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Abstract 

Background & Objectives: Marital conflict also has severe negative consequences for the family and children as the third side of the relationship. 

It has consequences, such as failed marriage and the repetition of patterns learned from parents' lives, high odds of personality disorders, anxiety, 

depression and adolescent delinquency, and high school problems for adolescents. The rising trends of divorce are considered the hallmarks of 
changes in the family in recent decades. The present study was necessary to conduct because the family is among the main institutions. Moreover, 

social elements and marital satisfaction, and quality of life of couples significantly impact their marital and individual interactions. Furthermore, 

the quality of marital relations and marital intimacy are essential constructs of marital life and greatly affect marital relations. Therefore, it is 
necessary to pay attention to these structures of married life and provide interventions to improve and enhance them. The present study aimed to 

determine the effects of an intervention protocol based on couple problems on improving marital satisfaction.  

Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study consisted 
of all Turkmen couples. After implementing the ENRICH Marital Satisfaction Scale (Fowers & Olson, 1993) and scoring, 20 couples with a 

marital satisfaction score of less than 50 were identified and randomly assigned into the experimental and control groups (n=10 couples/group). 

The ENRICH Marital Satisfaction Scale (Fowers & Olson, 1993) was performed in the pretest and posttest. The experimental group received an 
intervention based on a couple of problems for eight 90–minute sessions. The intervention was derived from studying the theoretical background 

concerning marital satisfaction and semi–structured interviews with couples and experts and identifying categories as well as studying approaches 

and theories related to each factor, especially couples' relationship models and approaches. For data analysis, descriptive statistics, including mean 
and standard deviation and inferential statistics, including univariate Analysis of Covariance (ANCOVA), were used in SPSS at the significance 

level of 0.05.  

Results: The obtained results suggested that after controlling the pretest scores, there was a significant difference between the study groups in the 
mean posttest scores of marital satisfaction. Thus, the provided intervention improved contractual response (p<0.001), marital satisfaction 

(p<0.001), personality issues (p<0.001), marital relationship (p<0.001), conflict resolution (p<0.001), financial management (p<0.001), leisure 

activities (p<0.001), sex (p<0.001), marriage, children, relatives and friends (p<0.001), egalitarian roles (p<0.001), and ideological orientation 

(p<0.001) in the experimental group. Eta–squared of contractual response, marital satisfaction, personality issues, marital relationship, conflict 

resolution, financial management, egalitarian roles, leisure activities, sex, marriage and children, relatives and friends, and ideological orientation 

were calculated to be 0.50, 0.49, 0.40, 0.67, 0.58, 0.30, 0.62, 0.23, 0.42, 0.25, 0.39, and 0.20, respectively. 
Conclusion: Based on the current study findings, the intervention positively influenced marital satisfaction; therefore, this intervention can be 

used to improve couples' problems. 

Keywords: Intervention protocol, Marital satisfaction, Turkmen couples. 
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  .۵۰۲(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1
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بر مشکالت زوجین بر بهبود رضایت زناشویی ای مبتنیبررسی اثربخشی پروتکل مداخله
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی های اجتماعی در هر فرهنگی است. نمایی کلی از ساختارها و سازمان دهندٔهبنیادین اجتماعی و نشان یواحد ،ازدواجزمینه و هدف: 
 بر مشکالت زوجین بر بهبود رضایت زناشویی در زوجین ترکمن بود.ای مبتنیپروتکل مداخله

معٔه آماری را تمامی زوجین ترکمن متقاضی شرکت در پژوهش تشکیل دادند که آزمون با گروه گواه بود. جاآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش، نیمه بررسی:روش
صورت زوجی انتخاب شدند و بهای بیستها نمونهبود. از بین آن ۵۰کمتر از ( 1۹۹۳)فاورز و اولسون،  انریچرضایت زناشویی مقیاس ها براساس نمرٔه رضایت زناشویی آن

ها در را دریافت کرد. داده نیبر مشکالت زوجیمبتن مداخلٔهای گروه آزمایش در هشت جلسٔه نوددقیقه ر گروه ده زوج( قرار گرفتند.تصادفی در گروه آزمایش و گروه گواه )ه
افزار متغیره در نرمکها با روش تحلیل کوواریانس تآوری شد. تحلیل داده( جمع1۹۹۳)فاورز و اولسون،  انریچرضایت زناشویی مقیاس آزمون با استفاده از آزمون و پسپیش

SPSS  در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ۲۲نسخٔه 
که در طوریآزمون، تفاوت معنادار وجود داشت؛ بهآزمون، بین دو گروه در میانگین نمرات رضایت زناشویی در مرحلٔه پسنتایج نشان داد، بعد از کنترل نمرات پیش ها:یافته

تی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیدر افزایش  نیبر مشکالت زوجیمبتن ایآموزش پروتکل مداخلهگروه آزمایش، 
 . (p<۰٫۰۰1) مؤثر بودگیری عقیدتی طلبی و جهتهای مساواتهای مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقشمالی، فعالیت

توان از این مداخله برای بهبود مشکالت زوجین استفاده بر رضایت زناشویی اثربخشی دارد و میای شود که پروتکل مداخلههای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته گیری:نتیجه
 کرد.

 ای، رضایت زناشویی، زوجین ترکمن.پروتکل مداخله ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
ازدواج پیوندی میان دو نفر است که در آن هریک از طرفین عقاید، 

(. تعارض 1کند )های خود را وارد آن میهای شخصیتی و ارزشویژگی
عنوان ضلع سوم رابطه، عواقب برای خانواده و فرزندان به 1زناشویی

منفی شدیدی دارد: پیامدهایی مانند ازدواج ناموفق و تکرار الگوهای 
شده از زندگی پدر و مادر، احتمال زیاد اختالالت منش، یادگرفته

ای اضطراب، افسردگی و بزهکاری نوجوانی و بروز مشکالت مدرسه
. تمامی این مشکالت که در روابط زناشویی (۲زیاد برای نوجوانان )

نوعی دچار ناتوانی در ها بهشود زوجآید، سبب میوجود میزوجین به
ها و مشکالت زناشویی خود را روابط خود شوند و نتوانند تعارض

 (.۳برطرف کنند )
ها از ها شروع خوبی دارند، اما درنهایت زوجباوجود اینکه اکثر ازدواج

(. روندهای صعودی طالق از ۴خود راضی نیستند )    رابطه
های اخیر قلمداد خانواده در دهه های بارز تحوالت در حوزٔهمشخصه

های شود. طبق آمار ثبت احوال کشور میزان طالق در ایران در سالمی
براساس گزارش . (۵طور پیوسته رو به افزایش است )تاکنون به 1۳۸۵

 تعداد ایران، آمار مرکز سوی از انایر وضعیت اجتماعی و فرهنگی
 به درصد ۴٫۴ افزایش با ،۹۸ سال در 1۷۴ و هزار ۵۳۳ از هاازدواج
های اما تعداد طالق ؛است رسیده ۹۹ سال در ۷۳1 و هزار ۵۵۶
، از ۹۸درصد افزایش درمقایسه با سال ۳٫۶با  ۹۹شده در سال ثبت
است  رسیده ۹۹ سال در طالق 1۹۳ و هزار 1۸۳ به ۸1۴هزار و  1۷۶

(۶) . 
نکتٔه درخورتوجه آن است که این آمار زیاد طالق در کشور، تنها آن 

دهد که به مُراجع قضایی بخش از تعارضات زناشویی را نشان می
ارجاع شده و جدایی زوجین را در پی داشته است. بدیهی است که 

 ها تنها به موارد منجربه طالق، محدود نیست؛وجود تعارض در خانواده
دهد و ها رخ میروزه در خانوادهبلکه بخشی از تعارضات که همه

کند، سالمت جسمی، روانی و نیز اجتماعی افراد را شدیداً تهدید می
 اشاره راستا این در متعددی هایپژوهش (. به۷مغفول مانده است )

فر و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه ازجمله پناهی است؛ شده
های محور ازطریق تنظیم طرحوارهه مداخلٔه طرحوارهدست یافتند ک

زوجین باعث افزایش آگاهی و درک متقابل زوجین و درنهایت کاهش 
مداخالت  خود دریافت،کار در پژوهش (. ۸شود )ها میمشکالت آن

های چندحالته، از برنامه یعنوان بخشو چه به ییتنهاچه به ک،یستمیس
مؤثر  خشونت همسر و یشناختمشکالت روان با در رابطه یشانیپر یبرا

 جینتا خود مشخص کردند، و همکاران در پژوهش شیدالگل .(۹است )
از اضطراب  زیادی درجٔه دارای در افراد یمراتبسلسله یخط یسازمدل

 لساتدر طول ج ییزناشو تیدر رضا ی راشتریب رییتغ ی،و دلبستگ
 .(1۰دهد )نشان می محورجانیه یدرمانزوج

ضرورت پژوهش حاضر از آن جهت بود که خانواده از نهادها و ارکان 
اجتماعی بسیار مهم است و رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین، 

 تیفیکها دارد؛ ازطرفی زوجی و فردی آنتأثیر بسزایی بر تعامالت بین
یزناشو تیمیو صم ییزناشو روابط ی های مهم زندگاز سازه  ۲ی

                                                      
1. Marital conflict 
2. Marital quality and marital intimacy 

 .گذارندیم ینزوجروابط بر زیادی  راتیثهستند و تأ ییزناشو
 وی ، خوشبختبیشتر ییزناشو تیمیصم و تیفیک ت،یسازگاری، رضا
و  تیفیک عکسرب همراه دارد وها بهرا برای زوج ییتعهد زناشو

 سازدیرا با مشکل مواجه م یزوج ستمیس ،ضعیف ییزناشو تیمیصم
 دهدیقرار م ریتأثتحت یشکل نامطلوبرا به خانواده ستمیو عملکرد س

 مداخالت ٔهئو ارا ییزناشو یزندگ دو سازٔه نیبه ا توجه(؛ بنابراین 11)
هدف پژوهش حاضر،  ها ضروری است.جهت بهبود و ارتقای آندر

بر بهبود  نیبر مشکالت زوجیای مبتنپروتکل مداخله یاثربخشتعیین 
 یی بود.زناشو تیرضا

 بررسیروش 2
آزمون با گروه آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش، نیمه

جامعٔه آماری پژوهش را تمامی زوجین ترکمن تشکیل دادند گواه بود. 
که براساس فراخوان در پژوهش شرکت کردند. پس از اجرای مقیاس 

گذاری، بیست زوج با نمرٔه ( و نمره1۲)  ۳رضایت زناشویی انریچ
صورت تصادفی در مشخص شدند و به ۵۰از رضایت زناشویی کمتر 

یک گروه آزمایش و یک گروه گواه )هر گروه ده زوج( قرار گرفتند. 
، ۰٫۹۵، سطح اطمینان ۰٫۴۰تعداد نمونٔه الزم با درنظرگرفتن اندازٔه اثر 

درصد برای هر گروه، بیست نفر 1۰و میزان ریزش  ۰٫۸۰توان آزمون 
 یلذ رحشهب اضرح ژوهشپ یخالقا الحظات)ده زوج( محاسبه شد. م

 ردندک ریافتد ژوهشبارٔه پرد طالعاتیا تبیشکل کهب فرادا مامی: تودب
 دش ادهد فرادا هب طمینانا ین؛ ادندکر شارکتآن م رد مایلت ورتص رو د
 ستفادها ژوهشیپ مورا رایو ب ستنده حرمانهم طالعاتا مامت هک
 انوادگیخ امو ن امن صوصی،خ ریمح عایتر نظورمهشد؛ ب واهندخ
 فرادبرای ا ژوهش،پ ایانپ زا سپ مچنین؛ هشدن بتث نندگانکرکتش
قبل از اجرای پروتکل  شد. جراا ؤثرترمداخلٔه م واهگ روهگ رد اضرح

آزمون (، پیش1۲وسیلٔه مقیاس رضایت زناشویی انریچ )ای، بهمداخله
ای از هر دو گروه صورت گرفت و بعد از اجرای پروتکل مداخله

آزمون گرفته شد. درنهایت، دو گروه آزمایش و گواه با یکدیگر پس
 مقایسه شدند. 

 کار رفت.ابزار و جلسات آموزشی زیر در پژوهش به
مقیاس رضایت زناشویی انریچ: نسخٔه اولیٔه این مقیاس در سال -

سؤال تهیه شد )به نقل از  1۲۵ و همکاران در اولسونتوسط 1۹۸۳
کار رفت، توسط فاورز (. فرم کوتاه این مقیاس که در این پژوهش به1۳

 ۴۷(. فرم کوتاه این مقیاس، 1۲ارائه شد ) 1۹۹۳و اولسون در سال 
مقیاس دارد که عبارت است از: پاسخ قراردادی؛ سؤال و دوازده خرده

رضایت زناشویی؛ مسائل شخصیتی؛ ارتباط زناشویی؛ حل تعارض؛ 
های مربوط به اوقات فراغت؛ روابط جنسی؛ یتمدیریت مالی؛ فعال

طلبی؛ های مساواتازدواج و فرزندان؛ بستگان و دوستان؛ نقش
ای که در اصل گزینهشکل پنجگیری عقیدتی. این ابزار بهجهت
صورت کاماًل موافق، موافق، نه سنج از نوع لیکرت بوده، بهنگرش

نظر گرفته شده است موافق و نه مخالف، مخالف و کامالً مخالف در 
(. ضریب آلفای 1۲شود )و به هرکدام از یک تا پنج امتیاز داده می

3. Enrich Marital Satisfaction Scale 
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۳ 

های مقیاسنامٔه انریچ در گزارش اولسون و همکاران، برای خردهپرسش
پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط 

های مربوط به اوقات زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت
ت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان و فراغ
، ۰٫۷۵، ۰٫۶۸، ۰٫۷۳، ۰٫۸1، ۰٫۹۵ترتیب طلبی بههای مساواتنقش
(. در 11دست آمد )به ۰٫۷1و  ۰٫۷۲، ۰٫۷۷، ۰٫۴۸، ۰٫۷۶، ۰٫۷۴

پژوهش رستمی و همکاران، ضریب آلفای نسخٔه فارسی 
های قش)برای ن ۰٫۶۸نامه از های این پرسشمقیاسخرده

 ۰٫۷۹)برای رضایت زناشویی( با میانگین  ۰٫۸۶طلبی( تا مساوات
)برای  ۰٫۷۷نامه در فاصلٔه چهار هفته بین بود. اعتبار بازآزمایی پرسش

)برای روابط جنسی و  ۰٫۹۲های مربوط به اوقات فراغت( تا فعالیت
 (.1۳گزارش شد ) ۰٫۸۶پاسخ قراردادی( با میانگین 

 موزش، آزمایشآ وجین: گروهز شکالتم رببتنیم یاداخلهم روتکلپ -
و  لسههشت ج دتمهب وجین راز شکالتم رببتنیم یاداخلهم روتکلپ
 شکالتم رببتنیم یاداخلهم روتکلپ دریافت کرد. قیقهنود د لسهج ره
ناشویی ز ضایتر هب ربوطم ظرین یشینٔهپ طالعٔهو م ررسیب زا وجینز
و  تخصصانو م وجینز اب اختاریافتهسیمهن صاحبٔهو م (1۰-۸)
 هایظریهو ن ویکردهار طالعٔهم مچنینه ا وهقولهم ردنکشخصم
و  رمانیدوجز ویکردهایو ر اهدلم خصوصبه املع ره اب ربوطم
تدوین شد. همچنین روایی محتوایی این بستٔه  وجینز وابطر ازیسنیغ

شناسی آموزشی در پژوهش حاضر توسط سه تن از متخصصان روان
، 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد به تأیید رسید. در جدول 

بر مشکالت زوجین ارائه ای مبتنیای از جلسات پروتکل مداخلهخالصه
شده است.

 بر مشکالت زوجینای مبتنیای از جلسات پروتکل مداخله. خالصه1ل دوج
 شرح مختصر اهداف جلسه

 اول
معارفه و آشنایی گروه با یکدیگر و با مشاور، 

 تعیین اهداف و قوانین گروه
آشنایی گروه با یکدیگر، بیان اهداف و تعریف رضایت زناشویی و ضرورت آشنایی با 

 های زوجیمهارت

 دوم
العمل زوجین در هنگام بروز مشکل و عکس

 اختالف

ابتدا بررسی تکالیف جلسٔه قبل، در ادامه پرداختن به تعریف اختالفات زناشویی، هرم 
های مولد اختالف، در پایان ارائٔه تکلیف منزل تعارض و اختالف، منابع اختالف و فرایند

 انجام شد.

 ارتباط کارآمد سوم
زدن، موانع دادن و حرفهای گوشهای ارتباطی، مهارتمهارتوگو، بیان اصول گفت

 انجام شد.  کنندگانارتباط، در پایان ارائٔه تکلیف به شرکت

 کامروایی جنسی چهارم

ابتدا بررسی تکالیف جلسٔه قبل، در ادامه بیان و اهمیت نقش رابطٔه جنسی در رضایت 
مؤثر در اختالل عملکرد جنسی در جنسی، سپس پرداختن به چرخٔه رابطٔه جنسی، عوامل 

های عمده در عملکرد جنسی زنان و مردان، در پایان ارائٔه زنان و مردان و همچنین اسطوره
 تکلیف انجام شد.

ابتدا مرور تکالیف ارتباط کارآمد، تعریف صمیمیت، بحث گروهی و فعالیت عملی  صمیمیت و عشق پنجم
 کنندگان انجام شد.شرکتدرخصوص موانع صمیمیت، ارائٔه تکلیف به 

 صداقت و روراستی ششم
کنندگان با مفهوم صداقت و ابتدا بررسی تکالیف جلسٔه قبل، در ادامه آشنایی شرکت

روراستی در رابطٔه زوجی و بیان فواید آن در رابطه و رضایت زناشویی، در پایان ارائٔه 
 تکلیف به زوجین انجام شد.

 دلگرمی به آیندٔه رابطه هفتم

ابتدا بررسی تکالیف جلسٔه قبل، سپس پرداختن به تعریف دلگرمی بین زوجین، 
کردن اعضا کردن، در ادامه شرکتهای دلگرمخصوصیات دلگرمی، دالیل دلسردی و مهارت

باتوجه به موضوع در بحث گروهی و فعالیت عملی، در پایان ارائٔه تکلیف برای انجام در 
 منزل انجام شد. 

 ادٔه اصلی در ازدواجنقش خانو هشتم
ابتدا بررسی تکالیف جلسٔه قبل، در ادامه پرداختن به بیان تأثیر خانواده بر روابط فعلی 

 های یکدیگر، در پایان ارائٔه تکلیف انجام شد.زوجین، انواع مرزها و انتظارات از خانواده

های آمار توصیفی شامل میانگین و ها از روشتحلیل دادهودر تجزیه
روش تحلیل کوواریانس انحراف معیار و آمار استنباطی شامل 

ها با بودن دادهنرمال فرضهای آن )بررسی پیشفرضمتغیره و پیشتک
ها با آزمون لون و نیز ویلک، بررسی همگنی واریانس-آزمون شاپیرو

ها در های رگرسیون( استفاده شد. تحلیل دادهشیببررسی همگنی 
ها صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ۲۲نسخٔه  SPSSافزار نرم

 بود. ۰٫۰۵

 هایافته ۳
سال و گروه  ۳۹٫۵±۷٫۴میانگین و انحراف معیار سن گروه آزمایش 

شد. سال را شامل  ۵۳تا۲۰سال بود که دامنٔه سنی از  ۳۷٫۸±۶٫۲گواه 
روش تحلیل کوواریانس، برای بررسی رعایت قبل از اجرای 

ویلک و لون استفاده شد. -های شاپیروهای الزم از آزمونفرضپیش
ویلک برای توزیع متغیرهای پژوهش در مرحلٔه -آزمون شاپیرو

آزمون نشان داد، متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار بود پس
(۰٫۰۵p>به .)های خطا از یانسفرض همگنی وارمنظور بررسی پیش

آزمون لون استفاده شد. نتایج آزمون لون مشخص کرد، فرض همگنی 
های رگرسیون نیز (. بررسی همگنی شیب<۰٫۰۵pها رد نشد )واریانس

های رگرسیون برقرار بود فرض همگنی شیبنشان داد، پیش
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۴ 

(۰٫۰۵p>؛ بنابراین پیش)های الزم برای اجرای تحلیل فرض
های ، شاخص۳ه وجود داشت. در جدول متغیرکوواریانس تک

 همراه نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده است.توصیفی به

همراه نتایج تفکیک گروه آزمایش و گروه گواه بهآزمون بهآزمون و پسهای توصیفی متغیر رضایت زناشویی در مراحل پیش. شاخص۲جدول 
 تحلیل کوواریانس

 گروه متغیر
 آزمونمقایسٔه پس آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
پاسخ 
 قراردادی

 ۲٫۵۰ ۷٫۶۵ ۲٫۸۷ ۶٫۵۵ آزمایش
 ۲٫۵۰ ۲٫۴۰ ۲٫۵۶ ۲٫۶۰ گواه ۰٫۵۰ <۰٫۰۰1 ۴۴٫1۳

رضایت 
 زناشویی

 ۵٫۲۰ 1۷٫۸۰ ۴٫۷۳ 1۶٫1۵ آزمایش
 ۵٫1۳ 1۷٫۰۰ ۵٫۲۴ 1۷٫۴۰ گواه ۰٫۴۹ <۰٫۰۰1 ۴۳٫۷۵

موضوعات 
 شخصیتی

 1٫۸۹ ۶٫۷۰ ۲٫۰۵ ۵٫۹۰ آزمایش
 ۲٫۳۴ ۲٫۷۰ ۲٫۶۶ ۲٫۷۰ گواه ۰٫۴۰ <۰٫۰۰1 ۳۵٫۲۷

ارتباط 
 زناشویی

 ۳٫۰۷ 1۰٫۴۵ ۳٫۲۲ ۷٫۸۰ آزمایش
 ۲٫1۶ ۳٫۸۵ ۲٫۰۸ ۳٫۸۵ گواه ۰٫۶۷ <۰٫۰۰1 ۶1٫۸۸

 حل تعارض
 ۳٫۲۹ 11٫۷۰ ۲٫۲۳ ۹٫۰۰ آزمایش

۵۲٫۰1 ۰٫۰۰1> ۰٫۵۸ 
 ۲٫۲۷ ۵٫۲۵ ۲٫۴۹ ۵٫۷۵ گواه

 مدیریت مالی
 ۲٫۲۴ ۸٫۲۵ ۲٫۹۸ ۷٫۵۵ آزمایش

۲۴٫۴۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۳۰ 
 ۲٫۹۰ ۴٫۲۰ ۳٫۰۷ ۴٫۶۰ گواه

های نقش
 طلبیمساوات

 1٫۵۹ ۵٫۷۰ ۲٫۰۳ ۴٫۸۵ آزمایش
۵۷٫۸۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۲ 

 1٫۳۵ ۲٫1۵ 1٫۶۳ ۲٫۳۰ گواه
اوقات 
 فراغت

 ۳٫۴۵ 1۰٫۳۵ ۲٫۹۶ ۸٫۷۰ آزمایش
1۵٫۵۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۲۳ 

 ۲٫۸۵ ۶٫۴۰ ۲٫۷۰ ۶٫۶۵ گواه

 روابط جنسی
 ۲٫۹۸ 11٫۹۵ ۳٫۲۲ ۸٫۸۵ آزمایش

۳۷٫۰۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۲ 
 ۳٫۶۳ ۵٫۵۵ ۳٫۵۵ ۵٫۹۵ گواه

ازدواج و 
 فرزندان

 ۲٫۰۳ 11٫۰۰ ۲٫۶۶ ۹٫۴۰ آزمایش
1۸٫۰۲ ۰٫۰۰1> ۰٫۲۵ 

 ۳٫۶۳ ۷٫۰۵ ۳٫۴۳ ۷٫۵۰ گواه
بستگان و 
 دوستان

 ۲٫۳۷ 11٫1۵ ۲٫۲۸ ۹٫۴۰ آزمایش
۳۲٫۰۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۳۹ 

 ۲٫۴۰ ۶٫۸۲ ۲٫۳۳ ۶٫۹۵ گواه
گیری جهت

 عقیدتی
 ۲٫۹۶ 11٫۶۰ ۳٫۵۷ 11٫۰۰ آزمایش

1۳٫۰۲ ۰٫۰۰1> ۰٫۲۰ 
 ۳٫۹۰ ۷٫۶۵ ۴٫1۰ ۸٫۵۰ گواه

ها در گروه آزمایش درمقایسه با منظور بررسی اینکه آیا این تفاوتبه
گروه گواه از لحاظ آماری معنادار بوده است، از تحلیل کوواریانس 

نشان داد، بعد از کنترل نمرات  ۲های جدول استفاده شد. یافته
آزمون، بین دو گروه در میانگین نمرات رضایت زناشویی در مرحلٔه پیش
آموزش پروتکل معنا که ن، تفاوت معنادار وجود داشت؛ بدینآزموپس

پاسخ قراردادی در افزایش  نیبر مشکالت زوجیمبتن ایمداخله
(۰٫۰۰1>p( رضایت زناشویی ،)۰٫۰۰1>p مسائل شخصیتی ،)
(۰٫۰۰1>p( ارتباط زناشویی ،)۰٫۰۰1>p حل تعارض ،)
(۰٫۰۰1>p( مدیریت مالی ،)۰٫۰۰1>pفعالیت ،)به  های مربوط

(، ازدواج و p<۰٫۰۰1(، روابط جنسی )p<۰٫۰۰1اوقات فراغت )
های (، نقشp<۰٫۰۰1(، بستگان و دوستان )p<۰٫۰۰1فرزندان )
گروه ( p<۰٫۰۰1گیری عقیدتی )( و جهتp<۰٫۰۰1طلبی )مساوات

پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، آزمایش مؤثر بود. ضرایب تأثیر 
حل تعارض، مدیریت مالی، مسائل شخصیتی، ارتباط زناشویی، 

های مربوط به اوقات فراغت، روابط طلبی، فعالیتهای مساواتنقش
گیری عقیدتی جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان و جهت

، ۰٫۲۳، ۰٫۶۲، ۰٫۳۰، ۰٫۵۸، ۰٫۶۷، ۰٫۴۰، ۰٫۴۹، ۰٫۵۰ترتیب به
 بود. ۰٫۲۰و  ۰٫۳۹، ۰٫۲۵، ۰٫۴۲

 بحث 4
بر یای مبتنپروتکل مداخله یثربخشاپژوهش حاضر با هدف تعیین 

یی انجام گرفت. نتایج زناشو تیبر بهبود رضا نیمشکالت زوج
 نیبر مشکالت زوجیای مبتنپروتکل مداخله پژوهش حاضر نشان داد،

فر پناهی یی مؤثر بود. این یافته با نتایج پژوهشزناشو تیبر بهبود رضا
محور ازطریق تنظیم بر تأثیر مداخلٔه طرحوارهو همکاران مبنی

(، با ۸های زوجین بر افزایش آگاهی و درک متقابل زوجین )طرحواره
 ییتنهاچه به ک،یستمیمداخالت س یاثربخشبر مبنیکار نتایج پژوهش 

 اب در رابطه یشانیپر یچندحالته، برا یهااز برنامه یعنوان بخشو چه به
و  شیدالگل( و با پژوهش ۹) خشونت همسر و یشناختمشکالت روان

درمانی بر اضطراب، دلبستگی و رضایت بر اثربخشی زوجمبنی همکاران
 (، همسوست.1۰زناشویی )

 هایروش و هامداخله توان گفت، امروزهدر تبیین این یافتٔه پژوهش می
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 رضایت سطح ارتقای که دارد وجود متعددی و متنوع آموزشی و درمانی
 سازگاری، افزایش را نظیر آن به وابسته مفاهیم یا زناشویی زندگی در

زناشویی و بهبود روابط  زندگی تعارضات در از کاستن یا صمیمیت
 نظریهای گیریجهت ها باآن از هر کدام است.داده  مدنظر قرار جنسی،

 و است توجه کرده مخاطبان باورهای و هاشناخت برخی مختلف، به
 ارتقای دیگر در برخی زوجین دارد. باورهای تغییر یا تعدیل در سعی
گاهی سطح ها آن رویکرد مهم اجزای از به زوجین دهیبینش و خودآ
 ییتنهاچه به ک،یستمیمداخالت س نشان دادکار (. پژوهش 1۴است )
 با در رابطه یشانیپر یچندحالته، برا یهااز برنامه یعنوان بخشو چه به

 دیگر ایدسته .(۹مؤثر است ) خشونت همسر و یشناختمشکالت روان
 طراوت با و تداوم ضروری برای و مهمهای مهارت مستقیم آموزش

 دانند ومی خود مقصود به رسیدن برای یک رابطه را ابزاری داشتننگه
 هاییتمرین کردنفراهم کمکبه و اساسیهای مهارت این شناسایی با

دارند. پروتکل  خود برنامٔه تحت اعضای ها را درآن سازینهادینه قصد
 نوع از گیریجهت دارای بیشتر مشکالت زوجین برای مبتنیمداخله
ارتباط  درنتیجٔه زوجین که آوردمی فراهم را شرایطی و است سوم

تعارض، ارتقای رابطٔه جنسی و نگرش  حل صمیمیت و عشق، کارآمد،
 و دهند کاهش را خود منفی هیجانات آیندٔه رابطه بتوانندامیدوارانه به 

 و ازدواج دوام موجب افزایش مثبت تعامالت و هیجانات افزایش با
 عشق و صمیمیت، صداقت، چراکه شوند؛ زناشویی رضایت
های مثبت در مقابله با مشکالت و اختالفات و کامروایی العملعکس

 (.1۵د )هستن زناشویی رضایت هایمؤلفه جنسی از
 مشکالت زوجین، برای مبتنیپروتکل مداخله گیریجهت دیگر ازطرفی

گاهی ارتقای سطح  با کهطوریبه است؛ زوجین به دهیبینش و خودآ
گاه  ها وآن با برخورد شیؤه و شخصیتیهای ویژگی از زوجین کردنآ

 تأثیر و زناشویی زندگی در آن نقش و اصلی خانوادٔه بررسی همچنین
گاهی ایشان نظر از چه و پذیرینقش و الگوپذیری لحاظ از چه  دربارٔه آ

 به دارد سعی ،زناشویی زندگی به اصلی خانوادٔه از شدههای آوردهآسیب
 دوام به و درنتیجه زناشویی افزایش رضایتمندی و تعارضات کاهش
 و همکاران شیدالگلکه پژوهش (؛ همچنان۷کند ) کمک ها،آن ازدواج

درمانی بر اضطراب، دلبستگی و رضایت زناشویی مؤثر ، زوجنشان داد
 برای مبتنیپروتکل مداخله برنامٔه در زوجین (. شرکت1۰است )
 ارتقای رضایت مؤثر، ارتباطی هایمهارت یادگیری باعث مشکالت
 و بهتر ارتباط آن، نتیجٔه که شودمی بیشتر ذهنی رضایت و ارتباطی
 رابطٔه و همدیگر درقبال خاطراطمینان  و صمیمیت احساس
 چنین در همدیگر با شوهر و زن حضور (.۹است ) شانزناشویی

 یکدیگر با بتوانند اعضا تا آوردمی فراهم را فرصت جلساتی این
 جلساتی چنین را طی خود رفتار و ارتباطی مشکالت و کنند وگوگفت
نمایند؛  فصلوحل آموزند،می که تعارض حل هایمهارت به باتوجه

 ریزیطرح و روزمرگی از رفتبرون برای های مفیدیبرنامه همچنین
داشته  خود داشتن روابطنگه سرزنده و سازینشاط با برای هاییبرنامه
های جنبه از بخشیآگاهی وها مهارت یادگیری با زوجین باشند.

 در ضمن خود، اصلیهای خانواده از شانتأثیرپذیری و شخصیتی
 خود، مانع حقبه نیازهای ارضای و خویش زندگی عنان گرفتن اختیار

 روابط تقویت به بتوانند و نشوند مقابل طرف مشروع نیازهای ارضای از
 (.11بپردازند ) خود نزدیک

 گیرینتیجه ۵

ای شود که پروتکل مداخلههای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته
از این مداخله برای بهبود توان بر رضایت زناشویی اثربخشی دارد و می

 مشکالت زوجین استفاده کرد.

 قدردانی و تشکر 6

از تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری رساندند، نهایت تشکر 
 شود.و قدردانی می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

 یمامعبارت بود از: ت ژوهششده در این پرعایت خالقیا الحظاتم
 ورتص رو د ردندک ریافتد ژوهشبارٔه پرد طالعاتیا تبیشکل کهب فرادا
 مامت هک دش ادهد فرادا هب طمینانا ین؛ ادندکر شارکتآن م رد مایلت
شد؛  واهندخ ستفادها ژوهشیپ مورا رایو ب ستنده حرمانهم طالعاتا
 نندگانکرکتش انوادگیخ امو ن امن صوصی،خ ریمح عایتر نظورمهب
 روهگ رد اضرح فرادبرای ا ژوهش،پ ایانپ زا سپ مچنینه ؛شدن بتث
 شد. جراا ؤثرترمداخلٔه م واهگ

 برای انتشار رضایت
 این امر غیرقابل اجرا است.

 تضاد منافع

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بجنورد است. همچنین مجوز اجرای پژوهش حاضر بر گروه 

صادر شده  ۵۶شده از مرکز مشاورٔه شهر بجنورد با شماره نامٔه مطالعه
 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند هیچنویسندگان اعالم می است.
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