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 -1دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره خانواده ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 -2استادیار گروه مشاوره خانواده ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 -3استادیار گروه مشاوره خانواده ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
نویسنده مسئول :محمود گودرزی
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چکیده
زمینه و هدف :ارتباط و روابط بین زوجها از مهمترین ابعاد زندگی هر فرد است .زوجهای جوان نیاز دارند تا آموزشهای الزم را در این زمینه دریافت
کنند .هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی مشاوره قبل از ازدواج با مدل پیوستگی ارتبااط ( Relationship Attachment Modelیاا  )RAMبار
نیازهای صمیمیت زناشویی در متقاضیان ازدواج شهر ارومیه بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آمااری شاامل متقاضایان
ازدواج (زوجهای در مرحله نامزدی) مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره در شهر ارومیه در سال  1397-98باود .روش نموناهگیری داوطلباناه باود.
تعداد  60نفر از افرادی که در دوره نامزدی قرار داشتند انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه  30نفری شامل گروه آموزش  30( RAMنفر) و
گروه کنترل ( 30نفار) جاایگزین شادند .ابزارهاای مورداساتفاده شاامل پرسشانامه نیازهاای صامیمیت زناشاویی ( Maritl Iantimacy Needs
 Questionnaireیا  )MINQبود .دادهها بهوسیله نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها :طبق یافتههای بهدستآمده بین میزان صمیمیتها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد .اثر اصالی ،اثار تعااملی و
بین گروهی در متغیرهای تحقیق معنادار است که نشان از اثربخش بودن آموزش  RAMدارد (.)p>0/05
نتیجهگیری :طبق نتایج این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مشاوره قبل از ازدواج از طرق آماوزش  RAMبار نیازهاای صامیمیت زناشاویی در
متقاضیان ازدواج شهر ارومیه اثربخش بود .بر این اساس پیشنهاد میگردد تا مشاوره قبل از ازدواج با  RAMبارای زوجهاای جاوان متقاضای ازدواج
آموزش داده شود.
واژههای کلیدی :ازدواج ،پیوستگی ارتباط ،صمیمیت زناشویی.
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خانواده نقش بسیار مهمی بار ساالمت روانای انساانها دارد و
بسیاری از نابهنجاریهای روانی و رفتااری انساانها ریشاه در
خانواده دارد ( .)1شالوده یک جامعاه ایادهآل از خاانواده ساالم
پیریزی میشود .نهاد خانواده سیستم پویا و فعاالی اسات کاه
عناصر موجود در آن رویهم تأثیر متقابل دارند ( .)2خاانواده از
پیوند زناشویی زن و مرد تشکیل میشود .یکی از مظاهر زندگی
اجتماعی وجود تعامل سازنده میان زن و شوهر و برقارار باودن
عشق و ابراز صمیمیت به یکدیگر است (.)3
ازدواج یکی از اساسیترین ارتباطات و روابطی است که بین
انسانها شکل میگیرد و فرایندی است که در آن زن و مارد باا
یکدیگر خانوادهای را تشکیل میدهند ( .)4ارتباط و رواباط باین
زوجها از مهمترین ابعاد زندگی هر فرد است و رواباط زناشاویی
عامل مهمی در رضایت زندگی زناشویی است که بر تمامی ابعاد
زندگی آنها تأثیرگذار اسات ( .)5ارتبااط و رواباط باین زوجهاا
کلیدیترین عامل در رضایت زندگی زناشویی است که بر تمامی
ابعاد زندگی آنها تأثیرگذار اسات ( .)6از تکاالی مهام زنادگی
زناشویی توانایی ایجاد و حفظ روابط صمیمانه با همسر است (.)7
ازاینرو ،تعامل سازنده میاان انساانها و برقارار نماودن عشاق
نیازمند صمیمیت است ( .)3داشتن رابطه صامیمانه باا دیگاران
یکی از بزرگترین موهبتهای انسانی است ،بهگونهای کاه باه
نظار میرساد هیچچیاز بهانادازه آن نمیتواناد در بهزیساتی
روانشناختی و باال بردن کیفیت کارکردهای انسان نقش داشته
باشد ( .)8در این راستا ،توسعه صمیمیت باین همساران اولاین
قدم در جهت ایجاد یاک ازدواج مطلاوب اسات ( .)9اصاطالح
صمیمیت اغلب برای اشاره به حس کلی همسران از نزدیکی با
یکدیگر استفاده شده است (.)10
صمیمیت ،فرایندی تعااملی اسات کاه محاور آن ،شاناخت،
فهم ،پذیرش ،همدلی با احساسات فرد دیگر و قدردانی میباشاد
که نتیجه افشای مسائل صمیمانه و در میاان گذاشاتن تجاارب
صمیمانه اسات ( .)11صامیمیت نیاز همانناد ساایر مفلفاههای
تحقیق از ویژگیهایی است که پیش از ازدواج شاکل میگیارد.
راه و روشی کااه هار زوج بهوسایله آن نزدیکای خاود را بیاان
میکند به میازان زیاادی از نیازهاا و انتظااراتی کاه آنهاا را از
خانوادههااای اصاالی کسااب کردهانااد ،اثاار میپااذیرد (.)12

 Bagarozziصمیمیت را دارای نُه بعاد عااطفی ،اجتمااعی و
تفریحای ،جنسای ،عقالنای ،روانشاناختی ،جسامی ،معناوی،
زیباشناختی و زمانی میدانست .صمیمیت عاطفی نیاز به انتقال
و در میان گذاشتن احساسات مثبت مثل خوشحالی و احساسات
منفی مثل بیحوصلگی با دیگری است (.)13
سیستم زوجی سیستمی اسات کاه اعضاای آن یعنای زن و
شوهر با یکدیگر در تعامل هستند و بر یکدیگر تأثیر میگذارناد.
تعامالت و الگوهای مراودهای که بین زن و شوهر جااری اسات
عملکرد ازدواج را به وجود میآورد .عملکرد سالم نشاندهنده آن
است که الگوهای مراودهای و تعامالت بین زن و مرد در رسیدن
به اهداف ازدواج سودمند و مفثر اسات .عملکارد ازدواج عباارت
است از نوع تعامالت و ارتباطاتی که اعضای خانواده از یکادیگر
دارند .عملکرد ازدواج سبب بهبود احترام ،پذیرش ،تارمیم ساری
روابط قط شده ،برخورد معقول با سبکهای متفاوت گفتگاو ،در
نظر داشتن نیاز به صمیمیت و قدرت ،فرزناد پاروری مقتدراناه،
ایجاد شبکه خوب حمایت اجتماعی و داشتن تعامال مثبات مای
شود ()14؛ بنابراین یکی از ضروریترین نیازهای زوجها سااختن
و حفظ کردن یاک رابطاه نزدیاک اسات تاا بتوانناد باا ایجااد
صمیمیت زناشویی و حفظ آن ازدواج موفق داشته باشند (.)15
اما در مقوله آموزش ،رویکردهای مختل آموزشای پایش از
ازدواج ارائه شدهاند که مبتنی بر بهبود روابط و تعامالت زناشویی
هستند .یکی از مادلهایی کاه در ایان اواخار در زمیناه رواباط
نزدیاااک مطااارح شاااده اسااات ،مااادل پیوساااتگی رواباااط
( Relationship Attachment Modelیاا  )RAMاسات
( .)16این مدل نظاری توساط  )17( Van Eppطراحای شاده
است و نمایشی بصری از پیوندهای ارتباطی در یک رابطه است.
 RAMتصویر سادهای از پیوندهای خانواده در اختیار اعضا قارار
میدهد .توصی تنشهای زناشویی بهصورت بیانی و کلمات باه
دلیل احساساات عمیقای کاه در چناین تنشهاایی وجاود دارد،
ماهیت انتزاعی عشق ،اعتماد ،صامیمیت و تعهاد دشاوار اسات؛
بنابراین تصویر پیوندها که شکلدهنده روابط اسات میتواناد در
مشاوره خانواده بسیار مفید باشد ( .)18 ،16اولین گازاره RAM
این است که روابط بهطورکلی و روابط عاشاقانه باهطور خاا
شامل پنج پیوند اصلی پویا است :دانستن ،اعتماد ،تکیاه کاردن،
انجام دادن و لمس کردن .هر یاک از ایان پیونادهای پنجگاناه
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پژوهش حاضار از ناوع نیماه آزمایشای باا طارح پیشآزماون-
پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل باود .جامعاه آمااری شاامل
زوجهااای متقاضاای ازدواج و مراجعهکننااده بااه مراکااز خاادمات
مشاورهای و روانشناختی شهر ارومیه در سال  1397-98بودند.
این زوجها در دوران نامزدی بودند و هناوز عقاد رسامی نکارده
بودند .بهمنظور گردآوری اطالعات بعد از کسب مجوزهاای الزم
اقدام به انتخاب نمونه آماری شد .روش نمونهگیری این پژوهش
داوطلبانه بود .بر این اساس ابتدا برگههایی جهت اعالم شارکت
داوطلبانه در مراکز مشاوره و روانشناسی شهر ارومیاه پخاش و
پااس از جما آوری ایاان برگااهها ،پرسشاانامه بررساای نیازهااای
صامیمیت (Marital Intimacy Needs Questionnaire
یا  )MINQبین داوطلبین توزی گردید .درنهایت تعداد  60فارد
متقاضی ازدواج بهصورت زوج خانم و آقا انتخاب شادند .سا س
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سهم جداگانهای در ایجاد احساس ارتباط در رواباط باین فاردی
دارند .ترکیب این پنج پیوند همچنین تصویری از احسااس کلای
بودن در رابطه را فراهم میکند؛ بنابراین پیوندهای پویای فردی
و ترکیب تمام پنج پیوند پویا ،اطالعات معنیدار در مورد احساس
عشق ،پیوند و نزدیکی در رواباط را فاراهم میکنناد ( .)19پانج
پیوند پویا در این مدل نشاندهنده یک تصویر از پیوند احساسای
است .این پیوند در تحرک زوجها از طریق نوسانهایی که اغلب
از طریق ازدواج اتفاق میافتد ،حیاتی است (.)20 ،16
نرخ طالق در سراسر دنیا در حال افزایش است ( .)21بارای
مثال در برخی از کشورها تقریباً  50درصد ازدواجهای نخست به
جدایی یا طالق میانجامد .در ایران نیز تعداد طالق ثبتشده در
سال  1394به  163765فقره در ثبتاحوال ایران به ثبت رسیده
است و  0/23ازدواجها به طالق منجر شاده اسات .ایان آماار
بیانگر آن است کاه عاوار طاالق و تعارضاات زناشاویی در
خانواده جدی است ( .)22پژوهشها نشان میدهند که نارضایتی
زناشویی و طالق موجب بروز اختاللهای ،جسامانی و روانای
زوجها میشود ( .)23 ،21عوار و هزینههای سنگین تعارضات
زناشویی بر فرد ،خانواده و جامعه ،روان شناسان را به چارهجویی
واداشته تا مداخالتی را برای بهبود اوضاع زوجها طراحای کنناد
(.)24
تحقیقات نشان داده است افرادی که در برنامههای آموزش
پیش از ازدواج شرکت میکنند از رشد ارتباطی بهتری ،تبادالت
مخرب کمتر و حمایت بیشاتری برخوردارناد و همچناین آماار
طالق در آنها کمتر است ( .)25بسیاری از طالقها بدین دلیل
رخ میدهد که زوجها برای ازدواج آماده نبوده و رابطاه خاوبی
ندارند .همچنین ،تحقیقات نشان داده است که بسیاری از افراد
برنامههای آموزشی پیش از ازدواج را دریافت نمیکنناد .نتاایج
تحقیقاات  Stanleyو همکااران ( )26نشاان داده اسات کاه
شرکتکنندگان در آموزشهای پیش از ازدواج سطوح بااالتری
از رضایت و تعهد در ازدواج و ساطوح پاایینتری از تعاار و
کاهش نرخ طالق را گزارش میکنند (.)26
آموزشهاای پایش از ازدواج از اولویتهاای اساسای
برنامهریزیهای پیشگیری از نابهنجاریهای فردی و خانوادگی،
کاهش میزان طالق و افزایش میازان رضاایتمندی از زنادگی
زناشویی است .هدف نهایی آموزش پایش از ازدواج ،کماک باه

استحکام و ثبات ازدواج ،کاهش نارخ طاالق و ارتقاا کیفیات
ازدواج میباشد .یافتهها حاکی از آن است که این آموزشها باا
مطالعه عوامل مفثر در ازدواج موفاق و نقاش ایان عوامال بار
سازگاری و رضایت از زندگی زناشویی به راهکارهایی کاربردی
جهات انتخااب همسار مناساب و ازدواج موفاق مایانجاماد.
همچنین ،این آموزشها با جلوگیری از سارخوردگی در زنادگی
زناشویی زوجها و بررسی ابعاد و عوامل آن از طریاق شاناخت
متقابل زوجها ،درک نیازهای طرفین ،تفاهم متقابل ،باه بهباود
عشق ،محبت و تعهد متقابل در روابط زناشویی کمک مایکناد
(.)27
بر اساس آنچه بیاان شاد ،بسایاری از مشاکالت و مساائل
زناشویی ناشی از ویژگیهای زوجهاا پایش از ازدواج اسات کاه
ازجمله آنها میتوان به انتظارات زناشاویی ،باورهاای ارتبااطی،
نیازهای صمیمیت زناشویی و تعهد زناشاویی اشااره نماود .ایان
ویژگیها قبل از ازدواج وجود دارند .باا کماک برناماههای غنای
سااازی ارتباااط و مراقباات زوجهااا هماننااد  RAMو ماادل کاار
میتوان آنها را بهبود بخشید .بر این اساس پاژوهش حاضار در
پی بررسی این مسئله است کاه آیاا مشااوره قبال از ازدواج بار
اساس  RAMبار نیازهاای صامیمیت زناشاویی در متقاضایان
ازدواج اثربخش است؟

ابراهیمی و همکاران

بهصورت تصادفی در دو گروه  30نفری (گروه  )RAMو (گروه
کنترل) قرار گرفتند .شرایط ورود به پژوهش شامل سن باین 18
تا  30سال ،بدون سابقه ازدواج ،تحصیالت حداقل دیا لم ،عادم
سابقه بیماری روانای و جسامانی و تصامیمگیری قطعای بارای

3

اتکا و تکیه
کردن

4

تعهد

5

لمس کردن

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (:)MINQ
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این پرسشانامه در ساال  2001توساط  Bagaruziتهیاه شاده
است .این پرسشنامه دارای  41سفال باوده و هادف آن ارزیاابی
ابعاااد صاامیمیت زناشااویی (صاامیمیت عاااطفی ،روانشااناختی،
عقالناای ،جنساای ،باادنی ،معنااوی ،زیباشااناختی و صاامیمت
اجتماعی -تفریحی) میباشد .هر یک از ابعاد صمیمیت بهجز بعد
معنوی دارای پنج سفال است .هر سفال بر اساس یاک مقیااس
 10درجهای در دامنهای از ( 1بههیچوجاه چناین چیازی وجاود
ندارد) تا ( 10نیاز بسیار زیادی وجود دارد) نمرهگذاری مایشاود.
طی پاسخگویی آن در هر سفال از  1تا  10مشاخص گردیاده

اساات .کمتاارین نمااره  41و بیشااترین نمااره  410هساات .در
مطالعهای اعتبار هر بعد صمیمیت را با روش آزماون -باازآزمون
محاساابه کردنااد کااه باارای صاامیمیت عاااطفی ،روانشااناختی،
عقالنی ،جنسی ،فیزیکای ،معناوی ،زیباشاناختی و اجتمااعی –
تفریحاای بااه ترتیااب ،0/65 ،0/80 ،0/91 ،0/81 ،0/82 ،0/89
 0/51 ،0/76بود ( )15الزم به توضیح است که در این پاژوهش
صمیمیت جنسی با توجه به موضوعیت پاژوهش ماورد ارزیاابی
قرار نگرفت.
مدل پیوستگی ارتباط ( :)RAMبرای آماوزش از پروتکال
آموزشی  RAMبرگرفتاه از  )18( Van Eppاساتفاده گردیاد.

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

2

اعتماد

جدول  .1خالصه آموزش RAM
شرح جلسات
 .1معارفه ،توضیح کلی آموزش ،اهداف آموزش.
 .2آموزش شناخت ،هر فردی چه شناختی از احساس با دیگری بودن دارد .شامل صحبت کردن ،صرف وقت باهم و تجربههای مختل
باهم.
 .3آموزش دانستن ،چگونه یک فرد خود و دیگران را بشناسد.
 .4آموزش فرآیندهای موردنیاز برای شناختن دیگران از قبیل خود افشایی متقابل و مهارتهای ارتباطی.
 .1آموزش اعتماد ،به چه میزان یک فرد اعتماد را در ارتباط با دیگری تجربه میکند.
 .2آموزش باور مثبت به یکدیگر ،یک ارچگی و اعتماد کلی.
 .3آموزش جلوگیری از نگرش بد و رشد آن.
 .4آموزش مقابلهای با نقض اعتماد شامل رفتارهای نادرست مهمی نظیر خیانت به تجاوزهای کوچک که در طی زمان به وجود میآید.
 .1آموزش اتکا بهعنوان نیازهای متقابل.
 .2آموزش به دست آوردن مقداری از آسایش فردی در رابطه تعری شده و مشخص.
 .3آموزش به دست آوردن پشتیبانی و حمایت روانی ،مالی ،اجتماعی و همرایی.
 .1آموزش میزان تجربه تعهد در یک رابطه.
 .2آموزش نوع تعهد که تعهد فقط بهعنوان وضعیت تا هل نیست.
 .3آموزش تعهد بهعنوان احساس سرمایهگذاری ،تعلق ،وفاداری ،تعهد و مسئولیت دیگری.
 .4آموزش تعهد داشتن به دیگری ،احساس بودن با فرد حتی زمانی که از هم جدا و دور هستند.
 .1آموزش لمس صحیح .لمس میتواند شامل دست دادن با یک فرد غریبه یا به آغوش گرفتن باشد .این حوزه فقط مربوط به آنچه در یک
رابطه رخ داده است نیست ،اما در کل اشاره به مقدار نزدیکی و رضایتی است که ازلحاظ لمس و محبت در یک رابطه احساس میشود.
 .2جم بندی جلسات.
 .3گرفتن بازخورد.
 .4اجرای پسآزمون

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.15.2

جلسه
1

موضوع
شناخت

ازدواج بود .شرایط خروج شامل انصراف از ازدواج ،عدم عالقه به
ادامه آموزش ،غیبت بیش از یک جلسه بود .برای تحلیل دادههاا
از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و آزمون تحلیل واریانس باا
اندازهگیریهای مکرر استفاده گردید.

کارایی مشاوره قبل از ازدواج با مدل پیوستگی ارتباط

آموزش در یک دوره پنج جلساهای ،دوسااعته ،در پانج هفتاه و
حداکثر برای  10زوج شرکتکننده است .این مدل نظری توسط
 )17( Van Eppطراحاایشااده اساات و نمایشاای بصااری از
پیوندهای ارتباطی در یک رابطه است RAM .تصویر سادهای از
پیوندهای خانواده در اختیار اعضا قرار میدهد.

شیوه اجرا
جهت انتخاب زوجها در مراکز مشاوره سطح شهر ،آگهی منتشار
شد .س س از بین متقاضایان ازدواج (در دوران ناامزدی بودناد و
بهصورت رسمی عقد نکارده بودناد) و مراجعهکنناده باا در نظار
گرفتن مالکهای انتخاب  60نفر انتخااب شادند و در دو گاروه
 30نفری (کنترل و گروه آزمایش) بهصورت تصاادفی جاایگزین

یافتهها
میانگین سنی افراد در گروه آزمایش  26/76ساال و در گاروه کنتارل
 26/96سال بود .سایر یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
در گروههای آزمایش و کنترل در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .2شاخصهای توصیفی و واریانس درونگروهی متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایش و کنترل
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
متغیرها
M

نمره کل صمیمیت

کنترل

21/40

4/64

21/13

4/47

21/14

4/59

0/590

RAM

کنترل
صمیمت روانشناختی

RAM

کنترل
صمیمت عقالنی

RAM

کنترل
صمیمت بدنی

RAM

کنترل
صمیمت معنوی

RAM

کنترل
صمیمت زیباشناختی

RAM

کنترل
صمیمت اجتماعی-تفریحی

RAM
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بر اساس نتایج جدول  2در مرحله پیشآزمون میانگین نمره
افراد نمونه در گروههای  RAMو کنترل تقریباً نزدیک باه هام
است ،درحالیکه در مرحله پسآزمون در گروههای آزمایش تغییر
قابلمالحظهای ایجادشده است .نتایج آزمون ام باکس نشان داد
که پیشفر همگنای مااتریس واریاانس– کوواریاانس بارای
مقیاس کلی صمیمیت زناشویی و صمیمیت عاطفی رعایت شاده

است ( ،)p<0/05اما در سایر مفلفهها رعایت نشده اسات .نتاایج
آزمون لون نشاان داد کاه ساطح خطاای آمااره  Fدر برخای از
متغیرها بزرگتر از  0/05است ( ،)p<0/05اما همگنی واریاانس
در صمیمیت عاطفی ،ارتباطات ،اقتصاد و مسائل مالی ،خاانواده و
دوستان ،ارزشها رعایت نشده است .معنااداری آزماون ماوخلی
نشاندهنده نااهمگونی مااتریس کوواریاانس دادههاا اسات .در

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.15.2

RAM

181/67
182/33
25/15
25/67
23/30
21/80
21/86
22/47
20/13
19/30
27/67
28/20
21/17
22/06
22/23

8/94
9/75
4/47
5/41
5/02
4/00
5/09
4/91
5/54
5/75
5/58
4/18
4/48
4/23
4/12

228/17
183/50
29/15
25/93
26/20
21/77
28/90
22/43
28/33
19/46
33/40
28/23
27/30
21/47
27/46

8/30
9/80
5/72
5/43
3/59
4/04
4/59
5/69
3/53
5/69
4/56
4/48
3/10
4/48
3/29

214/43
183/60
25/53
22/16
31/00
25/80
26/87
22/46
24/23
18/63
33/73
27/50
23/83
21/36
24/73

6/73
9
5/19
4/13
40/60
5/43
3/50
5/04
4/91
5/83
4/63
4/31
6/61
3/91
4/34

کنترل
صمیمیت عاطفی

SD

M

SD

M

SD

P

>0/001
0/063
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/993
>0/001
0/050
>0/001
0/291
>0/001
0/111
>0/001

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

شدند .پرسشنامهها در پیشآزمون اجرا شدند .س س برای گاروه
آزمایش  5جلسه آموزش قبل از ازدواج به شاکل هفتاهای یاک
جلسه ارائه شد .بعد از پایاان  5جلساه پرسشانامههای پاژوهش
مجدداً بهعنوان پسآزمون اجرا شد .بعد از اجارای پسآزماون و
گذشت  6ماه از ازدواج مرحله پیگیری صورت گرفات .ایان کاار
جهت پیگیری و بررسی ماندگاری اثر مداخلهها صورت گرفت.

ابراهیمی و همکاران

بین گروهی

579/60

0/21

در متغیرهاااای صااامیمیت عااااطفی ( ،)p=0/001روانشاااناختی
( ،)p=0/001عقالنااای ( ،)p=0/001بااادنی ( ،)p=0/001معناااوی
( ،)p=0/001زیباشااااناختی ( )p=0/001و اجتماااااعی -تفریحاااای
( )p=0/001معنادار است .اثر اصالی ،اثار تعااملی و باین گروهای در
متغیرهای پژوهش معنادار است که نشان از اثاربخش باودن آماوزش
 RAMدارد (.)p>0/05
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود اثر اصلی متغیار زماان بار
میاازان صاامیمیت عاااطفی ( ،)p=0/001روانشااناختی (،)p=0/001
عقالنااای ( ،)p=0/001بااادنی ( ،)p=0/001معناااوی (،)p=0/001
زیباشناختی ( )p=0/001و اجتمااعی -تفریحای ( )p=0/001معناادار
است؛ بهعبارتدیگر باین میازان صامیمیتها در زماان پیشآزماون،
پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد .تفاوت بین گروهی نیاز

1

579/60

15/15

>0/001

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.15.2

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس درون آزمودنی با اندازهگیری مکرر برای سه بار اندازهگیری صمیمیت
P
F
MS
df
SS
اندازه اثر
منب تغییرات
متغیرها
0/33 >0/001
28/78
518/44 1/12
584/54
زمان (اثر اصلی)
صمیمیت عاطفی
0/33 >0/001
28/59
515/13 1/12
580/81
زمان +گروه (اثر تعاملی)
0/25 >0/001
19/28
736/08
1
736/08
بین گروهی
0/36 >0/001
33/12
714/12 1/56 1115/67
صمیمیت روانشناختی زمان (اثر اصلی)
0/05
0/05
3/39
73/23 1/56
114/41
زمان +گروه (اثر تعاملی)
0/28 >0/001
22/97
619/75
1
619/75
بین گروهی
0/24 >0/001
18/38
95
2
390
زمان (اثر اصلی)
صمیمت عقالنی
0/24 >0/001
18/66
198/02
2
396/04
زمان +گروه (اثر تعاملی)
0/15 >0/001
10/64
527/02
1
527/02
بین گروهی
0/28 >0/001
23/06
265/31
2
530/63
زمان (اثر اصلی)
صمیمیت بدنی
0/26 >0/001
21/28
244/81
2
489/63
زمان +گروه (اثر تعاملی)
0/25 >0/001
19/42 1170/45
1 1170/45
بین گروهی
0/17 >0/001
12/15
163/43
2
326/87
زمان (اثر اصلی)
صمیمیت معنوی
0/19 >0/001
13/29
187/23
2
374/47
زمان +گروه (اثر تعاملی)
0/20 >0/001
14/69
558/72
1
558/72
بین گروهی
0/14 >0/001
9/86
118/01
2
236/03
زمان (اثر اصلی)
صمیمت زیباشناختی
0/19 >0/001
14/21
170/01
2
340/03
زمان +گروه (اثر تعاملی)
0/11 >0/001
6/93
273/80
1
273/80
بین گروهی
0/15 >0/001
10/55
92/81
2
185/63
زمان (اثر اصلی)
صمیمت اجتماعی-
تفریحی
0/18 >0/001
12/89
113/43
2
226/87
زمان +گروه (اثر تعاملی)

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

متغیرهایی که این پیشفر رعایت شده باشد از فر کرویت
دادهها استفاده میشود و برای دادههایی که رعایت نشده باشد از
اپسیلون اصالحشده گرین هاوس-گیزر استفاده میشود.
برای بررسی دادهها از تحلیل واریانس باا انادازهگیریهاای
مکرر درونگروهی در سه بازه زمانی پیشآزماون ،پسآزماون و
پیگیااری اسااتفاده شااد .یافتااههای بهدسااتآمده نشااان داد کااه
تغییرات در گروه آزمایشی  RAMمعنادار میباشد .میزان تغییار
صااامیمیت عااااطفی ( ،)p=0/001روانشاااناختی (،)p=0/001

عقالناای ( ،)p=0/001باادنی ( ،)p=0/001معنااوی (،)p=0/001
زیباشاناختی ( )p=0/001و اجتمااعی -تفریحاای ( )p=0/001در
گروه آموزش معنادار بود .در گروه کنترل این تغییر تنها در میزان
صااامیمیت عااااطفی ( )p=0/001و روانشاااناختی ()p=0/001
معنادار بود ()p>0/05؛ ایان تفاوتهاا بعاد از ازدواج باه وجاود
آمدهاند.

کارایی مشاوره قبل از ازدواج با مدل پیوستگی ارتباط

جدول  .4آزمون تعقیبی بونفرونی در سه بار اجرای متغیرهای وابسته در دو گروه  RAMو کنترل
RAM
کنترل
گروهها
ال و ج
ال و ب
بوج
ال و ج
ال و ب
مقایسه مراحل
P

P

P

P

P

P

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/15
0/70

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/99
0/05
0/50

0/19
0/85
0/99
0/99
0/99
0/99
0/33
0/99

0/18
0/05
0/05
0/99
0/14
0/31
0/27
0/48

0/99
0/05
0/05
0/99
0/05
0/47
0/99
0/99

*ال  :پیشآزمون ،ب :پسآزمون ،ج :پیگیری

نتااایج جاادول  4نشااان میدهااد تفاااوت گااروه آزمااایش از
پیشآزمون تا پسآزمون معنادار بوده است ،درحاالیکاه تفااوت
گروه کنترل از پیشآزمون تا پیگیری معنادار نبوده است؛ بنابراین
آموزش  RAMاثربخش بوده است.
بحث و نتیجهگیری

www.mui.ac.ir
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هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی مشاوره قبل از ازدواج بر
اساس  RAMبار نیازهاای صامیمیت زناشاویی در متقاضایان
ازدواج شهر ارومیه باود .نتاایج نشاان داد کاه آماوزش رویکارد
 RAMتوانسته است سبب بهباود صامیمیت زناشاویی در باین
متقاضیان ازدواج گردد .در خصو کارایی مشاوره قبل از ازدواج
با  RAMبر نیازهای صامیمیت زناشاویی در متقاضایان ازدواج
تاکنون پژوهشی در داخل و خارج از ایران انجام نگرفته اسات و
تنها پژوهش انجامشده در این زمینه پاژوهش ،16( Van Epp
 )19 ،18 ،17میباشد .بر نظر  Van Eppو همکاران ()18 ،16
آموزش رویکرد  RAMسبب میشود تاا زوجهاا درک عمیاق،
پذیرش و گشودگی را نسبت به یکدیگر تجرباه کنناد کاه خاود
زمینهساز افزایش صمیمیت بین زوجها است.
نتایج این پژوهش را میتوان بر اساس نظریه  Van Eppو
همکاران ( )19 ،18اینگونه تبیین نمود که پیوند زناشویی یکای
از پایدارترین روابط بین انسانها میباشد ،اما زوجهای جاوان در
شاارف ازدواج تجااارب خاصاای از ایاان پیونااد دارنااد .صاامیمیت
زناشویی از مهمترین مفلفاهها در دوران اولیاه ازدواج اسات کاه

تمامی مراحل بعدی زنادگی را نیاز تحات تاأثیر قارار میدهاد.
ازجمله رویکردهای مهم قبل از ازدواج که میتواند به این زوجها
کمک کند RAM ،است .صمیمیت زناشویی فرایندی است کاه
طی آن افراد تالش میکنناد تاا باه یکادیگر نزدیاکتر شاوند،
شباهتها و تفاوتهای یکدیگر را در احساسات و افکاار کشا
نمایند .صمیمیت زناشویی ،تشابه و روابط شخصی عاشقانه اغلب
هیجانی با شخص دیگر میباشاد کاه مساتلزم شاناخت و درک
عمیق از او ،پذیرش و بیان افکار و احساسات است (.)28
رویکرد آموزشی  RAMاز طریاق مکانیسامهای متفااوتی
سبب تغییر رواباط و عملکارد زوجهاا در ازدواج مایشاود .ایان
رویکرد دارای پنج مکانیسم پویا است کاه رواباط زوجهاا را باه
روابطی پویا و فعال تبدیل میسازد .این پنج عنصر عبارتاناد از
دانش ،اعتماد ،اتکا ،تعهد و رابطه زناشویی .این رویکارد درماانی
سبب میشود که این پنج حوزه همزمان باا یکادیگر و باه یاک
اندازه بهبود یابند .بهبود همزمان و هماندازه این حوزههاا سابب
میشود تا دانش ،شناخت و عملکرد افاراد باا یکادیگر مطابقات
داشته باشد و زوجها انتظارات مناسبی را از صامیمیت زناشاویی
خود داشته باشند ( .)19از سوی دیگر ،ایان رویکارد درماانی باا
افزایش شناخت و آگاهی زوجها سبب میشاود تاا آنهاا رواباط
نزدیک خود را بر اساس واقعیتهاا و هساتیهای ازدواج شاکل
دهند .باورها و انتظارات پیش از ازدواج خود را در مورد صمیمیت
زناشویی به دوران ازدواج منتقل نسازند ،بلکه در موقعیت جدیدی
کااه تحاات عنااوان ازدواج ایجاااد شااده و بااهدوراز رؤی ااپردازی،
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صمیمیت متناسب با واقعیت ازدواج خود را شکل دهند .در چنین
شرایطی عملکرد زوجها از یکدیگر نیز بهبود پیادا میکناد (،16
.)19 ،18 ،17
برنامااه آموزشاای  RAMساابب ایجاااد و گسااترش ارتباااط
عاطفی و احساس عشق بین زوجها میگردد .این روابط عااطفی
سبب شکلگیری پویایی در روابط بین زوجها میشاود و رواباط
آنها را از انفعال و تکسویهای باه روابطای دوساویه و پیوساته
تبدیل میکناد؛ روابطای کاه زوجهاا باه آن دلبساته هساتند و
صمیمیت آنها را افزایش میدهد ( .)19 ،17برنامههای آموزشی
پیش از ازدواج ،میتوانند شناختها ،باورها و پردازش اطالعاات
را در افراد تغییر داده ،اصالح و بهبود بخشند .هادف برناماههای
آموزشی کمک به افراد برای افزایش شایستگیهای بین فاردی،
دستیابی به رضایتمندی در زنادگی ،بهباود ارتبااط زناشاویی،
مهارتهای تعااملی و ارتبااطی باین زوجهاا میباشاد؛ بناابراین
برنامههای آموزش پیش از ازدواج میتوانند دساتاوردهای مفیاد،
سری و کاربردی در کارکرد خانواده ایجاد کنند (.)29 ،28
آموزش  RAMبا پنج فرضیه مشخص میشاود ( .)18اول،
هر مفلفه یک نیاروی پیوناد اسات؛ یعنای هار یاک از اجازای
تشکیلدهنده یک احساس نزدیک بودن در رابطه و باه شاریک
است .دوم ،هر مفلفه دارای دامنهای است؛ یعنی پویایی میتواناد
با شدتهای مختلفی رخ دهد .سوم ،اجازا مساتقل اماا تعااملی
هستند بهنحویکه هرچند بهطور جداگانه توسعه مییابند ،اما باا
تأثیر بر کل تعادل رابطه نگریسته میشوند .چهاارم ،هار مفلفاه
بین فردی و متقابل است؛ بنابراین زوجهایی که شناخت بیشتری
کسب میکنناد ،تعامال و ادراک باین فاردی بیشاتری خواهناد
داشت ،روابط نزدیک و صمیمی بیشتری را شکل میدهناد و باا
توسعه صمیمیت و روابط میتوانند عملکارد ماوفقی را در ازدواج
داشااته باشااند ( .)19 ،18 ،17 ،16ازای انرو میتااوان گفاات کااه
آموزش  RAMتوانسته است بر اساس این پانج فار سابب
بهبود صمیمیت زناشویی در زوجهای جوان گردد .از سوی دیگار
رویکرد آموزشی  RAMازجمله رویکردهای آموزشی پیشگیرانه
و بهبود رابطه پیش از ازدواج است؛ تالش میکند تا ماوقعیتی را
فراهم آورد که زوجها درنتیجه گفتگوهاای ماهراناه بتوانناد باه
درک و شااناخت مناساابی از یکاادیگر دساات یابنااد ،پااذیرش و
گشودگی بیشتری را نسبت به یکدیگر تجربه کنند ،هیجانهاای

منفی خود را کاهش دهند و هیجانهای مثبت را افزایش دهناد.
چنین شرایطی در این برنامه عالوه بر آنکه میتواند سبب بهبود
صمیمیت آنها گردد میتواند زمیناه را بارای عملکارد بهتار در
ازدواج نیز فراهم آورد (.)31 ،30
بر اساس رویکرد  Satirمیتوان گفت که آماوزش RAM
سبب میشود تا افراد از مناب و تواناییهای خود در رواباط باین
فردی استفاده کنند و ارتبااط مافثری را ایجااد کنناد .برقاراری
ارتباط مفثر در واحد زناشویی از اهمیت ویژهای برخاوردار اسات
زیرا که ساخت خاانواده و الگوهاای ماراودهای موجاود در آن از
ارتباط زن و مرد شکل میگیرد و نحوه برون سازی و تطابق این
واحد دونفری تغییرات آتای سیساتم خاانواده ،ارتبااط اعضاا باا
یکدیگر و کارایی خانواده را تحت تاأثیر قارار میدهاد ( .)32بار
اساس دیدگاه ارتقای روابط ،آماوزش  RAMمنجار باه ایجااد
شناخت ،اعتماد و تعهد سالم زوجهاا باه یکادیگر میگاردد کاه
درنهایت منجر به ایجاد و تداوم رواباط زوجای ساالم میگاردد.
زوجها در این روابط توانایی اعتماد و اتکا کردن به یکدیگر را به
دست میآورند که زمینهساز روابط نزدیک و صمیمیت زناشاویی
در ازدواج میگردد .همچناین شاناخت ،اعتمااد ،تعهاد و لماس
کردن سبب میشود تا زوجها بتوانند الگوهای رفتااری ناکارآماد
خود را پیش از ازدواج تغییر داده و بهسوی الگوهاای مطلاوب در
روابط زناشویی سوق دهند و سبب میشاوند تاا زوجهاا بتوانناد
عملکرد مطلوبی در ازدواج خود داشاته باشاند ()33 ،5؛ بناابراین
 RAMتوانسته است با شکلدهی روابط ساالم زوجهاا ،رواباط
نزدیکبین آنهاا را بهباود بخشاد کاه سابب بهباود صامیمت
زناشویی میگردد.
بر طبق نتایج میتوان نتیجاه گرفات کاه مشااوره قبال از
ازدواج بار اساااس  RAMباار نیازهاای صاامیمیت زناشااویی در
متقاضیان ازدواج شهر ارومیه اثربخش بوده است و سبب بهباود
صمیمت زناشویی در متقاضیان ازدواج شده است .بر این اسااس
پیشنهاد میگردد تاا مشااوره قبال از ازدواج بار اسااس RAM
برای زوجهای جوان متقاضی ازدواج آموزش داده شاود .تحقیاق
حاضاار بااا محاادودیتهایی روبااهرو بااود .بساایاری از زوجهااای
متقاضی ازدواج به مراکز درمانی و مشاورهای رجوع نمیکنناد .از
بین کسانی که به چنین مراکزی مراجعه میکنند برخی حاضر به
همکاری بودند .این امر میتواند تعمیم نتاایج را محادود ساازد.

کارایی مشاوره قبل از ازدواج با مدل پیوستگی ارتباط

 پیشانهاد میگاردد تاا در مراکاز مشااوره،اثربخشی این آموزش
.خانواده از چنین شیوههای آموزشی استفاده گردد
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تقدیر و تشکر
مقاله حاضار برگرفتاه از رسااله دکتاری نویسانده اول و مساتخرج از
 بدینوسیله از تمام کسانی که ما را در.بخشی از نتایج این رساله است
. تشااکر و قاادردانی م اینماااییم،انجااام ایاان پااژوهش یاااری کردنااد

همچنین بر اساس مشاهدات صورت گرفتاه نیازهاای آموزشای
 حل تعار هاا،زوجها متنوع بوده است (مانند الگوهای ارتباطی
 ایان.) مسائل مربوط باه رواباط زناشاویی،و تضادهای فرهنگی
موارد روند درمان را تحت تأثیر قرار مایداد؛ درحالیکاه در ایان
 بر این اساس پیشنهاد.پژوهش امکان کنترل آنها وجود نداشت
میگردد تا در تحقیقات بعادی آموزشهاای پایش از ازدواج بار
اساااس نیازهااای زوجهااا بهصااورت جداگانااه بررساای شااوند و
 همچناین باا توجاه باه. بر آنها بررسی شودRAM اثربخشی
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Aim and Background: Relationships and relationships between couples are one of the most important aspects
of each person's life. Young couples need to receive the necessary training in this field. The purpose of the
present study was to investigate the effectiveness of pre-marriage counseling with the Relationship Attachment
Model (RAM) on marital intimacy needs of married applicants in Urmia.
Methods and Materials: This study was a quasi-experimental study with pretest, posttest and follow up design
and control group. The community consisted of married couples seeking referral to counseling services in Urmia
in 2019. Voluntary sampling method was used to select 60 individuals who had a definite decision to marry and
were randomly divided into two groups, Including RAM training group (n = 30) and control group (n = 30). The
instrument used was the Marital Intimacy Needs Questionnaire (MINQ). Data were analyzed by SPSS software
using repeated measures analysis of variance.
Findings: There is a significant difference between the amount of intimacy at pre-test, post-test and follow-up.
The main effect of interactive and intergroup effect on the research variables was significant, indicating the
effectiveness of the RAM training (P<0.05).
Conclusions: According to the results, it can be concluded that pre-marriage counseling model of RAM is
effective on marital intimacy needs in Urmia city marriage applicants and has improved marital intimacy in
marriage applicants. Accordingly, it is recommended that pre-marriage counseling be provided with the RAM
linkage model for young married couples.
Keywords: Marital intimacy, Marriage, Relationship attachment.
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