که هدز آموزش مدیریت تعارض تجهیز زوج به مهعارت خعود-
تنظیمی احساسعات و رفتعار و معدیریت ماهرانعه موقعیعتهعای
تعارضآمیز میباشد که شامل فراینعد سیسعتماتی و قعراردادی
برای اجرا کردن وقفعههعا بعا اسعتفاده از مهعارتهعای همعدلی،
بیانگری ،بح وگفتگو و حل مسئله برای مداخلعه در خشعونت و
هرخاشگری زوج می باشد .خصوصعاً کعاربرد یع سعویه همعدلی
به عنوان مداخله کننعده طعرز دیگعر در واکعنض بعه احساسعات
خشمآلود دیگری .همچنین در تبیعین مانعدگاری نتعایج آمعوزش
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مبتنی بر غنیسازی روابی بر هرخاشگری هنهان ارتباطی میتوان
گفت که غنیسازی ارتباط بر این فرض بنا شده است که یکی از
مهمترین و متمایزترین وی گعیهعای معدل غنعیسعازی ارتبعاط
مهارت بیانگری است که به زوجها آموزش میدهعد چگونعه بعه
مسائل واجد اهمیت در رابطهی خود بپردازند ،بدون اینکه باع
شوند طرز دیگر درنتیجه حملههای نعا ماهرانعه بعه شخصعیت
طرز دیگر بدون هیچ ضرورتی حالت تدافعی به خود بگیرند.
نتایج نشان داد آمعوزش مبتنعی بعر غنعیسعازی ارتبعاط در
افزایض راهبردهای حفظ رابطه مثثر است؛ یعنی انجعام مداخلعه
آمعوزش مبتنععی بععر غنععیسعازی رابطععه توانسععته اسععت نمععرات
راهبردهای حفظ رابطه را نسبت به گروه کنترل افعزایض دهنعد.
همچنین عامل جنسیت و تعامل گعروه جنسعیت معنعادار نبودنعد
نشاندهنده اثربخض بودن آموزش مبتنی بر غنیسازی ارتباط به
ی اندازه بر زوجین است .همچنین نتایج دیگر تحقیعق بیعانگر
آن بود که آموزش مبتنی بر غنی سازی ارتباط تأثیر ماندگاری بر
راهبردهای حفظ رابطه در مرحله هیگیری داشته است .درنتیجعه
فرضیه دوم تأیید شد .این نتیجه بهدستآمده با نتایج تحقیقعات،
عسگری و همکاران ( ،)22همسویی دارد.
در تبیین اثربخشی آموزش مبتنی بر غنیسعازی ارتبعاط بعر
راهبردهای حفظ رابطه زوجین میتعوان گفعت کعه غنعیسعازی
ارتباط با ده مهارت ساخت یافته اسعت کعه از آن میعان مهعارت
همدلی ،مهارت بنیادی این مدل تلقی میگردد .مهعارت همعدلی
زوج را به گوش دادن و همدلی کردن با یکدیگر قادر معیسعازد
بهنحویکه همسر را مجاب میکند که احساه دركشدگی کند،
خودفهمی اش ژرز گردد و او را برای خوداکتشافی و خودافشایی
بیشتر ترغیب میکند و همدلیکننده را نیز برای اتصال عمیقتعر
با تجربه همسر توانمند میسازد ،بهنحویکه هذیرندگی و دریافت
نسعبت بعه دیعدگاه همسعر افعزایض معییابعد ،درنهایعت حسععی
عمیق شده از صعمیمیت ،شعفقت و هیونعد هیجعانی در رابطعه را
میهروراند .همدلی از مهمترین مثلفههای یع معراوده ماهرانعه
است و یکی از بهترین راههعای هعرورش یع رابطعه زناشعویی
بهخوبی سازشیافته جهت فراهم کردن مهارتهای مراوده برای
همسران است .زمانی که زوجعین از همعدلی اسعتفاده معیکننعد
بهحساب بانکی عاطفی آنها افعزوده معی شعود و بعدین ترتیعب
زمانی که فرد با طرز دیگر همدلی میکند «به سمت او متمایل
می شود» نه این که از او «روی برگردانعد» .همچنعین در تبیعین
یافته موردنظر بر ماندگاری نتایج آموزش غنیسعازی ارتبعاط بعر
راهبردهای حفظ رابطه می توان گفت که ساکا ( )24بیان میکند
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 در زمینه الگوهای،به ی سیستم مولد (انعطازهذیر) تغییر مثبت
.تعاملمحوری تبدیل میشوند

که تعریف من از زوجدرمانی این است که هدفمند به دنبال تغییر
 الگوهعای سعاختار و،باشد و تغییر را بهطعور مسعتقیم در قواععد
 بعهطعوریکعه،ماهیت تعامالت میانفردی در خانواده القاء کنعد
اعضایض قادر باشند تحت حمایت رشعد مثبعت و تغییعر سعازنده
.یکدیگر نقض نمایندگان رواندرمانی را بعرای هعم بعازی کننعد
معنای ضمنی محوری این رویکرد این است که فرایند تغییر طی
 بلکعه فراینعد تغییعر،مداخله درمانگر آغعاز و هایعان نمعی هعذیرد
بهگونهای طراحی شده است که بعد از خاتمه درمعان نیعز ادامعه
 بهمرورزمان زوج یا خعانواده در عمعل، به این طریق.داشته باشد

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از نتعایج رسعاله دکتعری خعانم زهعرا بهعاری
دانشجوی دکتری مشاوره مصعوب دانشعگاه آزاد اسعالمی واحعد
 مشاور و تمام افرادی کعه معا را، از اساتید راهنما.اراك می باشد
. صمیمانه سپاسگزاریم،در انجام این تحقیق یاری کردند

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.14.3 ]

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-18 ]

References
1. Pliszka SR, Greenhill LL, Crismon ML, Sedillo A, Carlson C, Conners CK, et al. The Texas
Children's Medication Algorithm Project: report of the Texas Consensus Conference Panel on
medication treatment of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder. Part I. Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2000;39(7):908-19.
2. Nayebi1 Elahe, Pasha Reza, Bakhtiarpour Saeed, Saadi Eftekhar Zahra. Comparing effectiveness
of individual and group play therapyon resilience in elementary school students with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder. Empowering Exceptional Children Journal. 2019;3(32):1-13.
3. Dehghani Mohsen, Ismailian Nasrin, Roshan Mohammad, Akbari Fatemeh. Divorce of
psychological, emotional and legal dimensions. Tehran: Jangal Publications; 2017. 1-295. [In
Persian] p.
4. Gottman J, Gottman M. Basic Principles of Effective Couple Therapy; Translated by Zahrakar,
Kianoush. Laufpour Nouri. 2016:121. [In Persian]
5. Baron KG, Smith TW, Butner J, Nealey-Moore J, Hawkins MW, Uchino BN. Hostility, anger, and
marital adjustment: Concurrent and prospective associations with psychosocial vulnerability.
Journal of behavioral medicine. 2007;30(1):1-10.
6. Curtis DS, Epstein NB, Wheeler B. Relationship satisfaction mediates the link between partner
aggression and relationship dissolution: The importance of considering severity. Journal of
interpersonal violence. 2017;32(8):1187-208.
7. Badr H, Taylor CLC. Effects of relationship maintenance on psychological distress and dyadic
adjustment among couples coping with lung cancer. Health Psychology. 2008;27(5):616.
8. Johnson WB, Murray K. Crazy Love: Dealing with Your Partner's Problem Personality: Impact
Publishers; 2007.
9. Davies W. Overcoming anger and irritability: A self-help guide using cognitive behavioural
techniques: Hachette UK; 2016.
10. Brown JH, Brown CS. Marital therapy: Concepts and skills for effective practice: Brooks/Cole
Publishing Company; 2002.
11. Dargahi S, Rezaiee Ahvanuiee M, Ghasemi Jobaneh R, Khorasani AH. The effect of relationship
enhancement approach training on job stress and quality of marital relationship among municipality
staffs. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2017;6(4):199-206.
12. Gurman AS, Lebow JL, Snyder DK. Clinical handbook of couple therapy: Guilford Publications;
2015.
13. Merchant K. How men and women differ: Gender differences in communication styles, influence
tactics, and leadership styles. 2012.
14. Sperry L. The power of shared subjectivity: revitalizing intimacy through relationship enhancement
couples therapy. Intimate Couple: Routledge; 2013. p. 381-402.

191

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.14.3 ]

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-18 ]

مجله احقیقات علوم رفتاری

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2  گماره/19  دورهی،1400 اابستا

15. Scuka RF. Repairing a relationship imperiled by infidelity: Combining individual work,
Relationship Enhancement® couple therapy and guided visualization to break through an
emotional impasse. Sexual and Relationship Therapy. 2012;27(4):335-43.
16. Seligman LW, Reichenberg LW. Theories of counseling and psychotherapy: Systems, strategies,
and skills: Pearson Higher Ed; 2013.
17. Askari R, Heydarnia A, Abbassi H. The Effect of Relationship Enhancement Training on
Increasing Women’s Marital Adjustment. Journal of Counseling Research. 2020;18(72):184-200.
18. Tompkins SA, Roeder JA, Thomas JJ, Koch KK. Effectiveness of a relationship enrichment
program for couples living with multiple sclerosis. International journal of MS care. 2013;15(1):2734.
19. Cavedo C, Guerney B. Relationship enhancement enrichment and problem-prevention programs:
Therapy-derived, powerful, versatile. Preventive approaches in couples therapy. 1999:73-105.
20. Jakubowski SF, Milne EP, Brunner H, Miller RB. A review of empirically supported marital
enrichment programs. Family relations. 2004;53(5):528-36.
21. Moore BA. Handbook of counseling military couples: Taylor & Francis; 2012.
22. Askari M, B Mohd Noah S, Aishah Bt Hassan S, Bt Baba M. Comparison the effects of
communication and conflict resolution skills training on marital satisfaction. International Journal
of Psychological Studies. 2012.
23. Olia Zadeh M, Raeisi Z. Effectiveness of Solution-oriented Teaching on Marital Conflicts and Life
Quality in Couples in Isfahan. Community Health Journal. 2017;1110-1:)(شماره.
24. Scuka RF. Relationship enhancement therapy: Healing through deep empathy and intimate
dialogue: Routledge; 2013.

192

