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Abstract 
Marriage empowerment programs seem to have 
significant effects on the functionality of 
families. The purpose of this study was to 
develop and validate a marriage monitoring 
program. The research method of this study is 
sequential exploratory mixed-method. In the first 
step, 45 internal and external studies related to 
this research were selected to identify the criteria, 
executive processes, and the content of the 
marriage monitoring program through checklist-
based systematic review (CAPS). Following the 
collection of the program protocol and applying 
the translate-retranslate technique, fifteen 
specialists including family therapists, couple 
therapists, and university professors evaluated 
the content validity (CVR), face validity, and 
reliability of the program. The measurement tools 
used in this process were Relationship Check-up 
questionnaire: areas of strength (RMCQ-S) 
including 32 items, Relationship Check-up 
questionnaire: areas of concerns (RMCQ-C) 
including 43 questions, and Marriage Checkup 
Questionnaire: Relationship domains Assessment 
(MCQ-R) including 64 questions. The results 
indicated the content validity of the Relationship 
Strengths questionnaire (CVR= 0.76), the 
Relationship Concerns questionnaire 
(CVR=0.71) and the Relationship domains 
questionnaire (CVR=0.66). The value of Kappa 
coefficientin in this study, was 0.71 percentage of 
agreement among the evaluators indicating high 
reliability. Also, the Cronbach's alpha for the 
scales used in the study was obtained in the 
relationship monitoring questionnaire: Areas of 
strength: 0.85, Areas of concern 0.89, and 
marriage checkup questionnaire: relationship 
domains assessment 0/81. The results indicated 
that the marriage monitoring program functions 
as a preventive and motivational intervention by 
examining different aspects of marital 
relationships.  
Keywords: Marriage Monitoring, Systematic 
Review, Face Validity, Content Validity, 
Reliability 

 دهیچک

 رشد جهت یاریبس مثبت جیازدواج، نتا یتوانمندساز یهابرنامه
 هیته پژوهش، نیهمراه دارد. هدف از اخانواده به یاعضا ارتقا و
مطالعه  نیازدواج بود. روش پژوهش ا شیپا یبرنامه یرواساز و

 یمرحله باشد. دریم یاز نوع متوال یاکتشاف -ختهیآم کردیرو
 ییمحتوا و ییاجرا یندهایها، فرامالک ییمنظور شناسااول، به
بر فهرست  یمند مبتنازدواج، با روش مرور نظام شیپا یبرنامه
مربوط به  یو خارج یپژوهش داخل 45، (CASP) یوارس

پروتکل  یپژوهش انتخاب شدند. پس از گردآورد یهادواژهیکل
ترجمه دوم بعد از فن یازدواج، در مرحله شیپا یبرنامه

و  یدرمانزوج ،یدرمانمتخصصان خانوادهتن از  15بازترجمه، 
، (CVR) ییمحتوا ییروابه  ها، نسبتدانشگاه یعلمت ئیه

 ،یریگاندازه یابزارها. کردند اقدام ییایو پا یصور ییروا
 32( با RMCQ-S) نیزوج یقوت ارتباطنقاط یهانامهپرسش

 روابط زوج یکنندهنقاط نگران ی، پرسشنامهپرسش

(RMCQ-C)  یارتباط یهاحوزه یپرسشنامهو  پرسش 43با 
از  یحاک جیبود. نتا پرسش 64( با MCQ-R) ازدواج شیپا
 یقوت ارتباط نقاط یپرسشنامه ییمحتوا ییروا قبولقابل زانیم
(76/0=CVR،) نقاط نگران یپرسشنامه( 71/0کننده=CVR )

 جه،ینت ( بود. درCVR=66/0) یارتباط یهاحوزه یو پرسشنامه
 بیشد. ضر دییازدواج تأ شیپا یبرنامه پروتکل ییمحتوا ییروا

 بود ابانیارز نیدرصد توافق ب 71/0، پژوهش نیتوافق کاپا در ا
 ییایپا زانیم نیست. همچنا باال اعتماد تیقابل از یحاک که

 یپرسشنامهدر کرونباخ  یمذکور با استفاده از آلفا یهاپرسشنامه
 یارتباط یهاو حوزه0 /89کننده ، نقاط نگران85/0نقاط قوت 

 یهمسان زانیکه م دهدیمنشان آمورنن، متس اریبا مع 81/0
. است برخوردار یمناسب تیبرنامه از وضع یهامؤلفه نیب یدرون
 یبررس با ازدواج شیپا یبرنامهگرفت،  جهینتتوان یم ،نیبنابرا

 و رانهیشگیپ یاعنوان برنامهبه ییزناشوگوناگون روابط ابعاد 
 .کندیم عمل یزشیانگ -یامداخله
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 مقدمه
 ،یهلال)فضل است یآدم تیشخصرشددهنده ارضاءکننده و و  یانسان یوندهایپ نیتریمیاز قد یکی ،ازدواج
 میمستق اجتماع اثر یتواند رویکه م است یانسان یهرابط نیتریادیبن و نیترازدواج مهم ،در واقع(. 1397
عامل  ،ازدواج(. 1396 ،یرساقی)پ آوردفراهم  ندهینسل آ تیو ترب یوادگخان روابط جادیا یبرا یساختارو  بگذارد

، اثرات ردیگصورت  یکاف یمناسب و با آگاه طیکه در شرا ینسل است و در صورت یخانواده و بقا لیتشک
 حفظ و جادی(. ا1392 ،یو مجلس یلیاردب افتخار ،یرضو ،ی)حاتم گذاردیم اجتماع و نیبر سالمت زوج یمهم

بر عالوه مهارت و هنر است که  کی ،ازدواج انیجر در یروان و یعاطف یازهاین یارضا و مانهیصم روابط
 خاص فیها و انجام وظاکسب مهارت، یمنطق یهاداشتن نگرش ازمندین ،هیو تجارب سالم اول یسالمت روان

خود خودبه یزندگ در یخوشبخت و تیرضا ،یخشنود نیبنابرا(. 1388 ،یزاده و احمدیفاتح دوار،ی)ام است
توانند به یها مازدواج رو،نی. ازاشان داردازدواج یسالمت حفظ جهت در نیزوج تالش به ازین و دیآیوجود نمبه

 .ابندی جهت تیموفق عدم ای تیسمت موفق

هستند که  یشوهر و زن یواحدها یبرا یجد ییدهایو طالق تهد یشوهر و تعارضات زن ،گرید یاز سو
 یاقتصاد و یاجتماع ،یجسمان ،یروان یمنف یامدهایپروز ب باعث و دهیچالش کشازدواج را به تیفیثبات و ک

 یبرا امدهایپ نیجمله ا از ،در کار نییپا یوربهرهو  یافسردگ ،یبر سالمت جسمان یمنف ریتأث .شوندیم
 (. 1390 ،یو عرفان ینظر زاده،)محسن رودیشمار مساالن بهبزرگ

 نیشتریثبت شده که ب ،1398در سال  ،طالق دادیرو 831هزار و  174 رانیدر ااست که  نیانگر اآمارها نش
 یبا آغاز زندگ ،یعبارتبه(. 1398حوال کشور، ا)سازمان ثبت  باشدیم سالکیکمتراز  یهاازدواج یبرا یفراوان

 شتریبگوناگون هستند. متأسفانه  یهانهیاطالعات در زم ازمندین نیزوج ،یزندگ انیدر جر نیمشترک و همچن
هم  ی(، و کسان2002، انسون و همکاران)ج ستندیدنبال کمک نبه ،برندیرنج م یکه از مشکالت ارتباط یافراد
 (.2010)راسل،  کنندیو پزشکان مراجعه م یاول به مراکز پزشک یروند، در درجهیدنبال کمک مبه شتریکه ب

 یاریبس رسد،ینظر مبهباشد.  شناسروانتواند عدم مراجعه به مشاور و یم ،آمار نیا شیعلل افزا از یکی
و بوده ها ممکن است از عوامل خطر در روابط خود ناآگاه . آندانندیم یرضروریرا غ ییها درمان زناشواز زوج

 ستنسن،یچر و نزی)داس، اتک نباشند "هشداردهنده عالئم" یبا عنوان بررس یحت ،خدمات یجوودر جست
 یکم زهیدانند، اغلب انگیم مضطرب و شانیخود را پراما  ؛اندنکرده یابیارز که ییهازوج نی(. همچن2003

دور از دسترس و  قدرآن شانرابطه دارند باور اغلب آشفته اریبس یهازوج گر،ید ی. از سودارنددرمان  یبرا
 (.1986)ولکات،  رندیبگ کمک گرانیاز دست که بخواهند آن را درست کنند و دشوار ا

ازحد شیبشان رابطه که است نیا باورشان ای شوندیم گرفتار پارادوکس در اغلب ازمندین یهازوج ن،یبنابرا
موجود  یهااز درمانکه  نشده آشفته یکاف اندازه به ای کندخوب را ش تواند حالب یدرمان چیکه هشده آشفته 

باشد، پس  باال تیهم در سطح رضا هرقدر ییزناشو روابط که رندیگینظر نم در نیزوج ،واقع شوند. در مندبهره
 یبرامجدد  یکسب انرژدارد.  ازینجهت رشد  در یو بررس یسازیغنبه  ،مشترک یاز زندگ یاز گذشت اندک
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 یهاتیها در موقعآن از یاریوجود داشته باشد و بس مختلف یهاتواند به شکل برنامهیم ،مشترک یزندگ
 کننده است. ساختن روابط زوج کمک یو غن یاز جمله پربازساز ،مختلف

 عملکرد سطوح تمام در را هازوج که است نیا ،زین 1ازدواج شیپا یبرنامه خاص یژگیو و هیهدف اول
 خواهدیم نیهمچن .اندنبوده یشناسروان دنبال خدماتبهکه در گذشته را  ییهاآن یحت؛ سازد لیدخ ییزناشو
 یتمام شامل ،برنامه نیشان مراقبت کنند. مخاطبان اتا از سالمت ازدواجها فراهم کند زوج یتمام یبرا یفرصت
 ،یعبارتبه. باشندداشته شان مشترک از سالمت رابطه و یفرد یبررس کی توانندیم که اندمتأهل یهازوج
 یهازوج نیهمچن. کنندیه مبرنامه استفاد نیا بروز مسائل حاد از از یریشگیپ منظوربه ،از ازدواج یراض یهازوج
را  شانمشکالت توانندیم، کم تا متوسط ییزناشو تیرضا یدارا یهازوج ایتا متوسط  فیخف یآشفتگ یدارا

با  توانندیم ،زی نباال اریبس یبا آشفتگ ییهازوج .برنامه درمان کنند نیبا استفاده از ا ،ابدیکه شدت نآاز  شیپ
تا  رندیبگکمک شان ازدواج یبهبود یراستا در ،در آنان دیام جادیمناسب و ا یزشیانگ یمصاحبه افتیدر
و  کوردوا) افتد قیبه تعوطالق زودهنگام  میو تصم ابدی شیافزا یاستفاده از خدمات درمان یها براآن یزهیانگ

 ،زوج ینهسالمت روابط ساال شیکنترل پا شیآزما ،(2014) توسط کوردووا یپژوهش (. در2005، همکاران
 و رشیپذ ت،یمیصم یتوجهطور قابلبه برنامه نید که اانشان د جینتا .دوسال انجام شد ینفر ط 215 یرو

  .است دهیبخش بهبود را زوج تیرضا
شفقت متقابل و  رش،یپذ ت،یمیصم جیکه بر ترو هشد یزیرهیپا یکردیازدواج بر رو شیپا یبرنامه

قصد  ،دیحال مفنیع درو کوتاه  یزمان یبرنامه با طراح نی(. ا2014)کوردوا، است  متمرکز یرفتار یسازفعال
را  یمثبت دیها، دبچه مانند درست ،یزندگ ریطول مس ها در. زوجبگذاردزوج  تیمیبر صم یرومندین ریتأثدارد 

کنند. تمرکز یشان تمرکز ممشکالت یرو شتریدهند و بیاز دست مند، شان داشتهکه نسبت به نقاط قوت رابط
رو و شیپ به موانع ییگوها در پاسخآن یینفس و توانااعتمادبه شیافزا یبرا یراه ،برنامه نینقاط قوت در ابر 

 ینقاط قوت، بررستمرکز بر (. در کنار 1391 ،ینینژاد و داری)نواب دیآیشمار مشروع مجدد به یبرا یسرآغاز
به  یانیکمک شا ،نیزوج روابط گرید یایروشن شدن زوامنظور به برنامه نیدر ا یارتباط یهاها و حوزهینگران
انجام  ازدواج شیجلسات پاکه در  ییهایابیارز با برنامه نیا (،1991)باچر و نیطبق نظر فکند. یم شوهر و زن

 نفس، کاهش احساساعتمادبه شیافزا تواند باعثیم رد،یگیکارمهب نینسبت به زوج که ییدهد و بازخوردهایم
 یجووجست یبرا زهیانگ شیو افزا شتریو درک ب یآگاه شی، افزایمنف عالئم کاهش د،یام شیافزاانزوا، 

 یدیجد نشیبو  اتیبا تجرب، یابیارز جلسات مراجعان که است نی. هدف اشوددرمان و خدمات بهداشت روان 
 یزندگ رییتغ یبتوانند از آن براکنند، جلسه را ترک کنند تا بعداً هم یشان کسب مکه در مورد خودشان و روابط

از شناخت  یخود آگاهند و هراس یهاها و ضعفییاز توانا هازوج ،موفق یهاازدواج که در چرا کنند؛ استفاده خود
 مرتفع و دنیها، تکامل بخشپوشش دادن ضعف یجاها بهآن یزندگ یبناواقع،  . درندارند شانیهاتیمحدود
 ،(2019) و همکاران گوردون توسط گرفته صورت قاتیتحق نیدتریجد درست. ا هایها و نگرانضعف کردن

                                                           
1. marriage check-up program 
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 1312 یهنمون)درآمد معرض خطر و کم در یهازوج یرو کنندهیابیارز یمداخالت یبرنامه نیا ریتأث زانیم
 ،توسط دوستان یو معرف یاجتماع یهارسانه بروشور، و یآگه قیطر ازعده  نیقرار گرفت. ا ی( مورد بررسینفر

 89 حدود ،نمونه نیاز ا. کردند شرکت بازخورد و یابیات ارزدر جلسسپس و ه کرد لیتکمرا  هیاول یپرسشنامه
 ،ییزناشو تیبرنامه بر رضا نیاز اثربخش بودن ا یحاک جینتا .ماهه را به اتمام رساندندشش یریگیپدرصد 

 تیکار وضع یدر انتها ،واقع . دربودکنندگان شرکت یبر پرخاشگر یمنف ریتأث و ییزناشو تیمیارتباط و صم
 آنان نی. همچنکنندخود را کنترل  یها متوسط شده بود و توانسته بودند سطح درآمدآن یشانیو پر ییزناشو

 یدر پژوهش شرکت کنند.بود،  نهیهزکم و دیمف شانروابط سالمت یبرا که برنامه نیا دربودند هرازگاه  لیما
 یهیاول یهاازدواج در مراقبت شیپا یبرنامه ریتأث زانیمورد م ( در2016)همکاران و  گرنگیتوسط س گرید

 که ینیزوج ،یبررس نیقرار گرفتند. در ا یمورد بررس ییزناشو یآورتاب شیافزا یبرا یزوج نظام 30، روابط
مداخله نبودند،  نیکه در ا ینسبت به کسان ،ازدواج شرکت کرده بودند شیپا یکنندهیابیارز مداخالت در

 در نهیزم نیکه در ا یاگسترده قاتیوجود تحق با ند.کرد دایپ خود ییدر سالمت روابط زناشو یمعنادار یبهبود
، فنتز، گاردنگسیلیتر؛ 2011 و همکاران، لی)مور اندکرده دییتأ راآن بودن  زیآمتیقموف و گرفته صورت خارج
تر دارد. قیدق یتر و بررسگسترده قاتیتحق به ازیست و نا هنوز نوپا رانیاما در ا ؛(2016 کوردوا، و لنکویهاور
 ،ازدواج شیپا یبا برنامهها آن نیترمشابه که شده انجام رانیدر اروابط  یسازیعنوان غن با ییهابرنامهالبته 
 یاثربخش ،(1397) یاعتماد و یاحمد ،یریجزا ،یرضواست.  (2000) روابط همسران اولسون ینیبازب یالگو

ها در دوران عقد زوج ییزناشو تیبر رضارا  (2000) از ازدواج براساس مدل اولسون شیپ یسازآماده یبرنامه
متمرکز  یدرمانزوج ریتأث یسنجهم یبررس»که به  خود یدر مطالعه ،(1396) یفر و رسولنی. آرکندیم دییتأ

 شتریبه اثربخش بودن ب، پرداختند «ییزناشو تیاولسون در رضا ییزناشو یسازیغن یبا برنامه جانیبر ه
 ییهابرنامه ،گرفت جهیتوان نتیم نیبنابرا ؛دندیمدار رسجانیاولسون نسبت به ه ییزناشو یسازیغن یبرنامه

 پناه،زدانی؛ 1398 ان،ینیو حس یقمر ،یمستوف) شده استاجرا  رانیدر ا ییروابط زناشو یسازیغن لیقب از
شود  جادیا یرانیا یهازوج نیب در تفکر نیا دیبا: داردیماذعان  ازدواج شیپا کردیرو(. 1397 ،یرحمت؛ 1397

 ییسالمت روابط زناشو شیپاکنند، به یم اقدام خود یجسمان سالمت شیپا یبرا که هر سال طورکه همان
 در .است دیمف ییسطوح مختلف عملکرد زناشوها در زوج یههم یبرنامه برا نیکه ا چرا؛ بپردازند زیخود ن

 در .است نیسالمت روابط زوج شیدنبال افزاها بهتفاوت رشیپذ و متیصم شیه با افزابرنام نیا ،مجموع
و متناسب با شده ه شناخت ،برنامه نیا یکننده و بازخورددهندهیابیابعاد ارز ،شد یسع زیحاضر ن یمطالعه
 شود.  یو رواساز نیتدو یرانیا یجامعه

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ،یآمار یجامعه
 یفیک یمرحله

ازدواج  شیپا یبرنامه یهامالک -1: که شامل پژوهش یهاپرسش پاسخ به یبرا مطالعه نیپژوهشگران در ا
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 ییایو پا ییروا -3برخوردار است؟  ییو اجرا ییمحتوا ،یندیفرا یهایژگیاز چه و برنامه نیا -2 ست؟یچ
. استفاده کردند 1یمتوال یاکتشاف -ختهیآم کردیرواز  ،ندبرخوردار است؟ بود یتیازدواج از چه وضع شیپا یبرنامه

 یبراو  است "نینامع تیموقع" یدرباره یابینهیپژوهشگر درصدد زم ،یاکتشاف -ختهیآم یقیتحق یهادر طرح
 یهاجنبه فیرا به توصپژوهشگر  ،مرحله نیانجام ا پردازد.یم یفیک یهاداده یورآگرد به ابتدا منظور نیا
 (.1395کند )بازرگان، یم تیهدا دهیپد شماریب

کرد یم جابیا ،یتوانمندساز یهاازدواج و برنامه یدر حوزه یموضوعات پژوهش یعدچندبُ و دهیچیپ تیماه
ها از آن یترتا درک جامع رندیقرار گ یپژوهش مورد بررس ینهیتوجه به بافت و زم ها، بادرک روابط آن یبرا
بپردازد و آن را از شده تجربه ازدواج  شیپا یبرنامه فهم به بود درصدد پژوهش نیکه ا جاآن از. دیدست آبه

به  ییگومنظور پاسخبه نیهمچن است. یفیک یهاپژوهش یطهی، در حکنددرک  یپژوهش ینهیشیپ نیمنظر ا
 و ییمحتوا ،یندیفرا یهایژگیو نییازدواج و تع شیپا یبرنامه یهاشامل: مشخص کردن مالک پرسشدو 
حجم مقاالت،  :حجم نمونه عبارت بود از .شد استفاده کیستماتیمرور سو  یابتدا از روش اسناد ،برنامه ییاجرا

 یسازیغن یبرنامه و ازدواج شی، پا2زوج روابط ینیبازب"شامل  یموضوعات یهگسترمنابع و اطالعات مرتبط در 
 یرسمورد بر ،پژوهشبه ورود  یهامالک کردنو پس از برآورده  استپژوهش  یهاواژه دیکل که "3یارتباط

عبارت  یابیارز یبراورود مقاالت  یهامالک. گرفتصورت هدفمند صورت به یریگنمونه ،نیقرار گرفتند. بنابرا
 :بودند از

 یهامؤلفه ایو  بودند ازدواج شیپا رامونیکه پ یمقاالت )تمام ازدواج شیپا یبرنامهالف( تمرکز آشکار بر 
 .(داشتند را برنامه نیا

 یسازیغن یهانامهبر ریروابط زوج و سا ینیازدواج، بازب شیپا یبرنامه فیتوص ای و یحداقل اثربخش ب(
 .باشد شده فیازدواج در مقدمه تعر یارتباط

 .اشدببرنامه  رامونیپ یمطالعات ای و ییزناشو تیرضا مختلف سطوح در نیج( نمونه شامل زوج
 .باشد شده منتشر یفارس و یسیبه زبان انگل یپژوهش یهاد( گزارش

 نیب یارتباط یسازیغن و زوج روابط ینیبازب ازدواج، شیپا یهاواژه دیبراساس کلشده  و( مقاالت منتشر
 باشد. 1398تا  1385 یهاسال نیب یو در زبان فارس 2019تا  2000 یهاسال

 اعمال شد: زین ریخروج ز یهامالک
 و نشده و مطالعات منتشر یها، مقاالت کنفرانسها، راهنماها، کتابها، سرمقالهالف( نامه
 نمونه را گزارش نکرده باشند. یانجام کار و اندازه ندیروند فرا یب( نحوه

 ستیلچک نی( استفاده شد. ا4CASP) شده لیتعد یاز فهرست وارس ،نقادانه یابیارز یبرابعد  یمرحلهدر 

                                                           
1. exploratory sequential design 

2. couple relationships checkup 

3. relationship enrichment program 

4. Critical Appraisal Skill Program 
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 ،یابیارز ارکنندگان، ابزمشارکت گروه هیچهارگو در را مطالعات که است مقاالت یابیارز یبرا استاندارد ابزار کی
قرار  یمورد بررسمقاله  45 تیدر نها موارد، نیا نظر گرفتن در با سنجد.یم جینتا و مطالعه روش و یطراح

 گرفت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اول یدر مرحله یو روش مطالعه اسناد ندیفرا یخالصه -1 شکل

نامه و انیپا صورتبه یدرصد از متون علم 11/11 ،یالمللنیو ب یمل در قالب یپژوهش علم 45 یدر بررس
 یهادرصد از پژوهش 44/44 ییایجغراف عیاز لحاظ توز بودند. یپژوهش -یدرصد در قالب مقاالت علم 88/88

درصد  22/2درصد در کانادا،  22/2 ا،یدرصد در استرال 22/2 ،یجنوب یکره در درصد 22/2 کا،یدر آمر یالمللنیب
ر انتشا خیتار یزمان یهبازمورد  درصد در دانمارک انجام شده است. در 44/4و  رانیدرصد در ا 66/6 ه،یدر ترک

 سال از یمل مطالعات شتریو ب 2019تا  2016 یهاسال نیب یالمللنیمطالعات ب شتریب ،(پژوهش انجام خینه تار)
ها درصد پژوهش 88/8 ق،یمربوط به اصول روش تحق یهاافتهی یلحاظ بررسبه. است شده انجام تاکنون 1395

ها درصد پژوهش 44/4انجام شده است.  یپژوهاقدامو  یپژوهتیروا مصاحبه، شامل یفیبا استفاده از روش ک
 لیفراتحل روش با زین پژوهش کیو  یشیمایپ -مصاحبه و یشیآزما -مصاحبه نوع از ختهیصورت آمبه زین

های مرتبط نامهمقاالت و پایان
 134عنوان:  براساس

هایی که دارای نامهمقاالت و پایان
  50متن کامل بودند: 

 16متون مورد بررسی فارسی: 
 29متون مورد بررسی انگلیسی: 

های شناسایی شده در نامهمقاالت و پایان
  462ها: های اطالعاتی براساس کلید واژهبانک

های انتخاب نامهمقاالت و پایان
 163اول:  یشده در مرحله

های مرتبط با نامهمقاالت و پایان

  98 چکیده:

هایی که دارای نامهمقاالت و پایان

 45مالک ورود بودند: 

 291های تکراری: نامهمقاالت و پایان
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درصد  46/84با  یمربوط به روش کمّ شده انجام یهاپژوهش قین درصد روش تحقیشتریب. است شده انجام
ها، در پژوهش یمورد بررس یهااز منظر نمونه .یو طول یاسهیمقا -یعلّ ،یشیمایپ ،یشیبود که عبارتند از: آزما

ها خانواده مطالعه، 34 با نیشامل: زوج یمورد بررس یهانمونه ،انیمنیادر. بودسال  78تا  20افراد  یسن نیانگیم
 پژوهش دو و مطالعه کیبا  درمانگران ،مطالعهنُه  صورت جداگانه( بابه مردان ای)زنان  یمطالعه، فرددو  با

 شیپا یبرنامه ها،در پژوهش یمورد بررس یرهایمتغ لیدر قسمت تحل ،تیدر نها هستند. یانسان ینمونه بدون
 یاثرگذار یفراوان نیشتریب یدارا روان سالمت و تیمیصم روابط، تیفیروابط در بهبود ک یسازیو غنازدواج 

 ،دهندیازدواج آموزش م یتوانمندساز یهابرنامهاغلب که  ییهاتوان به مؤلفهیم ،بخش نیا لیدر تحل .است
 داشتن ،ی، روابط جنسانتظارات انیب تعارض، تیریمد ،یهمدل یهاها شامل مهارتمؤلفه نیا. توجه کرد

 طبق مرور توان گفتیم ،اساسنیبرا .است یتوافق مذهبو  گریکدی با یهمکار ،مشترک یهاتیفعال
 یهاتیکه محدود یابرنامه ازدواج انجام شد، وجود شیپا یمربوط به برنامه یهاکه در پژوهش یمندنظام

مورد  یهامؤلفهکمبود و  درمان یبرا زهیانگ جادیباال، ا یمال ینهی، هزبودن یجمله طوالن مشابه از یهابرنامه
ازدواج  شیپا یبرنامه نیتدو ،بیترت نی. به اشدیاحساس م رانیدر ا ،ر کندپُ کامل و جامع  یابیبا ارزرا  یابیارز

 انجام شد. 

 یمرحله کمّ
 ،یحاصل از روش اسناد یهاافتهی از استفاده با آن، نییتب و برنامه نیا ییروا زانیبه م ییگوپاسخ یدر ادامه برا

 نیا در. شد پرداخته( یفی)روش توص یشیمایاز نوع پ یازدواج با استفاده از روش کمّ شیپا یبرنامه نیبه تدو
 متخصصان از یگروه توسط موضوع ایمسئله  کیمورد شود در یتالش م ا،هپرسشنامهروش با استفاده از 

 نیدر ا مؤثرعوامل  ییبه شناسا ،پرسشنامه برنامه و یبا ترجمهسپس (. 1392 ابانگرد،ی)ب شود جادیا توافق
 استفادهو  نفره 15نمونه  یرواجرا بر ، برنامه نیحاصل به تدو یهاافتهیبرنامه پرداخته شد. پس از آن براساس 

پرداخته  ییو محتوا یصور ییابزار و روا ییایپا نییتع یبرا یدرمانو زوج یدرمانخانواده یاز مختصصان حوزه
 20 ،یاریاستاد یعلم یهمرتب یدرصد متخصصان دارا 66/46است.  13/39متخصصان  یسن نیانگیمشد. 

نسبت مردان به  نیهستند. همچنمدعو  درصد استاد 66/6و  یدکتر یدرصد دانشجو 66/26 ،یاریدرصد دانش
قرار گرفت.  یبا استفاده از نظرات متخصصان و فرمول الوشه مورد بررس ییمحتوا ییروااست.  20به  80زنان 
ندارد و  یضرورت یول ؛ستا دیندارد، مف ی)ضرورت یانهیگز سه کرتیل فیط ه،یمنظور در کنار هرگو نیبه ا

 یبرنامه با گزاره آن یمحتوا مطابقت زانیممورد کننده در یابینظر افراد ارز سنجش یبرا ،(است یضرور
داده  قرار هیگو مورد هر در یاظهارنظر شامل درج نظرات و اصالحات احتمال یبرا یمحل زیازدواج و ن شیپا

 اریها در اختپرسشنامهنامه و وهیش کار، تیکلمورد  در یشفاه حاتیاز توض یبرخ یهیاول یپس از ارائه. شد
 .قرار گرفتمتخصصان 
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 یاطالعات کمّ سنجش ابزار

در  پرسش 32 یداراپرسشنامه  نیا :(S-RMCQ) 1زوج ینقاط قوت ارتباط یبررس یپرسشنامه
و در انتها  باشدیم ندارد( یندارد و ضرورت یضرورت یول ؛است دیاست، مف ی)ضرور یادرجهسه کرتیل اسیمق

  (.2014)کوردوا،  کندیرا مشخص م سه نقطه قوت خود برحسب شدت ارتباط اثربخش

 اسیدر مق پرسش 43 یدارا پرسشنامه نیا :(C-RMCQ) 2زوج یهاینگران یبررس یرسشنامهپ
و در انتها سه  باشدیم ندارد( یندارد و ضرورت یضرورت یول ؛است دیاست، مف ی)ضرور یادرجهسه کرتیل

 (.2014)کوردوا،  کندیم مشخص زایمشکالت ارتباط یدر حوزه تیخود برحسب اولو ینگران

 ،یکل تیرضا ؛یهااسیمقخرده شامل: (R-MCQ) 3شامل یارتباط یهادامنه یابیارز یپرسشنامه
بخشش  گر،یکدی رشیپذ ت،یمیصم ،یجنس یرابطه ،یمال مسائل بودن، هم با یهازمان ارتباطات، جانات،یه

 . (2014)کوردوا،  باشد یم یادرجهسه کرتیل اسیدر مق پرسش 63و روابط دوستانه با  تیو عفو، معنو

 اطالعات سنجشابزار  ییایو پا ییروا
 دیضمن تأک نیهمچن .تمتخصصان قرار گرف اریدر اخت یدانیم وهیبه ش هاپرسشنامه ییبه روا یابیمنظور دستبه

 ندی، به فراشودجر تر منیواقع جیتواند به حصول نتایم پرسشنامهو صادقانه  قیدق لینکته که تکم نیبر ا
 درقبل و ان، تخصصم توسط برنامه نیا در زیمربوطه ن یهاپرسشنامه یصور ییروا اقدام شد. هاداده یگردآور

 اصالح شد. ،ییمحتوا ییدست آوردن روابه نیح
که نیا لیدلهش بهپژو نیکرونباخ استفاده شد. در ا یاز روش آلفا ،آزمون یهاپرسش ییایپا نییتع یبرا

 کرونباخ یآلفا روش از م،یها بهره گرفتپرسشنامهبار از کیو تنها  هاستفاده شد یادرجهسه کرتیل اسیمقاز 
 یو به بررسشده  لیمناسب تحل یوهیبا ش یکمّ جینتا ،در انتهاد. ش استفاده ییایدست آوردن پابه یبرا
 .شد پرداخته( ییایو پا یی)روا شدهنییابزار تع یسنجروان یهایژگیو

 هاافتهی
 یفیک یشناخت تیجمع فیتوص

 :دست آمدهب ریز شرحبهپژوهش مرتبط  45 تیدر نها ،مندنظام مرورو انجام شده  یهایبررسبا 
انجام شده  یپژوهش -یقالب مقاالت علمدرصد در  88/88نامه و انیدر قالب پا یدرصد از متون علم 11/11

 مطالعات شتریب ،اساسنیبرا. استموردنظر  (پژوهش انجام خینه تار) انتشار خیتار ،یزمان یهبازمورد  دراست. 
از منظر . استانجام شده تاکنون  1395از سال  یمطالعات مل شتریو ب 2019تا  2016 یهاسال نیب یالمللنیب

مورد  یهانمونه ،انیمنیادراست.  سال 78تا  20 افراد یسن نیانگیها، مدر پژوهش یمورد بررس یهانمونه
                                                           
1. Relationship Marriage Checkup Questionnaire: Areas of Strength (RMCQ-S) 

2. Relationship Marriage Checkup Questionnaire: Areas of Concern (RMCQ-C) 

3. Marriage Checkup Questionnaire: Relationship domains assessment (MCQ-R) 
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نُه  صورت جداگانه( بابه مردان ای)زنان  یمطالعه، فرددو  ها باخانواده مطالعه، 34 با نیشامل: زوج یبررس
ازدواج  شیپا یبرنامه ،یکل طوربه هستند. یانسان ینمونه بدون پژوهش دو و مطالعه کیبا  درمانگران ،مطالعه

و درصد  86/8 با تیمیصم جادیادرصد،  11/29 با روابط میتنظ بر را یاثرگذار نیشتریبروابط  یسازیو غن
 داشتند.درصد  59/7بهبود سالمت روان با 

آموزش  ژهیوبه و یارتباط یهاآموزش مهارت ،بودند معتقد محققان که کرد اشاره دیبا نهیزم نیدر ا
ها است. در پژوهش مؤثر تیمیص شیو طالق و افزا ییدر کاهش جدا ،هاارتباط به زوج یسازیغن یهابرنامه

 یبا مشاهدهاما  ؛است ییزناشو یرشد رابطهجهت  درمنظور حرکت به روابط ینیآورده شده بود که آموزش و بازب
انجامد. یم زینازدواج  یاهداف برا جادیا قیرابطه از طر تیها معلوم شد که به تقوپژوهش یشیآزما جینتا

 انیب نیبه زوج جلسات متعدد یطاغلب  ،یریپذآموزش یهجنب لیدلازدواج به یحوزه یتوانمندساز یهابرنامه
  تر است.مراودات در جهات مثبت یهچرخو  یفردنیپاسخ ب یالگوها یبازسازآن  شود و هدفیم

 یکمّ  یشناخت تیجمع فیتوص
 ی، پرسشنامهپرسش 32نقاط قوت با  یها شامل: پرسشنامهپرسشنامه یینها ینسخه موارد، نیبا لحاظ کردن ا

نفر از  15 نیشد. همچنآماده  پرسش 64با  یارتباط یهاحوزه یو پرسشنامه پرسش 43با  ینقاط نگران
صورت به یاسیها را با مقهیگو ییمحتوا ییها، روادانشگاه یعلمت ئیو ه یدرمانزوج ،یدرمانخانوادهمتخصصان 

 کردند. میتنظ ،یضرور 3 ینمره و نیترفیضع 1نمره  یبنددرجه

 متخصصان یاطالعات دموگراف -1 جدول

 تیجنس یعلم یهمرتب سن شماره

 مرد اریاستاد 35 1

 مرد اریاستاد 40 2

 زن اریاستاد 36 3

 زن استادمدعو 38 4

 مرد اریاستاد 42 5

 مرد اریدانش 44 6

 مرد اریدانش 50 7

 مرد یدکتر یدانشجو 29 8

 مرد یدکتر یدانشجو 32 9

 مرد اریدانش 51 10

 مرد یدکتر یدانشجو 30 11

 مرد اریاستاد 43 12

 زن اریاستاد 38 13

 مرد اریاستاد 45 14

 مرد یدکتر یدانشجو 34 15
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 یهمرتب یدرصد متخصصان دارا 66/46است.  13/39متخصصان  یسن نیانگیم شود،یطورکه مشاهده مهمان
مدعو هستند.  درصد استاد 66/6و  یدکتر یدرصد دانشجو 66/26 ،یاریدرصد دانش 20 ،یاریاستاد یعلم

 است.  20به  80نسبت مردان به زنان  نیهمچن

 یفیها کافتهی
 یهاپرسشنامه دیبا نیزوج ابتدا: ردیگیم صورت انجام نیبه اازدواج  شیپا یبرنامه ،انجام شده یهایبررس یط

د. هر جسه نشویجلسه بازخورد م کیو  یابیارز یمرحلهوارد کنند، سپس  لیمربوطه را قبل از جلسه تکم
مورد سالمت  دراطالعات  یآورجمع ،یابیارز یجلسه یکشد. هدف از برگزاریم طول قهیدق 90 تا 60 باًیتقر
 یاست که بعد از معرفشکل  نیبه ا یابیارز یجلسه شان است.عملکرد روابط یزوج و چگونگ یرابطه یکل

شروع  ،و زوج درمانگر نقش و اهداف ساختار، انیب جلسات، بودن محرمانه انیب با درمانگر ن،یدرمانگر و زوج
 انیگوش دادن فعال، ب ،یمانند همدل یاز فنون درمانگر ،یابیارز یجلسه یاجرا نیکند. در حیبه مصاحبه م

استفاده  ییزناشوروابط  یهایبازپاسخ، خالصه و برجسته کردن توانمند یهاپرسشانعکاس محتوا و احساسات، 
 یاخچهیتار انیمشترک، ب یو زندگ ییآشنا یاز نحوه یمختصر یخچهیتارشامل:  یابیارز یکند. مصاحبهیم

 یجلسه دراست.  زوج یعامالت ارتباطت یمشاهده وارتباط  یمورد نحوه دروگو گفت، مسئلهحل یاز نحوه
 ندیفرآ طول در شدهیآوراطالعات جمع، شودیانجام م یابیارز یفته پس از جلسهکه دو ه یزشیبازخورد انگ

ا ب درمانگرشود. ینظر گرفته م در کند،یعنوان محور جلسه عمل مگزارش بازخورد که به کیدر  ،یابیارز
از  یفهرستو  ها را مشخص ساختهآن پرسشنامه ریزوج را خالصه کرده، تفس نیا یخچهیکه تار یگزارش

طور مشترک و زوج به درمانگر. دهدیبازخورد مها به آنزوج،  ینهیشیپو  یبراساس رفتار فعل یعمل یشنهادهایپ
. کنند یبررس مشکالت به پرداختن یچگونگ یبرا را یفرد یعمل یهاطرح تا کنندیم تیدر جلسه فعال هم باو 
کار در طول جلسه  یکنندهکند تا منعکسیم افتیدر بازخورد گزارش از یکپ کی کیشر هر جلسه، انیپا در

 باشد.
ها پرسشنامه ،یصور ییروا پرسشمنظور پاسخ به ازدواج، ابتدا به شیپا یبرنامه پروتکل نیپس از تدو

برگرداندند.  یبه زبان اصل آن را پرسشنامهبه اصل  یبدون دسترس یسیترجمه شد. سپس دو متخصص زبان انگل
با شد تا مشخص شود  سهیمقا هاشده با ترجمه نیالت یهاپرسشنامه ن،یبه الت یمتن فارس یهپس از ترجم

 سینوشیشده، پ یهترجم پرسشنامهدر متن  ی. پس از انجام اصالحات جزئریخ ایدارند  یخوانهم گریکدی
که به نظرشان را  ییهاگزاره شد خواسته افراد از و اجرا متخصصان از نفر سه یرو یشیصورت آزمابه اسیمق

 یتوجه به بازخوردها با. کننددارند، مشخص  یخاص نظر ایها ابهام آن یمورد محتوا در ایاست گنگ و نامفهوم 
از  یموردنظر برخ یعدم انتقال معنا ،هااز گزاره ینبودن برخ ایبر گو یمبندهنده افراد پاسخ یو شفاه یکتب
در ها هیگو نیا یشدند. شماره حذف ایاصالح و  هاهیاز گو یتعدادها، پرسش یبرخ یپوشانو هم هاآن

 شرح است:  نیبه ا یاصل یپرسشنامه
  



 131                                    ، سال یازدهم2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ازدواج شیپا یهاپرسشنامه شده اصالححذف شده و  واالتئس -2 شکل

  یها کمّافتهی

 شیپا یپرسشنامهمتخصصان شده از نظرات  استخراج اریمع انحراف و نیانگیم -2جدول 

 قوت یها: حوزهنیارتباطات زوج

صصان تعداد متخ ها پرسش

 موافق

انحراف  نیانگیم

 اریمع

 مقدار

CVR 

جداگانه  نماروزمره یچه در زندگمورد آن طور مرتب درما به -1
 .میکنیافتد، صحبت میاتفاق م

13 66/2 51/0 73/0 

 86/0 42/0 88/2 14 .میگذرانیهم م با را یطور منظم زمان کافما به -2
صورت درست خود را نسبت به هم به هر دو نفر ما احساسات -3

 .میدهینشان م
12 44/2 72/0 6/0 

 انیب زیآماحترامطور به هم به نسبت را خود تیما عصبان -4
 .میکنیم

12 5/2 70/0 6/0 

 یبرا یخوب یآن کارهاپس از  ،جروبحث کیجبران  یبرا -5
 .میدهیهم انجام م

13 66/2 69/0 73/0 

با و محترمانه  یوجود آمده را با مهربانبه مسائل میتوانیما م -6
 .میمطرح و حل کن گریکدی

13 66/2 69/0 73/0 

 پس باشد، کرده وارد رابطه به یبیآس ما از یکیکه  یهنگام -7
 . میبخشیم را گریهمد مشکل حل و یهمدل از

13 66/2 69/0 73/0 

 21سئواالت حذف شده: 
  نقاط قوت ارتباطی یپرسشنامه 32 و 30، 26، 24، 22، 19، 15، 13، 12، 9، 1سئواالت اصالح شده: 

 کننده ارتباطینقاط نگران یپرسشنامه

 70 و 69، 61، 60، 58، 57، 54، 50، 49، 47، 45، 43، 34، 31، 27، 26سئواالت حذف شده: 
، 62، 55، 53، 52، 46، 44، 42، 41، 37، 35، 25، 24، 22، 15، 12، 10، 3، 1سواالت اصالح شده: 

 77 و 70، 68، 67، 66، 65، 64

 

 43 و 24سئواالت حذف شده: 
 و 39، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 27، 25، 22، 18، 16، 15، 12، 11، 9، 1سئواالت اصالح شده: 

40  

های ارتباطی حوزه یرسشنامهپ

 زوجین
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صصان تعداد متخ ها پرسش

 موافق

انحراف  نیانگیم

 اریمع

 مقدار

CVR 

 63/0 67/0 34/2 11 .میهست یمان راضیاز روابط جنس -8
 ،(ییتنها ایفاصله  یجا)به یمن و همسرم در زمان رابطه جنس -9

 .میکنیم یکینزد احساس گریکدیبه  یعاطفاز نظر 
12 5/2 70/0 6/0 

هستم که از خطاها و نقطه یکسهمسرم قبول دارد که من  -10
 برخوردارم. ییهاضعف

12 5/2 70/0 6/0 

 63/0 79/0 26/2 11 .میورزیم محبت گریکدیدر طول روز به  یمصورت کالما به -11
 محبت گریکدیدر طول روز به  یشو آغو یصورت لمسما به -12

 .میورزیم
11 26/2 79/0 63/0 

 33/0 59/0 93/1 10 .میکنیمان مراقبت مازدواج در تیاز رضا یطور جدما به -13
 گریکدیمان را به یازهایها و نخواسته مؤثرو  طور روشنما به -14

 .مییگویم
11 66/2 69/0 63/0 

 6/0 71/0 4/2 12 .میخندیهم م با و میزنیهم لبخند م با -15
 86/0 29/0 93/2 14 .میهست یهم دوستان خوب یبرا -16
 1 0 3 15 .میکنیم میتقس هم با را یزندگ تیمسئولبار  -17
 یاحساس راحت یعاطف تینظر حما از ،بودنهم گاه هیما با تک -18

 .میکنیم
14 93/2 29/0 86/0 

کنم که با همسرم صادق هستم و مجبور یم تیاحساس امن -19
 .کنم یمخف را موضوعات ای احساسات ستمین

13 4/2 72/0 73/0 

 صحبت دارند، تیمان اهمیکه در زندگ یمورد مسائلما در  -20
 .میکنیم

13 73/2 45/0 73/0 

 در تیامن احساس که میکنیبا مشکالت برخورد م یطورما  -21
 .نرود نیمان از بهرابط

14 86/2 35/0 86/0 

 گریکدی یهادر برآورده ساختن خواسته من و همسرم معموالً -22
 .میهست هم همراه

14 93/2 29/0 86/0 

 73/0 69/0 6/2 13 دارد. یادیز تیاهم نهردو نفرما یبراما  یرابطه -23
 یجابه "دونفره" در قالب یرابطه جادیهردو نفر ما به ا -24
 . میدار لیتما "نفرهتک"

12 4/2 72/0 6/0 

مان را نسبت به هم نشان عشق ،خشبلذت یبا انجام کارها -25
 .میدهیم

14 8/2 56/0 86/0 

هم  با بحث یجابه ،یمالمورد مسائل  در میدار لیما تما -26
 .میتوافق کن

14 8/2 56/0 86/0 

 86/0 51/0 86/2 14 .میهست یخوب میرسد، ما تیم یکه نوبت به فرزنددار یزمان -27
 1 29/0 93/2 15 .است داریپا و یقو گریکدیاعتماد ما به  -28
موجود در امور  یهاتنش درمورد یتیما به روش حما -29

 .میکنیم صحبت ،یشخص
13 73/2 45/0 73/0 

 86/0 51/0 86/2 14 .میهستمتعهد مان رابطه به اریبس -30
 6/0 83/0 46/2 12 .میکنیهم مشکالت را حل م باو ک خانواده یعنوان ما به -31
 86/0 56/0 8/2 14 .میدهیم گوش گریکدیبه  یخوببه -32
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 راز مقدا نیزوج ینقاط قوت ارتباط یپرسشنامه یهاهیگو تمام ،مشخص شده است 2جدول که در  طورهمان
 ،واقع . دردیرس دییتأ به CVR=76/0 در مجموع با مقدار پرسشنامه نیا .(CVR<6/0) برخوردارند یمناسب

نقاط قوت روابط  یابیارز یبراها را آنموافق بودند و  پرسشنامه شده در ذکر یهاهیمتخصصان مربوطه با گو
  دانستند.یممناسب  نیزوج

 شیپا یپرسشنامهمتخصصان شده از نظرات  استخراج اریمع انحراف و نیانگیم -3جدول 

 کنندهنگران یهاحوزه :نیارتباطات زوج

تعداد متخصصان  ها پرسش

 موافق

انحراف  نیانگیم

 اریمع

 مقدار

CVR 

جداگانه اتفاق  نماروزمره یچه در زندگمورد آن طور مرتب درما به -1
 .میکنیصحبت نم افتد،یم

13 66/2 51/0 73/0 

 86/0 42/0 88/2 14 .میگذرانیهم نم با یکافزمان طور منظم به -2
 6/0 72/0 44/2 12 .میدهیصورت درست نشان نمخود را به تهر دو نفر ما احساسا -3
 6/0 70/0 5/2 12 .میکنینم انیب زیآمروش احترامبا  گریکدی به را خود تیعصبان -4
 نشان هم به نسبت رمحترمانهیغ ایصورت خصمانه خشم خود را به -5
 .میدهیم

13 66/2 69/0 73/0 

 86/0 51/0 86/2 14 .میبرسان بیآس هم به میکنیم یسع اغلب م،یکنیجروبحث م یوقت -6
 86/0 29/0 93/2 14 .میکنینم یتالشآن جبران  یبرا، وبحثجر کیپس از  -7
مطرح  گریکدیبا  زیآمو احترام یمهربانبا مسائل را  میتوانیما نم -8
 .میکن

14 8/2 56/0 86/0 

 باشد، کرده جادیا یروح و یجسم بیآس ما از یکیکه  یهنگام -9
 . میبخشینم را گریهمد

13 66/2 69/0 73/0 

 63/0 67/0 34/2 11 .میستین یمان راضیاز روابط جنس -10
 چیه یاز نظر عاطف ،یجنس یرابطهطول من و همسرم در  -11

 . میندار گریکدیبه  یکیاحساس نزد
12 5/2 70/0 6/0 

ضعفهستم که از خطاها و نقطه یهمسرم قبول ندارد که من کس -12
 برخوردارم. ییها

12 5/2 70/0 6/0 

 63/0 76/0 2/2 11 .دارم یتیشخصچه من  داندینم همسر من واقعاً -13
 63/0 79/0 26/2 11 .میورزیدر طول روز نسبت به هم محبت نم یصورت کالمبه -14
-یطول روز نسبت به هم محبت نمدر  یو آغوش یصورت لمسبه -15
 .میورز

11 26/2 79/0 63/0 

 33/0 59/0 93/1 10 .میکنیمان مراقبت نماز ازدواج یطور جدبه -16
 63/0 61/0 66/2 11 .مییگویمان را به هم نمیازهایها و نخواسته مؤثرو روشن طور به -17
 6/0 71/0 4/2 12 .میخندیهم نم با و میزنیهم لبخند م ت باندرما به -18
 86/0 29/0 93/2 14 .میستین یهم دوستان خوب یبرا -19
 1 45/0 73/2 15 .میکنیم میتقس هم با را یزندگ تیندرت مسئولما به -20
 86/0 29/0 93/2 14 .میستیگاه هم نهیتک یعاطف تیاز نظر حما -21
را احساسات خود  ایموضوعات  ممجبور و ستمیبا همسرم صادق ن -22

 کنم. یمخف
13 4/2 71/0 73/0 
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تعداد متخصصان  ها پرسش

 موافق

انحراف  نیانگیم

 اریمع

 مقدار

CVR 

 تیاهماز ما  کیهر یدر زندگکه  ییزهایندرت در مورد چما به -23
 .میکنیدارد، صحبت م یادیز

13 73/2 45/0 73/0 

 در را تیامن احساس که میشویرو مبا مشکالت روبه ینحوما به -24
 برد.یم نیمان از بهرابط

14 86/2 51/0 86/0 

-یوجود مبه مانع گریکدی یهااستهدر برآورده ساختن خو معموالً -25
 .میآور

13 93/2 29/0 73/0 

 6/0 69/0 6/2 12 ندارد. یتیاز ما اهم کیچیه یبرا نمارابطه -26
 "دونفره" یجابه "نفرهتک" قالب در فکرکردن به لیهردو تما -27

 . میمان داررابطهدر مورد 
12 4/2 72/0 6/0 

 86/0 56/0 8/2 14 .میدهینسبت به هم نشان مرا مان ندرت عشقبه -28
 86/0 56/0 8/2 14 .میکن مخالفت گریکدینظرات  با یمال مسائل درمورد میدار لیتما -29
 عمل خوب میت کیرسد، مانند یم یکه نوبت به فرزنددار یزمان -30
 .میکنینم

14 86/2 51/0 86/0 

 63/0 79/0 26/2 11 شود.یما مواد مخدر و الکل آزادانه مصرف م یدر رابطه -31
اندازند، استرس یطر مخ ما را به یکه سالمت جسمان یمسائل -32

 کند.یم جادیمان ادر روابط یتوجهقابل
11 6/2 63/0 63/0 

اندازند، یم خطر ما را به یو عاطف یروان یکه سالمت یمسائل -33
 کند.یم جادیمان ادر روابط یتوجهقابلاسترس 

11 6/2 63/00 63/0 

 شده ما نیب استرس جادیا باعث داده رخ که یمهم راتییتغ راًیاخ -34
 .است

11 86/1 74/0 63/0 

 6/0 71/0 4/2 12 .میافرزنددار شده یتازگبه -35
 73/0 79/0 26/2 13 بازنشسته شده است. راًیاخ ما از یکی -36
 73/0 45/0 73/2 13 شود.یم ما باعث بروز مشکل یاغلب در رابطه یاسترس کار -37
 86/0 56/0 8/2 14 وجود آمده است.به دیما شک و ترد یدر رابطه -38

ما نگران  یرابطهمسئله، حل یجابه، مشکلوقوع صورت  در -39
 .است آن یامدهایپ ای شامدیپ

11 6/2 63/0 63/0 

 86/0 51/0 86/2 14 .میدار مشکل گریکدیکردن به  در اعتماد -40
در حل  یسع یجاشوم که همسرم بهیب ناراحت ممن اغل -41

 دهد.یفقط گوش م ،مشکالت
14 8/2 83/0 86/0 

 یلیوسا م،یهست یه عصبانکیزمان ای میزنیم را گریکدی یما گاه -42
 . میکنیم پرتاب

12 46/2 56/0 6/0 

 6/0 83/0 46/2 12 .میکنیحل نمهم  بامشکالت را  ،دهاخانو کیعنوان به ما -43

از  ،نیروابط زوج یکنندهنگران یهاحوزه پرسشنامه یهاهیتمام گو ،مشخص است 3طورکه در جدول همان
 ،نی. بنابرادیمتخصصان رس دییتأ بهCVR =71/0 مقداردر  پرسشنامه نیبرخوردارند و امناسب CVR  مقدار

روابط زوج  یکنندهنگران یهاحوزه یابیارز یرا برا پرسشنامه نیا ،حوزه نینظر در اتمام متخصصان صاحب
 دانند.یم یقبولقابل ییمحتوا ییروا یو دارامناسب دانسته 



 135                                    ، سال یازدهم2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

 

ازدواج:  شیپا یپرسشنامهان شده نظرات متخصص استخراج اریمع انحراف و نینگایم -4جدول 

 یارتباط یهاحوزه یابیارز

 CVR  مقدار اریانحراف مع نیانگیم متخصصان موافق تعداد یارتباط یهاحوزه
 6/0 82/0 4/2 12 یکل تیرضا

 73/0 72/0 75/2 13 جاناتیه
 63/0 4/0 6/2 11 ارتباطات

 63/0 45/0 6/2 11 هم بودن با یهازمان
 73/0 44/0 71/2 13 پول

 63/0 43/0 6/2 11 یروابط جنس
 63/0 43/0 6/2 11 یفرزندپرور

 86/0 36/0 8/2 14 تیمیصم
 6/0 86/0 5/2 12 گریکدی رشیپذ

 63/0 8/0 6/2 11 عفو و بخشش
 73/0 42/0 75/2 13 تیمعنو

 63/0 4/0 6/2 11 روابط دوستانه

و  ییاجرا ینامهوهیش ییمحتوا یی، رواCVRبا استفاده از فرمول  شود،یمشاهده م 4 طورکه در جدولهمان
 نیا ییمحتوا ییروا ،جهینت است. در 66/0 یارتباط یهاحوزه یپرسشنامه ازدواج در شیپا یبرنامه ییمحتوا

برنامه،  یااعتماد مداخله تیشد. در ارتباط با قابل دییتأ ازدواج شیپا یپروتکل برنامه مجموع و در پرسشنامه
مورد کل  در متخصصان توافق زانیم سنجش یبرا. است باالتر اعتماد تیقابل یمعنابه باالتر توافق بیضر

 کاپا استفاده شد.  بیاز ضر ،هاپرسشنامه نامه ووهیجمله ش از ،زدواجا شیپا یهبرنام

 داوران نیب توافق زانیم نییتع در کاپا بیضر مختلف ریقدرت مقاد -5 جدول
 قدرت توافق مقدار آماره کاپا

 فیضع کمتر از صفر

 کم 2/0-0

 تر از متوسطنییپا 4/0- 21/0

 متوسط 41/0 -60/0

 خوب 61/0 -80/0

 یعال 81/0 -1

از  یحاک ،5 مطابق با جدولکه بود  ابانیارز نیدرصد توافق ب 71/0 برابر زین پژوهش نیا در کاپا توافق زانیم
 .استداوران  نیاعتماد خوب در ب تیقابل

 .کرونباخ استفاده شد یآلفا بیضر از ،پژوهش نیدر اابزارها  ییایپا نییمنظور تعدر انتها به
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 یارتباط یهاها و حوزهینقاط قوت، نگران یهاپرسشنامه یهیاول ییایمجموع پا -6 جدول

 کرونباخ یآلفا مقدار ها پرسش تعداد پرسشنامه

 85/0 32 نقاط قوت یپرسشنامه

 89/0 43 ینقاط نگران یپرسشنامه

 81/0 63 یارتباط یهاحوزه یپرسشنامه

، 85/0 نقاط قوت یپرسشنامه در بیترتآمده به دستهب بیضر یسهیمقا ،است انینما 6طورکه در جدول همان
 یهمسان زانیم ،دهدیاست که نشان م 1آمورننمتس اریبا مع 81/0 یارتباط یهاو حوزه 89/0کننده نقاط نگران

  برخوردار است. یمناسب تیبرنامه از وضع یهامؤلفه نیب یدرون

 یریگجهیبحث و نت
ها و مالک یهاسشپرپاسخ به  یبراازدواج انجام شد.  شیپا یبرنامه یرواساز و نیتدو هدف با پژوهش نیا
روش با  نیا د. درشمند استفاده نظام از روش مرور ،ازدواج شیپا یبرنامه ییمحتوا و یندیفرا یهایژگیو

دست تکل برنامه بهازدواج، پرو شیپا یبرنامه یهامالک نیو همچن ییو محتوا ییاجرا ینامهوهیشاستخراج 
 ،ینگران یاهنقاط قوت، حوزه یاست که با بررس نیزوج تیمیبهبود ارتباطات و صم ،آمد. هدف برنامه

مشخص  پرسشبه  ییگومنظور پاسخبه ،در ادامهشود. یم یابیارزمسئله حل یوهیشو  روابط زوج یخچهیتار
 بیصان و ضرنظر متخص ،از روش الوشه ،ازدواج شیپا یبرنامه ییایو پا ییمحتوا و یصور ییروا کردن

 ییمحتوا ییازدواج از روا شیپ ینشان داد که پروتکل برنامه جینتا ،تیدر نها .شد استفاده کرونباخ یآلفا ییایاپ
 برخوردار بود. ییباال ییایو پا

 برنامه از ییارو زانیم کردنمشخص  یبرا یدر پژوهش زین( 2014) کوردوا ؛پژوهش نیا افتهیبا ق بمطا
 یهاپرسشنامهو  انتخاب شدند یطور تصادفبه افراد نیبهره گرفت. ا یدکتر یدانشجوسه  و درمانگرچهار 

 زانیم. کردند یابیارز( یعال طوربه 5نه اصالً و ) 1 یاپنج درجه اسیرا در قالب مق ییاجرا ینامهوهیمربوطه و ش
 انجام قاتیتحق رید. در سادست آمبه 87/0 برنامه ییروا نیانگیم و بود ریمتغ 1تا  72/0دهندگان از پاسخ توافق
 یکاستالناسکات،  ،ی)گ حاصل شده است 80/0 یآن باال ییروا زانیم ،زیازدواج ن شیپا یبرنامه رامونیپ شده

 (.2002و کوردوا، 
 تیجمله رضا از یرسد عواملینظر مبه ،برنامه نیا وجود تیاهم رامونیدست آمده پبه افتهی نییتب در
 ت،یروابط دوستانه، عفو و بخشش، معنو ،یتعارضات، مسائل مال تیریمد ،یجنس یرابطه جانات،یه ،ییزناشو

 ،نی. بنابرااست یمداخالت زوج یاز عوامل مهم در بررس رشیو پذ تیمیهم بودن، صم با یهاارتباطات، زمان
تواند یم ،درمانگر یبرا چه و نیزوج یشده، چه برا گفته موارد رامونیپ یداشتن آگاه ،گرفت جهیتوان نتیم

به بروز که  ییهاتنش جادیاباشد و از  نیزوج کردنو فعال  درمانگرمداخله  ینحوه یبرا یمناسب یراهنما

                                                           
1. mets amornen 
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 زین پژوهش نید. در انک یریشود، جلوگیممنجر  ییزناشو یتمندیرضا زانیکاهش م ایو  ییاختالفات زناشو
 متخصصان قرارگرفت. یههم دییتأمورد آن  ییو محتوا ییاجرا ینامهوهیتوجه به هدف برنامه، ش با

 11/29 روابط میها بر تنظبرنامه یاثرگذار نیشتریب ،مشخص شد مند مطالعاتنظام طورکه از مرورهمان
 ریمتغ ،دست آمدههب جینتا نییتب بود. دردرصد  59/7و بهبود سالمت روان درصد  86/8 تیمیصم جادیادرصد، 

و  )گاتمن است شده داده نشان ییزناشو یزندگ تیموفق یریگاندازه اسیمق نیترعنوان مهمبه روابط میتنظ
 نیزوج یارتباط یوهیششده، مطرح  یپرسشنامهدر هر سه  زیازدواج ن شیپا ی(. در برنامه2006، گاتمن

تعامالت  جادیساز و امشکل یمسائل ارتباط ،ارتباطات ینحوه کردنمشخص  یپ در درمانگرشود و یم دهیسنج
 زانیم ،میداشته باش ادیبه شود که یم مشخص شتریب یزمان ژهیوبهلفه ؤم نیا تیاهم. است نیزوج نیمثبت ب
بهبود رابطه،  نیدر ادارد.  یارتباط بستگ جادیدر ا لیو تما ییتوانا زانیمبه  ،رابطه کی یشادکام و سالمت

 تیرضا شیافزا(؛ 2014 ،یموسو و یزیسو ،یمنؤ)م یشخص رفاه و ییزناشو تیمیصم شیارتباط باعث افزا
(؛ 1394 د،یحم و یعطار دپور،ی)عم ییتعارضات زناشو کاهش(؛ 2013 ،یماراس و انیآکوچک ،ی)الماس ییزناشو
 میتحک و یزندگ تیفیک شتن،یخو از زوج شناخت و یآگاه شیافزا جانات،یه و عواطف کنترل فعال، دادن گوش
 اریبس یهمبستگ که یمهم ریمتغ گرید ت،یمیصم. شودیم( 1395 ،یدریح و ینی)ام یعاطف مناسبات و روابط

 تیمیصم یوهیش نیترمؤثرآموزش ارتباط را  ،(2007) ینانس. دارد نیزوج یارتباط یهابا مهارت ییباال
 نیزوج نیب تیمیصم شیافزا زیازدواج ن شیپا یبرنامه یهاهدف از یکیداند. یم ییزناشو روابط به دنیبخش
 ییتوانا ،واقع درباال  تیمیاشاره کرد که صم نیتوان به ایم ،ییزناشودر  تیمیبحث صم تیاهم لیاز دال. است

و توافق و  گریکدی یبرا یاحساس ارزشمند ،همسر با دیعقا گذاشتن انیم ارتباط مناسب، در یبرقرار
کننده و محافظت یخانواده، عامل یاعضا یبهداشت روان نیتأم ت بایمیصم نیهمچنست. ا باال یتمندیرضا

 برجسته یرهایمتغ گریاز د سالمت روان، (.1388)خمسه،  است یاجتماع و یفرد مشکالت برابر در رومندین
 است. در نیبردن سالمت روان زوج باال ،ازدواج شیپا یبرنامه یهیاولدست آمده است. هدف هب قاتیتحق در

انه روابط زوج شناسروان شیپا ،یجسماننه ساال شیفرض مطرح شد که مانند پاشیپ نیبرنامه با ا نیا ،واقع
 ارپوریزاده و بختییطال یهاطورکه در پژوهشهمان. تا سالمت رابطه حفظ شود ردیقرار گ یبررسمورد  زین
 ،باالتر یزندگ تیفیک ،ییزناشو تیرضا نیب ،( مشاهده شد1991) کومبزو  (2008) کروگر لوروی(، دوش، ت1395)

 وجود دارد. یمعنادار یکمتر رابطه و مشکالت و اختالفات شتریب یستیسالمت روان و بهز
 شودیمازدواج موفق  کیبه  یابیدست یهااز راه یآگاهموجب  ،شود یعمل برنامه نیرسد اگر ایم نظربه
 یاریبر بس ییزناشو یسازگار گر،ید ی. از سواست یاز زندگ تیو رضا ییزناشو یبه سازگار لیساز ننهیکه زم

 در تفاهم و یسازگار. دانست خانواده عملکرد یربنایآن را سنگ زتوان یگذارد و میم ریتأثفرد  یاز ابعاد زندگ
 آوردیزوج را فراهم م یو جسمان یسازد و موجبات سالمت روانیم آسان را ینیوالد نقش یفایها، ازوج نیب
 ،آن نیو چه در ح ییرابطه زناشو چه در آغاز ،به ازدواج موفق دنیرس(. 1383 ،یاحمد و یانیآشتیفتح)

به احساس  ،یاز طرف. سازدیم برآورده را تیمیصم و مصاحبت عشق، لیقب اززوج  یروان یازهایاز ن یامجموعه
 یافسردگ یسوبه را هازوج روابط، در یدگیوجود تنمقابل،  درکند. یکمک م یمساع کیهم بودن و تشر با
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موارد  یاریاست. در بس یآن کاهش سطح حرمت خود و خودکارآمد میمستق امدیکه پ یاحساس ؛دهدیسوق م
 دنیرس یبرا گام نینخست ،نیبنابرا (.1989)فاروز و السن،  نداریساز مشکل هشنهیهمسران نسبت به عوامل زم

 بدون. است زودهنگام یشیو پا آموزشی هایبرنامه و سالم ییزناشو روابط به دنیبهبود بخش ،به ازدواج موفق
 یالزمه که یادگیری فرآیندهای و انگیزشی ،فکری عاطفی تحول و رشد ن،یزوج سازیآگاه و آموزش ،مراقبت

 در اعضا و بود نخواهد ریپذامکان ،رودشمارمیبه آن از بیرون و خانواده نظام درون در پویا انطباق و سازگاری
 زانیدست آوردن مبه منظوربه ،پژوهش یدر ادامه (.1388)خمسه،  شد خواهند یهنجارنا دچار خانواده نظام

و همکاران  کوردوا یهاکه در پژوهش طورهمان کرونباخ استفاده شد. یاز آلفا ،ازدواج شیپا یبرنامه ییایپا
بود.  92/0دوماهه  یریگیپ یدست آمد و در بازهبه 93/0برنامه  نیکرونباخ ا یآلفا ،( نشان داده شده2005)

 بیاز ضر یحاک زی( ن2016 و همکاران، گاردنگسیلی؛ تر2008 ن،ی؛ ارو2012و کوردوا،  نگی)فلم گرید قاتیتحق
نقاط ، 85/0 نقاط قوت یپرسشنامه زیپژوهش ن نیا در .مطالعه بود مورد یهانمونه یرو 80/0 یباال یآلفا

 یدرون یهمسان زانیکه م دهدیآمورنن، نشان ممتس اریبا مع 81/0 یارتباط یهاو حوزه 89/0کننده نگران
 .است برخوردار یمناسب تیبرنامه از وضع یهامؤلفه نیب

 ییایپا نیو همچن یو صور ییمحتوا ییاز روا ،ازدواج شیپا یروتکل برنامهپ که داد نشان جیمجموع نتا در
ازدواج و درمان  یمشاوره در پژوهش نیا از حاصل جینتا یریکارگبهبا  ،شودیم شنهادیپ. استبرخوردار  ییباال

صورت به یآموزش یهابسته قالب در برنامه نیشده در ا یاستفاده از فنون معرف نیو همچن ییمشکالت زناشو
جهت  در اقدام شده و درمانگران خانواده و زوج یحوزهان متخصص یبرا زینو  نیزوج یبرا CD ایافزار نرم

 برگزار شود.الزم  یآموزش یهادوره ،ییهابرنامه نیچن یریرشد و فراگ

توسط  یارتباط یهاشود مهارتیم شنهادیپ ،ییزناشو یرضامند در ارتباط یاساس نقش و تیاهمتوجه به  با
و متخصصان  زانیربه برنامه نیهمچن .آموزش داده شود یدرمان یهاروش گریدمشاوران و محققان در کنار 

بتوانند تا  کرده استقبال رانهیشگیپ یهابرنامه گونهنیاو عالمانه از  قیدق یهایگذاراستیبا س ،شودیم هیتوص
 یرورا ازدواج  شیپا یبرنامه ،یآت یهادر پژوهش توانندیم زی. پژوهشگران نکنندطالق را کنترل  آمار

با مشارکت  یانجام مطالعاتبا  توانندیم نینانجام دهند. همچ مختلف یسن یهاگروه در و نیاز زوج ییهانمونه
 یهابرنامه گریدبا آن  یقیتطب یهمطالع یسهیبرنامه و مقا نیابلندمدت  یساالنه اثربخش یریگیپ یبرا نیزوج
 .کنندبرنامه اقدام  نیجهت گسترش ا در ،ازدواج یسازیغن

 منابع
 انیدانشجو ییاز ازدواج بر انتظارات زناشو شیآموزش پ ریتأث ی(. بررس1388ا. ) ،یو احمد ،زاده، م.یفاتح.، ب دوار،یام

 .231-246(، 18)5 .یپژوهخانواده ینامهفصل .رازیازدواج در شهر ش یدر آستانه

 ییزناشو تیرضا و یزندگ تیفیروابط بر ارتقا ک یسازیآموزش غن یاثربخش ی(. بررس1395ح. ) ،یدریو ح ،.م ،ینیام
 .3-26 (،2)7. خانواده یدرمانمشاوره و روان ینامهدوفصل. متاهل انیدانشجو

 دانژه. :تهران. ینینژاد و مهرنوش داریشکوه نواب یترجمه .همسران روابط ینیبازب(. 1391و اولسون، آ. ) ،اولسون، د.
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در  ییزناشو یسازیغن یبا برنامه جانیمتمرکز بر ه یدرمانزوج ریتأث یسنجهم(. 1396. )ر ،یو رسول ،.ن فر، نیآر
 .3-26 ،24 .خانواده یدرمانمشاوره و روان یمجله. ییزناشو تیرضا

 .داریتهران: د .ختهیآم و یفیک قیتحق یهابر روش یامقدمه(. 1395بازرگان، ع. )

 دوران. تهران: .یتیو علوم ترب یشناسروان در قیتحق یهاروش (.1392ا. ) ابانگرد،یب

 .یارشد، دانشگاه خوارزم یکارشناس ینامهانیپاکارآمد.  ییارتباط زناشو یهاشاخص یی(. شناسا1396ف. ) ،یرساقیپ

 یتهران: دانشکده. یکتاب جامع بهداشت عموم(. 1392ف. ) ،یو مجلس ،ح. ،یلیافتخار اردب ،.م ،یرضو ،.ح ،یحاتم
 .یبهشت دیشه یبهداشت دانشگاه علوم پزشک

 نسل فردا. یتهران: ارجمند با همکار .، یدرمانزوج در دیجد یراهبردها(. 1388خمسه، ا. )

ازدواج  یزنان دارا یبر سازگار میطرح تا بر یمبتن نیروابط زوج یسازیغن یهامهارت یاثربخش(. 1397. )م ،یرحمت
 ارشد، دانشگاه بجنورد. یکارشناس ینامهانیپازودهنگام. 

از ازدواج براساس مدل  شیپ یسازآماده یبرنامه ری(. تأث1397ع. ) ،یو اعتماد ،.ا ،یاحمد ،.ر ،یریجزا ،.ح ،یرضو
 .4-19 ،67 .مشاوره یهاپژوهش یمجلهها در دوران عقد. زوج ییزناشو تیاولسون بر رضا

 یمجله. نیبا سالمت روان زوج یجنس تیو رضا ییزناشو تیرضا یرابطه(. 1395. )س ارپور،یو بخت ،.زاده، فییطال
 .37-48(، 4)10 .و رفتار شهیاند

 یشناخت یوهیبه ش یارتباط یهامهارت آموزش یاثربخش یبررس(. 1394. )ن د،یو حم ،.ی ،یعطار ،.ش دپور،یعم
 (،2)14. شاپوریجند یپزشک -یعلم یمجله. نیزوج ییو کاهش تعارضات زناشو تیمیصم شیبر نقش افزا یرفتار

223-229. 

دانشور  یدوماهنامه. انیدانشجو نیموفق و ناموفق در ب یهاازدواج ی(. بررس1383خ. ) ،یو احمد ،ع. ،یانیآشت یفتح
 .9-16 (،7)11 .رفتار

قبل از  یو مورد مشاوره یدر زنان عاد یزندگ تیفیو ک یخودکنترل ،ییتعهد زناشو یسهی(. مقا1397ز. ) ،یاللهفضل
 ارشد، دانشگاه الزهرا. یکارشناس ینامهانیپاازدواج. 

و اقدام به طالق  ییکیفی عوامل نارضایتی زناشو ی(. مطالعه1390و عارفی، م. ) ،محمدنظری، ع. ،.زاده، فمحسن
 .4-7(، 53). مطالعات راهبردی زنانموردی: شهر کرمانشاه(.  ی)مطالعه

مستر مک یبراساس الگو یآموزش روان یاثربخش یسهیمقا(. 1398. )س ان،ینیو حس ،.م ،یقمر ،.ا ،یسرکار یمستوف
 .99-120، 37 .یدرمانفرهنگ مشاوره و روانمعلمان زن.  یانسجام خانوادهو السون در 

 یدارا نیزوج یدواریام و تیمیصم شیبر افزا ییارتباط زناشو یسازیغن یبرنامه یاثربخش(. 1397. )یپناه، زدانی
 ارشد، دانشگاه تهران. یکارشناس ینامهانیپا. معلول فرزند
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