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Abstract
The present study was conducted to determine
the effectiveness of marital enrichment program
on increasing the intimacy and hope of couples
with disabled children. The research method
was a quasi-experimental pre-test-post-test with
control group. The study population was couples
referring to having disabled children to a
Rehabilitation Center located in Tehran. Among
them, 30 couples who had lower grades in
marital intimacy and hopefulness were selected
through targeted sampling and The case group
was assigned in two groups (15 couples) and
control (15 couples). The research instrument
was marital infertility questionnaire (OLAI,
2006) and Snyder's Hope Questionnaire
(ADHS), which was completed by two groups
in both pre-test and post-test. The training
sessions of the enrichment communication
program for couples in the experimental group
were conducted in 7 sessions of 90 minutes, but
not for the control group participants. The data
were then analyzed through covariance analysis.
The results of the analysis showed that there
was a significant difference between marital
hope and intimacy (except for physical and
psychological intimacy) in the experimental and
control groups. In other words, the training of
marital enrichment program could be an
effective way to increase hope and Intimate
couples have children with disabilities.
Keywords: enrichment of communication,
intimacy, hope, disabled child
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مقدمه
خانواده نخستین هسته و اساسيترین بنیان اجتماع است که افراد در بستر آن رشد و نمو کرده و وارد
جامعه ميشوند .از جمله مظاهر زندگي اجتماعي انسان ،وجود تعامل سازنده و برقرار بودن عشق به
همنوع و ابراز صمیمیت و همدلي1به یکدیگر است .خانواده جایگاهي امن براي ارضاي نیازهاي گوناگون
جسماني ،عقالني و عاطفي است؛ بنابراین ،آگاهي از نیازهاي زیستي و رواني و شناخت چگونگي ارضاي
آنها بسیار ضروري ميباشد (ادالتي و ردزوان .)2010 2،خانواده همانند یک فرد از فرایند رشدي و تحولي
عبور ميکند و روابط نقشي میان اعضاي آن در طول زمان ،تغییر قابل توجهي ميیابد (استال.)2003 3،
یکي از مراحل این فرایند تحولي تولد فرزند ميباشد .تولد کودک براي زوجین لذتبخش است و باعث
جشن و شادي ميشود ،اما به دنیا آمدن یک کودک داراي ناتواني احساس دوگانه غم و شادي را به
همراه دارد و کارکرد خانواده را به چالش ميکشد (پلنت و ساندرز .)2007،والد یک کودک معلول بودن،
تجربهاي متفاوت با والد معمولي بودن است و ميتواند خطر مشکالت خانوادگي ،استرس و افسردگي را
افزایش دهد (بري و همکاران .)2017 ،سالمت روانشناختي خانواده به عنوان کوچکترین واحد
اجتماعي ،به سالمت تک تک اعضاي خانواده وابسته است .داشتن کودک معلول در خانواده ،خسارتها و
آسیبهاي مادي و رواني مضاعفي را بر خانواده تحمیل ميکند ،والدین ممکن است از داشتن چنین
فرزنداني دچار شوک شده و پیامدهایي براي آنها به همراه دارد (موللي ،عبداهلل زاده و نعمتي.)1392،
عمده ترین مشکالت یا پیامدهایي که در اثر فشار رواني حاصل از داشتن فرزند معلول براي والدین به
وجود ميآید ،به شرح زیر است :آشکار شدن مشکالت پنهان :نخستین تجلي فشارهاي رواني حاصل از
وجود فرزند معلول بر بخشهاي ضعیف جسماني و رواني والدین است .سردردها ،اضطرابها ،بيحسي
دست و پا و احساس فشار و سنگیني در سینه بروز ميیابد که عدم توجه به این نشانهها و تداوم آنها
سبب تحلیل قواي جسماني و رواني ،و همچنین بروز احساساتي مانند خستگي ،افسردگي ،ناامیدي یا
تنش مداوم مي شود .مشکالت ارتباطي والدین با سایر اعضاي خانواده :با توجه به درگیر شدن بیش از حد
والدین با کودک معلول ،سایر افراد خانواده دچار کمبود محبت و توجه ميشوند و یا مسئولیت بیشتري
براي مراقبت از کودک معلول بر عهدۀ آنها گذاشته ميشود .تجدید پیشرفت خانواده :محدودیت در
ارتباطهاي صحیح و منطقي اینگونه خانوادهها با دیگران .به دلیل وجود احساساتي نظیر خجالت ،گناه و
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تمایل به پنهان کردن کودک موجب ميشود تا آنها از افراد دیگر فاصله بگیرند؛ بنابراین ،به انزواي
اجتماعي بیشتر ميانجامد (کمیجاني .)1391 ،سالمت عاطفي و رواني والدین داراي کودک معلول نیاز به
رسیدگي و حمایت دارد .بهویژه حمایت متقابل چنین والدیني در مشاوره گروهي ،فرصتي براي والدین
براي اشتراک و بررسي احساسات و تجارب خود با کسي که «وجود دارد» و «قضاوتگر نیست» فراهم
ميکند .حمایت والدین در جلسات مشاوره گروهي بهعنوان یک کاتالیزور ارزشمند براي رشد و شکوفایي
عمل ميکند .متخصصان باید از چنین حمایتي بهعنوان منبع مناسب کمک به خانوادههاي داراي فرزند
معلول استفاده کنند (بري و همکاران .)2017 ،سست شدن یکپارچگي خانواده و احتمال وقوع بحرانهایي
نظیر مشکالت زناشویي ،جدایي و طالق به علت وجود تمرکز مداوم بر کودک معلول والدین وقت بسیار
کمي را براي خود اختصاص ميدهند که همین امر موجب آشکار شدن اختالفات زناشویي و همچنین
باعث پایین آمدن سطح کیفیت و رضایت زناشویي و صمیمیت بین زوجین ميشود (سیف نراقي و نادري،
 .)1381گاپتا )2004( 1نیز معتقد است که استرس تجربه شده ناشي از حضور کودک معلول در خانواده
منجر به اختالفات زناشویي ميشود .همچنین سازش یافتگي ،سالمت جسماني و رواني ،صمیمیت بین
زوجین و امیدواري آنان را تهدید ميکند و تأثیر منفي بر آنها ميگذارد.
صمیمیت یکي از نیازهاي زندگي زناشویي است و در عین حال از ویژگيهاي بارز یک زوج موفق و
شادمان ميباشد .صمیمیت نیاز به تعلق ،محبت و سهیم شدن با تمامي احساسات همسر است .به راستي
ریشهي بسیاري از مسائل زوجین در گرو چگونگي رابطه زناشویي و رسیدن به یک رابطه صمیمانه است،
رابطهاي که مي تواند ضامن ابعاد گوناگون سعادت و حتي کمال انسان باشد .افراد فاقـد رابطـه صـمیمانه،
افرادي منزوي و معموالً از زندگي ناخشنودند ،از زندگي رنج ميبرند ،کمتر عمر ميکنند ،در بطـن روابـط
اجتماعي نیستند و معموالً در حاشیه به سر ميبرند؛ بنابراین ،تکامل و رشد شخصیت انسان به کم و کیف
روابط او بستگي دارد .رابطه صمیمانه در واقع یک نوع رابطه درماني اسـت ،سـکوي حمـایتي و پناهگـاه
انسان در مقابله با دشواريهاي دنیاي واقعي است (ثنایي .)1379 ،صمیمیت بهعنوان نیاز اساسي مستلزم
آگاهي ،درک عمیق و پذیرش است .همچنین صمیمیت به معناي نزدیکي ،تشابه و رابطه دوست داشتني
با دیگري است .صمیمیت در رابطه زناشویي با جنبههاي عاطفي ،اجتماعي و هیجاني همراه است که بـر
پایه پذیرش ،رضایت خاطر و عشق شکل ميگیرد (یو و همکـاران .)2014،صـمیمیت در ازدواج بـه ایـن
معني است که زوجها بهطور زباني و غیرزباني در حالي کـه بـه یکـدیگر اعتمـاد دارنـد و بـه احساسـات
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همدیگر حساس هستند ،مواردي را در مورد خودشان آشکار کنند .صمیمیت و گفتگو براي انواع روابـط از
مهمترین ارکان محسوب ميشود و عمق صمیمیتي که دو نفر در رابطه خود ایجاد ميکننـد ،بـه توانـایي
آنها در انتقال روشن ،صریح و مؤثر افکار و احساسات ،نیازها و خواستههایشان بسـتگي دارد و یـادگیري
ارتباط کارآمد یک گام مهم در فرایند ایجاد و افزایش صمیمیت است (افروز .)1386 ،صـمیمیت فراینـدي
تعاملي و شامل ابعادي مرتبط به هم ميباشد که محور این فرایند ،شـناخت ،درک ،پـذیرش ،همـدلي بـا
احساسات فرد دیگر ،قدرداني و پذیرش دیدگاه اوست .صمیمیت مفهوم وسیعي است که ميتواند از بحث
درباره جزئیات زندگي تا افشاي خصوصيترین احساسات که کسي به راحتي در مورد آنها سـخن نمـي-
گوید ،در بر گیرد (بک ،)1382 1،و بهعنوان یک نیاز اساسي در انسان مفهومسازي ميشـود کـه فقـط بـه
این معني نیست که ما برخي اوقات آن را بخواهیم یا به آن تمایل داشته باشیم ،بلکـه یـک نیـاز واقعـي
است که ریشههاي تحولي خاصي دارد و از نیاز بنیاديتري به نام دلبسـتگي2نشـأت مـيگیـرد (حسـیني،
 .)1389رویکرد تعاملي باگاروزي صمیمیت را یک فرایند تعاملي ميداند که شامل تعدادي از ابعاد مـرتبط
به هم ميباشد .باگاروزي ( )1385صمیمیت را شامل  9بعد صـمیمیت عـاطفي 3،روانشـناختي 4،عقالنـي5،
11ــيدانـد و معتقــد اسـت کــه
جنسـي 6،جسـماني 7،معنــوي 8،اجتمـاعي و تفریحــي 9،زیباشـناختي10و زمـاني م
مشابهت در ابعاد آن باعث افزایش صمیمیت بین همسران ميشود .تحقق بخشـیدن بـه رابطـه پرمعنـا و
صمیمانه مستلزم تمرکز بر خواستههاي شخصي ،دقت نظر بر رفتارها و افکار جاري خویش در زمان حال
و نیز توجه به یافتن راههایي براي افزایش خودکنترلي در رابطه ميباشد .در تمام روابط صمیمانه رسـالت
شخصي هر عضو در این است که بر خواستههـا و رفتارهـاي خـویش تمرکـز کـرده ،سـپس بـه تمـرین
خودکنترلي بیشتر بپردازد (حسیني .)1389 ،اولیور و میلر ( )1994در بررسي خود پیرامون مشکالت مربوط
به صمیمیت زوجها به این نتیجه رسیدند که بسیاري از زوجین ،سالها با نداشتن مهـارتهـاي ارتبـاطي
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کارآمد زندگي کردهاند و اغلب تصور کردهاند که مشکل اصلي آنها مربوط به مسائل جنسي ،مـالي و یـا
بستگان همسر است ،در حالي که ریشه اصلي مشکالت آنها ،مشکالت ارتباطي و عدم برقراري ارتباط و
مدیریت تعارضات به شکل مؤثر بوده است .بولتون ( ،)1383معتقد است که زندگي اغلب زوجها به دلیـل
فقدان مهارتهاي ارتباطي و سبک ارتباطي ناسالم به یک رابطه موازي و بدون صمیمیت تبدیل ميشود.
مؤلفه دیگري که در زوجین داراي فرزند معلول تحت تأثیر قرار ميگیـرد ،سـطح امیـدواري اسـت .امیـد
نیروي هیجاني است که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت ميکند ،به انسانها انرژي ميدهد و آنها
را مجهز ميکند تا براي کار و فعالیت آماده شوند .امید به ما انعطافپذیري ،نشـاط و توانـایي خالصـي از
ضرباتي را ميدهد که زندگي به ما تحمیل ميکند و باعث افزایش رضایت از زندگي مـيشـود (پـارکر1و
همکاران .)2003 ،بیلي و اشنایدر )2007(2معتقدند که امید یک حالت انگیزش مثبـت بـا در نظـر گـرفتن
اهداف روشن براي زندگي است .در امید از یکسو انگیزه براي حرکت به سوي اهداف و از طرف دیگـر،
بررسي راههاي مناسب براي حصول اهداف نهفته است؛ بنابراین ،کارکرد امید در زندگي بـهعنـوان یـک
مکانیسم حمایتي است و باعث رشد و پیشرفت کیفیت زندگي انسان ميشود .دوفالت و ماتوچیو (به نقـل
از براون ،)2005 ،امیدواري را بهعنوان یک نیروي پویاي چندبعدي در زندگي تعریف کردهاند که همراه با
اطمینان به آیندهاي مطلوب است و این آینده براي فرد امیـدوار دسـت یـافتني ،واقعـي و معنـادار اسـت.
فوربز )1999(3امید را بهعنوان کاتالیزوري در نظر ميگیرد که به افراد کمک ميکنـد تـا بـا چـالشهـاي
زندگي مقابله کنند و عملکردهاي شخصي را در طول بیماريهاي مزمن و دیگر مشکالت زندگي بهطـور
پیوسته تسهیل کنند؛ بنابراین با توجه به اهمیت مؤلفههاي امیدواري و صمیمیت در روابط زوجین و اینکه
معلولیت فرزند این مولفهها را در روابط زوجین تحت تاثیر خود قرار ميدهد ،الزم است مداخالتي در ایـن
زمینه صورت پذیرد .یکي از راههاي مداخله در روابط زوجین و افزایش صـمیمیت زناشـویي ،آمـوزش بـه
آنها ميباشد و غنيسازي روابط زناشویي نقش مهمي در این راستا ایفـا مـيکنـد .غنـيسـازي درصـدد
پرداختن به مشکالت زناشویي پیش از بحراني شدن آن است و زوجین از طریق یـادگیري مهـارتهـاي
مفید در این برنامهها به روشهاي تازه و مؤثري دست ميیابند که با انجام آنها کنترل بهتري بر زندگي
خود و گامي مؤثر در تقویت روابط بر خواهند داشـت .رویکـرد غنيسـازي ارتبـاط ،بـر اهمیـت شـناخت
باورهاي افراد درباره علت بروز مشکالت تأکید و به زوجین کمک ميکند تا مهارتهاي الزم بـراي حـل
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مشکالتشان را یاد بگیرند (بهرامي ،اولیا و فاتحي زاده .)1392،در حقیقت هدف این رویکـرد ،کمـک بـه
زوجین براي افزایش آگاهي و کاوش احساسات و افکار خود و همسر ،گسترش همدلي و صمیمیت و رشد
ارتباط مؤثر و مهارتهاي حل مسئله است (بولینگ ،هیل و جنسیس)2005،؛ بنابراین ،از آنجا که خـانواده
بهعنوان محور اساسي سالمت جامعه محسوب ميشود و هرگونه مشکل و تعارض در خانواده بـر جامعـه
نیز تأثیرگذار خواهد بود ،لزوم انجام مداخالتي بهمنظور ارتقاء روابط زوجین کـه سـتون خـانواده هسـتند،
ضروري ميباشد .به همین منظور ،هدف پژوهش حاضر پاسخگویي به این سـؤال اسـت کـه آیـا برنامـه
غنيسازي رابطه زناشویي بر افزایش صمیمیت و امیدواري زوجین داراي فرزند معلول مؤثر است؟

روش
پژوهش حاضر با روش شبه آزمایشي و به کار بستن طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل به
انجام رسید .گروههاي آزمایشي و کنترل به روش تصادفي انتخاب و جایگزین شدند .جامعه آماري این
پژوهش شامل کلیه زوجیني است که به دلیل داشتن فرزند معلول به مرکز توانبخشي شایان ،تحت
نظارت سازمان بهزیستي کشور واقع در منطقه  5شهرداري تهران در نیمه دوم سال  1396مراجعه کرده-
اند .بهمنظور اجراي این پژوهش ،ابتدا از میان زوجین مراجعهکننده و متقاضي شرکت در جلسات آموزشي
و واجد شرایط شرکت در پژوهش پس از مصاحبه مقدماتي 45 ،زوج به روش نمونهگیري هدفمند
انتخاب ،و پرسشنامههاي صمیمیت زناشویي و امیدواري بر روي آنها اجرا شد .بر اساس نتایج به دست
آمده و پس از نمرهگذاري پرسشنامهها 30 ،زوجي که در پرسشنامههاي صمیمیت زناشویي و امیدواري
نمرات پایینتري کسب کردند (نمرات پایین این پرسشنامهها به معناي صمیمیت زناشویي و امیدواري
پایین است) ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و سپس در مرحله بعد این افراد با گمارش تصادفي در
دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه  15زوج) جایگزین شدند.
اجرا
روش اجراي پژوهش نیز بدین صورت بود که پس از هماهنگيهاي الزم با مسئولین مرکز توانبخشي
شایان ،اطالعیه فراخوان ثبتنام و تشکیل جلسات آموزشي در اختیار مسئوالن مرکز ،جهت نامنویسي از
زوجین قرار گرفت .پس از نامنویسي از متقاضیان ،مصاحبه اولیهاي با هر یک از زوجین انجام شد و بر
اساس مالکهاي ورود به پژوهش  45زوج انتخاب شدند که این مالکها عبارت بودند از :متعهد شدن
به حضور در تمامي جلسات آموزش غنيسازي ،شرکتکنندگان همزمان با این پژوهش تحت درمان
نبوده و در هیچ دوره آموزشي خدمات روانشناختي شرکت نکنند ،داشتن فاصله سني بین  25تا  45سال،
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حداقل مدرک تحصیلي دیپلم ،نداشتن اختالالت حاد رواني و روانشناختي .سپس در مرحله بعد این 45
زوج واجد شرایط به ابزارهاي پژوهش پاسخ دادند و از میان آنها  30زوجي که داراي کمترین نمرات
کسب شده در پرسشنامههاي پژوهش بودند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در گروههاي آزمایش و
کنترل با جایگزیني تصادفي قرار گرفتند .سپس جلسات آموزشي براي زوجین گروه آزمایش در  7جلسه
 90دقیقهاي اجرا شد؛ اما براي شرکتکنندگان گروه کنترل مداخلهاي ارائه نگردید .پس از پایان جلسات
مجدداً دو گروه به پرسشنامههاي پژوهش پاسخ دادند (پسآزمون).
ابزار
پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیاء :این پرسشنامه مشتمل بر  85سؤال ميباشد که توسط اولیاء
و همکاران ( )1385ساخته شده و مقیاس آن طیف لیکرت است و در  9بعد ،صمیمیت زناشویي را مي-
سنجد .این  9بعد به ترتیب شامل صمیمیت عاطفي ،صمیمیت عقالني ،صمیمیت جسماني ،صمیمیت
اجتماعي -تفریحي ،صمیمیت ارتباطي ،صمیمیت معنوي ،صمیمیت روانشناختي ،صمیمیت جنسي و
صمیمیت کلي ميباشند .به منظور تعیین روایي محتوا ،نظر  5نفر از متخصصان مشاوره دانشکده علوم
تربیتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان مورد استفاده قرار گرفت و براي تعیین روایي سؤاالت ،از روش
همبستگي هر سؤال با نمره کل آزمون استفاده شده است .سؤالهایي که ضریب همبستگي آنها با نمره
کل معنادار نبود و نیز سؤاالتي که در سطح  0/05معنادار نبودند ،حذف گردیده و  85سؤال که در سطح
حداقل  0/01با نمره کل همبستگي داشتند ،انتخاب شدهاند .به منظور بررسي روایي همزمان پرسشنامه
صمیمیت زناشویي از مقیاس صمیمیت تامپسون 1و واکر استفاده گردیده است .نتایج نشان داد که
همبستگي بین آزمون صمیمیت زناشویي و مقیاس تامپسون و واکر برابر  0/92بوده است که در سطح
 0/01معنادار است .براي تعیین پایایي آن از آلفاي کرونباخ استفاده شده که آلفاي کرونباخ کل آزمون
 98/58بهدست آمد ،بنابراین پرسشنامه از پایایي مناسب برخوردار بود.
مؤلفههاي پرسشنامه صمیمیت زناشویي :صمیمت هیجاني :شامل  11گزاره .عبارت است از نیاز به
برقراري ارتباط و در میان گذاشتن احساسات با همسر ،چه احساسات مثبت و چه احساسات منفي.
صمیمیت عقالني :شامل  8گزاره .عبارت است از نیاز به برقراري ارتباط و در میان گذاشتن عقاید ،افکار و
باورهاي مهم با همسر .براي ایجاد صمیمیت عقالني؛ احترام به دیدگاه طرف مقابل ،توانایي نقشپذیري،
درک و همدلي ضروري است .صمیمت جسماني :شامل  6گزاره .عبارت است از نیاز به نزدیکي جسمي و
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تماس بدني با همسر .صمیمیت جسماني شامل تجربههایي مثل گرفتن دستها ،در آغوش گرفتن و غیره
ميشود .صمیمیت اجتماعي -تفریحي :شامل  8گزاره .عبارت است از نیاز به انجام فعالیتهایي مثل
شوخي کردن ،گفتن داستانهاي فکاهي ،در میان گذاشتن تجارب روزانه ،بحث در مورد حوادث روزانه،
ورزش و بازي با یکدیگر و غیره ميباشد .صمیمیت ارتباطي :شامل  11گزاره .عبارت است از ایجاد رابطه
توأم با احترام ،تعهد و عواطف مثبت به طوري که هر یک از زوجها در این ارتباط ،احساس باارزش بودن،
مورد توجه و احترام بودن کنند .صمیمیت معنوي :شامل  9گزاره .عبارت است از نیاز به در میان گذاشتن
افکار ،احساسات ،باورها و تجارب خود با همسر است که با مذهب ،مسائل ماوراءالطبیعه ،ارزشهاي
اخالقي ،معناي وجود ،زندگي پس از مرگ و ارتباط با خدا مربوط است .همچنین شامل فعالیتها و
مشارکت با همسر در مراسم ،جشنها و تجارب مذهبي است .صمیمیت روانشناختي :شامل  11گزاره.
عبارت است از نیاز به برقراري ارتباط ،در میان گذاشتن و شفاف صحبت کردن درباره مسائل شخصي،
اطالعات و احساسات مربوط به خود با همسر است .این صمیمیت همچنین شامل نیاز به افشا و در میان
گذاشتن امیدها ،آرزوها و نقشههاي آینده و همچنین در میان گذاشتن ترسها ،عالیق ،رازها و ناایمنيها
با همسر است .صمیمیت جنسي :شامل  8گزاره .عبارت است از نیاز به برقراري ارتباط ،در میان گذاشتن
و بیان افکار ،احساسات و آرزوهایي است که ماهیت جنسي دارند .صمیمیت جنسي همچنین دربرگیرنده
نیاز به نزدیکي جنسي ،تماس بدني و تعامالتي است که براي برانگیختگي ،تحریک ،به وجد آمدن و
رضایت جنسي طراحي شدهاند .صمیمیت کلي :شامل  15گزاره .عبارت است از نزدیکي ،تشابه و یک
رابطه شخصي عاشقانه یا هیجاني با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر
بهمنظور بیان افکار و احساساتي است که بهعنوان منشأ تشابه و نزدیکي بهکار ميرود (باگاروزي2001 ،؛
به نقل از اسد پور .)1389،سؤاالت این پرسشنامه بهصورت طیف چهارگزینهاي (همیشه ،گاهي اوقات،
بهندرت ،اصالً) است که از همیشه (نمره  )4تا اصالً (نمره  )1پاسخ داده ميشود .نمره فرد از طریق جمع
نمرات گزینهها به دست ميآید و حداکثر نمره  348و حداقل 85 ،ميباشد که نمره بیشتر نشانگر
صمیمیت باالتر است.
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پرسشنامه امیدواری اسنایدر ( :)ADHSپرسشنامه امید اسنایدر ( 12سؤال) با جهتگیري مثبت و
منفي است .این مقیاس از دو خرده مقیاس به نامهاي -1 :مسیر -2 ،منابع تشکیل شده است .هر خرده-
مقیاس شامل  4گویه ميباشد و  4گویه هم دروغسنج هستند که در نمرهگذاري به حساب ميآیند .گویه-
هاي  .7،5،2،11نصیري و جوکار ( )1387براي بررسي پایایي این مقیاس هم از روش آلفاي کرونباخ
استفاده کردند که براي خردهمقیاس مسیر ،ضریب  0/62و براي خردهمقیاس منابع ضریب  0/74به دست
آوردند .براي بررسي روایي این مقیاس هم از تحلیل عامل به روش مؤلفههاي اصلي با چرخش
واریماکس استفاده کردند .شاخص  KMOدر این مقیاس برابر  0/81و ضریب کرویت بارتلت نیز برابر
 81/644بوده که در سطح  0/0001معنيدار است .نتایج تحلیل عاملي دو عامل اصلي را در مقیاس نشان
داد که هر دو بر روي هم  0/51واریانس را تبیین مينمایند.
روش تفسیر پرسشنامه امیدواری :این پرسشنامه از  12ماده تشکیل شده است .براي انجام و
تکمیل این پرسشنامه  2تا  5دقیقه زمان الزم است .از آزمودني خواسته ميشود سؤاالت را به دقت
بخواند و گزینهاي را که به بهترین نحو او را توصیف ميکند ،انتخاب کند .پاسخدهندگان میزان موفقیت
خود را با هر آیتم با استفاده از مقیاسهاي  4درجهاي کامالً غلط ( )1تا کامالً درست ( )4نشان ميدهند.
سؤاالت  11-7 -5 -3آیتمهاي انحرافي هستند که در نمرهگذاري وارد نميشوند 8 .آیتم دیگر ( 4آیتم
عاملي  )12-10-9-2و ( 4آیتم راهبردي  )8-6-4-1نمره کلي فرد را نشان ميدهند که از  8تا 32
متغیر است.
یافتهها
براي توصیف دادههاي مربوط به نمونه ،ابتدا به محاسبه شاخصهاي مرکزي و پراکندگي متغیرهاي
پژوهش پرداخته شد که به شرح زیر است:
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین نمره و بیشترین نمره متغیرهای پژوهش در دو گروه
پیشآزمون
گروه
کنترل

آزمایش

متغیر
صمیمیت عاطفي
صمیمیت عقالني
صمیمیت بدني
صمیمیت اجتماعي
صمیمیت ارتباطي
صمیمیت معنوي
صمیمیت روانشناختي
صمیمیت جنسي
صمیمیت کلي
نمره کل صمیمیت زناشویي
صمیمیت عاطفي
صمیمیت عقالني
صمیمیت بدني
صمیمیت اجتماعي
صمیمیت ارتباطي
صمیمیت معنوي
صمیمیت روانشناختي
صمیمیت جنسي
صمیمیت کلي
نمره کل صمیمیت زناشویي

میانگین
18.80
13.93
10.67
15.13
20.93
14.53
16.67
18.47
30.20
159.33
19.73
14.60
10.53
14.27
21.87
15.73
17.27
19.80
31.13
164.93

پسآزمون

انحراف استاندارد
4.263
3.918
2.582
3.925
3.807
3.543
3.436
4.068
4.663
10.920
4.284
3.376
2.416
3.634
3.248
3.240
2.915
4.212
6.010
13.525

میانگین
19.53
15
12.07
15.60
21.87
15.47
17.60
19.40
30.87
167.40
21.33
16.27
12.01
15.80
23.93
17.53
18.60
21.93
33.20
180.60

انحراف استاندارد
3.796
3.645
2.219
3.355
3.378
3.270
3.180
3.621
4.207
10.322
3.519
3.390
2.204
3.821
3.150
3.292
3.043
3.918
5.833
12.316

در جدول  1آمار توصیفي مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت زناشویي و مؤلفههاي آن به
تفکیک براي افراد گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش (پیشآزمون و پسآزمون) نشان داده شده
است .همانطور که مالحظه ميشود ،در گروه کنترل میانگین نمرات در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
تغییر چنداني را نشان نميدهد ،ولي در گروه آزمایش ،شاهد افزایش بیشتر نمرات در پسآزمون نسبت به
پیشآزمون هستیم.
جدول  :2توصیف آماری نمرات امیدواری در دو مرحله اندازهگیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه
کنترل

امیدواري
آزمایش

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین
23.27
24.20
22.80
24.67
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انحراف استاندارد
4.448
4.004
4.873
5.094
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در جدول و نمودار  2آمار توصیفي مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر امیدواري به تفکیک
براي افراد گروههاي آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش (پیشآزمون و پسآزمون) نشان داده شده
است .همان طور که مالحظه ميگردد ،میانگین نمرات گروه کنترل در پسآزمون نسبت به پیشآزمون
تفاوت زیادي را نشان نميدهد .در حاليکه در گروه آزمایش ،شاهد افزایش بیشتر نمرات در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون هستیم .به منظور بررسي اثربخشي برنامه غنيسازي روابط زناشویي بر افزایش
صمیمیت زناشویي زوجهاي داراي فرزند معلول ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره
( )MANCOVAاستفاده شد .پیش از انجام این آزمون بررسي چند مفروضه آماري الزامي ميباشد .یکي
از مفروضات اجراي آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري ،همساني ماتریس کوواریانسها ميباشد که
براي بررسي برقراري این مفروضه از آزمون باکس استفاده شده است .نتایج مربوط به اجراي این آزمون
در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3نتیجه آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس)
Box's
61/487

F
0/884

df2
2575/582

df1
45

سطح معناداری
0/692

همانطور که در جدول  3مشاهده ميگردد ،سطح معناداري آزمون باکس برابر با  0/692ميباشد .از آنجا
که ،این مقدار بزرگتر از سطح معناداري ( )0/01مورد نیاز براي رد فرض صفر ميباشد ،فرض صفر ما
مبني بر همساني ماتریس کوواریانسها مورد تأیید قرار ميگیرد .بدین ترتیب مفروضه همساني ماتریس
کوواریانسها ،بهعنوان یکي از مفروضات آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري برقرار ميباشد .یکي دیگر
از مفروضات اجراي آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري ،همگني واریانس متغیرهاي وابسته در بین
گروهها مي باشد که براي بررسي برقراري این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده است .نتایج مربوط به
اجراي این آزمون در جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  :4نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
متغیر
صمیمیت عاطفي
صمیمیت عقالني
صمیمیت بدني
صمیمیت اجتماعي
صمیمیت ارتباطي
صمیمیت معنوي
صمیمیت روانشناختي
صمیمیت جنسي
صمیمیت کلي

F
0.737
0.361
4.093
2.083
0.228
0.007
0.001
0.017
1.147

درجه آزادی1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

درجه آزادی 2
28
28
28
28
28
28
28
28
28

سطح معنیداری
0.398
0.553
0.053
0.160
0.636
0.934
0.998
0.897
0.293

همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین در هیچیک از متغیرها معنادار نمي-
باشد .از این رو ،فرض صفر ما مبني براي همگني واریانس متغیرها مورد تأیید قرار ميگیرد .بدین ترتیب
نتیجه ميشود که مفروضه دیگر آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیري ،همگني واریانسها ،برقرار مي-
باشد.
جدول  :5نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
پیشآزمون
متغیر
صمیمیت عاطفي
صمیمیت عقالني
صمیمیت بدني
صمیمیت اجتماعي
صمیمیت ارتباطي
صمیمیت معنوي
صمیمیت روانشناختي
صمیمیت جنسي
صمیمیت کلي

 Zکالموگروف اسمیرنوف
0/689
0/526
0/633
0/594
0/655
0/559
0/571
0/618
0/858

پسآزمون
سطح
معنیداری
0/729
0/944
0/818
0/872
0/784
0/914
0/900
0/839
0/454
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 Zکالموگروف اسمیرنوف
0/851
0/645
0/819
0/795
0/476
0/633
0/503
0/718
0/619

سطح
معنیداری
0/463
0/799
0/514
0/552
0/977
0/817
0/962
0/681
0/838
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در جدول  5نتایج آزمون کالموگروف– اسمیرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون و
پسآزمون آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ،سطح معناداري آماره محاسبه شده بزرگتر
از  0/05ميباشد ،بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته ميشود.
جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه صمیمیت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل
اثر

گروه

سطح

آزمونها

مقادیر

F

درجه آزادی اثر

درجه آزادی خطا

اثر پیالیي

0.898

10.727

9

11

المبداي ویلکز

0.102

10.727

9

11

0.001

اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روي

8.777
8.777

10.727
10.727

9
9

11
11

0.001
0.001

معناداری
0.001

همانطور که مشاهده ميگردد ،سطح معنيداري هر چهار آماره چندمتغیري ،یعني اثر پیالیي ،المبداي
ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روي ،کوچکتر از  0/01است ( .)p<0/01بدین ترتیب فرض صفر
آماري رد و مشخص ميشود که بین صمیمیت زناشویي دو گروه آزمایش و کنترل ،در پسآزمون تفاوت
معناداري وجود دارد .بر این اساس ،ميتوان گفت برنامه غنيسازي روابط زناشویي بر افزایش صمیمیت
زناشویي مؤثر بوده است .به منظور بررسي تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از مؤلفههاي
صمیمیت ،آزمون اثرات بین آزمودني مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر است:
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جدول  :7آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مؤلفههای صمیمیت زناشویی
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون
متغیر

منبع

صمیمیت
عاطفي

بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي
بین گروهي
درونگروهي

صمیمیت
عقالني
صمیمیت
بدني
صمیمیت
اجتماعي
صمیمیت
ارتباطي
صمیمیت
معنوي
صمیمیت
روانشناختي
صمیمیت
جنسي
صمیمیت کلي

مجموع
مجذورات
9.265
14.596
2.995
8.962
0.073
16.952
5.216
17.859
9.406
10.745
4.758
13.230
0.586
15.413
9.968
12.127
11.913
13.320

درجه
آزادی
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19
1
19

میانگین
مجذورات
9.265
0.768
2.995
0.472
0.073
0.892
5.216
0.940
9.406
0.566
4.758
0.696
0.586
0.811
9.968
0.638
11.913
0.701

F
12.061

سطح
معناداری
0.003

اندازه
اثر
0.388

6.349

0.021

0.250

0.082

0.777

0.004

5.549

0.029

0.226

16.633

0.001

0.467

6.834

0.017

0.265

0.723

0.406

0.037

15.616

0.001

0.451

16.993

0.001

0.472

در جدول  7نتایج آزمون اثرات بین آزمودني براي مقایسه مؤلفههاي صمیمیت زناشویي ،در افراد گروه-
هاي آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون نشان داده شده است .با توجه به نتایج ارائه شده ،مقدار  Fبه-
دست آمده براي تمامي مؤلفهها ،به جز صمیمیت بدني و صمیمیت روانشناختي ،معنيدار ميباشد؛
بنابراین ،فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار ميگیرد .با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات
گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،چنین نتیجه ميشود که برنامه غنيسازي روابط زناشویي مؤثر بوده و
موجب افزایش صمیمیت زناشویي زوجهاي داراي فرزند معلول ميشود .به منظور بررسي اثربخشي برنامه
غنيسازي روابط زناشویي بر افزایش امیدواري زوجهاي داراي فرزند معلول ،از آزمون تحلیل کوواریانس
تک متغیره استفاده شد .نتایج مربوط به اجراي این آزمون و بررسي مفروضات آن در ادامه ارائه شده
است.

100

اثربخشي برنامه غنيسازي روابط زناشویي بر افزایش صمیمیت و امیدواري زوجین داراي ...

جدول  :8نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی بهعنوان پیشفرض تحلیل کوواریانس
مجموع مجذورات

منبع تغییرات
گروه * پیشآزمون

درجه آزادی

2/981

مقدار F

میانگین مجذورات
2/981

1

سطح معناداری
0/065

3/724

در جدول  8نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیوني بهعنوان پیشفرض اصلي انجام تحلیل
کوواریانس آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداري سطر اثر متقابل گروه و پیشآزمون
( )p=0/065بزرگتر از  0/05ميباشد؛ بنابراین ،فرضیه همگني رگرسیوني پذیرفته ميشود.
جدول  :9نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
پیشآزمون
متغیر

پسآزمون

 Zکالموگروف اسمیرنوف
0/457

امیدواری

 Zکالموگروف اسمیرنوف
0/603

سطح معنيداري
0/985

سطح معنيداري
0/860

در جدول  9نتایج آزمون کالموگروف – اسمیرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزیع نمرات پیشآزمون و
پسآزمون آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ،سطح معناداري آماره محاسبه شده بزرگتر
از  0/05ميباشد ،بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته ميشود.
جدول  :10نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
متغیر

F

امیدواری

0/549

درجه آزادی 2
28

درجه آزادی 1
1

سطح معنیداری
0/465

همانطور که در جدول  10نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین معنادار نميباشد .از این رو ،فرض
صفر ما مبني بر همگني واریانس متغیرها مورد تأیید قرار ميگیرد .بدین ترتیب نتیجه ميشود که
مفروضه همگني واریانسها ،برقرار ميباشد.
جدول  :11نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه امیدواری در گروه آزمایش و گروه کنترل
مقدار F

سطح
معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

563.945

1

563.945

640.081

0.001

0.960

امیدواری

6.271

1

6.271

7.117

0.013

0.209

خطا

23.788

27

0.881

کل

589.367

29

منبع تغییرات

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
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در جدول  11نتایج آزمون تحلیل کوواریانس براي مقایسه نمرات امیدواري در گروههاي آزمایش و
کنترل ،در مرحله پسآزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبهدست آمده برابر با  7/117است و سطح
معنيداري آن نیز کوچکتر از  0/05ميباشد ( .)p>0/05از این رو ،فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد
تأیید قرار ميگیرد و با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون ،ميتوان نتیجه
گرفت که برنامه غنيسازي روابط زناشویي مؤثر بوده و موجب افزایش امیدواري زوجهاي داراي فرزند
معلول ميشود.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههاي پژوهشي ،فرضیه اول ،برنامه غنيسازي روابط زناشویي موجـب افـزایش صـمیمیت
زناشویي و مؤلفههاي آن بر زوجهاي داراي فرزند معلول ميشود ،تأیید ميشود .نتـایج حاصـل از تفـاوت
میانگین کل صمیمیت در دو گروه آزمایش و کنترل در سطح  0/01 pمعنيدار بوده است .همچنـین در
تمام مؤلفههاي صمیمیت به جزء صمیمیت جسماني و روانشناختي شاهد افزایش میانگین بین دو گـروه
بودهایم .این یافتهها با نتایج پـور حیـدري و همکـاران ( ،)1395اولیـاء و همکـاران ( ،)1385ابراهیمـي و
همکــاران ( ،)1390حســینیان و همکــاران ( ،)1390مــارکمن1و همکــاران ( ،)1981میشــل2و همکــاران
( ،)2008کارسون ،)2004(3همسو ميباشد .در جهت تبیین اثربخش واقع شدن آموزش غنيسازي روابـط
زناشویي بر صمیمیت زوجهاي داراي فرزند معلول در گروه آزمایش ميتوان به ارتباط مفاهیم این رویکرد
آموزشي با مؤلفههاي صمیمیت اشاره کرد .همچنین این زوجها به علـت داشـتن کـودک معلـول و لـزوم
مراقبتها و توجه مداوم به نیازهاي کودک خود ،زمان کمتري براي خود و رابطه زناشـویي خـود دارنـد و
همین امر موجب کم شدن صمیمیت و کیفیت رابطه آنها ميشود .در واقـع در ایـن رویکـرد زوجهـا بـا
تمرین و یادگیري مهارتها و به کار بردن مداوم آنها در رابطه ،به آرامـش دسـت مـيیابنـد و از مـورد
احترام و توجه یکدیگر بودن ،احساس خرسندي و رضایت کرده و بـهطـور طبیعـي صـمیمیت و نزدیکـي
عاطفي بین آنان تقویت ميشود که این مهارت ها عبارتاند از :مهارتهاي ارتباطي صحیح شـامل بـاز و
صادقانه و به طور کامل و شفاف حرف زدن و نیازهاي خـود را مطـرح کـردن ،گفتگـوي ماهرانـه دربـاره
تعارضات و اختالف نظرها ،آموزش چارچوببندي مجدد شناختي و آگاه کردن آنـان نسـبت بـه تفکـرات

1

Markman
Mischel
3
Carson
2
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غیرمنطقي و خودانگیخته و همچنین روش مقابله با این باورهاي غیرمنطقي ،بیان اهمیت روابط جنسي و
آموزش در خصوص بهبود ارتباط جنسي ،تشریک مساعي در امور منـزل و فرزنـدان .همـانگونـه کـه در
نتایج آماري نشان داده شد ،برنامه غنيسازي ارتباط مؤلفههـاي صـمیمیت از جملـه صـمیمیت عـاطفي،
عقالني ،تفریحي ،جنسي ،معنوي و ارتباطي زوجهاي داراي فرزنـد معلـول را افـزایش داده اسـت و ایـن
نتیجه بهدست آمده از اهداف و تأثیرات این رویکرد آموزشي حمایت ميکند .صـمیمیت عـاطفي عبـارت
است از نیاز به برقراري ارتباط و در میان گذاشتن احساسات مثبت و منفي با همسر .وظیفه اصلي رویکرد
غنيسازي ارتباط ،تغییر کیفیت روابط زوجها از طریق یادگیري مهارتهـاي ارتبـاطي و نحـوه تعامـل بـا
یکدیگر است و هسته اصلي آن را مداخالت سیستمي تشکیل ميدهد که هـدف آن بازسـازي الگوهـاي
پاسخ بین فردي و چرخه مراودات در جهت مثبتتر است .در تبیین این یافته ميتوان گفت کـه آمـوزش
مهارتهاي ارتباطي در این برنامه باعث ميشود زوجها بتوانند احساسات مثبت و منفي خود را در زمینـه-
هاي گوناگون از جمله وضعیت خود ،فرزند و رابطهشان و مشکالتي که در پي آن وجود دارد را با یکدیگر
مطرح کرده و درک کنند و در نتیجه گفتگوي ماهرانه و باز و پذیرا بودن نسبت به هـم هیجانـات منفـي
کاهش و هیجانات و تعامالت مثبت افزایش یافته و در نهایت صمیمیت عاطفي (هیجاني) زوجها افزایش
یابد .صمیمیت عقالني شامل در میان گذاشتن عقاید ،افکار و باورهاي مهم با همسر است و براي ایجـاد
صمیمیت عقالني ،احترام به دیدگاه طرف مقابل ،توانایي نقشپـذیري ،درک و همـدلي ضـروري اسـت.
مهارت حل مسئله در این آموزش به زوجها کمک ميکند نسبت به مسـائل نگـرش واقعبینانـه داشـته و
اختالفها را بهعنوان یک مسئله و چالش در نظر بگیرند .همچنین با کمک مهارت گفتگوي ماهرانه ،حل
تعارض و تغییر براي رسیدن به عقیدهاي مشترک درباره موضوع اختالف تـالش کننـد .همـین موضـوع
سبب ميشود هر دو همسر به یک نگرش مشابه در مورد مشکالت زناشویي دست یابند و وجود نگـرش
مشابه نسبت به امور باعث افزایش احساس صمیمیت در زوجها ميشـود .صـمیمیت اجتمـاعي ،تفریحـي
شامل فعالیتهایي مانند شوخي ،بازي ،در میان گذاشتن تجارب روزانه ،گذراندن اوقات فراغت و  ...است.
سهیم شدن در فعالیتهاي مثبت و لذتبخش متقابل به منظور تجربه صـمیمیت در رابطـه بسـیار مهـم
است و از نیازهاي بدیهي هر زوجي ميباشد و زوجها به این علـت کـه اغلـب وقـت خـود را بـه فرزنـد
معلولشان و کارهاي او اختصاص دادهاند ،زمان کمي را براي گذرانـدن وقـت و تفـریح بـا هـم در اختیـار
داشتهاند .به همین دلیل ،به آنها آموزش داده شد که وقت مشخصي را هر چند کوتاه و مختصر در هفته
به یکدیگر و تفریحات کوچک با هم اختصاص دهند که باعث باالرفتن نزدیکي و صـمیمیت زوجـین در
این زمینه شد .صمیمیت ارتباطي عبارت است از ایجاد رابطهاي توأم با احترام ،تعهد و عواطف مثبت کـه
هــر کــدام از زوجهــا در ایــن ارتبــاط احســاس بــا ارزش بــودن و مــورد توجــه و احتــرام بــودن کننــد
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(باگاروزي .)2001،زوجین با یادگیري و تمرین مهارتهاي ارتباطي موجود در برنامـه غنيسـازي ارتبـاط،
نیازهاي خود را به راحتي با هم در میان ميگذارند و به خواستههاي هم احترام ميگذارند ،و از طرفي بـه
خاطر داشتن رابطه رضایتبخش ،عالقهمند به گذراندن اوقات فراغت بـا هـم و داشـتن سـرگرميهـاي
مشترک مي شوند و با هم بودن و گفتگوي صمیمانه و سرشار از احترام و درک متقابل ،غبـار خسـتگي و
یکنواختي را از رابطهشان ميزداید و صمیمیت اجتماعي آنان را افزایش ميدهد .رایجتـرین مشـکلي کـه
زوجها بیان ميکنند ،ناتواني در برقراري ارتباط است .در واقع بیش از  0/90زوجهاي آشفته این مشـکل
را بهعنوان مسئله اصلي در رابطه خـود بیـان مـيکننـد (برنشـتاین 1،برنشـتاین .)1382 ،زوجهـاي داراي
کودک معلول ممکن است در ارتباط خود سرشار از ناگفتهها و احساسات منفي سرکوب شده باشند که در
رویکرد غنيسازي مشکالت و تعامالت منفي با یادگیري مهارتهاي ارتباطي ،صـحبت کـردن و گـوش
دادن صحیح ،پذیرش مسئولیت احساسات و رفتارهاي خویش ،عدم قضـاوت و پـیشداوري و احتـرام بـه
یکدیگر و  ...از بین رفته و این ميتواند در تقویـت صـمیمیت ارتبـاطي زوج تأثیرگـذار باشـد .صـمیمیت
معنوي شامل در میان گذاشتن افکار ،احساسات ،باورها و تجارب مربوط به مذهب ،ارزشهـاي اخالقـي،
معناي وجود ،زندگي پس از مرگ و ارتباط با خداست (باگاروزي .)2001 ،یادگیري مهارتهاي ارتباطي به
زوجها کمک ميکند تا بتوانند افکار و باورهاي معنوي خود را راحتتر بـا هـم در میـان گذاشـته و درک
کنند و به اصول اخالقي و ارزشي همدیگر احترام بگذارند و به جاي کشمکش در زمینۀ مسائل معنوي بـا
مهارت هاي حل تعارض به گفتگوي ماهرانه بپردازند و در صورت باقي ماندن هر عقیده متفـاوتي ،بـدون
سرزنش و تحقیر همدیگر و با پذیرش بدون داوري به دیـدگاههاي هـم احتـرام بگذارنـد؛ بنـابراین ،ایـن
مهارتها در افزایش صمیمیت معنوي زوجها مؤثر هستند ،اما میزان تأثیر بر این مؤلفه کم بوده است کـه
مي توان دلیل آن را دشوار بودن پذیرش و سازگاري با باورهاي معنوي متفـاوت عنـوان کـرد .صـمیمیت
جنسي شامل در میان گذاشتن و بیان افکار و احساسات و آرزوهایي است که ماهیت جنسي دارند .یکي از
موانع تجربه صمیمیت جنسـي ،عـدم آگـاهي زوجـین در زمینـه مسـائل جنسـي و انتظـارات و عملکـرد
غیرواقعبینانه ميباشد و همچنین زماني که زوجین نگراني ،اسـترس و مشـکالتي در زمینـههـاي دیگـر
زندگي خود داشته باشند ،ممکن است تمرکز و توجه آنها به رابطه جنسي و اهمیت آن کم شود که ایـن
امر بهنوبه خود در بروز مشکالت جنسي و عدم صمیمیت جنسي نقش دارد؛ بنابراین با یادگیري و تمرین
مهارتهاي ارتباطي صحیح و همچنین آموزش در مورد مسائل جنسي که در جلسات بحـث شـده اسـت،
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اطالعات آزمودنيها در مورد مسائل جنسي تا حدي افزایش یافته و زوجها قادر مـيشـوند کـه نیازهـا و
خواستههاي جنسي خود را مانند سایر خواستهها به راحتي با همسر خـود در میـان بگذارنـد و در صـورت
وجود هر نوع مشکلي در رابطه جنسي با مهارت حل تعارض به حل آن بپردازند و با بـهکارگیري مسـتمر
این مهارتها بهطور صحیح ،احساسات مثبت نسبت به همسر افزایش و احساسات منفي مثـل ناکـامي و
خشم و  ...کاهش یافته و عالقه ،نزدیکي و صمیمیت زوجها افزایش ميیابد .بهطور کلي ،در این رویکـرد
آموزشي زوجها با تمرین و یادگیري مهارتهایي روابط خود را غنيتر ميسازند ،مهارتهایي مانند :بـاز و
صادقانه و بهطور کامل و شفاف حرف زدن و نیازهاي خـود را مطـرح کـردن ،گفتگـوي ماهرانـه دربـاره
تعارضات و اختالف نظرها ،چهارچوب دهي مجدد شـناختي و آگـاهي نسـبت بـه تفکـرات غیرمنطقـي و
خودانگیخته و روشهاي مقابله با باورهاي غیرمنطقي ،اهمیت رابطـه جنسـي و عوامـل بازدارنـده رابطـه
صحیح جنسي و آموزش در خصوص بهبود ارتباط جنسي ،تشریک مساعي در امور منزل و فرزندان و بـه
کار بردن مداوم این مهارتها در رابطه مؤلفههاي صمیمیت جسماني و روانشناختي دو مؤلفهاي هسـتند
که در مقایسه پیشآزمون و پسآزمون گروه کنتـرل و آزمـایش افـزایش چنـداني را شـامل نمـيشـدند.
باگاروزي ( )2001صمیمیت جسماني را نزدیکي جسمي و تماس بدني با همسر ميداند و صمیمیت روان-
شناختي نیز شامل در میان گذاشتن و شفاف صحبت کردن درباره مسائل شخصي ،اطالعات و احساسات
مربوط به خود ،امیدها ،آرزوها ،عالیق ،رازها ،ترسها و  ...با همسر است .در تبیین اثربخش واقـع نشـدن
آموزش غنيسازي رابطه بر این دو مؤلفه ميتوان به برخي مشکالت زوجهایي کـه داراي فرزنـد معلـول
هستند ،اشاره کرد .این مشکالت شامل :لزوم توجه ،رسیدگي و مراقبت بیش از انـدازه بـه فرزنـد خـود و
اختصاص دادن وقت زیاد به او و کمبود وقت و توجه کافي براي خود و همسر و صحبت در مورد آمـال و
آرزوها ،اختصاص دادن زماني براي نزدیکي جسماني که نیاز به در آغوش کشـیدن ،لمـس فیزیکـي و در
کنار همسر بودن ميباشد .با توجه به یافتههاي پژوهش فرضیه دوم مبني بر اثربخشي برنامه غنيسـازي
روابط زناشویي بر افزایش امیدواري زوجهاي داراي فرزند معلول ،تأیید ميشود ،به بیاني امیدواري زوجها
در مرحله پس از آموزش افزایش یافته و این حاکي از اثربخشـي برنامـه غنيسـازي ارتبـاط در افـزایش
امیدواري زوجهاي داراي فرزند معلول ميباشد؛ که این یافته با پژوهشهاي مشـابهي از جملـه پـژوهش
بلقان آبادي و همکاران ( )1390و هلسر ( )2012همسو ميباشد .نتیجه به دست آمده را نميتوان به یک
مؤلفۀ خاص در مداخالت انجام شده مرتبط دانست ،بلکه این امر به علت بافت به هم پیوسته این برنامـه
آموزشي ميباشد .بنایراین ،همانطور که پژوهشها نشان ميدهند ،تقویـت و بهبـود روابـط زناشـویي در
بسیاري از مسائل چون سالمت رواني ،سالمت فیزیکي زوجها و همچنین توانـایي روبـرو شـدن و کنـار
آمدن با مشکالت و چالشهاي زندگي و رابطه زوجهاي داراي فرزند معلول به دلیل باورها و نگرانيهایي
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که درباره فرزند خود و وضعیت او دارند ،باعث تضعیف تفکر حل مسئله و افزایش مشکالت روانشناختي
از قبیل ناامیدي ميشود .افراد ناامید به دلیل فقدان منابع شناختي الزم قادر نیسـتند روشهـاي مناسـب
براي تغییر را به کار گیرند .این برنامه آموزشي جلساتي را به مبحث «شناخت» و آموزش چارچوببنـدي
شناختي و شناسایي و تغییر افکار منفي و جایگزین کردن آن با افکار مثبت اختصاص داده است؛ بنـابراین
ميتوان در تبیین اثربخشي این رویکرد بر امیدواري زوجها به دو مورد اشاره کرد -1 :تکالیف شـناختي از
قبیل شناسایي افکار و باورهایي که باعث ایجاد ناامیدي در آنها ميشـود و سـعي در تغییـر و جـایگزین
کردن آنها با باورهاي مثبت و امیدوارکننده .بر اساس مدل سیستمي هنگامي که جزء شناختي (تفکـرات
غیرمنطقي) تغییر نمایند به دنبال آن ،جزء هیجاني (ناامیدي) نیز تغییر ميیابد .علت دیگر را ميتـوان بـه
کیفیت رابطه زناشویي که با افزایش صمیمیت که تجربه کردهاند ،نسبت داد .به عبارت دیگر ،بـا تقویـت
رابطه زناشویي و افزایش همدلي و درک متقابل بین زوجین ،احسـاس در کنـار هـم بـودن در مقابلـه بـا
چالشها و مسائل مختلف و توانایي روبرو شدن با مشکالت در آن ها شکل ميگیـرد و بـه تبـع ،سـطح
امیدواري در آنها افزایش ميیابد .یافتههاي پژوهش حاضر بیانگر این مطلب اسـت کـه زوجهـا بعـد از
گذراندن دوره آموزش غنيسازي باورهایي کسب ميکنند که به آنها در مقابله با فشارها و چـالشهـاي
زندگي کمک ميکند و منجر به افزایش آگاهي و امیدواري در زندگي آنها مـيشـود .بـر اسـاس نتـایج
پژوهش حاضر ،اثربخشي برنامه غنيسازي ارتباط بر افزایش صمیمیت زناشویي تأیید شده ،پیشنهاد مي-
شود پژوهشهاي تجربي بیشتري در این زمینه در نقاط مختلف کشور صورت گیرد تا بتوان بـا اطمینـان
بیشتر در مورد اثربخشي آن اظهار نظر کرد .برنامه غنيسازي زندگي زناشویي یک برنامه آموزشي است و
در مقابل دیدگاههاي درماني که مردم نسبت به آن حساس هستند ،ميتوانـد بیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار
گیرد ،لذا پیشنهاد ميشود مشاوران ،درمانگران آموزشهاي آن را فراگیرند تـا بتواننـد بـه مراجعـان خـود
کمک کنند.
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