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 -1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفها (خوراسگا ) ،اصفها  ،ایرا .
 -2دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفها  ،اصفها  ،ایرا .
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکا با نیازهای خاص ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفها  ،اصفها  ،ایرا .
نویسنده مسئول :عذرا اعتمادی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.13.0

چکیده
زمینه و هدف :صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگیهای بارز یک ازدواج موفق بشمار میآید .نبود یاا کمباود آ یاک
شاخص آشفتگی در رابطه زناشویی است .هدف از پژوهش حاضر اثربخشی غنیسازی روابط زوجین به شیوه اولسو بر افااایش صامیمیت زناشاویی
زوجین بود.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمو  ،پسآزمو و پیگیری  45روزه انجام شد .جامعه آماری پژوهش نیا
شامل  30زوج شهر فارسا و حومه ،در سال  1397بودند .نمونه پژوهش نیا شامل  20زوج بودند که از میا زوجین شهر فارساا و حوماهی آ باه
شیوه داوطلبانه بر اساس فراخوا دورههای آموزشی -مشاورهای غنیسازی روابط زوجی انتخاب شدند .گروه آزمایش آموزش غنیسازی روابط زوجین
به شیوه اولسو را در  7جلسه دریافت کردند .گروه کنترل نیا در فهرست انتظار قرار داشتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه صامیمیت زناشاویی
باگاروزی استفاده شد .برای تجایهوتحلیل دادهها از آزمو تحلیل واریانس مختلط استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشا داد آموزش غنیسازی روابط زوجین به شیوه اولسو در افاایش صمیمیت زناشویی زوجین شهر فارسا اثربخش باوده اسات
( .)p<0/001همچنین این اثر در مرحله پیگیری پس از  45روز نیا پایدار بود (.)p<0/001
نتیجهگیری :آموزش مهارتهای ارتباطی در رویکرد غنیسازی روابط زوجین به شیوه اولسو توانسته است بر ارتقای صامیمیت زناشاویی زوجاین
شهر فارسا اثربخش باشد .مالحظات نظری و کاربردی در بخش نتیجهگیری مطرحشده است.
واژههای کلیدی :غنیسازی روابط زوجی ،مدل اولسو  ،صمیمیت زناشویی ،زوجین.
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صمیمیت ( )Intimacyیاک مشخصاه کلیادی و مهام رواباط
زناشویی و از ویژگیهای بارز یک ازدواج موفق بشامار مایآیاد.
این ویژگی به وجود تعامل بین همسرا اشاره میکناد .نباود یاا
کمبود آ یک شاخص آشافتگی در رابطاه زناشاویی اسات (.)1
صمیمیت وسیلهی ارضاء نیازهای عاطفی و روانی مانناد توجاه،
محباات ،مراقباات ،اعتماااد ،امنیاات ،تزییااد ،ارزشاامندی ،در و
خودشکوفایی است .صمیمیت زناشویی منجر به افاایش و بهبود
رضایت زناشویی ،احساس شاادی و نشاام میشاود .صامیمیت
فرایندی تعاملی است و شامل مؤلفههایی میشود که با یکادیگر
ارتبام دارند .مرکا ایان فرایناد ،آگااهی ،فهام ،قباول همسار و
همدلی بارای در احساساات و فهام دیادگاه بیهمتاایی او از
جها است (.)2
ارتبامهای هیجانی نادیک همیشه در یکحالتی از تغییار و
ثبات مداوم هستند که چند شکل متفاوت به نامهای :کناارهگیر/
نادیک ،صمیمیت هیجانی /صمیمیت جنسی ،متکای (وابساته)/
تصمیمگیرنده ،کنترل وابسته /مدیریت تعاار میباشاند .ایان
کششهای متضاد که برای ایجاد و حفظ صامیمیت هیجاانی و
طی کرد ارتبام در یکحالتی از پویایی و تنش در زوجین وجود
دارند ،باید به کمک زوجین بهطور موفقیتآمیای مدیریت شوند.
عالوه بر این زوجین بتوانند صمیمیت هیجانی را از طریق ارتبام
و مذاکرهی موفقیتآمیا تجربه کنند و رابطههایشا را تعریا و
بازتعری کنند و متقابالً در فهمشا از رابطه سهیم شوند (.)3
میتوا گفت صمیمیت یک عنصر ترکیبی اسات و شاامل
عناصر متعددی نظیار محبات ،هیجاا  ،خاود افشاایی ،تطاابق،
تشابه ،استقالل و دلبستگی میشود .ترکیا و تعاادل هماهی
این عناصر منجر به ایجاد و تاداوم صامیمیت میشاود .شارایط
دورا کودکی بهویژه تجارب خانوادگی و کیفیت رابطهی مادر و
کود نقش مهمی در شکلگیری صمیمیت دارند .صمیمیت در
دورا بارگساالی از دلبساتگی ایماان در دورا کاودکی ناشاای
میشود .برای افراد دارای سبک دلبستگی ایمن آسا است که با
دیگرا رابطهی نادیک برقرار کنند ،به دیگرا تکیه کنند و نیا
اجازه دهند دیگرا به آ ها تکیه کنند و میتوانند بهطور کامال
به دیگرا اعتماد کنند .اعتماد به خود و اعتمااد باه دیگاری دو
ویژگی اساسی افراد ایمن محسوب میشود .این افاراد در رواباط

عشقی ،اعتماد ،صمیمیت و هیجاا مببات بیشاتری دارناد و در
مورد عشق ،کمتر بدبین هستند و روابطشا کمتر دچار شکسات
میشود .با توجه به ایان توضایحات ،طبیعای باه نظار میرساد
افرادی که سابک دلبساتگی ایمان باا تری دارناد (صامیمیت
زناشاااویی باااا تری) دارای تعهاااد زناشاااویی ( Marital
 )Commitmentبا تری باشند (.)4
حفظ یک رابطهی زناشویی موفاق ساختترین ناو حفاظ
رابطه است .در بین تمامی روابط مختلا ماا ،زنادگی مشاتر
طو نیماادت و خوشااایند ،کمیااابترین نااو رابطااه اساات کااه
بهآسانی به دست نمیآید ( .)5بسیاری از زوجها زندگی زناشویی
خود را با عشق آغااز میکنناد .در آ زماا آ هاا هرگاا فکار
نمیکنند که آتش عشقشا روزی فروکش خواهد کرد (.)6
یکی از راههای افااایش کیفیات رابطاه و ایجااد و تقویات
رضایت در رابطه زوجین ،آموزش به آ هاست که عموماً از آ ها
باااا عناااوا برناماااههای غنیساااازی رواباااط زناشاااویی
( )Relationship Marital Enrichment Programیاا
برنامههای ارتقاء رابطه ناامبرده میشاود ( .)18ایان برناماه بار
شناسایی عوامل مرتبط با موفقیت زناشویی ،ارزیاابی زوجاین در
مورد آ عوامل ،ارائه باازخورد زوجاین و تمرینهاای ارائهشاده
جهت کمک به زوجین در مواجهه با حیطههای مشکل میپردازد
( .)8غنیسااازی ازدواج یااک فراینااد مادامالعمراساات .ماادل
غنیسازی زوجین درباره نقش زوجین در خانواده بسیار منعطا
بوده و دموکراتیک و تساوی گرا اسات .در ایان مادل شاادمانی
شخصی و موفقیت فردی بر خاانواده گرایای برتاری دارد .رشاد
زناشویی نیاز به هدفگذاری و برنامهریای برای تغییرات رفتاری
خاص دارد .در مادل غنیساازی زوجاین مساائلی کاه نیااز باه
آموزش و بهبودی رابطه دارد شناسایی میشاود ،اماا تمرکاا بار
نقام قوت و رشد بین آ هاست نه بر مشکالت .فر زیر بنایی
این است که هر زوج نقام قوتی دارد کاه میتاوا از آ بارای
رشد و اعتماد آ ها استفاده کرد؛ بنابراین شناسایی و بارگنمایی
نقام قوت یک اصال ضاروری اسات کاه انارمی زم را بارای
حرکت زوجین به سمت اهادافی کاه میخواهناد برساند تازمین
میکند (.)9
یکی از مدلهایی که درزمیناهی غنیساازی رواباط زوجای
تقریبااً ماادل جااامعی اساات ،برنامااهی آمادهسااازی /غنیسااازی
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پژوهش حاضار از نظار هادف کااربردی و از نظار روش نیماه
آزمایشی با طرح پیشآزمو  ،پسآزمو و پیگیری  45روزه بود.
جامعه آماری پژوهش نیا شامل  30زوج شهر فارساا و حوماه،
در سال  1397بودند .نمونه بخش کمی پژوهش نیاا شاامل 20
زوج در سال  1397از میا زوجین شهر فارساا و حوماهی آ
به شایوه داوطلباناه و از روی لیسات زوجاین مشاارکتکننده و
حاضر به همکاری در پاسا باه فراخاوا دورههاای آموزشای-
مشاورهای غنیسازی روابط زوجی در ادارات ،ارگا هاا ،نهادهاا،
دانشگاهها و سازما ها بودند ،انتخاب شادند .زوجاین باه شایوه
تصادفی در گروه آزماایش و گاروه کنتارل (هار گاروه  10زوج)
جایگاین شدند .گروه آزمایش باه مادت هفات جلساه آماوزش
غنیسازی روابط زوجین به شیوه اولسو را دریافت کردند .گروه
کنتارل نیااا در فهرسات انتظااار قاارار داشاتند و پااس از خاتمااه
پژوهش ،آموزش غنیسازی زوجین را دریافت کردند .مال های
ورود عبارت بودند از -1 :تمایل زوج به شرکت داوطلبانه ،مانظم
و متوالی در دورههای آموزشی غنیسازی روابط زوجی (مطالعه و
امضای فرم رضایت آگاهانه) -2 .دارا باود حاداقل یاک ساال
زندگی مشتر و حداکبر  15ساال  -3دامناه سانی  18تاا 45
سال -4 .زوجین هر دو حاضر به شرکت در جلساات آموزشای-
مشاورهای باشند -5 .عدم متارکه و یا زندگی جدا از هم .مال -
های خروج نیاا عباارت بودناد از -1 :وجاود مشاکالت رواباط
فرازناشویی ،خشاونت فیایکای ،تعارضاات زناشاویی (از طریاق
مصاحبه اولیه)  -2داشتن مشاکالت حااد زناشاویی یاا مراجعاه
همزما به مراکا مشاوره بارای حال آ و تقاضاای طاال یاا
داشااتن پرونااده قضااایی در شااعبه خااانواده -3 .وجااود اخااتالل
روا شناختی ،یا سابقه بیماری روانی و یا بستری در بخشهاای
روا پاشکی؛ وجود وابستگی به مواد مخدر و الکل -4 .زوجینای
که بیشتر از دو جلسه غیبت داشته باشند.
پرسشنامه صمیمیت  :Bagarozziبرای سنجش نیازهای
صاامیمیت زوجااین از پرسشاانامه بررساای نیازهااای صاامیمیت
باگاروزی ( )Bagarozziکه توسط اعتمادی و همکارا ترجمه
و هنجاریابی شده است استفاده میشود ( .)4پرسشنامه دارای 40
سؤال با طیا لیکارت اسات .ایان پرسشانامه بارای تعیاین و
مشخص نمود سطوح نیازهای زوجین در ناه بعاد صامیمیت و
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اولسو میباشد .در نگاه اولساو خانوادههاای قاوی و توانمناد
دارای شاخصهایی هستند که آ ها را از نظار عااطفی ساالم و
شاد نگه میدارد ،این شاخصها عبارت است از -1 :پایبندی باه
خانواده  -2قدردانی و محبت نسبت به یکدیگر  -3ارتبام مببت
 -4وقت گذاشتن لذتبخش با یکدیگر در زما های مناس -5
احساس سالمت معنوی  -6توانایی تحمل فشاارها و بحرا هاا.
افراد درگیر ازدواجهای ناموفق اغل در برخورد با مشکالت بین
فردی یکدیگر را سرزنش میکنند و در حقیقات بارای درگیاری
موفقیتآمیا با چالشهای ازدواج از مهارتهای ارتبااطی خاوبی
برخوردار نیستند؛ بنابراین نکتهی مهمی که اولسو آ را مدنظر
قرار میدهد آ است که ایجاد و تداوم یاک رابطاهی زناشاویی
خوب نیاز به کار مشتر  ،خالقیت ،نگارش متفکراناه و تاالش
قابلمالحظه دارد .از نظر اولسو پیشاگیری از درماا آساا تر
است .زوجهایی که برای بهبود ازدواجشا تعلل میورزند اغلا
عالقهای برای بهبود روابطشا ندارند .نادیده گرفتن احساساات
متقاباال و کمتااوجهی بااه روابااط زناشااویی احتمااا ً منجاار بااه
بیعالقگی به یکدیگر خواهد شد .این برنامه چهار ویژگی مهام
یک رویکرد پیشگیرانه مؤثر را مدنظر قرار میدهد .اول ،عاواملی
که بر موفقیت ازدواج تزثیرگذار هستند باید شناسایی شاوند .دوم،
زوجها باید بر مبنای آ متغیرهای مهم ارزیابی شوند .سوم ،باید
به زوجهاا باازخورد و تمرینهاایی داده شاود کاه باه آ هاا در
حیطااههای دارای مشااکل کمااک کننااد .چهااارم ،زوجهااا بااه
تمرینهای کس مهارتی نیاز دارند که بر مهارتهاای ارتبااطی
در حل تعار تزکید داشته باشند (.)9
بهطور خالصاه در ایان رویکارد مهارتهاایی آماوزش داده
میشود که باه ارضااء نیازهاای اساسای خاانواده مانناد عشاق،
مهربانی ،تعلق ،اعتماد ،وفاداری ،امنیت و لاذت کماک میکناد.
حساسیت دلسوزانه میتواند مهمترین عامل در ارتقاای امنیات و
اعتبار بخشید به رابطه زوجها و ایجاد صمیمیت ساازنده و جاو
سالم برای رشد فردی باشد (.)6
ازاینرو ،با توجه به مطال عنوا شده این ساؤال باه نهان
متبادر میشود که آیا مدل غنیسازی روابط زوجاین بار اسااس
شیوه اولسو بر افاایش صامیمیت زناشاویی زوجاین اثاربخش
است؟ هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است.

مواد و روشها

نظری و همکارا

کمک به ارزیابی میاانی که همسر فرد نیازهاای صامیمیت او را
ارضاء میکند ،تدوینشده است .هشت بعد صامیمیت عباارت از:
صاامیمیت احساساای ،روا شااناختی ،فکااری ،جنساای ،معنااوی،
زیباییشناختی ،اجتماعی و تفریحی ،جسامانی میباشاد .آخارین

بعد صمیمیت ،یعنای زماا  ،باا ساه پرساش مشاخص ارزیاابی
میشود (.)1

جلسات
جلسهی اول :معرفی زوجین ،ایجاد ارتبام و آمادگی

جلسهی دوم :در میا گذاشتن نقام قوت و رشد زندگی زناشویی

جلسهی سوم :تهیهی لیست آرزوها برای تقویت جرئت ورزی و گوش داد
فعال

جلسهی چهارم :حل موضوعات مشکلزا با استفاده از الگوی ده مرحلهای حل
تعار

جلسهی ششم :مدیریت مالی (بودجه و طرحهای مالی)

جلسهی هفتم :تعیین اهداف شخصی ،زوجی و خانوادگی
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جلسهی پنجم :کش و کندوکاو موضوعات مربوم به خانوادهی اصلی و
بازخورد با استفاده از نمودار زوجی و خانوادگی

اهداف و تمرینها
هدف کلی و شخصی ازدواج از دید زوجین -بررسی وضعیت موجود روابط زوجی-
مفهومسازی روابط زوجی بر اساس دیدگاه اولسو  -آشنایی زوجین با اهداف جلسات
مشاورهای و روش اجرا
هدف :کمک به زوجین در شناسایی و تکیه نمود بر نقام قوت رابطه و شناسایی
حیطههایی از رابطه که مشکلزا بوده یا نیازمند برنامههای غنیسازی میباشد.
روش :هر یک از زوجین از بین  12مقیاس آمادهسازی/غنیسازی سه حیطهای را که جاء
نقام قوت رابطه میدانند و سه حیطهای که نیازمند به رشد آ ها هستند ،انتخاب کرده و
تشویق میشوند دربارهی نقام قوت و نقام رشدی باهم صحبت کنند.
هدف :برقراری ارتبام مؤثر درزمینهی موضوعات مهم -تمرین ابراز وجود و گوش داد
فعال -تشویق همسرا به استفاده از قاطعیت و افاایش مببت ابراز وجود و اعتمادبهنفس
زوجین -کاهش چرخهی منفی اجتناب و تسلط همسر
روش :از طریق فهرست آرزوها هر همسر در مورد سه موضو که دوست دارد شریک
زندگیاش بیشتر آ را انجام دهد کمک میشود.
هدف :انجام ده گام حل تعار زوجی -کمک به صمیمیت بیشتر بین زوجین جهت
افاایش شانس برای توافق زوجین
روش :معرفی فرایند حل تعار با استفاده از یکی از حیطههای رشدی انتخابی زوجین،
جهت تکلی جلسهی بعد مسئلهای را جهت کار انتخاب میکنند.
هدف :بهرهگیری از نقشهی زوجین و خانوادهی اصلی -افاایش در زوجین از رابطهی
زوجی و ریشههای خانوادگی -کش اشترا زوجین در دو بعد صمیمیت و
انعطافپذیری -در اهمیت رابطهی خانوادگی در سیستم زوجی -کمک به زوجین تا
آنچه میخواهند یا نمیخواهند از خانوادهی اصلی وارد رابطهشا کنند را فکر کنند و
فعا نه عمل نمایند.
روش :شرح و ارائهی نمایی کلی از صمیمیت و انعطافپذیری زوجی و خانوادگی ،هر یک
از زوجین به توصی رابطهی زوجی و خانوادگی خود در ارتبام با صمیمیت و
انعطافپذیری میپردازد این چهار توصی به نمودار زوجی و خانوادگی منتقل میشود.
هدف :طراحی یک برنامهی مالی قابلاجرا و عملی کرد آ
روش :هر یک از زوجین در برگهی تمرین بودجه فهرستی از اهداف کوتاهمدت و
بلندمدت مالی را تهیه کند ،اطالعات بهدستآمده با تمرکا بر حیطههای توانمندی و
رشدی با زوجین بررسی میشود.
هدف :طرحریای برنامهای برای نیل به اهداف فردی ،زوجی و خانوادگی -ارتقاء ،انسجام
و پیوند بین زوجین و همینطور ارتبام بین آ ها
روش :هر یک از زوجین یک طرح عملی برای یکی از اهداف پیاده میکنند ،اهداف باید
ظرف مدت پنج سال قابلدستیابی باشند ،این اهداف در یک جلسه در میا گذاشته
میشود و روی شباهتها و تفاوتهای بین آ ها تمرکا میشود.
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جدول  .1خالصه جلسات غنیسازی روابط زوجی مبتنی بر رویکرد اولسون ()9

غنی سازی به شیوه اولسو بر صمیمیت زناشویی

سطح استنباطی استفاده میشود .جادول  2میاانگین و انحاراف
معیار متغیر صمیمیت زناشویی را نشا میدهد.

یافتهها
در این بخش ابتدا یافتههای توصیفی مطارح مایشاوند ،سا س
برای دستیابی به هادف پاژوهش ،از آزماو آمااری مناسا در

پیشفر های آزمو موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشا داد
که تمامی پیشفر ها رعایت شده بود.
جدول  3نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر را برای
بررسی اثرات اصلی گروه ،زما و اثر تعاملی زما و گروه در
متغیر صمیمیت زناشویی را نشا میدهد.

هما طور که در جدول  2نشا دادهشده است ،میانگین
صمیمیت زناشویی زنا و مردانی که در گروه آزمایش قرار دارند
از مرحله پیشآزمو تا مرحله پیگیری تغییراتی داشته است،
برای بررسی این تغییرات به لحاظ آماری ،از آزمو تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .قبل از اجرای آزمو
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جدول  .2اطالعات توصیفی برای صمیمیت زناشویی در سه نوبت اندازهگیری به تفکیک جنسیت و گروه
انحراف استاندارد
میانگین
نوبت اندازهگیری
نوبت اندازهگیری
گروه
جنسیت
پیگیری
پسآزمو
پیشآزمو
پیگیری
پسآزمو
پیشآزمو
19/8
19/88
35/51
232
231/2
174/4
غنیسازی اولسو
مرد
45/06
44/48
43/85
172/4
171/6
171/6
کنترل
25/35
23/93
25/51
207/6
205/6
140/4
غنیسازی اولسو
ز
33
33/45
34/05
153/4
152/4
150/8
کنترل

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای اثرات اصلی و تعاملی صمیمت
منابع تغییرات
اثر جنسیت
اثر گروه
اثر زما
تعامل زما *جنسیت
تعامل زما *گروه
تعامل زما *جنسیت*گروه

MS

F

df

8640
20166/67
12371/64
81/9
11590/17
50/19

2/68
6/24
212/17
1/41
198/77
0/86

1
1
1/06
1/06
1/06
1/06

0/121
0/024
>0/001
0/26
>0/001
0/373

452

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  / 17شماره 1398 / 3

www.mui.ac.ir

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.448

هما طور که در جدول  3مندرج است ،اثر اصلی زما
معنادار است ( .)p>0/001همچنین تعامل زما و گروه معنادار
است ( .)p>0/001اثر اصلی گروه نیا معنادار است (.)p=0/024
بااینحال اثر اصلی جنسیت است و اثرات تعاملی جنسیت و گروه
( )p=0/26و اثر تعاملی جنسیت ،گروه و زما معنادار نیست
(.)p=0/373
معناداری اثر گروه بدین معنی اسات کاه باین دو گاروه تفااوت
معناداری وجود دارد .اثر زما نشا میدهد که تفاوت معنااداری
بین پیشآزمو  ،پسآزمو و پیگیری وجود دارد .بارای بررسای

دقیقتر ،نمودار تغییرات متغیار صامیمت زناشاویی باه تفکیاک
جنسیت موردبررسی قرار گرفت.
هما طور که نمودار  1و  2نشا میدهد ،به نظر میرسد نمرات
صمیمیت زناشویی در دو گروه در زناا و ماردا تفااوت وجاود
داشته باشد .با توجه به معناداری اثارات اصالی گاروه و زماا و
افاایش میانگینها در مرحله پاس آماو و پیگیاری نسابت باه
مرحله پیشآزمو  ،میتاوا نتیجاه گرفات کاه باین دو گاروه
آموزش غنیسازی روابط زناشاویی باه شایوه اولساو و گاروه
کنترل نمرات صمیمیت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد .باا

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.13.0

زناشویی
p

ضری اثر
0/14
0/28
0/93
0/08
0/93
0/05

توا مشاهدهشده
0/34
0/65
1/00
0/28
1/00
0/14

نظری و همکارا

توجه به جدول میانگینها ،زنا و مردانی که مداخله غنیساازی
روابط زناشویی به شیوه اولسو را دریافت کرده بودند ،نسبت به
زنا و مردانی که هیچ مداخلهای دریافت نکرده بودند ،صمیمیت

زناشویی بیشاتری داشاتند .ازایانرو ،مایتاوا گفات آماوزش
غنیسازی روابط زناشویی به شایوه اولساو در افااایش میااا
صمیمیت زناشویی زوجین اثربخش است.

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

نمودار  .1نمودار تغییرات صمیمیت زناشویی در طول زمان در زنان به تفکیک گروه

بحث و نتیجهگیری
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هدف از پژوهش حاضار بررسای اثربخشای آماوزش غنای
سازی روابط زوجین به شایوه اولساو بار صامیمیت زناشاویی
زوجین شهر فارسا بود .نتایج تجایه و تحلیل دادهها نشاا داد
آموزش غنی سازی روابط زوجین به شیوه اولساو بار افااایش
صمیمیت زناشویی زوجین شهر فارسا اثربخش و در گذر زما
نیا پایدار است .یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهشهای
مشابه پیشین همسو بود (.)13-7

غنی سازی روابط زوجین با استفاده از شیوه اولسو مهارت-
هایی را آموزش میدهند که زوجین با به کارگیری آ هاا مای-
توانند به یک زندگی سالم و شاد دست یابناد .زنادگی زناشاویی
بدو دغدغاه و شااد و هماراه باا صامیمیت زناشاویی نیازمناد
یادگیری مهارتهایی است که شاید در خانواده هستهای آموزش
داده نشوند .یکی از این مهارتها ،مهاارت حال تعاار اسات.
بدیهی است که بین ز و مرد تفااوتهاای بسایاری باه لحااظ
تمایالت جنسای ( ،)14روانشاناختی ( ،)18-15جسامی ( ،)19و

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.13.0

نمودار  .2نمودار تغییرات صمیمیت زناشویی در طول زمان در مردان به تفکیک گروه

غنی سازی به شیوه اولسو بر صمیمیت زناشویی

مطالعه حاضر برگرفته از پایا نامه مقطع دکترای رشته مشاوره با
کد اخال ( )IR.IAU.KHUISF.REC. 1398.020است.
بدینوسیله از کلیه زوجین شرکتکننده در پژوهش و کسانی که
در انجام این پژوهش همکاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل
میآید.
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غیره وجود دارد .این تفاوتها در زندگی میتوانناد باعاا ایجااد
تعار شوند .تعارضاتی که با وجود توقعات خاص باین زوجاین
میتواند تنش را بین آ ها زیاد کند ،اگر زوجین به خوبی از پس
حل تعار برنیایند .مهارت حل تعار و حال مسائله یکای از
مهمترین مهارتهایی است که در رویکرد اولسو به آ پرداختاه
شده است .با توجه به یک الگوی ده مرحلهای به زوجین آموزش
میدهد که تعارضات بین خود را حال و فصال نمایناد .مهاارت
گفتگو را یاد بگیرند و ارتبام مناسبی با هم برقارار کنناد .خاوب
گوش کرد را فرا بگیرند .رابطهای که شنوندگا خاوبی داشاته
باشد ،رابطه حسنهای است .خوب گوش کرد بین زوجین باعا
میشود که کمتر دچار سوءتفاهم شده و از ایجاد کاج فهمایهاا
جلوگیری کرد.
یکی دیگر از مساائلی کاه زوجاین بایاد مهاارت آ را یااد
بگیرند ،مهارت برقراری ارتبام با خاانواده همسار و نحاوه حال
تعار خود با خانواده همسر است .حال و فصال اساطورههاای
رایج و غلط درخصاوص خاانواده همسار مایتواناد در مقاومات
زوجین جهت برقراری یک ارتبام عاادی و مناسا باا خاانواده
همسر اثربخش باشد .در این رویکرد سعی میشاود باه زوجاین
آموزش داده شود که با خانواده همسر رابطه مناسبی برقرار کرده
و همانطور که در ارتبام بین خانواده هستهای خودشا انعطاف-
پذیری زیادی به خرج میدهند ،در ارتبام با خانواده همسار نیاا
انعطافپذیری به خرج داده و رفتار و گفتار خانواده همسر تعبیر و
تفسیر منفی نکنند.
در واقع غنی سازی رواباط زوجاین منجار باه رشاد رابطاه
زناشویی در جهت مببت شده و اهاداف مببتای را بارای زوجاین
ایجاد مینماید .به طور کلی ،آموزش غنی سازی روابط زوجین در
واقع آموزش مهارتهای ارتباطی ،گوش کرد فعال ،مهارت حال

تعار  ،مهارت حل مسئله ،و مهارتهای متمرکاا بار عواطا و
هیجانات زوجین است .این آموزشهاا موجا افااایش تحکایم
خانواده و ارتقای صمیمیت زناشویی میشود (.)5
با توجه به مطال عنوا شده میتاوا گفات کاه آماوزش
غنی سازی روابط زوجین به شیوه اولسو با تکیاه بار آماوزش
مهارتهای اساسی که در ایجاد یک زندگی شاد و سرزنده تازثیر
بساایی دارد ،اثربخش است .همچنین یکی از ویژگیهاایی کاه
این رویکرد نسبت به رویکردهای دیگار در زمیناه غنای ساازی
روابط زوجین دارد ،آسا بود آموزش و ساده فهم باود ماواد
آموزشی آ است که به هر زوجی به هر سطح از سواد میتاوا
آموزش داد .همچنین فرد آموزش دهنده نیاا نیاازی نیسات باه
داشتن تخصص در زمینه خانواده نادارد .باا گذراناد یاک دوره
کارورزی یکساله با درجه کارشناسی میتواناد باه آماوزش ایان
رویکرد ب ردازد .لذا پیشنهاد میشاود ایان رویکارد ماورد توجاه
بیشاتر زوجدرماانگرا و خاانواده درماانگرا قارار گرفتاه و باه
دانشجویا نیا آموزش داده شاود .از محادودیتهاای پاژوهش
حاضر میتاوا باه عادم امکاا انتخااب تصاادفی ،اساتفاده از
پرسشنامه خودگاارشی ،و عدم امکاا باه کاارگیری کارآزماایی
دوسرکور بود.
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Aim and Background: Intimacy is a key and important property of a marital relationship and a distinguished
attribute of a successful marriage. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of the
couple relationship enrichment by Olson’s method on the increase in the marital intimacy of couples.
Methods and Materials: The present study was methodologically quasi-experimental with pretest-posttest
design with a 45-day follow-up. The statistical population was 30 couples from Farsan city and its suburb in
2018. The sample of the present study comprised 20 couples voluntarily selected from the couples in Farsan city
and its suburb according to a call on educational-counseling courses. The experimental group received the couple
relationship enrichment training by Olson’s method for 7 sessions. The control group was also in the waiting list.
To collect data, we employed Bagharouzi’s Marital Intimacy Questionnaire. To analyze the data, we used a
mixed-ANOVA test.
Findings: The results revealed that the couple relationship enrichment by Olson’s method was effective in
increasing the marital intimacy of couples in Farsan city (p<0.001). Furthermore, this effect was also stable in
the follow-up phase after 45 days (p<0.001).
Conclusions: Training communicational skills in the couple relationship enrichment approach by Olson’s
method could be effective in enhancing the marital intimacy of couples in Farsan city. Theoretical and applied
considerations have been posed in the conclusion part.
Keywords: Couple Relationship Enrichment, Olson’s Model, Marital Intimacy, Couples.
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