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ارتباطي زوجين بر ي ه اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه ي برنام

 در زوجينكاهش دلزدگي زناشويي 

  
  3و سيما راهنورد 2، دكتر محمد حسين پور1دكتر يوسفعلي عطاري

  
ارتباطي زوجين بر  ي ي برنامه  اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه حاضر، هدف پژوهش

بوده  87-88اهواز در سال  شهر ي كننده به دادگاه خانواده كاهش دلزدگي زناشويي زوجين مراجعه
 ي دادگاه خانوادهي زوج از زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره  30اين پژوهشي نمونه  .است

 15(و كنترل ) زوج 15(كه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش بود1388شهر اهواز در سال 
ارت هاي ارتباطي به آموزش مهاي  دقيقه 90ي جلسه 8در طي آزمايش گروه  .جايگزين شدند) زوج

ي پيگيري جهت بررسي  يك ماه بعد نيز جلسه شيوه ي برنامه ي ارتباطي زوجين دريافت كردند و
ارتباط  ي ي برنامه ايج نشان داد كه كاربرد مهارتهاي ارتباطي به شيوهنت .شد انجامتداوم اثر آموزش 

الزم يگيري نيز از ثبات ي پ ثير در جلسهازوجين بر كاهش دلزدگي زناشويي اثربخش و اين ت
  .ه استبرخوردار بود

   
  ارتباط زوجين، دلزدگي زناشويي ي مهارتهاي ارتباطي، برنامه :كليدي ه هايواژ

 
   مقدمه
 رشد و ،ماند ، زنده ميانسان به كمك ارتباط. سراسر زندگي انسان را در بر گرفته است ،ارتباط

ي او با ديگران بستگي  ي به چگونگي رابطهيابد و سعادت و خوشبختي وي تا حد زياد تكامل مي
ترين و عميق ترين نوع ارتباط همواره مورد توجه  ارتباط زناشويي به عنوان طوالني ،در اين بين. دارد

 استبسيار مفيد  انبراي سالمت جسمي و رواني همسر ،ازدواج رضايت بخش زيرابوده است 
 ترين حوادثي است كه در زندگي رخ مي دهد ازدواج يكي از مهم). 1384سياوشي و نوابي نژاد،(

بسياري از زن و شوهر ها نيز   ،ها موجب رشد و شكوفايي زوجين استدر حالي كه بعضي ازدواج 

                                                 
 استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان. 1

 مي واحد علوم و تحقيقات خوزستاناستاد يار دانشگاه آزاد اسال. 2

  info@khorshidseir.comاز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات خوزستان   دانش آموخته كارشناسي ارشد مشاوره. 3
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 يايجاد و حفظ روابط صميمانه و ارضا در مقابل يكديگر بدل شوند،صيبت هايي م بهمي توانند 
است كه عالوه بر سالمت روان و تجارب  يترواني در جريان ازدواج، هنر و مهار و نيازهاي عاطفي

نيازمند داشتن و كسب نگرشهاي منطقي، مهارتهاي ارتباطي، مهارتهاي زندگي و انجام  ،سالم اوليه
  ).1385احمدي و فرزاد،  نوابي نژاد، ،اعتمادي( خويش استوظايف خاص 

به زن و شوهر  ،ارتباط. شدلم بااشادي يا منبع بزرگ رنج و تي مايه   تواند دست ارتباط زناشويي مي
 .مشكالتشان را حل كنند و دهد كه با يكديگر به بحث و تبادل نظر بپردازند اين امكان را مي

يانگ (گيرند  هايي كه نتوانند با يكديگر ارتباط بر قرار كنند در يك وضعيت نامشخص قرار مي زوج
ها و عاليق  سازد تا نيازها، خواسته ميبا يكديگر آنها را قادر  خوب همسرانارتباط ). 1998 ،1يانگو 

گر ابراز كنند و به عشق، دوستي و محبتشان را نسبت به يكدي. خود را با سايرين در ميان گذارند
اما فقدان مهارتهاي  حل مشكالت و مسايل اجتناب ناپذير در خانواده برآيندخوبي از عهده ي 

آنها ي صميمانه ي زوجين سلب نموده و رابطه  امكان چنين عملكردي را از خانواده و ارتباطي الزم
صميمانه متوقف ي هنگامي كه رابطه . كند موازي و بدون صميميت تبديل ميي را به يك رابطه 

انتقادهاي  ،شود و در نتيجه، منازعات فراوان شود، انرژي عشق به آزردگي و خشم تبديل مي مي
 دمي آور پديد را ينحل ماندن مشكالتمكرر، پناه بردن به سكوت، عدم همراهي عاطفي و ال

و حالت دردناك فرسودگي جسمي، عاطفي و رواني است  ،دلزدگي زناشويي). 1996، 2بولتون(
شوند علي رغم  كند كه آنها متوجه مي اين حالت زماني بروز مي .اثر مي سازدتوقع را متمي زوج ها

دلزدگي زناشويي از عدم تناسب ميان . ي آنها به زندگي معنا نداده و نخواهد داد تالششان، رابطه
 .ي زوجها و باورهايشان بستگي داردناشي مي شود و ميزان آن به ميزان سازگار ،واقعيات و توقعات

گذشته خوشايند  ي ندازهدلزدگي با فروپاشي رابطه و با رشد آگاهي و توجه به چيزهايي كه به ا
اي جلوگيري از پيشرفت اين روند صورت شود و اگر در اين مرحله كاري بر نيستند، شروع مي

 شروع دلزدگي به ندرت ناگهاني است). 1996 ،3پاينز(رسد  نگيرد، همه چيز از مرحله بد به بدتر مي
ناراحت كننده ناشي ي ي ناگوار يا حتي چند ضربه  معموال تدريجي و به سختي از يك پديدهو 
سبب  ،هاي زندگي روزمره ها و تنش يدر واقع انباشته شدن سرخوردگ ).1387 ،نعيم(شود  مي
  .گردد دلزدگي منجر مي شود و سرانجام به سايش ميفر

                                                 
1. Yong & Yong                         2. Bolton                               3. Pinze 
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فرايندي است كه در طي آن زن و شوهر چه به صورت كالمي در قالب گفتار و  ،ارتباط زناشويي
چه به صورت غير كالمي در قالب گوش دادن، مكث و حاالت چهره به تبادل احساسات و افكار 

عامل اهميت ارتباط در كار آمدي خانواده در چندين الگوي ت ).1377نوابي نژاد، (پردازند  مي
شش حوزه ي مهم را در عملكرد  1الگوي مك مستربه عنوان نمونه،  .خانواده به اثبات رسيده است

گرات وانت  مندنهال،( پاسخگويي عاطفي است ارتباط و ،خانواده تعيين كرده است كه دو مورد آن
  ). 1996 ،2و مك روي

در  در دانشگاه مينه سوتا  و همكاران 4توسط ميلر 1960 ي در اواخر دهه 3ارتباط زوجيني برنامه 
آموزشي به منظور تقويت ي برنامه اين ). 1386 ،خوشكام( مركز مطالعات خانواده پايه ريزي شد

ر نتيجه تواند موجب افزايش سطح تعادل زندگي زناشويي و د ميو طراحي شده  ،روابط زوجين
مهارتهايي . خانواده در دراز مدت شود يافزايش بهزيستي روان شناختي، هيجاني و اجتماعي اعضا

از مهارتهاي صحبت كردن، مهارتهاي گوش دادن  شود عبارتند كه در اين برنامه آموزش داده مي
آموزش  ،نامه ي ارتباط زوجينهدف از آموزش بر .حل تعارض و روابط بين فردي يموثر، مهارتها

 5واردها(شود  اصول و مهارتهايي است كه منجر به روابط رضايتمند، حمايتگر و پايدار مي آن دسته

آموزش برنامه ي ارتباط زوجين به همسران، در برقراري و تداوم يك ارتباط ). 2005، ماركمن و 
ت و نيز توانايي تمايالها،  باز و سالم و ايجاد توانايي زوج ها در توضيح و تصريح نيازها، خواسته

 ،6بري(توجه كردن به ديگران و دعوت از آنان براي روشن سازي مطالب و موقعيتها كمك مي كند 
نقش ارتباط، كيفيت و تاثير آن در پژوهش هاي مختلف مورد تاييد قرار گرفته است ). 1995

) 2006( 10بلندندو لَهانسون ). 1997، 9؛ يانگ1997و همكاران،  8؛ استانلي1981، 7ايدلسون، اپستاين(
اي در روابط زوجين و  باعث بهبود ويژه ،ارتباطي كه اين آموزش ندنشان داددر پژوهش خود 

 )2003( 11هنريگز و كنچونگ ،ريچ. توانايي كنار آمدن با مشكالت و سالمت روان آنها شده است
ها منجر به افزايش  تكه آموزش مهار ندنشان داد به برخي خانواده هامهارتهاي ارتباطي با آموزش 

هالفورد . رضايتمندي، افزايش ارتباط باز، بهبود مهارتهاي حل مساله و افزايش همدلي شده است
آموزش ارتباط بر مبناي مهارت آموزي را با ي برنامه  12در پژوهشي، ) 2003(ماركمن و استنلي 

                                                 
1. Mc Master Model 5. Howard & Markman 9. Young 
2. Mendenhall, Grotevant & McRoy 6. Bary 10. Hansson & Lundbland 
3. couple commrnication program 7. Eidelson & Epstein 11. Riech &Henriques &Chanchong 

4. Miller 8. Stanley  
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  شان داد كه آموزش ارتباطتحليل و مرور اين نتايج ن. ماه بعد مورد بررسي قرار دادند 6پيگيري 
  .ثير مثبتي بر الگوهاي ارتباطي زوجين داشته استات

براي كمك به زوجها  پيشگيري و پربار سازي رابطهي يك برنامه  نيز از) 2000( 1مارچند و هوك
كه نتايج تحقيق آنها نشان  هاي مرتبط با موفقيت زناشويي استفاده كردند  در كسب مهارتها و نگرش

تري از ارتباط منفي و پرخاشگري فيزيكي و سطوح  هاي آموزش ديده، سطوح پايين زوجداد 
و  2اسپرچر .دنشان مي دههاي گروه مقايسه  باالتري از ارتباطات مثبت را در مقايسه با زوج

ي  تعيين كننده ،كه مهارتهاي برقراري ارتباط نددر پژوهش خود به اين نتيجه رسيد) 2002(ميتس
ناشي از  ،از مشكالت زناشويي  اشويي و روابط متقابل زناشويي است و بسيارياصلي سازگاري زن

شدن   ي آن احساس ناكامي و خشم به خاطر عدم برآورده سوتفاهم و ارتباط غير موثر است كه نتيجه
نشان داد ) 1386(در ايران نيز خوشكام . هاي زن و شوهر در زندگي زناشويي است نيازها و خواسته
  . مي شودباعث بهبود روابط زوجين  ،ارتباطي رنامه كه آموزش ب

موجب تغيير در الگوهاي  ،به اين نتيجه رسيد كه آموزش مهارتهاي ارتباطينيز ) 1386(شيرالي نيا 
راد  راد و اديب اديب. ها و ايجاد احساس خوشايند و مثبت بيشتري ميان آنان شده است ارتباطي زوج

در ) 1386(سالمت  .استتفاوت معناداري  داراي هر دو متغير ،روهكه بين دو گ ندنشان داد) 1384(
اثربخشي مهارتهاي ارتباطي با استفاده از روش تحليل ارتباط متقابل بر كاهش «پژوهشي تحت عنوان 

نشان داد كه كاهش تعارضات در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت  »تعارضات زناشويي زوجين
  .معناداري دارد
را  اگر همسران نيازهاي خود. ت خوشايند و عشق براي زوجين باشدند منبع احساساازدواج مي توا

اي دست يابي به مطرح نكنند و يا در ارتباط با يكديگر به نيازهاي هم پي نبرند و به راه حل مثبتي بر
 در نهايت دلزدگي بروز پيدا مي كند خشم و ،سرخوردگي ،ناكامي ،استرس ؛نيازهايشان نرسند

به دنبال پاسخ به اين سوال بوديم كه  ،اين در اين پژوهشبنابر ).1980 والدرسون و مور، ،جكسون(
ارتباط زوجين باعث كاهش دلزدگي زناشويي در ي آيا آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه ي برنامه 

  زوجين مراجعه كننده به دادگاه خانواده مي شود؟
  
  

                                                 
1. Marchand & Hock                                        2. Sprecher 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


Andisheh va Raftar                                                                          انديشه و رفتار                         
Volume 4 Number 14                                                                          1388 زمستان 14، شماره ي  چهارمدوره ي  

 

٢٩

  روش
  ي، نمونه و روش نمونه گيري آماري جامعه
مشاوره ي دادگاه خانواده ي شامل زوج هاي  مراجعه كننده به مركز  ،آماري اين پژوهش ي جامعه

زوج در گروه   20زوج گروه آزمايش و  20(زوج  40 از اين جامعه. است 87-88سال در  شهر اهواز
ه تقليل زوج در هر دو گرو 15به  ها، تعداد زوجين به دليل ريزش در گروهانتخاب شدند اما ) كنترل
زوج داراي مدرك تحصيلي ديپلم و زير  8زوج داراي مدرك دانشگاهي و  7 ،از اين تعداد .يافت

 90يجلسه  8به مدت  ارتباط زوجين ي برنامهي آموزش مهارتهاي ارتباطي به شيوه . بودندديپلم 
هيچ  دقيقه اي و به صورت دو جلسه در هفته در مورد گروه آزمايش اعمال شد اما گروه كنترل

پس آزمون بر روي هر دو  ،يك هفته بعد از خاتمه ي آموزش نيز. افت ننمودگونه آموزشي دري
، جهت سنجش ماندگاري اثر آموزش بعد از گذشت يك ماه از آموزشگروه اجرا گرديد و 

شد كه در نهايت تعداد  ، آزمون پيگيري بر روي هر دو گروه اجرا)ارتباط زوجيني آموزش برنامه (
 زن و( همراه همگروه آزمايش الزم به ذكر است كه زوجين  .جلسه افزايش داد 9را به جلسات 
  . هاي آموزشي شركت كردند در جلسه) شوهر

  
  ابزار 

 21از مقياس  گيري ميزان دلزدگي زناشويي زوجينبه منظور اندازه  :زنيمقياس دلزدگي زناشويي پا
ي نشان دهنده  باالترنمرات ر اين مقياس، د. زناشويي پاينز استفاده شده است سوالي دلزدگي

براي تفسير نمره ها بايد . مي باشد 21 ،و حد پايين نمره 147 ،حد باالي نمره ودلزدگي بيشتر است 
حاصل شده از پرسش نامه  ي آنها را تبديل به درجه كرد كه اين عمل از طريق تقسيم نمودن نمره 

نشانگر لزوم  ،5بيش از ي ه درج ،در تفسير نمره ها .به دست مي آيد) سوال21(سواالت بر تعداد 
 ي نمايانگر حالت دلزدگي، درجه 4 ي درجه ،نشان دهنده ي وجود بحران 5 ي كمك فوري، درجه

خوب  ي رابطه وجودي از آن نيز نشان دهنده  و كمتر 2 ي درجه خطردلزدگي وي  نشان دهنده 3
با استفاده از آلفاي كرونباخ در را اين پرسشنامه  ضريب پايايي) 1384( نويدي ).1996 پاينز،( است

 89/0در فواصل يك، دو و چهار ماه ايي را آزمباز ضريب پايايي به روش  و ؛86/0نمونه  240مورد 
ضريب پايايي اين آزمون در پژوهش حاضر با استفاده از آلفاي . گزارش كرده است 66/0و  76/0

  .به دست آمد 79/0كرونباخ 
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


Andisheh va Raftar                                                                          انديشه و رفتار                         
Volume 4 Number 14                                                                         1388 زمستان  14، شماره ي  چهارمدوره ي  

 

٣٠

  يافته ها
ميانگين و انحراف  1در جدول  .شدتحليل كواريانس استفاده از ه منظور تجزيه و تحليل داده ها ب

  . معيار نمرات گروه ها را در پيش آزمون ارايه كرده ايم
  

  دلزدگي زناشويي زوجيني   لفهوميانگين و انحراف معياردو گروه آزمايش و كنترل در م :1 جدول
  

  تعداد   گروه 
  زوجين

  پيگيريي مطالعه  پس آزمون پيش آزمون

انحراف  ميانگين
انحراف   ميانگين  معيار 

انحراف   ميانگين  معيار 
  معيار 

  91/14  60/155  70/15 06/155 73/13 73/186 15 آزمايش
 52/12  94/192 34/12  66/192 01/14  33/189  15  كنترل 

  
 آزمـون  پـيش ش و كنتـرل در  آزمـاي ي هـا  ميـانگين گـروه   ،دهد نشان مي 1همانطور كه نتايج جدول 

ايـن دو گـروه    آزمـون  پساما در ميانگين نمرات  )33/189در مقابل  73/186(ي ندارد تفاوت چندان
اين تفاوت به نفـع گـروه آزمـايش    كه  )66/192در مقابل 06/155(شود  ه ميتفاوت آشكاري مشاهد

تفـاوت ميـان    دهنـده ي نشان  ،پيگيريي ميانگين دو گروه در مطالعه ي مقايسه  ،عالوه بر اين .است
  . )94/192در مقابل  60/155(وده است دو گروه در طول زمان و به نفع گروه آزمايش ب

  
دلزدگي ي لفه ونتايج تحليل كواريانس براي بررسي اثر گروه و تكرار آزمون در م :2جدول 

  زناشويي زوجين

 مجموع  منبع تغييرات
  مجذورات

 يدرجه
  آزادي 

  ميانگين
  سطح  Fآزمون   مجذورات 

  معناداري 
  001/0  26/27  54/15028 1 54/15028 اثر آموزش

      26/551 28 51/15435  خطا
  001/0  28/126  87/1951 2 75/3903 اثر تكرار آزمون

  001/0  64/196  34/3039 2 68/6078 تعامل آموزش با تكرار آزمون
     45/15 56 55/865  خطا
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اسـت كـه نشـان     26/27اثـر آمـوزش برابـر بـا        F، مقـدار  هـد د نشان مـي  2همانطور كه نتايج جدول 
بـا   .معنـادار اسـت   p> 001/0دهد تفاوت ميان دو گروه آزمايش و كنترل در يادگيري در سـطح   مي

از آمـوزش  بعـد   دلزدگـي زناشـويي زوجـين   ي لفـه  وگروه آزمـايش در م ي نمره ، 1توجه به جدول 
با مقدار ) پيگيريي مطالعه  و آزمون، پس آزمون پيش(اثر تكرار آزمون  .كمتر از گروه كنترل است

F  001/0سطح در است كه  28/126برابر باp<   شـود كـه نمـرات     مشخص مي 1و با توجه به جدول
اثـر  . آزمون كمتـر اسـت    شپيگيري گروه آزمايش به طور كلي از نمرات پيي پس آزمون و مطالعه 

 معنـادار اسـت؛     >001/0pاست كه در سطح  64/196 برابر با Fبا مقدار ) آزمون× آموزش (تعاملي 
آزمون و مداخالت آموزشي توانسته است تغييـرات معنـادار در   ي يعني تعامل ميان اجراي سه مرحله 

  .ايجاد نمايد كاربندي
  

  بحث و نتيجه گيري
ي ارتبـاطي   ي برنامـه  پژوهش نشان مي دهدكـه آمـوزش مهارتهـاي ارتبـاطي بـه شـيوه       اينيافته هاي 

بـين  و  كننده به دادگاه خانواده شده است باعث كاهش دلزدگي زناشويي در زوجين مراجعه ،وجينز
 هـاي  زوج بـا انـد   ي ارتبـاط زوجـين ديـده    ي برنامـه  هايي كه آموزش مهارتهاي ارتباطي به شـيوه  زوج

سطح  در پيگيري نيز در. تفاوت معناداري وجود دارد ،دلزدگي زناشويي ميزاناز نظر   آموزش نديده
001/0 P<  28/126و با =F  اثـر مانـدگاري داشـته     فـوق روش يعنـي  اسـت؛  اين تفاوت معنادار بوده
) 2003( ريچ، هنريگز وكنچونگ) 2006(يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي هانسون و لمبلند . است

 1الرسـون و هـولمن  ) 1998(يانـگ والنـگ   ) 2000( مارچنـد و هـوك  ) 2003(هالفورد و مـاركمن  
 و )1386(سـالمت  ) 1386(نيـا   شـيرالي ) 1386( خوشـكام ) 1980( 2وامپلـر ) 1993(ماركمن ) 1994(

  . همسو است )1384(راد و اديب راد  اديب
ه اسـت  صـورت گرفتـ   )1385(و بـك  ) 1986( 3بـاركر  در اين رابطه مي توان به تحقيقاتي كه توسط

ند مطلوبترن بر خالف ارتباطات پوشيده، وشبه عنوان مثال باركر نشان داد كه ارتباطات ر .اشاره نمود
نيز بيان كرد حتـي  ) 1991(د، بك كاه و در نهايت اضطراب زوجين مي و از سردر گم بودن، گيجي

اي روبـرو نيسـتند ممكـن اسـت بـا       هاي ارتباطي با دشـواريهاي چنـدان جـدي    هايي كه در زمينه زوج
نااميدي و خصومت است و بـر شـدت    س،اد كه حاصل آن اغلب يهاي شديدي درگير شون تفاهمسو

                                                 
1. Larson & Holman                     2. Wampler                              3. Barker 
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بنـابراين از تحقيقـات صـورت    . دهـد  افزايد و موضع تدافعي زوجين را افزايش مي وخامت ارتباط مي
تواند به زوجين در برقراري  ثر  ميوتوان به اين نتيجه رسيد كه آموزش مهارتهاي ارتباطي م گرفته مي
و شكوفايي آنان باشـد كمـك كنـد و از     دو سويه و كارآمد كه در جهت رشد ،ي حسنه يك رابطه

همچنـين آمـوزش    .زناشويي بكاهدي ر طول جريان رابطه ايجاد يا تداوم احساسات مخرب و منفي د
وابطي كه منجر بـه  حل تعارض و رفع مشكالت زناشويي، پرهيز از ر ارتباطي به زوجين در مهارتهاي

افسـردگي و ناكـامي و همچنـين     ،ارزش بـودن  احساس بي  اميدي، خشم،كاهش نا ،دشكست مي شو
         افـزايش رغبـت جهـت تـداوم      ،بهتـر ازنيازهـا و تمـايالت همـديگر     افزايش حس همدلي و شـناخت 

  .مي كندكمك ها در نهايت كاهش تنش ها و سرخوردگي  زناشويي وي رابطه 
  

  منابع 
بـا دلزدگـي زناشـويي و    رابطه بـين باورهـاي ارتبـاطي    ). 1384( .اديب راد، نسترن؛ اديب راد، مجتبي

هـا  ، فصلنامه تـازه ي زندگي مشتركمقايسه آن در زنان متقاضي طالق و زنان متمايل به ادامه
      .99-110، 13شماره. 4هاي مشاوره جلد ژوهشو پ

: تهـران ). 1382. (حسين دهقاني و زهره دهقانيي ترجمه  .خانواد درماني پايه). 1986. (باركر، فيليپ
  .انتشارات رشد

: تهـران ). 1383. (حميد رضـا سـهرابي  ي ترجمه . شناسي روابط انساني روان). 1996( .بولتون، رابرت
  .  انتشارات رشد

. فاطمـه شـاداب  ي ترجمـه   .چه كنيم تا عشق رويايي به دلزدگـي نينجامـد  ). 1996. (پاينز، آياالماالچ
  .انتشارات ققنوس: تهران). 1381(

تـاثير آمـوزش ارتبـاط بـر     ). 1386(. حمـد؛ عابـدي، محمدرضـا   ، سيد احمدي، سيد اخوشكام، سميرا
، 24شـماره  6جلـد  . هـاي مشـاوره  هـا و پـژوهش  ي تـازه فصلنامه . روابط زوجين شهر اصفهان

136- 123.  
ثير آمـوزش مهارتهـاي ارتبـاطي بـا اسـتفاده از روش تحليـل رفتـار        ابررسي ت). 1386. (مائده سالمت،

 -شناسـي كـاربردي   فصلنامه روان. زوجين شهر اصفهانمتقابل بر كاهش تعارضات زناشويي 
  .3شماره  ي اول، دوره
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بين الگوهاي ارتباط زناشـويي و باورهـاي غيـر    ي رابطه ). 1384. (سياوشي، حسين؛ نوابي نژاد، شكوه
. 4جلـد  . مشـاوره . هـا هـا و پـژوهش  فصـلنامه تـازه  يـر،  هاي شهر مالمنطقي دبيران و دبيرستان

  .9 -34، 15شماره
آموزش مهارتهـاي ارتبـاطي و تـاثير آن بـر تغييـر الگوهـاي ارتبـاطي و        ). 1386( .يرالي نيا، خديجهش 

. كارشناسـي ارشـد مشـاوره   ي چاپ نشده ي نامه پايان. هاايجاد احساس مثبت  نسبت به زوج
  .شناسي و علوم تربيتيدانشگاه شهيد چمران اهواز دانشكده روان

دگي زناشويي، رابطه صميمي باهمسر، تعارضات زناشويي با خشـونت  رابطه دلز). 1387. (ساميه نعيم،
 كارشناسـي ارشـد روان شناسـي عمـومي    ي چـاپ نشـده ي   پايـان نامـه   . عليه زنان شهر ايالم

  .دانشگاه آزاد اسالمي شهر اهواز.
هـا و شـرايط الزم دختـر و پسـر بـراي ازدواج، جـوان و تشـكيل        ويژگـي ). 1377( .نوابي نژاد، شكوه 

  .انتشارات انجمن اواليء و مربيان: تهران .ادهخانو
ثير زوج ابررسـي تـ  ). 1385. (هاحمدي، سيد احمد؛ فرزاد، ولي الـ نوابي نژاد، شكوه؛  اعتمادي، عذرا؛

ي ايماگوتراپي بر افزايش صميميت زوجين مراجعه كننده بـه مراكـز مشـاوره    درماني به شيوه
    .9-22، 19شماره .  5جلد .ي مشاورههاها و پژوهشفصلنامه تازهدر شهر اصفهان، 

بررسي و مقايسه رابطه دلزدگي زناشويي با عوامل جو سازماني در كاركنـان  ). 1384. (نويدي، فاطمه 
ي چـاپ نشـده ي   نامـه  پايـان . ادارات آموزش و پرورش و پرستاران بيمارستانهاي شهر تهران
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