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چكیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه ساختاری مهارتهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی در زوجین شهر
اصفهان بود .پژوهش از نوع همبستگی چندگانه و نمونه شامل  400زن و شوهر ( 200زوج) بود که به شیوه
نمونهگیری تصادفی خوشه ای از بین زوجین شهر اصفهان در نیمه اول سال  1392انتخاب شدند .نمرههای

دادهها ،از پرسشنامههای
جمعآوری  
آزمودنیها به صورت جمع نمره زن و شوهر در نظر گرفته شد .بهمنظور  

)استفادهشد.دادههابهوسیلههمبستگی

هایارتباطیکوئیندام (2001


)ومهارت
صمیمیتزناشوییاولیاء (1385
دستآمدهازهمبستگینشاندادکهبیننمرههای

بهگام تجزیهوتحلیلشدند.نتایجبه
پیرسونورگرسیونگام 

بهگامنشاندادکهاز
هایارتباطیباصمیمیتزناشوییرابطهمثبتمعناداروجوددارد.نتایجرگرسیونگام 


مهارت
بینپنجمهارتارتباطی،چهارمهارتدرکپیام،کنترلعواطف،قاطعیتدرکالموبینشنسبتبهفرایندارتباط
توانستند صمیمیت زناشویی را پیشبینی کنند .همچنین ،مدل معادله ساختاری مهارتهای ارتباطی با صمیمیت
زناشویی نشان دادکه مهارتهای ارتباطی  0/46صمیمیت زناشویی راتبیین کردند .شاخصهاینیکویی برازش
 CFI ،NFI ،IFIو  TLIاینمدلباالتراز 0/9وقابلقبولاست؛امامقدارشاخص RFIکمتراز 0/9وغیرقابل
قبولاست.شاخصRMSEAنیزدارایمقدارقابلقبول0/7استکهنشانهبرازشمناسبمدلاست.درنهایت،
جمعآوریشدهدراینپژوهشبرخورداربود .
شمناسبیبادادههای 

مدلارائهشده،ازبراز
صمیمیتزناشویی،مهارتهایارتباطی،مدلمعادلهساختاری.
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تنهاتن )2007( 7هم صمیمیت را توانایی


مقدمه
خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسیترین

برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف تعریف

بنیانجوامعاستکهافرادهراجتماعیدربسترآن

میکند و آن را حق مسلم و از حالتهای طبیعی


رشد و نمو پیدا کرده ،از آن طریق وارد جامعه

انسانمیداند(بهنقلاز:نصراصفهانی .)1389،


میشوند .از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان،


همانگونه که مالحظه میشود ،در تعاریف


وجود تعامل سازنده میان انسانها و برقرار بودن

گوناگون،اگرصمیمیتمترادفبایکارتباطسالم

عشق به همنوع و ابراز صمیمیت 1و همدلی به

نباشد ،یکی از عوامل مهم در ایجاد و برقراری

یکدیگر است (عدالتی و ردزوان .)2010 ،2ازدواج

صمیمیتزناشوییمحسوبمیشود .


بهعنوانعالیترینومهمترینرسماجتماعیبرای

ازسوی دیگر،ارتباطرابهصورتپیامیکهبه

دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد


شکل ارادی توسط فرستنده فرستاده میشود و

توجه بوده است .صمیمیت کلید داشتن ازدواجی

متقابالً به شکل ارادی توسط گیرنده پیام درک

موفق و منبع مهمی برای شادی ،احساس معنا و

میشود ،تعریف میکنند .بهترین شکل ارتباط ،در


رضایت زناشویی به شمار میرود (هلر و وود،3

میاناعضایخانوادهشکلمیگیرد.ارتباطزناشویی


2000؛بهنقلاز:احمدی .)1384،

هم عبارت است از فرایند تبادل اطالعات بهطور

صمیمیت عبارت است از رابطه نزدیک،

کالمی و غیرکالمی بین زوجین که شامل

خودمانیومعموالًمحبتآمیزیارابطهایعاشقانهو

مهارتهایی برای تبادل الگوهای اطالعات درون


شخصیبافرددیگریکهمستلزمداشتناطالعات

سیستمزناشوییاست(گالدینگ .)1386،8

بسیار جزیی یا شناخت عمیق وی است (فرهنگ
لغترندمهاوس4؛بهنقلازباگاروزی .)1387،5


مهارتهای ارتباطی به منزله آن دسته از

مهارتهایی هستند که به واسطه آنها افراد


صمیمیتفرایندیتعاملیوشاملابعادیمرتبط

هایبینفردیوفرایندارتباط


تواننددرگیرتعامل

می

به هم است .محور این فرایند ،شناخت ،درک،

شوند؛فرایندیکهافراددرطیآن،اطالعات،افکار

پذیرش،همدلیبااحساساتفرددیگر،قدردانیو

و احساسات خود را از طریق مبادله کالمی و

پذیرش دیدگاه اوست .صمیمیت مفهوم وسیعی

غیرکالمیبایکدیگردرمیانمیگذارند(بروکسو


است که میتواند از بحث درباره جزئیات زندگی

هیث2004 ،9؛ به نقل از :یوسفی .)1385 ،این

تا افشای خصوصیترین احساسات را که کسی به

هامشتملبرمهارتهایفرعیزیراستکه


مهارت

هاسخننمیگوید،دربربگیرد


راحتیدرموردآن

هایارتباطیراتشکیلمیدهد :

اساسمهارت


(بک .)1382،6

یامهای کالمی و غیرکالمی :توانایی
1ـ درک پ 
دریافتوارسالپیامهایواضحارتباطیکهازآن

1

Intimacy
Edalate & Redzuan
3
Heller & Wood
4
The Random House Dictionary
5
Bagarozzi
6
Beck
2

هایدرکپیامیادمیشود.


بهصورتمهارت
7

Tenhouten
Gladding
9
Brooks & Heath
8
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بررسیرابطه

ها:بهطورخالصهمقولهکنترل
دهیبههیجان 

2ـ 
نظم

روابطشان به صمیمیت دست یابند .ارتباط تنها و

عواطف،ناظربهتوانابرازاحساساتوکنترلآنو

توانددررابطهایبه

مؤثرترینشیوهایاستکهمی


نیزکنارآمدنباعواطفدیگراناست.

صمیمیت عمق ببخشد؛ چه از طریق همسر و

3ـ گوشدادن:گوشدادن،فرایندآموختهشدهو

خانواده و چه از طریق دوستان باشد .اگر افراد

ذخیرهسازی و

پیچیده حسکردن ،تفسیر ،ارزیابی ،

هایخوبارتباطباشند،همهجنبههای


برقرارکننده

پاسخدهی به پیامهای شفاهی است .گوش دادن


زندگیآنهابهبودبخشیدهمیشود(نانسی2007،4؛


مؤثر ،فعالیتی است که گوینده را در انتقال منظور

به نقل از :حسینیان و همکاران .)1390 ،عالوه بر

خویشیاریمیکندوازطرفی،حالتدفاعیرادر

مبانینظری،پژوهشهای متعددیدرزمینهارتباط


گویندهازبینمیبرد.


صمیمیت زناشویی و مهارتهای ارتباطی انجام

4ـ بینش نسبت به فرایند ارتباط :توانایی درک

هااشارهمیشود :


شدهاستکهبهبرخیازآن

چگونگی تأثیرگذاری در روابط اجتماعی و نیز

گوردون5ودورانا()1999درپژوهشیباعنوان

توانایی فهم دیگران است که یکی دیگر از

«کاربرد مهارتهای ارتباطی صمیمانه» نشان دادند

مهارتهایارتباطیاست.


که این روش آموزشی ـ روانی باعث کاهش

5ـ قاطعیت در ارتباط :این مهارت ناظر به

اضطراب ،افزایش سازگاری ،افزایش رضایت و

برخورداری از جسارت بدان حد است که فرد

صمیمیت زناشویی شده است .وارینگ و کلون6

بتواندصرفنظرازواکنشعاطفیدیگران،سؤالها


()2006درپژوهشیباعنوانصمیمیتزناشوییو

(حسینچاری و

و ابهامات خود را بیان کند 

خودافشایی نشان دادند که خودافشایی یکی از

دالورپور .)1385،

کنندههایقویصمیمیتزناشوییاست؛تا
بینی 
پیش 


این مهارتها از چنان اهمیتی برخوردارند که

جاییکه بیش از  50درصد واریانس حداقل چهار


نارساییآنهامیتواندبااحساستنهایی،افسردگی،


بعد از صمیمیت زناشویی توسط خودافشایی هر

حرمت خود پایین و عدم موفقیتهای تحصیلی و

یک از همسران تعیین میشود .الکساندر و

شغلی همراه باشد (ویلیامز و زادیرو2004 ،1؛

بینیکننده
همکاران )2008( 7نیز عوامل پیش 

سگرین ،1998 ،2اسپیتزبرگ2003 ،3؛ به نقل از:

صمیمت زناشویی را خودافشایی و پاسخهای

یوسفی .)1385،

همدالنهتعیینکردند.
8

پیشرفت موفق در صمیمیت ،به ارتباط مؤثر و

آوری و همکاران ( )1980هم دریافتند که

خوبنیازدارد.وقتیدونفرخیلیراحتخودرا

زوجهای گروه غنیسازی ارتباط ،نسبت به گروه


دراحساساتیکدیگرسهیممیدانند،افکاروعقاید


پردهگویی ،همدلی وصمیمیت
بهبود گفتگو ،در بی 

خودرابدونهیچترسیوبهدورازسوءتفاهمبیان

افزایشبیشترینشاندادهاند .


میکنند و این شانس وجود دارد که آنها در

4

Nancy
Gordon
6
Waring & Chelune
7
Alexander etal
8
Avery etal
5

1

Williams & Zadiro
Segrin
3
Spitzberg
2
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فلوریان و همکاران )2013( 1هم دریافتند

شد که تعداد  388نفر ( 194زوج) که  96درصد

زوجین شکایتکننده نسبت به زوجین سرزنشگر

هاراشاملمیشدند،بهصورتکامل


کلپرسشنامه

صمیمیتباالتریراتجربهمیکنند .

عودتدادهشد؛امادرتجزیهوتحلیلآماریچهار

با توجه به آنچه گذشت ،داشتن مهارتهای

موردبهعنواندادهپرتبهصورتخودکارحذف

کنندههای قوی برای
بینی 
ارتباطی یکی از پیش 

شدند و در نهایت 384 ،پرسشنامه (192جفت)

صمیمیت زناشویی محسوب میشود .بنابراین،

تجزیه و تحلیل شدند.نمرههای آزمودنیها در هر

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مهارتهای

مقیاس به صورت جمع نمره زن و شوهر در نظر

ارتباطیوصمیمیتزناشوییپرداختهاست.

گرفتهشد.ابزارهایپژوهشیاستفادهشده،عبارتنداز :



1ـ پرسشنامه صمیمیت زناشویی :به منظور

فرضیههای پژوهش 


اندازهگیری میزان صمیمیت زناشویی از پرسشنامه


1ـ مهارتقاطعیت درکالم،صمیمیتزناشوییرا

صمیمیت زوجین اولیاء ( )1385استفاده شد .این

بینیمیکند.


پیش

پرسشنامه مشتمل بر  85سؤال و مقیاس آن طیف

2ـ مهارتبینشنسبتبهفرایندارتباط،صمیمیت

لیکرت است و در  9بعد صمیمیت زناشویی را

بینیمیکند.


زناشوییراپیش

میسنجد .به منظور تعیین روایی محتوایی ،از نظر


3ـ مهارتدرکپیامکالمیوغیرکالمی،صمیمیت

پنجتنازمتخصصانمشاورهدانشکدهعلومتربیتی

بینیمیکند.


زناشوییراپیش

دانشگاه اصفهان و برای تعیین روایی سؤاالت ،از

4ـ مهارت کنترل عواطف ،صمیمیت زناشویی را

روشهمبستگیهرسؤالبانمرهکلآزموناستفاده

بینیمیکند.


پیش

شده است .به منظور بررسی روایی همزمان

5ـ مهارت گوش دادن ،صمیمیت زناشویی را

پرسشنامه صمیمیت زناشویی از مقیاس صمیمیت

بینیمیکند .


پیش

تامپسون و واکر )1983( 2استفاده شد .نتایج نشان

مهارتهای ارتباطی در مجموع صمیمیت

6ـ 

داد که همبستگی بین آزمونصمیمیت زناشویی و

زناشوئیراپیشبینیمیکنند.


مقیاستامپسونوواکربرابر0/92بودهاستکهدر

مدلپیشنهادیبادادههابرازشدارد .

7ـ

سطح0/01معناداراست( .)r=0/92،P≥0/01
برای تعیینپایاییآنازآلفایکرونباخاستفاده



شده که آلفای کرونباخ کل آزمون  98/58محاسبه

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه

شده است .همچنین ،مقدار آلفای کرونباخ در

آماری شامل همه زوجین شهر اصفهان در سال

پژوهش حاضر 97/33 ،بود .بنابراین ،پرسشنامه از

 1392بود .نمونه مورد نظر به روش تصادفی

پایایی مناسب برخوردار است .نمره فرد در این

خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد .در ابتدا تعداد


مرههای گزینهها به دست
آزمون از طریق جمع ن 

400عددپرسشنامهبه200زوجازافرادنمونهداده

میآید .نحوه نمرهگذاری هر گزینه بهصورت


Florian etal

1

Thompson & Walker

2
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بررسیرابطه

(همیشه =  ،4گاهی اوقات =  ،3بهندرت =  2و

مقدار آلفای کرونباخ برای پنج خردهمقیاس

درسؤاالتبانمرهگذاریمعکوس

اصالً = )1است.

پرسشنامه مذکور در پژوهش حاضر به این ترتیب

اینترتیببهصورتوارونهاست .

بهدستآمد:گوشدادن،0/51تواناییدریافتو

بنابراین ،حداقل نمره  85و حداکثر آن 340

ارسال پیام  ،0/65بینش نسبت به فرایند ارتباط

نشاندهنده
است.هرچهفردنمرهبیشتریکسبکند ،

،0/63کنترلعاطفی 0/71وارتباطتوأمباقاطعیت

صمیمیتزناشوییبیشتراوست.

 .0/58برای تکمیل این پرسشنامه الزم است

2ـ پرسشنامه مهارتهای ارتباطی :این آزمون را

پاسخگو هر گویه را بخواند وسپس میزان انطباق

کوئیندام در سال  2001برای سنجش مهارتهای


وضعیت خود را با محتوای آن بر روی طیف

ارتباطیدربزرگساالنابداعکردهاستودارای34

لیکرتپنجدرجهایاز( 1برایهرگز)تا( 5برای

عبارت است که مهارتهای ارتباطی را توصیف

همیشه)مشخصکند؛بدینسان،دامنهنمرهمحتمل

میکنند.اینپرسشنامهتوسطجرابک ()2004برای


برایهرفردبین34تا170خواهدبود.

سنجش مهارتهای ارتباطی زوجین به کار گرفته

ابزار تجزیه و تحلیل :برای تجزیه و تحلیل

شد .مهارتهای ارتباطی فرعی که در این مقیاس

دادههای گردآوری شده از آمار استنباطی (ضریب


بررسی میشوند ،شامل پنج مهارت گوش دادن،

همبستگیپیرسونورگرسیونگامبهگام)وسپس

تواناییدریافتوارسالپیام،بینشنسبتبهفرایند

از مدل معادله ساختاری برای برازش مدل

ارتباط ،کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت

مهارتهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی استفاده


(حسینچاری و فداکار .)1384 ،اعتبار این

هستند 

شد.همچنین،به منظورتجزیهوتحلیلدادهها،از

پرسشنامه در ایران در پژوهش حسینچاری و

نرمافزارهایSPSSوAMOSاستفادهشد .

فداکار ( )1384با استفاده از روش آلفای کرونباخ



براینمرهکلآزمونبرابر0/71گزارششدهاست .

یافتههای پژوهش

درپژوهشیوسفی()1385نیزکهبرروی131

بهمنظوربررسیرابطهبینمهارتهایارتباطی


دانشجوکهشامل 76نفرمردو 35نفرزنبودند،

زوجین و صمیمیت زناشویی از تحلیل همبستگی

مقدار این ضریب برابر با  0/81به دست آمد.

پیرسوناستفادهشد .

همچنین ،در پژوهش حاضر مقدار  0/86برای نمره
کلآزمونبرایاعتباراینپرسشنامهبهدستآمد .
جدول  .1ضرایب همبستگی مهارتهای ارتباطی زوجین و صمیمیت زناشویی
متغیر پیشبین متغیر مالک قاطعیت بینش درک پیام کنترل عواطف گوش دادن
صمیمیتزناشویی 
معناداریآماری 

 0/27  0/29

 0/55

 0/0001  0/02  0/04

نتایج آزمون همبستگی در جدول ( )1نشان
میدهد که مهارتهای درک پیام و کنترل عواطف


 0/52

 0/23

 0/0001

 0/02

به ترتیب بیشترین مقدار همبستگی با صمیمیت
زناشوییرادارند(بهترتیب .)r=0/52،r=0/55


/پژوهشهایعلومشناختیورفتاری،سالپنجم،شمارهدوم،پیاپی(،)9پاییزوزمستان 1394

148

ترتیب هر پنج مهارت ارتباطی مورد آزمون با

همانطور که جدول ( )1نشان میدهد ،همه


صمیمیتزناشوییرابطهدارند .

مهارتهایارتباطیبامتغیرمالکدارایهمبستگی

معنادار هستند؛ زیرا در مراتب بعدی سه مهارت

باتوجهبهمعناداربودنضرایبهمبستگیبین

قاطعیت در کالم ،بینش نسبت به فرایند ارتباط و

هایارتباطیوصمیمیتزناشوییمیتواناز


مهارت

گوشدادنهمدارایضرایبمعناداریهستند (به

رگرسیونگامبهگاماستفادهکرد.نتایجحاصل،در

ترتیب.)P>0/05،r=0/23،r=0/27،r=0/29بهاین

جدول()2گزارششدهاست .


جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین صمیمیت زناشویی به واسطه مهارتهای ارتباطی
تغییرات R2

معناداری آماری

0/34

0/0001
0/0001

متغیر مالک

R

R2

درکپیام

0/58

0/34

0/346

کنترلعواطف

0/63

0/40

0/225

0/06

قاطعیتدرکالم

0/66

0/44

0/215

0/04

0/002

بینشبهفرایندارتباط

0/68

0/46

0/118

0/02

0/004



باتوجهبهنتایجگزارششدهدرجدول(،)2از
بین مهارتهای ارتباطی ،مهارت گوش دادن
نتوانست صمیمیت زناشویی را بهطور معناداری
پیشبینی کند ( .)P<0/05بنابراین ،مهارت فوق

نتوانست سهمی در پیشبینی صمیمیت زناشویی
داشتهباشدوفرضیه5تأییدنشد؛امادرموردسایر
مهارتهای ارتباطی (درک پیام ،کنترل عواطف،

قاطعیت در کالم و بینش نسبت به فرایند ارتباط)
پیشبینیصمیمیتزناشوییدارایمعناداریآماری

هابهطور
استوبهترتیب،هرکدامازاینمهارت 

جداگانه توانستندبه ترتیب 34درصد 6،درصد4،
درصد و  2درصد صمیمیت زناشویی را پیشبینی
کنند( .)P>0/05
بنابراین،فرضیههای 3،2،1و 4تأییدشدند.با

توجه به مطالب فوق در مورد فرضیه  6میتوان
گفت که چهار مهارت ارتباطی که در پیشبینی
صمیمیت زناشویی دارای معناداری آماری هستند،
در مجموع توانستند  46درصد صمیمیت زناشویی
راپیشبینیکنند .




شكل  .1نمودار مدل مسیر تأثیرگذاری مهارتهای ارتباطی
زوجین بر صمیمیت زناشویی

همانطورکهمدلارائهشدهدرشکل( )1کهبا

بهدست آمده است،
استفاده از نرمافزار   AMOS
نشان میدهد ،با احتساب خطای اندازهگیری،
مهارتهایارتباطیزناشوییدرمجموع 46درصد

بینیکردهاند .


واریانسصمیمیتزناشوییراپیش
چنانچه مالحظه میشود ،از بین پنج مهارت
ارتباطی ،مهارت گوش دادن نتوانست صمیمیت
راپیشبینیکند.بنابراین،مدلیکهبهترین

زناشویی
برازشرابادادههافراهمکرد،مدلیاستکهدرآن

گوش دادن اثر معناداری روی صمیمیت زناشویی
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نداشت؛ در نتیجه ،از مدل حذف شد ،بنابراین،

فرضیه5تأییدنشد .

جدول  .3نتایج شاخصهای برازش مدل پیشبین صمیمیت زناشویی به واسطه مهارتهای ارتباطی زوجین
شماره شكل مدل

شاخصهای برازش



Chi-squire/df

معناداری آماری

شاخصهای تطبیقی یا نسبی
NFI

CFI

RFI

IFI

شاخصهای مقتصد
TLI

RMSEA

حدمجاز 

کمتر 5

 ≤0/05

 ≤0/90  ≤0/90 ≤0/90 ≤0/90  ≤0/90

 ≥0/08

مشاهدهشده 

 2/91

 0/09

 0/91  0/99  0/87  0/99  0/99

 0/07

همانطور که نتایج جدول ( )3نشان میدهد،


)مبنیبراینکهمهارتهایارتباطیبهعنوان

(2006

مدل ارائه شده در شکل (،)1از برازش مناسبی با

بینیکننده قوی برای صمیمیت زناشویی و
پیش 


جمعآوری شدهدراینپژوهشبرخوردار
دادههای 


مؤلفه شکلگیری آن است ،همسوست .البته

بوده است .بر اساس نتایج جدول ،مقادیر

پژوهشهای مورد مطالعه مهارتهای ارتباطی را


شاخصهاینیکوییبرازش  CFI ،NFI ،IFIو TLI


بیشترشاملخودافشاییوپاسخهمدالنهدانستهاند؛

اینمدلباالتراز 0/9وقابلقبولاست؛امامقدار

امادرمیانپژوهشهایموردمطالعه،پژوهشیمبنی


شاخصRFIکمتراز0/9وغیرقابلقبولاست .

بر اینکه هر یک از مهارتهای ارتباطی شامل:

همچنین ،براساس نتایج جدول فوق ،مدل

گوشدادن،درکپیام،کنترلعواطف،قاطعیتدر

بهدست آمده به میزان کافی صرفهجویانه است


کالموبینشنسبتبهفرایندارتباطبهعنوانعوامل

( .)RMSEA≥0/08شاخصهای ارائه شده در

بینیکنندهصمیمیتزناشوییباشند،یافتنشد .
پیش 


نشانمیدهندکهمدلارائهشدهدراین

جدول( )3

براساس مبانینظری،صمیمیتزناشویینتیجه

پژوهش با دادهها برازش دارد ،بنابراین ،فرضیه 7

میانگذاشتن تجارب
افشای مسائل صمیمانه و در  

پژوهشتأییدشد .

شیوهای
صمیمانه است .ارتباط تنها و مؤثرترین  
رابطهای به صمیمیت عمق
میتواند در  
است که  

نتیجهگیری

برقرارکنندههای خوب ارتباط

ببخشد .اگر افراد 

هدفازپژوهشحاضربررسیرابطهساختاری

آنها بهبود بخشیده
جنبههای زندگی  
باشند ،همه  

بینمهارتهایارتباطیوصمیمیتزناشوییبود .


میشود (نانسی2007 ،؛ به نقل از :حسینیان و


براساس نتایج بهدست آمده از همبستگی و

همکاران .)1389،

رگرسیون گام به گام در این پژوهش ،مهارتهای

نانسی()2007آموزشارتباطرامؤثرترینشیوه

بینیکننده
ارتباطی به عنوان یکی از عواملی پیش 

میداند؛چون
صمیمیتبخشیدن بهروابطزناشویی 

صمیمیتزناشویی استکهدرمجموع 46درصد

زوجها در روابطشان ایجاد
عمق صمیمیتی که  

ازصمیمیتزناشوییراتبیینوپیشبینیکرد .


آنها برای انتقال روشن ،صریح
میکنند ،به توانایی  


نتایجاینپژوهشبانتایجپژوهشهایآوریو


و مؤثر افکار ،احساسات ،نیازها ،خواستهها و

همکاران ( ،)1980گوردون و دورانا (،)1999

آرزوهایشانبستگیدارد(باگاروزی.)1387،ارتباط

الکساندر و همکاران ( )2008و وارینگ و کلون

ایجادمیکند؛ در حالی که

خوب ،صمیمیت عمیقی 
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ارتباط بد ،تعهد و نکات مثبت رابطه را از بین

منابع 

میبرد(هالفورد.)1387،1نولروگاتری1989(2؛به


احمدی ،ز  .)1384(.تأثیر زوجدرمانی ارتباط شئ

کردهاندکه
نقلاز:نظریوهمکاران)1388،مطرح 

(محبوب) کوتاهمدت بر الگوهای ارتباطی

بهطور
ارتباط در ازدواج مهم است؛ زیرا روابط  

زوجین شهرستان خمینیشهر ،پایاننامه

اساسیدرارتباطبینزنوشوهروجوددارد .

کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی

میکنندورابطه
زوجهاییکهارتباطمؤثربرقرار 


وروانشناسی،دانشگاهاصفهان،اصفهان .


صمیمانه دارند ،از توانایی الزم برای تصدیق

فاتحیزاده،موبهرامی،ف.)1385(.تأثیر

اولیاء،ن.؛

پاسخهای غیرتدافعی به
یکدیگر ،گوش دادن و  

آموزش غنیسازی زندگی زناشویی بر افزایش

نیازهای همسر خود و تمرکز بر مسائل موجود در

خانوادهپژوهی)6( ،

صمیمیت زوجین ،فصلنامه 

تفاهمها و احساسات منفی
هنگام بروز سوء  

،2ص .119-134

زوجهاییکه
برخوردارند(الور.)2005،3بسیاریاز 

باگاروزی ،د  .)1387(.بهبودبخشی صمیمیت در

به خاطر وجود مشکالت صمیمیت در روابطشان به

ازدواج ،ترجمه رضازاده و پورنقاش تهرانی،

میکنند ،اغلب ارتباط ضعیف را به
مشاور مراجعه  

تهران:دانشگاهالزهراء(س) .

مینمایند(دبراو
عنواندلیلاصلیمشکالتشانذکر 
آرتور .)2004،4

بک ،آ  .)1382(.عشق هرگز کافی نیست ،ترجمه
قراچهداغی،م،تهران:نشرآسیم .
حسینچاری ،م و دالورپور ،م  .)1385(.آیا افراد


روانشناسان
کمروفاقدمهارتهایارتباطیاند؟ ،

پیشنهادها
رابطهقویبینمهارتهایارتباطیباصمیمیت


ایرانی،3)10(،ص .123-135

درصدیاینمهارتهادرتبیین

زناشوییوسهم46

حسینچاری،موفداکار،م.)1384(.بررسیتأثیر

صمیمیت زناشویی براساس مدل معادله ساختاری

دانشگاهبرمهارتهایارتباطیبراساسمقایسه


بمیشودکهزوجینومشاورانخانوادهو

آن،سب

دانشآموزان و دانشجویان ،دوماهنامه علمی ـ


روانشناسان بتوانند از نتایج این پژوهش استفاده


پژوهشی دانشگاه شاهد ،دوره جدید ،ش ،15

کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود نتایج پژوهش

ص .21-33

حاضردربرگزاریکارگاههایآموزش مهارتهای


حسینیان ،س؛ یزدی ،م و طباطبایی ،م .)1390(.

ارتباطی و برنامههای غنیسازی ارتباط در روابط

اثربخشیآموزشمهارتهایارتباطیبرصمیمیت


زوجین برای همسرانی که مشکلارتباطی دارند و

زناشویی زنان متأهل ،فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی

یابرایهمسرانبدونمشکلودخترانوپسراندر

زنانوخانواده،6)18(،ص .45-70

خانوادهدرمانی :تاریخچه،

گالدینگ ،س  .)1386(.

آستانهازدواجاستفادهشود .

نظریهوکاربرد،ترجمهبهاری،تهران:تزکیه .
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Abstract:
The goal of this research was to study structural relationship between communication skills and
marital intimacy in Isfahanian couples. This research was multiple correlation and the sample
includes 400 men and women which were selected by cluster random sampling among
Isfahanian couples on the first half of 2013. In order to collect data, questionnaire of marital
intimacy (2006) and Queendom communication skills (2001) was used. Data was analyzed by
pearson correlation and stepwise regression. Obtained results of correlation showed that there is
positive significant relationship between communication skills scores and marital intimacy. The
results of stepwise regression indicated that communication skills described 46% of marital
intimacy. Also the structural equation model of communication skills with marital intimacy
showed that communication skills described 96% of marital intimacy. The index of goodness of
fit IFI, NFI, CFI and TLI were upper 0.9 and acceptable, but RFI was less than 0.9 and
unacceptable. RMSEA was 0.7 and acceptable and it indicated goodness of fit. Finally, the
presented model had appropriate fitness by the collected data at this research.
Keywords: marital intimacy, communication skills, structural equation model.
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