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مقدمه :هدف از این مطالعه بررسی آموزش برنامه غنیسازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین
بود.

دوره  ،16شماره  ،1پياپي 30
بهار و تابستان 1397
صص49-56 :.

روش :پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است .از کلیه همسران معتادین که در آذر سال  92به سرای
محلهی بوعلی در استان تهران مراجعه نموده بودند  30نفر انتخاب شدند و بهصورت تصادفی به دو گروهی که آموزش
غنیسازی ارتباط بین فردی ( 15نفر) را دریافت کرده و گروهی که این آموزش را دریافت نکرده ( 15نفر) انتساب
شدند .دو گروه در ابتدا و انتهای آموزش به مقیاس رضایت زناشویی انریچ ( )1998پاسخ دادند.

تاریخ دریافت1394/12/15:
تاریخ پذیرش1395/04/30 :

نتایج :تحلیل حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که بین دو گروه در پسآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد و گروه آزمایش میانگین باالتری در پس آزمون داشت.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد که آموزش غنیسازی ارتباط بین فردی در حل تعارض ،ابراز آشکار خود،
پذیرندهتر بودن ،ایجاد مهارتهای صحبت کردن ،ایجاد مهارتهای تغییر خود و در نهایت کمک به تغییر همسر،
میتواند کمک کند.
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از جنبههای ناخوشایند جوامع مدرن امروزی
است [ .]1امروزه مصرف مواد و پیامدهای ناشی از آن یکی از
مهمترین مشکالت سالمت عمومی در سراسر جهان به شمار
میرود [ .]2دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل ]3[ 2شمار
مصرفکنندگان مواد در بین جمعیت  15-64ساله سراسر
جهان را  200میلیون نفر (یا  5درصد کل جمعیت) برآورد
نموده است.
اعتیاد بافتهایی از مغز را تخریب میکند و سبب تغییرات
رفتاری ،شخصیتی و تغییراتی در سبک زندگی میشود [.]4
این پدیده خسارات اجتماعی و مالی فراوانی به همراه دارد.
در آمریکا ساالنه  700میلیون دالر خسارت مالی به همراه
دارد [ .]5در ایران نیز شمار مصرفکنندگان مواد نزدیک به
 1/8تا  3/3میلیون نفر برآورد شده است [ .]6اعتیاد با
صدمههای جسمانی ،مالی و خانوادگی متعددی همراه است
که یکی از آنها تأثیر مخرب بر روابط زناشویی است [.]7
پژوهش کریستوفر و تیموتی[ 3به نقل از  ]7نشان داد که
مردان معتادان تمایل کمتری به برقراری ارتباط عاطفی با
همسر خود دارند که خود این موضوع باعث میشود که
همسران این افراد رضایت کمتری از روابط زناشویی خود
داشته باشند؛ این در حالی است که بقای خانواده به احساس
رضایت و رضایت زناشویی 4زوجین وابسته است.
از نظر تانی گوچی ،]8[ 5رضایتی که همسران در ازدواج
تجربه می کنند از ارکان اصلی نظام زناشویی است .روف6
رضایت زناشویی را احساسات مثبت ،دوست داشتن ،رضایت
جنسی ،توافق در امور اقتصادی ،خانهداری و تربیت کودکان
میداند [به نقل از  .]9رضایت زناشویی حالتی است که
جنبههای درون فردی (تجربههای ذهنی خوشایند) و بین
فردی (هماهنگی میان انتظارات یک طرف با رفتارهای طرف
مقابل خود) را شامل میشود و در زمینههای گوناگون چون
سبک زندگی ،ارتباط با اطرافیان ،رابطه جنسی ،درآمد،
تصمیمگیری وقت آزاد با دوستان نمود دارد [به نقل از .]10
شایعترین مشکلی که توسط زوجهای ناراضی مطرح می
شود ،عدم موفقیت در برقراری ارتباط است [.]11
اسپرچر و متس ]12[ 7دریافتند که بسیاری از مشکالت
زناشویی ناشی از سوءتفاهم و ارتباط غیرمؤثر است و احساس
ناکامی و خشم به خاطر عدم برآورده شدن نیازها و خواسته

های زن و شوهر در زندگی زناشویی است .رونان ،دریر و
دوالرد ]13[ 8نشان دادند که هرگاه زوجها از مهارتهای
ارتباطی مؤثر استفاده کنند ،تعارض کمتری را تجربه میکنند
و رابطه رضایتبخش و صمیمانهتری خواهند داشت.
شیلینگ ،باکوم ،برنت و رگلند ]14[ 9نیز بیان کردند که
یادگیری مهارتهای ارتباطی از افزایش مشکالت زناشویی
جلوگیری کرده و رضایت از رابطه را افزایش میدهد .وقتی
اعضای خانواده از الگوهای ارتباطی مؤثر استفاده میکنند،
انتقال و درک واضحی از محتوا و قصد هر پیامی دارند،
نیازهای روانی یکدیگر را ارضا میکنند و ارتباط و شرکت در
اجتماع را تداوم میبخشند [ .]15عالوه بر این ،برادبری،
فینچام و بیچ[ 10به نقل از  ]16عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی
را به فرآیندهای میان فردی ،محیط زندگی مرتبط میدانند.
در مطالعاتی ارتباط منفی بین اعتیاد و عواملی که با
رضایت زناشویی مانند ارتباط کالمی [ ،]17ارتباط جنسی
[ ،]18مهارتهای مقابله با استرس [ ،]19حمایت اجتماعی
[ ،]20وضعیت اقتصادی [ ،]21کیفیت زندگی [ ]22و ارتباط
مستقیم با استرس بین فردی [ ]23بررسی شده است.
همچنین مطالعات نشان داده است که اعتیاد والدین سبب
نگرش مثبت فرزندان به اعتیاد میشود [.]24
برنامه غنیسازی ارتباط ،11از جمله رویکردهای جدیدی
است که در زمینهی آموزش مهارتهای خاص در جهت بهبود
و غنی ساختن روابط زوجها توسط جورنی و همکاران در سال
 1962طراحی شده است .براساس نظریه سیستمها ،غنی
سازی ارتباط از این عقیده حمایت میکند که رابطه بین زوج-
ها است که نقطه مرکزی مناسب برای مداخله زوجدرمانی
است؛ بنابراین ،هسته مرکزی درمان غنیسازی ارتباط را
مداخالت سیستمی تشکیل میدهد که هدفش بازسازی
الگوهای پاسخ بین فردی و چرخهی مراودات در جهات
مثبتتر است [.]25
این برنامه ،به جای درمان بر آموزش متکی است و در
حقیقت یک دیدگاه مهارت آموزی است و به زوجها کمک
میکند تا با تسلط بر مهارتهای ارتباطی ،مشکالت خود را
حل کنند.
در این دیدگاه ،حل مشکل نادیده گرفته نمیشود بلکه به
مراجع آموزشی داده میشود که بهعنوان بخشی از درمان،
مشکل را حل کند .این برنامه بیشتر قصد دارد که به افراد
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زننده به همسر و بر اساس الگوهای ارتباطی دربرگیرندهی
حالتهای احساسی.
13
کارسون ،کارسون و کارن [ ]29در پژوهش خود
دریافتند که غنیسازی ارتباط مبتنی بر تفکر بر رضایت
زناشویی ،نزدیکی و صمیمیت ،استقالل و وابستگی و پذیرش
هر یک از زوجها مؤثر است .مارچند و هوک ]30[ 14نیز از
یک برنامهی پیشگیری و غنیسازی رابطه برای کمک به زوج-
ها در کسب مهارتها و نگرشهای مرتبط با رضایت زناشویی
استفاده کردند که نتایج تحقیق نشان داد زوجهای آموزش
دیده ،سطوح پایینتری از ارتباط منفی و پرخاشگری فیزیکی
و سطوح باالتری از ارتباطات مثبت را در مقایسه با زوجهای
گروه کنترل نشان دادند .در مطالعه دیگری اثربخشی برنامه
غنیسازی روابط بر رضایت زناشویی بررسی شد و نتایج نشان
داد حتی در صورتی که یکی از همسران آموزش ببیند رضایت
زناشویی افزایش مییابد [ .]31با توجه به آنچه بیان شد این
پژوهش در نظر دارد تأثیر برنامه غنیسازی ارتباط بین فردی
را بر رضایت زناشویی همسران معتادین مورد بررسی قرار
دهد.
روش
نوع پژوهش

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و برای انجام
پژوهش دو گروه از شرکتکنندگان بهصورت تصادفی به گروه
کنترل و آزمایش منتسب شدند و قبل و بعد از آموزش
مهارتهای غنیسازی ارتباط به پرسشنامه رضایت زناشویی
انریچ ( )1998پاسخ دادند.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این مطالعه را کلیه
همسران معتادین سرای محلهی بوعلی که در آذر ماه سال
 1392به این سرا در استان تهران جهت مشاوره مراجعه
کرده بودند تشکیل میدادند.
ب) نمونه پژوهش :از بین جامعه آماری  30نفر از ازنان
دارای همسر معتاد با دامنه ی سنی  25تا  57سال و با
میانگین سنی  43/8که  4نفر دارای تحصیالت لیسانس21 ،
نفر دارای تحصیالت دیپلم و  5نفر زیر دیپلم بودندانتخاب
شدند ،سپس با توجه به هدف مطالعه که آموزش غنیسازی
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helping others change skill
10 generalization skill
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12 Chang
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jorni
conflict management skill
3 empathic skill
4 expressive skill
5 discussion/negotiation skill
6 facilitation skill
7 problem/conflict resolution skill
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کمک کند تا محیطی را ایجاد کند که در آن احتمال وقوع
تغییرات سازنده ،بیشتر وجود دارد و کمتر به دنبال ایجاد
تغییر در افراد است .زمانی که این محیط ایجاد شود ،مراجع
خودمختارتر شده و در نهایت با افراد مهم در زندگیاش
صمیمیتر میشود .یادگیری این مهارتها و اعتماد به اینکه
انسانها توانایی حل مشکالت خود را دارند ،باعث میشود که
آنها برای پرداختن به بحرانهای زندگی خودشان بهتر عمل
کنند [به نقل از .]26
جورنی[ 1به نقل از  ]27غنیسازی ارتباط را هم به عنوان
یک مدل درمانی و هم به عنوان یک مدل روانی – آموزشی
به کار میگرفت .هدف مدل بالینی ،ترمیم روابط تخریب شده
و هدف مدل روانی – آموزشی ،پربار ساختن و غنیسازی
روابط زوجها برای داشتن رضایت ،سازگاری و صمیمیت
بیشتر است؛ بنابراین ،هدف از آموزش برنامهی ارتباط زوجها،
آموزش آن دست اصول و مهارتهایی است که منجر به روابط
میشود .مهارتهایی
رضایتمند ،حمایتکننده و پایدار
که در این برنامه آموزش داده میشود شامل ده مهارت
مدیریت تعارض ،2همدلی ،3بیانگری( 4صحبت کردن) ،گفتگو/
مذاکره ،5تسهیلسازی ،6حل مشکل/تعارض ،7تغییر خود،8
کمک به تغییر دیگران ،9تعمیم 10و بقا 11است .مهارت
مدیریت تعارض نوعی فرامهارت است که استفاده از سایر
مهارتها را ممکن میکند ولی مهارت همدلی ،بنیادیترین
مهارت در برنامهی غنیسازی ارتباط است زیرا احساس عمیق
صمیمیت ،دلسوزی و پیوند عاطفی در رابطه را تقویت میکند
[نقل از .]25
براساس مهارتهای آموزش داده شده در رویکرد
غنیسازی ارتباط ،چانگ ]28[ 12مهمترین اهداف این رویکرد
را این موارد میداند:
 )1کمک به زوجها تا خود و همسرشان را بهتر بشناسند
و افکار و احساسات یکدیگر را بررسی کنند.
 )2تقویت صمیمیت و همدلی.
 )3کمک به زوجها تا ارتباط مناسب و سازنده و مهارت
های حل مشکل را رشد دهند.
 )4آموزش مهارتهای ویژهای که زوجها برای ایجاد
رضایت ،نزدیکی و استحکام رابطه نیاز دارند )5 .کمک به
زوجها در شناسایی مشکالت و اختالفات زناشویی و حل مؤثر
آنها )6 .آموزش بیپردهگویی به زوجها بدون اظهارات آسیب

علی رضا آقا یوسفی و همکاران
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ارتباط بود پانزده نفر بهصورت تصادفی به گروه کنترل و پانزده
نفر دیگر را به گروه کنترل اختصاص داد شد.
ابزار پژوهش

مقیاس رضایت زناشویی انریچ :این مقیاس به عنوان
یک ابزار تحقیق در پژوهشهای متعددی برای ارزیابی رضایت
زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است .این مقیاس توسط
اولسون ،فورنیر و دراکمن در سال  1998تهیه شد .مقیاس
رضایت زناشویی برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشکلزا یا
شناسایی زمینههای قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار
میرود .همچنین از آن برای تشخیص زوجهایی استفاده
میشود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند .این
مقیاس دارای  47گویه است که بهصورت  5گزینهای
نمرهگذاری و با گزینههای کامالً موافقم ،موافقم ،نه مخالف نه
موافق ،مخالفم و کامالً مخالفم از  1تا  5نمرهگذاری میشود.

شیوه انجام پژوهش

برای گروه آزمایش پس از صحبت کردن با
شرکتکنندگان و اعالم رضایت مبنی بر شرکت در آموزش
غنی سازی ارتباط از آنها خواسته شد که به آزمون رضایت
زناشویی (پیشآزمون) پاسخ دهند سپس به مدت هشت
جلسه مهارتهای غنیسازی ارتباط آموزش داده شد که شرح
آن در جدول  1گزارش شده است.

جدول  .1شرح آموزش غنیسازی ارتباط در دورهی آموزشی بر اساس دستورالعمل چانگ []28
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

آشنایی اعضای گروه با هم و با رهبر گروه ،آشنایی با اصول و مقررات گروه ،آشنا شدن با دورنمایی از برنامهی غنیسازی ارتباط و تأثیر به کار بردن این مهارتهای
ارتباطی در زندگی زوجها.
آموزش مهارت بیانگری برای اینکه زوجها قادر شوند خودشان را آزادانه و با صداقت و آشکار ابراز کنند و از رفتارهای دفاعی ،سرزنش ،تهمت ،خصومت و برونفکنی
مسئولیت احساسات اجتناب نمایند.
آموزش مهارت گوش دادن فعال و پذیرا به طوری که زوجها قادر شوند نسبت به هم پذیرندهتر و مراقبتکنندهتر باشند و در انتقال این پذیرنده بودن هم مهارت
پیدا کنند.
اجرای همزمان مهارت صحبت کردن صحیح و گوش دادن پذیرا و همدالنه و مقایسهی این نوع گفتگو با گفتگوی بدون مهارت
آموزش مهارت های تبدیل و کمک به اعضای گروه که رابطه بین بیان یک شخص و استنباط شخص دیگر را درک کنند.
آموزش مهارت حل تعارض برای اینکه زوجها قادر شوند در موقعیتهای تعارض راهحلهای سازندهای متمرکز بر ارضاء تمایل و رضایت دو طرف پیشنهاد دهند و
هر دو عضو به انجام آن متعهد شوند.
آموزش مهارت تغییر خود برای این که فرد خواهان تغییر قادر شود تغییر مورد نظرش را با اطمینان بیشتر و با دوامتر انجام دهد.
آموزش مهارت کمک به تغییر همسر ،برای اینکه فرد قادر شود صبورانه و به طور سازنده از تالشهای تغییر همسرش حمایت کند و به او یاری رساند.

میانگین گروه آزمایش تفاوت داشته است.
پس از بررسی شاخصهای توصیفی مفروضهی همگنی
واریانس بررسی شد که نتیجه آزمون لوین با مقدار
 F28/1=0/94و سطح معناداری  P<0/01نشان داد همگنی
واریانس برقرار است.
مفروضه همگنی ضریب رگرسیونی نیز بررسی شد که
نشان داد این مفروضه برقرار میباشد .نتایج آزمون تحلیل
کوواریانس در جدول  3گزارش شده است که نشان میدهد
بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در رضایت
زناشویی وجود دارد و میانگین گروه آزمایش در رضایت
زناشویی باالتر است.

شیوه تحلیل دادهها

پس از استخراج با توجه به برقرار بودن شرط آزمون های
پارامتریک از آماره کوواریانس عاملی (انکوا) با استفاده از نرم
افزار «اس .پی .اس .اس ».فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج
برای بررسی تأثیر آموزش مهارتهای غنیسازی ارتباط
اثر پیشآزمون از پسآزمون به روش تحلیل کوواریانس تک
متغیری 1برداشته شد .آمارههای توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  2گزارش شده
است که نشان میدهد گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون
از نظر میانگین نزدیک به هم بودهاند اما در پسآزمون
ANCOVA
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گویههای -23-22-21-19-18-14-13-10-3-5-6-7
 34-33-32-29-28-27-26بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشود .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی  47و  235است.
اعتبار این آزمون از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)
برای کل مقیاس  0/88به دست آمد [.]16

تأثیر آموزش برنامه غنیسازی ارتباط بین فردی بر رضایت زناشویی همسران معتادین
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیر رضایت زناشویی در دو گروه کنترل و
آزمایش
شاخص
متغیر

که در نظام خانواده ،عنصر ارتباط ،بسیار تعیین کننده است.
خانوادههای بالنده ،نحوه برقراری ارتباط و پیام را به خوبی
یاد گرفتهاند و بنابراین الگوهای سالمی دارند؛ نشاط،
سرزندگی ،محبت ،ارزش قائل شدن برای یکدیگر ،سکوتهای
آرامبخش و نه سکوتهای ناشی از ترس و احتیاط ،بذلهگویی،
انعطافپذیری و والدینی با ویژگیهای یک دوست نه با
ویژگیهای ارباب ،از ویژگیهای چنین خانوادههایی است .در
حالی که در خانوادههایی که ارتباط مؤثر به چشم نمیخورد،
بدنهای شق و سست ،دوال و خمیده ،شوخیهای گزنده و
طعنهآمیز،ارتباطات غیرمستقیم و مبهم و قاعدههای خشک،
حاکم است.
متخصصان خانواده درمانی خانواده را مانند یک نظام
تصور میکنند که درک پدیدههای وابسته به آن بدون
شناخت قواعد حاکم بر نظام آن غیر ممکن است .از جمله
قواعد اصل بازخورد اعضا در نظام انسانی است .بر اساس این
اصل رفتار افراد از نتیجهی تأثیری که بر دیگران میگذارد
متأثر شده و جهت میگیرد [ .]39بر این اساس میتوان
انتظار داشت تغییر در رفتار هر یک از دو طرف درگیر در یک
رابطه انسانی میتواند متناسب با برداشت طرف مقابل رفتاری
جدید را در او برانگیخته و این رفتار مثل واکنشی برای
انتخاب نوع رفتار فردی که تغییر را آغاز کرده است عمل کند.
در واقع شرکت زنان در برنامه غنیسازی ارتباط باعث شده با
انتظارات غلط یا تفسیرهای نادرستی که در رفتارهای خود یا
همسرشان وجود دارد آشنا شوند و نحوه صحیحتر ابراز
تمایالت و انتقادات را فرا بگیرند و بتوانند در جهت حل
تعارضهای بین فردی بکوشند.
ارتباط زناشویی نیز میتواند مایه شادی یا منبع بزرگ
رنج و تألم باشد .ارتباط ،به زن و شوهر این امکان را میدهد
که با همدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند و مشکالتشان را
حل کنند .زوجهایی که نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند در
یک وضعیت نامشخص قرار میگیرند .ارتباط خوب همسران
با هم ،آنها را قادر میسازد تا نیازها ،خواستهها و عالیق خود
را با سایرین در میان گذارند .عشق ،دوستی و محبتشان را
نسبت به یکدیگر ابراز کنند و به خوبی از عهده حل مشکالت
و مسائل اجتناب ناپذیر در خانواده برآیند اما فقدان مهارت
های ارتباطی الزم ،امکان چنین عملکردی را از خانواده و
زوجها سلب نموده و رابطه صمیمانه متوقف میشود .انرژی
عشق به آزردگی و خشم تبدیل میشود و تعارضهای فراوان،
انتقادهای مکرر ،پناه بردن به سکوت ،عدم همراهی عاطفی و
الینحل ماندن مشکالت را پدید میآورد [.]40
مطالعات و تجارب بالینی نشان میدهد که ریشهی

گروه کنترل
پیشآزمون پسآزمون

77

89

74

80

191

204

183

189

168/69

189/8

165/47

166/53

22/51

17/35

18/80

16/8

جدول  .3خالصه تحلیل کوواریانس متغیر رضایت زناشویی درگروه
آزمایش و کنترل
منبع
اثر
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
3216/8
879/1

درجه
آزادی
1
27

میانگین
مجذورات
3216/8
32/6

F

P

98/8

0/001

مجذور
اتا
0/78

تحلیل کوواریانس نشان میدهد که برنامه غنیسازی
ارتباط بر افزایش رضایت زناشویی همسران معتادین اثر دارد
( .)P=0/001 ،F=98/8ضریب اتا نشان میدهد که  78درصد
از تغییرات رضایت زناشویی در پسآزمون در اثر مداخله
غنیسازی ارتباط ایجاد شده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه غنیسازی ارتباط
بر افزایش رضایت زناشویی همسران معتادین مؤثر است که
با نتایج پژوهشهای اعتمادی [ ،]32اولیاء و همکاران [،]16
بروکس ،]33[ 1طاهریراد [ ،]34عیسینژاد [ ،]35کارسون و
همکاران [ ،]29نظری [ ،]26آریا و همکاران [ ،]17آبراهام و
همکاران [ ،]18مایا و نازیر [ ،]19سلم [ ،]20دنیال و همکاران
[ ،]21جاناتان و همکاران [ ،]22لی و همکاران [ ]23همسو
است .این پژوهشها نشان دادند که برنامه غنیسازی زندگی
زناشویی ،صمیمیت زوجها در ابعاد عاطفی ،عقالنی ،ارتباطی،
رضایت زناشویی ،سازگاری زناشویی و کیفیت روابط را افزایش
میدهد.
افراد مبتال به اعتیاد به دلیل مشکالت جسمانی وابسته به
اعتیاد با مشکالت روانشناختی ،هیجانی ،اجتماعی و اقتصادی
مواجه میشوند که بر روی رضایت زناشویی آنها اثر منفی
میگذارد .پژوهشها نشان میدهد که مراقبت از سالمت
روانی یکی از بنیادیترین نیازهای افراد مبتال به اعتیاد است
[ .]36میتوان بیان کرد که غنیسازی ارتباط نگرش و
احساسات همسران را تغییر داده [ ]37و سبب باال رفتن
رضایت زناشویی شده است.
ستیر [ ]38در پی مطالعات خود به این نتیجه دست یافت
Brooks
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رضایت
زناشویی

کمترین
نمره
بیشترین
نمره
میانگین
انحراف
معیار

گروه آزمایش
پیشآزمون پسآزمون
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دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،1پیاپی  ،30بهار و تابستان  ،1397صص.49-56:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.1, Serial 30, Spring & Summer 2018, pp.:49-56.
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بسیاری از مشکالت زناشویی ،فقدان صمیمیت و مشکالت
ارتباطی بین زوجها است .روابط صمیمانه ،یکی از نیازهای
اساسی انسان است و عدم ارضای آن میتواند موجب افزایش
تعارضات ،کاهش رضایت زناشویی و بروز مشکالت عاطفی و
روانی گردد [به نقل از  .]32کربای ،باکوم و پیترمن]41[ 1
دریافتند که نیاز صمیمیت برآورده نشده در روابط زناشویی
بر رضایت از رابطه تأثیر منفی میگذارد و همچنین انتقاد
کردن و سرزنش کردن همسر نه تنها صمیمیت بلکه رضایت
کلی از رابطه را هم کاهش میدهد.
بنابراین ،با توجه به تأثیرات برنامه غنیسازی ارتباط
(افزایش کیفیت کلی ارتباط شامل اعتماد و صمیمیت ،تقویت
توانایی برقراری ارتباط به طور مؤثر ،کمک به افراد که مهارت
های آموخته شده را در موقعیت خارج از درمان به کار برند،
بهبود توانایی حل مشکل و تعارض ،بهبود سالمت روانی فردی
نه به طور مستقیم بلکه از طریق بهبود تعامالت خانواده
بهصورت احترام به خود و تفاوتهای فردی) [ ،]42میتوان
از طریق این برنامه روابط صمیمانه و درنتیجه رضایت
زناشویی را افزایش داد؛ زیرا خود روابط صمیمانه ،منبع مهمی
برای شادی و احساس معنا در زندگی است؛ اما کمبود
صمیمیت ،بر افسردگی ،اضطراب ،کاهش عزتنفس و کاهش
رضایت ارتباطی تأثیر دارد [.]43
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می شود
از برنامه آموزش غنی سازی ارتباط بین فردی برای بهبود
مهارت های حل تعارض همسران  ،ابراز آشکار احساسات
خوشایند و ناخوشایند خود ،پذیرندهتر بودن همسران نسبت
به یکدیگر ،ایجاد مهارتهای گفت و شنود بین همسران،
ایجاد مهارتهای تغییر خود و در نهایت کمک به تغییر همسر
استفاده شود .همچنین پیشنهاد می شود برنامه ی آموزش
غنی سازی ارتباط بین فردی برای سایر افراد نیز به صورت
پژوهشی بررسی شود.
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر انتخاب در
دسترس گروه نمونه می باشد که می تواند نتایج پژوهش را
سودار کند ،همچنین مشکل انتقال آموزش ها از کلینیک به
خانه یکی دیگر از محدودیت های پژوهش بود و در نهایت
مشکالت همایند کردن گروه نمونه که به لحاظ سنی و
تحصیالتی تا حدودی ناهمگن بودند.
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