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 Background and Purpose: Children with Autism Spectrum Disorder pose a serious problem for 

family members. Therefore, interventions that help to improve this situation are necessary. The aim 

of this study was to determine the effectiveness of relationship improvement education on marital 

intimacy of couples with children with autism spectrum disorder. 

Method: The research is quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group. 

From couples with children with autism spectrum disorder in Sanandah city in 1400, 28 couples 

were selected by available sampling method and randomly assigned to the experimental and control 

groups. The relationship improvement training program was implemented in 8 sessions on the 

experimental group and the control group did not receive any intervention. Walker Marital 

Intimacy Questionnaire was used to collect data. 

Results: The results of univariate analysis of covariance showed that relationship improvement 

training is effective on marital intimacy of couples with children with autism spectrum disorder. 

Conclusion: Relationship improvement training leads to improved family relationships. 
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Extended Abstract 
Introduction 

The family is a safe place to satisfy physical, mental, and emotional needs. Therefore, the awareness of biological and 

psychological needs and the recognition of how to satisfy them is essential (1, 2). The quality of life is opposite of 

associated with illness and conditions that endanger healthy, on the other hand, having a problematic child causes fear to 

the family, especially the mother. And the parents of children with developmental disabilities suffer a lot of stress (8, 9). 

Families with children that have severe limitations may assess their quality of life very differently from typical families 

(10). 

Nowadays, family education has prepared various programs in different fields to enrich the couple’s relationships from 

the beginning of their cohabitation, and education for enriching marital life plays an important role in this field. The 

relationship-enriching movement has played a major role in the growth and development of millions of couples (14). 

Lawrence and Petromenoco showed that a sense of understanding and to be understood between spouses helps the 

prediction of intimacy (19). Kirby, Bakum, and Peterman found that criticizing and blaming spouses reduces intimacy 

and satisfaction (20) Couples will experience less conflict and a more intimate relationship (21) Daily positive behaviors 

are a good opportunity for couples to show more intimacy to each other (22). 

Finally, based on the above, the main question of the present study is, does the relationship improvement education have 

an effect on marital intimacy of couples with children with autism spectrum disorder? 

 

Method  

A. Research plan and participants 

The present study in terms of purpose is practical and in terms of the Pseudo-experimental method with pretest-posttest 

design is by the control group. The study’s statistical population included all couples that have children with an autism 

spectrum disorder in Sanandaj in 1400. By available sampling method, 28 couples with autism spectrum disorder children 

were selected and randomly assigned to the experimental and control groups equally. 

B. Tools 

Marital Intimacy Questionnaire (MIS): The Marital Intimacy Needs Questionnaire to measure marital intimacy (26) 

was developed by Walker and Thompson (2002). This scale has 17 items that include the subscales of intimacy, attention, 

the importance of family members to each other, and factors of emotional closeness in the form of love, altruism, and 

satisfaction (27). The grading of this scale is calibrated from a score of 1 (never) to a score of 7 (always), and a higher 

score is a sign of greater intimacy. Walker and Thomson (28) reported the reliability coefficient of this scale by 

Cronbach's alpha method from 0.91 to 0.97. Etemadi et al. (29) reported the calculated Cronbach's alpha coefficient for 

the scale as 0.96 and also the convergent validity of the test was obtained through simultaneous implementation with the 

Bagarozi intimacy questionnaire.  

The reliability of the present study by Cronbach's alpha method was 0.84. 

C. Introducing an intervention program 

The relationship improvement program includes 8sessions; 90-minute each that are run weekly. 

 

Results 

To analyze the data, its hypotheses were tested by using the analysis of covariance. The Kolmogorov-Smirnov test (p 

<0.05) was used to determine the population distribution (normality of the data) which indicates the normality of the 

population distribution. Also, to evaluate the homogeneity of variances, the Levin test was used, which was not 

statistically significant (p = 0.09, 26 = 3.07, and 1F), so the assumption of homogeneity of variances was not rejected. 

Due to the assumptions of univariate analysis of covariance, the use of this test is allowed. 

The value of F for the variable of marital intimacy is equal to 111.40 and is significant at the level of 0.001. Therefore, 

the research hypothesis is confirmed. The effect size in this test is 0.52 due to the higher mean scores of marital intimacy 

of the experimental group in the post-test stage, it is concluded that relationship improvement training is effective and 

increases the marital intimacy of couples with autism spectrum disorder children 

 

Conclusion  

Explaining this finding, it should be said that this approach has led to improving the emotional functioning of couples 

and, consequently, improving family relationships and life satisfaction. Relationship improvement has a significant effect 
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on marital intimacy (35). Considering that improving the relationship increases the ability to experience intimacy with 

others and at the same time have independence, it can be said that in this training, couples learn that despite marital 

intimacy, each has the right to maintain their individuality and independence, which does not conflict with intimacy. As a 

result of this training, they will realize that intimacy in married life is desirable. With the training given to couples in the 

field of enrichment, couples' behavior changes and marital life issues change and emotional action increases and couples 

feel satisfied with themselves and life (35). The participation of couples in relationship improvement training sessions 

causes them to pay more attention to their relationship and work on the difficulties constructively and effectively; So that 

both spouses feel satisfied and pleasured with the solutions they reach. Relationship improvement education, on the one 

hand, reduces violence and marital disputes and, on the other hand, increases the intimacy of couples with autism 

disorders children (36). 

Following the principles of research ethics: To conduct this study, first the necessary scientific and executive license 

was obtained from the Welfare Department of Sanandaj. After the approval of the Sanandaj Welfare Department, it was 

referred to one of the autism centers and during the necessary coordination with the officials and parents, the present 

study was conducted. 

Sponsor: This study was conducted without a sponsor and at the personal expense of the authors. 

The role of each of the authors: The present study is taken from the group research of the first/second author, who 

studied in the field of family guidance and counseling at the Islamic Azad University, Research Sciences Branch. 

The project and other authors have contributed to this research as collaborators. 

Conflict of interest: Researchers state that there was no conflict of interest in conducting this research. 

Acknowledgments: We would like to thank all the participants who helped the authors in this research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://jndd.ir/article-1-8-fa.html


 

یحولتصبیعهای ختاللاصلنامه ف   

4 
 

 1401، بهار 1، شماره. 1سال. 

 مقاله پژوهشی 

 دارای کودکان با اختالل طیف درخودماندگی  یهازوج یی زناشو تیمیصمبر  رابطه یآموزش بهساز اثربخشی

   5نژاد، حسین حسین4، سرور مدحی3، هنگامه صفرقلی *2، صباح وطنی 1پورعباسالهام 
 رانی، تهران، ایدانشگاه آزاد اسالمواحد علوم و تحقیقات، و مشاوره،  ییارشد راهنما ی. کارشناس1

 دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، . 2
 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،واحد رودهن کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،. 3
 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران واحد پردیس کیش، تهران، ایران .4
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، تهران، ایران .5

 مشخصات مقاله 
 

 چکیده 

 هادواژه یکل
 رابطه،   یبهساز
 ،ییزناشو تیمیصم

 ی اختالل درخودماندگ

 
 
 

 

 

 
 
 

 19/12/1400 دریافت شده: 

 21/01/1401 پذیرفته شده: 

 25/01/1401 منتشر شده: 

بنابراین  کودکان دارای اختالل طیف درخودماندگی مشکل شدیدی برای اعضای خانواده ایجاد می  هدف:زمینه و    کنند. 

بهسازی مداخله آموزش  اثربخشی  تعیین  حاضر  پژوهش  هدف  است.  کند ضروری  وضعیت کمک  این  بهبود  به  که  هایی 
 ندگی است. های دارای کودکان با اختالل طیف درخودمارابطه بر صمیمیت زناشویی زوج 

های دارای کودکان با است. از بین زوج آزمون با گروه کنترلپس-آزمونآزمایشی با طرح پیش پژوهش از نوع شبه   روش:

سال   در  سنندح  درخودماندگی شهرستان  نمونه   28،  1400اختالل طیف  روش  به  و  زوج  شدند  انتخاب  در دسترس  گیری 
جلسه بر روی گروه آزمایش   8گمارده شدند. برنامه آموزش بهسازی رابطه در  صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل  به 

نکرد. برای گردآوری داده اجرا شد و گروه کنترل مداخله از پرسشنامهای دریافت  استفاده ها  های صمیمیت زناشویی والکر 
 شد. 

رانتایج حاصل تحلیل کوواریانس تک   ها:یافته  بر صمیمیت زناشویی زوجمتغیره نشان داد که آموزش بهسازی  های بطه 

 دارای کودکان با اختالل طیف درخودماندگی مؤثر است. 

   شود.آموزش بهسازی رابطه منجر به افزایش صمیمت زناشویی و احتماال بهبود روابط خانوادگی می  گیری:نتیجه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرا روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربدانشجوی دکتری صباح وطنی،  نویسنده مسئول:  * 

 sabah.vatani@gmail.com رایانامه: 

 0873-4532365 تلفن: 
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 مقدمه 

ضتای آنهتا بستیار خانواده جایگاهی امن برای ارضای نیازهای جسمانی، عقالنی و هیجانی است. بنابراین آگاهی از نیازهای زیستتی و روانتی و شتناخت نگتونگی ار
. (4 ،3)ناشویی در زندگی است ها، رابطه توام با صمیمیت است که منبع مهمی برای شادی، احساس معنا و رضایت ز(. یکی از نیازهای عاطفی زوج2، 1)ضروری است  

توان گفت اصل اساسی در ازدواج موفق، وجود صمیمیت شود؛ تا آنجا که میآمیز بین آنان میزوجین در حد قابل قبول و انتظار، موجب تحکیم رابطه محبت  1صمیمیت
. صتمیمیت (5)ای فردی در شدت و نوع صمیمیت با یکتدیگر متفاوتنتد  هبین زوجین است. صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی در انسان است، افراد با توجه به تفاوت

 .(5)گیرد یک نیاز پویاست که بر احترام و اعتماد متقابل استوار است. صمیمیت یک نیاز واقعی است که از دلبستگی نشأت می
شود. دهد و موجب افزایش استرس پدر و مادر میرا تحت تأثیر قرار میها حاکی از آن است که مسائل کودک دارای نیازهای ویژه، اغلب کارکرد خانواده نتایج پژوهش

انتدازد . کیفیت زندگی با بیماری و شرایطی که سالمت را به خطر می(7,  6)کند  ها ایجاد میی مهمی در زندگی خانوادههایدگرگونحضور کودک دارای نیازهای ویژه  
هتای تحتولی، استترس زیتادی را مادر شده و والتدین کودکتان دارای ناتوانی  ژهیوبهر باعث ترس در خانواده و  داارتباطی معکوس دارد؛ از طرفی وجود کودک مشکل

. موگنو و (10)های عادی ارزیابی کند ای که کودکش محدودیت شدید دارد ممکن است کیفیت زندگی خود را بسیار متفاوت با خانواده. خانواده(9,  8)شوند  متحمل می
( 12تری برخوردارند. بهشتی و همکتاران )ی فراگیر تحولی از کیفیت زندگی پایینهااختاللدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مادران کودکان دارای   (11)همکاران  

همچنین کتاهش صتمیمت  های روانشناختی ونشان دادند که عملکرد کودکان دارای اختالل درخودماندگی باعث استرس، احساس تنهایی، فرسودگی، شرم و دشواری
شود رابطه بین اعضای ( در پژوهشی گزارش کردند که وجود کودکان دارای اختالل طیف درخودماندگی در خانواده باعث می13. فروغ و همکاران )شودیمبین زوجین  

 خانواده از جمله زن و شوهر دنار اختالل شود و میزان رضایت آنها را کاهش دهد.
سازی زندگی ها از آغاز زندگی مشترک تدارک دیده است و آموزش غنیبرای غنی کردن رابطه زوج  هانهیزمهای گوناگونی را در بسیاری  برنامه  امروزه آموزش خانواده

سازی، . غنی(14) ستها زوج به خود اختصاص داده اسازی رابطه، سهم بزرگی در رشد و بالندگی میلیونکند. جنبش غنیزناشویی نقش مهمی را در این زمینه ایفا می
گیرد و هرکدام های مختلف صورت میسازی زناشویی به شیوهانجامد. غنیمی هازوجاست که با ایجاد اهداف مشترک به تقویت رابطه    هازوجحرکت برای رشد رابطه  

هتا، حتل تعتارر در میتان آنتان، یی مانند آموزش رابطه زوجهانهیزمسازی زندگی زناشویی به  طورکلی برنامه غنیها میزان تأثیرگذاری متفاوتی دارند. بهاز این شیوه
ها در هنگام فراغت، عقاید مذهبی هر یک از طرفین، رابطه فرزندان و والدین، رابطه ختانواده و دوستتان، انتظتار های زوجمدیریت مالی، رضایتمندی زناشویی، فعالیت

 هتازوجسازی دهد. غنیها آموزش میها به زوجکند و در این زمینهش خویشاوندان در زندگی زناشویی توجه میها از همدیگر، انتظار جنسی و نقواقعی هر یک از زوج
ها برای آگاهی از خود و همسر، کاوش احساسات و افکار، گسترش همدلی، صتمیمت، رابطته هاست و هدف آن کمک به زوجرویکردی آموزشی برای بهبود رابطه آن

 .(14)مسئله است  های حلمؤثر و مهارت
هتای . محققتان معتقدنتد آمتوزش مهارت(15)های زیادی بر تأثیر رابطه مثبت با دیگران در کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش سالمت روانی تأکید دارند پژوهش

های گروه اند که زوج. محققان نشان داده(16)ست  ها در کاهش جدایی و طالق و افزایش صمیمیت مؤثر اسازی ارتباط به زوجغنی  برنامهخصوص آموزش  ارتباطی به
نشان دادند که  2. الرنسیا، بارت و پترومنوکو(18, 17)گویی، همدلی و صمیمیت افزایش بیشتری نشان دادند پردهسازی ارتباط، نسبت به گروه بهبود گفتگو، در بیغنی

دریافتنتد کته انتقتاد و سترزنش کتردن همستر،  3و پیتترمن . کربای، باکوم(19)کند بینی صمیمیت کمک میاحساس درک کردن و درک شدن بین همسران به پیش
. رفتارهتای مثبتت روزانته فرصتت (21)تری خواهنتد داشتت صتمیمانه رابطهکنند و ها تعارر کمتری را تجربه میو زوج  (20)دهد  صمیمیت و رضایت را کاهش می

ستازی ارتبتاط، ستط  هتای تحتت آمتوزش غنینشان دادند که زوج  4مارنند و هوکو    (22)ها است که صمیمیت خود را بیشتر به هم نشان دهند  مناسبی برای زوج
( نشتان دادنتد کته 25بریلتت و همکتاران ) .(24)تفاهم و ارتباط غیرموثر استت های زناشویی ناشی از سوءو بسیاری از دشواری  (23)باالتری از ارتباط مثبت را نشان  

 شود.بود کیفیت زندگی در بین والدین دارای کودکان درخودماندگی میهای مبتنی بر هیجان باعث به استفاده از روش

هتای دارای کودکتان بتا اختتالل یی زوجزناشو  تیمیبر صم  رابطه  یآموزش بهساز  در نهایت، براساس مطالب بیان شده سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا
 طیف درخودماندگی تأثیرگذار است؟
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  روش 

 کنندگانپژوهش و شرکتالف( طرح 
آماری پژوهش شامل پدر و مادرهتای   جامعهاست.    کنترلآزمون با گروه  پس  -آزمونطرح پیش  باآزمایشی  هنیملحاظ روش،    پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از

زوج بتا کتودک دارای اختتالل طیتف  28ی در دستترس تعتداد ریگنمونته  وهیشتبود. بته    1400کودکان دارای اختالل طیف درخودماندگی شهرستان سنندج در سال  
  یافتند. گماریجایطور مساوی به کنترلصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و درخودماندگی انتخاب شدند و به

 ب( ابزار

 2توسط والکر و تامپسونگیری میزان صمیمت زناشویی پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی با هدف اندازه  :(MIS)  1صمیمیت زناشویینیازهای  پرسشنامه  

، عوامل نزدیکتی 4اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر، 3های صمیمیت، توجهمقیاسگویه است که شامل خرده  17مقیاس دارای  (. این  26( ساخته شده است )2002)
)همیشه( استت کته نمتره  7)هرگز( تا نمره  1ی از نمره بنددرجهی این مقیاس به روش گذارنمره(. 27) شودیمرا شامل  6و رضایت  5یدوستنوععاطفی در قالب مهر،  

( 29. اعتمادی و همکاران )اندکردهگزارش  97/0تا  91/0( ضریب پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 28باالتر نشانه صمیمیت بیشتر است. والکر و تامسون )
اند و همچنین روایی همگرای آزمون از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه صمیمیت باگتاروزی هگزارش کرد 96/0ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس را 

 دست آمد.به 84/0. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ دست آمدبه 82/0

 ایج( معرفی برنامه مداخله
 ( شرح مختصری از برنامه ارائه شده است.1شود. در جدول شماره )صورت هفتگی اجرا میای است که بهدقیقه 90جلسه  8برنامه بهسازی رابطه شامل 

 
 بآموزشی بهسازی رابطه برنامه. محتوای جلسات 1جدول شماره  

 محتوا و موضوعات جلسه   جلسه 
 معارفه، برقراری ارتباط اولیه، آشنایی با اصول، مقررات و اهداف جلسات  اول

 های اعضاء، ارائه تکلیف سازی مهارتهای صحبت کردن و مذاکره )مهارت بنیادی اول(، مدلآموزش مهارت  دوم

 های اعضاء، ارائه تکلیف سازی مهارت مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش بیان خود )مهارت بنیادی دوم(، همدلی )مهارت بنیادی سوم(، مدل  سوم

 ها برای اعضا، ارائه تکلیف سازی مهارت مرور تکلیف جلسه قبل، آموزش حل تعارر )مهارت بنیادی نهارم(، مدل نهارم 

 ها برای اعضا، ارائه تکلیف سازی مهارت سازی و تسهیل )مهارت بنیادی پنجم(، مدل آموزش آماده  قبل، جلسهمرور تکلیف   پنجم 

 ها برای اعضاء، ارائه تکلیف سازی مهارت قبل، آموزش تغییر خود )مهارت بنیادی ششم(، آموزش تغییر همسر )مهارت بنیادی هفتم(، مدل جلسهمرور تکلیف   ششم 

 مهارت(، آموزش انتقال و تعمیم به خارج از جلسه، ارائه تکلیف 7شده تاکنون ) های آموخته مرور مهارت  قبل، جلسهمرور تکلیف   هفتم

 قبل، آموزش نگهداری و تداوم، خاتمه جلسات  جلسهمرور تکلیف   هشتم

 

 ها یافته

و  46/4و  14/39های با کودک دارای اختالل درخودماندگی به ترتیتب بترای گتروه آزمتایش شناختی نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن زوجهای جمعیتداده
و بترای  31/2و  42/9بود. همچنین میانگین و انحراف معیار سن کودکان دارای اختالل درخودماندگی به ترتیب برای گروه آزمایش  08/4و  35/40 کنترلبرای گروه  
نفتر( و بترای  4) %3/14نفر( لیسانس و  10) %7/35نفر( دیپلم،  8) %6/28نفر( زیر دیپلم،  6) %4/21ت زوجین گروه آزمایش بود. تحصیال  34/2و    64/9گروه کنترل  
نفر( مدارک تحصیلی لیستانس بته بتاال بودنتد. شتدت درخودمانتدگی   6)  %4/21نفر( لیسانس و    2)  1/7نفر( دیپلم،    6)  %4/21نفر( زیر دیپلم،    14)  %50گروه کنترل  

نفتر( متوستط و  6) %9/42نفتر( خفیتف،  6) %9/42نفر( شدید و برای گروه کنتترل   2)  3/14نفر( متوسط و    9)  %3/64نفر( خفیف،    3)  %4/21کان گروه آزمایش  کود
 نفر( شدید بود.  2) 3/14%

 
1. Marital Intimacy Scale 
2. Walker & Thompson 
3. Attention 
4. Family Support 
5. Altruism 
6. Satisfaction 
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( از آزمتون هتادادهای تعیتین توزیتع جامعته )نرمتال بتودن  های آن مورد بررسی قرار گرفت. بربا استفاده از روش تحلیل کوواریانس مفروضه  هادادهبه منظور تحلیل   

ها، از آزمتون لتوین استتفاده برای بررسی همگنی واریانسنرمال بودن توزیع جامعه است. همچنین  دهندهنشانکه ( p>05/0استفاده شد )  1اسمیرنوف  –کولموگروف  
ی تحلیتل کوواریتانس هافررشیپنیز رد نشد. با توجه به برقراری  هاانسیوار( بنابراین مفروضه همگونی 1Fو 09/0p= 07/3=26نبود  ) معنادارآماری  ازلحاظشد که 
ل در و کنتر  آزمایشدر دو گروه    پژوهش  موردآزمون متغیرهای  و پس  آزمونشینمرات پ  و انحراف استاندارد  میانگین.  باشدیمی، استفاده از این آزمون مجاز  ریمتغتک

 .شده است دهآور  (2جدول )
 

 . اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل2جدول شماره  

 هاآماره                         
 متغیر 

 
 مرحله 

  انحراف استاندارد   میانگین 

 کنترل آزمایش  کنترل آزمایش 

 
 صمیمیت زناشویی

 28/8 51/7 14/34 79/33 آزمونش یپ

 69/7 68/14 21/32 00/59 آزمون پس 

 
که آزمون تفاوت معنادار وجود دارد؛ درحالیآزمون نسبت به پیش(، در متغیر صمیمیت زناشویی میانگین نمرات گروه آزمایش در پس2با توجه به جدول شماره )

 بلکه کاهش هم داشته است.   و افزایش نیافته تنهانه آزمون نسبت به پیش  کنترلآزمون گروه پس
 آزمون ارائه شده است. مقایسه صمیمیت زناشویی گروه آزمایش و کنترل در پس متغیره برای( نتایج تحلیل کوواریانس تک3در جدول شماره )

 
 آزمون پس مقایسه صمیمیت زناشویی گروه آزمایش و کنترل در    متغیره براییانس تککووار. نتایج تحلیل 3شماره  جدول 

 توان آماری  مجذور اتا  سط  معناداری  F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع 

 49/0 20/0 001/0 68/51 05/2405 1 05/2405 آزمونش یپ

 84/0 52/0 001/0 40/111 67/5183 1 67/5183 گروه

     53/46 11 30/1163 خطا 

 
معنادار است. بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید   001/0بوده و در سط    40/111برای متغیر صمیمیت زناشویی برابر با  F(، مقدار 3با توجه به نتایج جدول شماره )

آزمون ننین نتیجه  در مرحله پس شیآزماه صمیمیت زناشویی گرو بودن میانگین نمرات  باالتراست و با توجه به  52/0گیرد. اندازه اثر نیز در این آزمون قرار می
 های با فرزند دارای اختالل طیف درخودماندگی شده است. زوج  رابطه موثر بوده و موجب افزایش صمیمت زناشویی یآموزش بهسازشود که می
 

 گیری  نتیجهبحث و 

، الرستن و همکتاران (20)، کربی و همکاران  (17)های آوری و همکاران  های این پژوهش در مورد تأثیر آموزش بهسازی رابطه بر صمیمیت زناشویی با پژوهشیافته
این  همخوانی دارد. در تبیین این یافته باید گفت(،  34(، جایاماها )33(، بنتی )32(، سیتوال )31(، لی و همکاران )30، فالهچی و همکاران )(15)، پانتلی و همکاران  (6)

اثر معناداری بتر صتمیمت زناشتویی دارد رابطه  یتبع آن بهبود رابطه خانوادگی و رضایت از زندگی شده است. بهساز بهو  هازوجمنجر به بهبود کنش عاطفی    رویکرد
هتا ها، زوجتوان گفت که در این آموزشدهد میحال استقالل داشتن را افزایش میران و درعین، توانایی تجربه صمیمیت با دیگبهسازی رابطهکه (. با توجه به این35)

در اثر این آموزش متوجه خواهند شد که با وجود صمیمیت زناشویی هرکدام حق حفظ فردیت و استقالل خود را دارند که هیچ تضادی با صمیمیت ندارد.    رندیگیمیاد  
و مسائل زنتدگی شود می ها مشاهدهزوجرفتار شود تغییر ها داده میسازی به زوجغنی نهیزم درهایی که با آموزش  امری مطلوب است.  صمیمت در زندگی زناشوییکه  

آمتوزش هتا در جلستات (. شترکت زوج35کنند )میاحساس رضایتمندی پیدا    و زندگینسبت به خود    هاوجو ز  یابدمیزناشویی نیز تغییر کرده و کنش عاطفی افزایش  
طوری که هر دوی همسران بتا ها به یک روش سازنده و مؤثر کار کنند؛ بهشان توجه بیشتری کنند و بر روی دشواریها به رابطهشود که آنبهسازی رابطه، سبب می

خشونت و اختالفات زناشتویی و از ستوی دیگتر کنند. آموزش بهسازی رابطه از یک سو باعث کاهش رسند، احساس رضایت و خشنودی میهایی که به آن میحلراه
 (.36شود )های با کودک دارای اختالل درخودماندگی میباعث افزایش صمیمت زوج

 
1. Kolmogorov-Smirnov  
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بعتد از موافقتت اداره  برای اجرای این مطالعه ابتدا مجوز علمی و اجرایی الزم از اداره بهزیستتی شهرستتان ستنندج اختذ شتد.  از اصول اخالق پژوهش:  یرویپ 

 های الزم با مسئولین و والدین پژوهش حاضر صورت گرفت.شهرستان سنندج به یکی از مراکز اوتسیم مراجعه شد و طی هماهنگی بهزیستی

 انجام شده است. سندگانینو یشخص نهیو با هز یمال یمطالعه بدون حام نیا :یمال یحام 

-فتارغ و یمقاله پژوهشگر اصل نینخست ا سندهینوو سایر همکاران است.  اوله سندینوپژوهش گروهی برگرفته از   حاضر  پژوهش  :سندگانیاز نو  کیهر    نقش

 عنوانبهو سایر نویسندگان  مقالهنویسنده مسئول  عنوانبهدوم   هسندیاست. نوراهنمایی و مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  در رشته  تحصیل  ال
 .اندنقش داشته همکاران در این پژوهش

 وجود نداشته است. یگونه تضاد منافعچیپژوهش ه نیا یدر اجرا کنندیاعالم م پژوهشگران منافع: تضاد

 .شودیم یتشکر و قدردانوهش نویسندگان را یاری کردند ژانجام این پ کنندگان که درتمامی شرکتاز  لهیوس نیبد :یو قدردان تشکر
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