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 خالصه 

این تحقیق به  ردبطه خانواده اثرات سودمندی بر اجتماع دارد، بنابراین با توجه به اینكه حفظ را مقدمه:

 . اثربخشي آموزش مبتني بر غني سازی ارتباط و آموزش راه حل محور بر راهبردهای حفظ رابطه پرداخته شد

پس آزمون با گروه کنترل همراه با  روش پژوهش نیمه آزمایشي با طرح پیش آزمون،  روش کار:

،کلیه زوجین متقاضي طالق مراجعه کننده به مرکز مشاوره جامعه آماریروزه بود.  45مرحله پیگیری 

زوج  21. تعداد بودند 99-1400در شهر کرج در سال واقع  از طالق معاونت پیشگیری دادگستریپیش 

مه راهبردهای ( در پرسشنا45)  تر ازاستفاده از روش نمونه گیری تصادفي ساده  نمره پایین که توانستند با

)قرار  و یک گروه کنترل ، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشحفظ رابطه کسب کنند

حل  وآموزش راه ای(دقیقه90جلسه 7) های آزمایش تحت آموزش غني سازی ارتباطگرفتند.گروه

د و در لیست ای دریافت نكردناما گروه کنترل هیچگونه مداخله قرار گرفتند. ای(دقیقه90جلسه 7) محور

از آزمون تحلیل واریانس و  24نسخه  SPSS، از  نرم افزارانتظار باقي ماندند. برای تجزیه و تحلیل داده

 .با اندازه گیری مكررو آزمون تعقیبي بن فروني استفاده شد

درمان مذکور در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشي  کهنتایج نشان داد  نتایج:

 . (>05/0P) بر راهبردهای حفظ رابطه زوجین اعمال داشتند معناداری

تواند در بهبود رابطه بین زوجین اثرگذار ميکه مداخله مورد نظر در این مطالعه  رسدميبه نظر  نتیجه گیری:

 گردد در جهت باال بردن اعتبار بیروني تحقیقات بیشتری صورت گیرد.مياین راستا پیشنهاد باشد، در 

 غني سازی، ارتباط  راه حل محور،   راهبردهای حفظ رابطه،  زوجین متقاضي طالق کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

طالق یكي از دشوارترین رویدادهای زندگي هر انساني است.  

ی موجود،بسیار تلخ و ناگوار هاوابستگي اتمام یک رابطه، به دلیل

چرا که رابطه زناشویي یک ارتباط انساني منحصر به . (1)است 

فرد است که با هیچ یک از روابط بین فردی دیگر قابل مقایسه 

نیست، فقط در این شكل از روابط است که تمام ابعاد زیستي، 

و  (2) گیردميمعنوی، اجتماعي و عاطفي انسان مورد توجه قرار 

ی روان شناختي مطرح هاحتي زماني که این رابطه در قالب

به همین دلیل اختالفات ، شودميپیچیدگي آن دو چندان  ،شودمي

، گرددميو مشكالتي که منجر به طالق و جدایي زن و شوهر 

عموما دالیلي که مرد و زن برای طالق . پیچیده و پنهان است

ر وجود تعارضات درعمیق ترین کنند، دالیل روشني بميمطرح 

. عدم تنظیم هیجاني در هنگام ارتباط ،یكي (3)سطح روابط است  

از عوامل کلیدی در پیش بیني انحالل زندگي زناشویي به شمار 

. رفتارهای منفي و تجربه تنبیه، میزان رضایت زناشویي (4)رود  مي

زوجین را کاهش داده و احتمال تخریب زندگي زناشویي را 

با فراهم نمودن زمینه رنجش و آزردگي  و (5)دهد ميزایش اف

تواند به ایجاد و تشدید نارضایتي روابط زوجین دامن زده و مي

عواقب منفي برای زوجین و سایر اعضای خانواده داشته باشد و 

از جمله کارهایي که زوجین برای  (6)منجر به پدیده طالق گردد 

توان به ارتباط، وفاداری، دوام ميدهند ميبهبود روابط خود انجام 

رابطه و دیگر رفتارهایي که هدف آنها بهبود و افزایش کیفیت 

داشتن مهارت . (7)رابطه میان خود و همسرشان است، اشاره نمود 

باال و برقراری ارتباط، تمایل بیشتر به در میان گذاشتن احساسات 

اعي در و آسیب پذیری در برابر خطر و همچنین نداشتن حالت دف

برابر یكدیگر، باعث حل رضایت بخش تعارضات ورضایت از 

یي هابه منظور تعیین راهبرددر مطالعه ای که   .(8)رابطه میگردد 

گیرند،پنج راهبرد: ميکه زوجین برای حفظ روابط شان به کار 

پذیرش و عشق ، یي که بر تعهد به همسرهااطمینان بخشي )پیام

دافشایي و گفتگوی مستقیم و بیان تاکید دارند(، گشودگي )خو

مثبت نگری )اتخاذ رویكردی ، راحت احساسات در مورد رابطه

مثبت به رابطه مثل ابراز خوشحالي و امید و حمایت از یكدیگر و 

به حداقل رساندن تعابیر منفي و هضم آلود(، تقسیم وظایف 

)مسئولیت برابر و عادالنه در انجام کارها و وظایف در زندگي 

یي که برعهده اوست(، هاترك و رضایت فرد از مسئولیتمش

آشنایان و خانواده اصلي ، شبكه اجتماعي )ارتباط با دوستان

زوجین و کمک گرفتن از آنها برای محكم تر شدن رابطه 

زناشویي(. دو راهبرد دیگر شامل : ا نصیحت )به اشتراك گذاشتن 

مدیگر در امور عقاید با همدیگر و ارائه و دریافت دیدگاههای ه

و  هامشترك فردی ،ومدیریت تعارض )توانایي حل تعارض

مدیریت آنها و استفاده از رفتارهای سازنده مثل همكاری و صبر( 

مطالعات انجام شده نشان داده است که یكي . بود را در بر میگرفت

راهبردهای ، از  عوامل موثر بررضایت از رابطه و رضایت زناشویي

برند ميبه کار ، که زوجین در رابطه زناشویي خودرفتاری هستند 

. راهبردهای حفظ رابطه به عنوان رفتارهای پویایي که به حفظ (9)

کنند تعریف شده اند،که افراد به ميو نگهداری رابطه کمک 

دهند که آگاهانه است و از ميقصد حفظ یا بهبود رابطه نشان 

برآورده کند شود تا یک هدف مشخص را ميروی قصد انجام 

آموزش به زوجین برای حل تعارضات ایجاد شده در رابطه . (10)

ی هازناشویي اهمیت زیادی دارد ودرمانگران با ارائه ی آموزش

مختلف سعي بر این داشته ودارند تا به شیوه ای عمل نمایند که 

زوجین به روش بهتری با هم ارتباط برقرار کنند و درنتیجه 

ی زوجین به حداقل تنزل پیدا کند هایودرگیر هاناسازگاری

.درمان غني سازی ارتباط بر پایه یک مدل آموزشي قرار دارد. 

شوند ميدر مدل غني سازی ارتباط به عنوان افرادی تلقي  هازوج

  که فاقد مهارتهای ویژه و ضروری زندگي هستند و نیاز دارند به

تا در نتیجه  منظورارتقاء نحوه تعامالت میان فردی آموزش ببینند

بتوانند کیفیت روابط صمیمانه محوری خود را افزایش دهند. این 

کار هم به صورت بالیني، به منظور ترمیم روابطي که دچار مشكل 

شده اند و هم در شكل غیربالیني، به منظور غنا بخشیدن به روابطي 

شود. در هر دو حالت، مدل ميکه اساسا بي نقص هستند، انجام 

کمک  هاشود تا به زوجيمت مشابهي به کاربرده آموزش مهار

کند الگوهای تعاملي مثبت و جدید را یاد بگیرند، و این کار را از 
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طریق ارائه ی ابزار ضروری به آنها برای حل مشكل توسط 

. (11)خودشان و باال بردن میزان رضایت آنها از رابطه انجام دهند 

سازی روابط  پژوهشهای زیادی در مورد کاربرد روش غني

اثربخشي و تداوم اثر آن بر کیفیت روابط صورت گرفته کخ به 

زناشویي، رضایت زناشویي، سازگاری فردی و زوجي، 

راهبردهای مقابله ای، امنیت صمیمانه، گفتگوی غیرموثر، 

و همچنین رابطه خانوادگي  های حل تعارض در زوجهاسبک

رضایت بسیار باالی . که ضمن نشان دادن (13, 12)کنند ميتائید 

ی شرکت کننده در برنامه غني سازی ارتباط بدان معنا که هازوج

یک نگاه غیرهنجاری و سازنده دارد که به استفاده از زبان در 

  نماید.ميساختار اجتماعي تاکید 

ی هاخانواده درمانگران معتقدند که یكي از مهم ترین ریشه

راجع به هم و  هاجمشكالت زناشویي، در نوع نقش، تفكرات زو

. بیشترین موانع ایجاد صمیمیت از (15, 14)به نوع روابطشان است 

این قرارند: ناتواني در گوش کردن فعال، شنیدن انتخابي، شنیدن 

ی هادفاعي، شنیدن با هدف تغییر نگرش نفر مقابل، استفاده از واژه

، مبــــــــهم، سرزنش کردن، انتظارات کمال گرایانه از رابطه

، تفاوتهای فرهنگي هافقدان همدلي، تعصب و سرسپاری به کلیشه

در این میان رویكرد راه حل محور با . و دفاعهای ناهشیار افراد

نگرشي پست مدرنانه تالش میكند تا نشان دهد، واقعیت مطلق نزد 

ی هر هاهیچكس وجود ندارد و درمان با معتبرشماری توانمندی

ی هر وجود منحصر به فرد نزدیک هاهتواند به درون مایميفرد 

. تحقیات نشان داده است که درمان راه حل ـ محور (16)شود 

، کاهش گرایش به طالق (17)ی ارتباطي هابرافزایش مهارت

 موثر بوده است. (17)، کاهش فرسودگي زناشویي (18)

براساس مطالب گفته شده هدف این مطالعه هم سنجي 

سازی ارتباط و آموزش برنامه کوتاه اثربخشي آموزش برنامه عني 

 .مدت راه حل محور در افزایش راهبردهای خفظ رابطه است

 

 روش کار

پژوهش حاضر به صورت کاربردی ونیمه آزمایشي باسه گروه 

)دو گروه آزمایشي  یک گروه کنترل (انجام شد.جامعه آماری 

شامل کلیه زوجیني است که به منظورطالق به مرکز مشاوره 

مراجعه نموده اند  1399)حامي( در سال  ری کرجدادگست

ـ پس آزمون هاداده. ی گردآوری شده در قالب طرح پیش آزمون 

روزه بود. دوره ی  45و با یک گروه کنترل همراه با پیگیری 

، هاپیگیری مذکور به دالیلي همچون امكان ریزش آزمودني

و طوالني تر شدن دوره ی پیگیری،افزایش مدت زمان پیگیری 

 45همچنین افزایش اثرهای انتقالي، با افزایش مدت زمان پیگیری 

، روزه انتخاب شد. برای انتخاب نمونه از جامعه مورد نظر

نفراز متقاضیاني که برای طالق به مرکز مشاوره دادگستری 100

مراجعه کرده بودند در غربالگری شرکت  )مرکز مشاوره حامي(

پرخاشگری ارتباطي پنهان   داده شدند. افرادی که درپرسشنامه

( 45( و در راهبردهای حفظ رابطه نمره پایین تراز )70نمره باالتر )

را کسب نموده بودند، انتخاب شدندودر نهایت این افراد به شیوه 

گروه آزمایشي و کنترل جایگزین شدند)هر  3ی تصادفي ساده در 

، اولی گروه آزمایشي هازوج(.در ادامه آزمودني 7نفر، 14گروه 

ی ارتباطي براساس مدل غني سازی رابطه هاآموزش مهارت

دقیقه ای دریافت  90جلسه ی  7)گارني(را به صورت گروهي طي 

ی زناشویي هانمودندو برای گروه آزمایشي دوم آموزش مهارت

جلسه ی  7براساس مدل راه حل ـ محور به صورت گروهي طي 

ن جلسات آموزشي دقیقه ای برگزار شد. برای گروه گواه ای 90

تشكیل نشد، بعد از اتمام جلسات از گروه گواه و آزمایش 

پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه با عنوان پس آزمون به عمل آمد. 

ساعت برای هر سه گروه  4روز جلسه پیگیری بمدت  45پس از 

برگزار گردید .سپس برای رعایت اصول اخالقي گروه گواه طي 

در نهایت به منظور تجزیه  .ریافت نمودرا د هاروز این آموزش 2

ی گرایش هااز روش آمار توصیفي نظیر شاخص هاو تحلیل داده

پراکندگي مرکزی و استنباطي من جمله تحلیل کواریانس استفاده 

 . شده است

 ابزار اندازه گیری پژوهش

 در رابطه حفظ راهبردهای یپرسشنامه

 طهراب حفظ راهبردهای پرسشنامه (:RMSMزوجین)

(RMSM) یک شده، ساخته وهمكاران استافورد توسط که 

 زوجین که است یيهامهارت و رفتارها سنجش در کاربرد پر ابزار

 گیری اندازه برای مقیاس این .گیرندمي کار به خود روابط در
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 ،(گویه) 7 گشودگي ،(گویه) 8 بخشي اطمینان مقیاس خرده

 نگری مثبت ،(ویهگ) فوظای تقسیم ،(گویه) 5 هاارضعت مدیریت

 اجتماعي شبكه و( گویه 2 مشورت و هماهنگي)نصیحت ،(گویه) 2

ال سؤ 31 داری پرسشنامه ن. ایاست شده گرفته نظر در(گویه) 2

 .است

لیكرتي  7شیوه ی نمره گذاری این مقیاس براساس یک مقیاس 

است .در این مقیاس برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر خرده 

امتیازات مربوط به تک تک سواالت آن خرده  مجموع، مقیاس

ضریب پایایي هر کدام از این . نما یندميمقیاس را با هم محاسبه 

،به نقل 2000در مطالعه ی استافورد و همكارانش ) هاخرده مقیاس

 بخشي اطمینان(، 70/0باشد:نصیحت )مياز ده سرخي( این صورت 

 فوظای تقسیم ،81/0هاارضعت مدیریت ،87/0 گشودگي ،92/0

. در مطالعه ای 72/0 اجتماعي یهاشبكه ،76/0گرایي مثبدت، 83/0

( نیز در این رابطه انجام شد 1396ش)همكاران وکه توسط قزلسفلو

باشد : ميبه این صورت  هاضریب پایایي هر کدام از خرده مقیاس

 مدیریت، 86/0گشودگي ،87/0 بخشي اطمینانب پایایي ضرای

 تقسیم، 73/0 اجتماعي شبكه ،80/0گرایي مثبت ،71/0 ارضعت
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 آموزش غني سازی ارتباطساختارجلسات . 1جدول 

 محتوای جلسه عنوان جلسه جلسات

آشنایي با مراجعان،آشنایي با طرح درمان، اصول و اهداف آن.  اول

 .Pretestی بیاني،اجرای هاشروع مهارت

،ارائه قواعدوقوانین اساسي وانتظارات اولیه ازگروه،تاکید بر رازداری،آموزش شناخت معارفه

افكار احساسات و نیازها و بحث پیرامون آنها و روشن کردن نقش هر یک در ایجاد وتداوم 

 تعارض ،ارائه تكلیف وجمع بندی و خالصه ی جلسه

ک از مرور جلسه ی قبل ،آموزش مهارتهای بیاني:کمک به هر ی دوم

افراد که نیازها و احساسات فردیشان را بشناسند وآنها را بطور 

 موثری بیان کنند .

دریافت بازخوردازجلسه قبل ،مرور تكالیف،آموزش شناخت نیازها،افكار و احساسات و 

تاثیرمتقابل آنان در موقعیت،آموزش انواع احساسات،آموزش انواع بیان و انتقال،مراحل بیان 

 وجمع بندی و خالصه ی جلسهرائه تكلیف اطالعات اميکال

ی توجه.آموزش چگونگي گوش هادریافت بازخورد از جلسه قبل.مرور تكالیف.آموزش مهارت ی همدالنههاآموزش مهارت، مرور جلسه ی قبل سوم

 جمع بندی و خالصه ی جلسهدادن.آموزش چگونگي ارائه پاسخ.ارائه تكلیف و

دریافت بازخورداز جلسه قبل.مرور تكالیف.آموزش سدهای ارتباطي.آموزش انواع بیان افكار و  ی تسهیل گرهامهارت، مرور جلسه ی قبل چهارم

 وجمع بندی و خالصه ی جلسهاحساسات.ارائه تكالیف 

آموزش ابراز وجود)تغییر خودو کمک به تغییر ، مروز جلسه ی قبل پنجم

 دیگری(

 

ی سه بخشي ابراز هااسایي پیامدریافت بازخورداز جلسه قبل.مرور تكالیف.شن

وجود:رفتار،احساس،پیامد آن برزندگي شما.آموزش مراحل پنج گانه.ابراز وجود.ارائه تكلیف 

 وجمع بندی و خالصه ی جلسه

مرور جلسه ی قبل ،آموزش تكنیک حل مسئله،آموزش گفتگو و  ششم

 مباحثه.تعمیم و بقاء

ی شش گانه حلم مسئله. ارائه هامهارت دریافت بازخورداز جلسه قبل.مرور تكالیف.آموزش

 وجمع بندی و خالصه ی جلسهتكلیف 

و استفاده از جرئت مندی هادریافت بازخورداز جلسه قبل.مرور تكالیف.ارائه روش تلفیق مهارت بررسي اثرات مفید جلسات درمان، مرور همه ی جلسات هفتم

 در روابط. اجرای پس آزمون.

 
 وزش غني سازی ارتباطآمساختارجلسات . 2جدول 

 توضیحات . ساختارجلسات آموزش کوتاه مدت راه حل ـ محور جلسه

 .برقراری رابطه درماني1 اول

 .ارزیابي مشكل2

،بیان اصول کلي ها.آشنایي گروه با هم و با درمانگر گروه،بیان قواعد گروه،تعیین چهارچوب1

اجرای پیش آزمون، جمع بندی و ، زوج درماني کوتاه مدت راه حل محور،تاکید بر رازداری

 خالصه ی جلسه



 
 

 و همكاران بهاریزهرا       فزایش راهبردهای حفظ رابطهحل محور در ا-مدت راهش برنامه کوتاهسازی ارتباط و آموزهم سنجي اثربخشي آموزش برنامه غني -3573

 ی تعیین هدفها.مرور جلسه ی قبل،آموزش روش1 دوم

 ي.شناسایي انتظارات همسران از درمان و تدوین اهداف مشارکت2

 .ایجاد امیدواری3

توانیم گذشته را مي.اینكه اهداف باید مثبت،ملموس،قابل دسترسي باشند و تاکید براینكه ما ن1

 توانیم اهدافمان را تغییر دهیمميدهیم امام  تغییر

ی هر دو همسر و توجه به آماج درمان)ایجاد پاسخگویي و در دسترس ها.با ترکیبي از خواسته2

بودن هر دو همسر برای یكدیگر و نیز کشف و بكارگیری توانمندی شخصي در راه حل سازی 

 پیرامون مشكالت(

جهت حل مشكالت گذشته که با استفاده از سواالت استثناء .تاکید بر نقاط قوت فردی ،توانایي 3

 یاب بدست آمده اند، جمع بندی و خالصه ی جلسه

کمک به شرکت کنندگان تا دریابند که از یک واقعه تعبیر متفاوتي در خانواده وجود داردو  یافتن نفاط قوت همسر، مرور جلسه ی  قبل سوم

 هاده به شكل مفید تغییر دهندوکمک به آنها تا به قابلیتبتوانند تلقي خود رااز مشكالت پیش آم

 و منابع خود پي برده و بتوانند یكدیگر را تحسین کنند، جمع بندی و خالصه ی جلسه

بیرون کشیدن رفتارهای کارساز جهت تكرار ، مرور جلسه ی قبل چهارم

 وتقویت آن

 جمع بندی و خالصه ی جلسه، ابی گذشته با استفاده از سواالت استثناء یهابررسي موفقیت

.مرور جلسه ی قبل ،آموزش چگونگي استفاده از پرسش معجزه 1 پنجم

 آسا

 .آموزش استفاده از تكنیک واژه مهم به جای2

ی دیگری برای تفكر ،احساس و رفتار به جای آنچه االن انجام هاکمک به اعضاء برای اینكه راه

 ا تجربه کنند، جمع بندی و خالصه ی جلسهدهند را پیدا کرده احساسات جدیدی رمي

شود تا ظرف شش ماه آینده،هر هفته یک بار نفر مي.به عنوان تكنیک از همسران خواسته 1 مرور جلسه ی قبل ،ایجاد تثبیت وتقویت رفتارهای نوین ششم

 مقابل را با رفتاری غافلگیر و خوشحال نمایند، جمع بندی و خالصه ی جلسه

بررسي اثرات مفید جلسات درمان ،جمع بندی ، ی جلساتمرور همه  هفتم

و نتیجه گیری و تعیین اینكه آیا اعضاء به اهداف خود دست یافته 

 اند.اجرای پس آزمون

----------- 

 

ی توصیفي افراد شرکت کننده در پژوهش را ها، شاخص3جدول  نتایج

 دهد. نشان مي

 
 ای حفظ رابطه گروه آزمایش و کنترل به تفکیک مراحل سنجش در مردان و زنان. میانگین و انحراف معیار راهبرده3جدول 

 انحراف معیار میانگین مرحله سنجش مردان

 کنترل حل محورراه غنی سازی کنترل حل محورراه غنی سازی

 512/1 070/2 113/1 38/20 57/20 29/19 پیش آزمون اطمینان بخشی

 890/1 215/3 254/1 71/20 00/23 71/24 پس آزمون

 813/1 288/3 397/1 57/20 86/22 43/24 پیگیری

 787/0 000/1 069/1 43/20 00/21 14/21 پیش آزمون گشودگی

 976/0 577/0 610/2 59/20 00/24 86/24 پس آزمون

 134/1 535/0 628/2 49/20 57/23 71/24 پیگیری

 690/0 756/0 900/0 86/13 29/14 86/13 پیش آزمون مدیریت تعارض

 678/0 380/1 732/1 47/13 29/18 00/19 پس آزمون

 380/1 900/0 890/1 29/14 86/17 71/18 پیگیری

 756/0 577/0 535/0 71/13 00/14 57/14 پیش آزمون تقسیم وظایف

 000/1 113/1 380/2 00/14 71/15 00/18 پس آزمون



 
 

 64، سال  4، شماره 1400آبان-مهر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3574

 429/5 690/0 370/2 14/12 86/15 57/17 پیگیری

 683/0 488/0 535/0 14/5 29/5 57/5 پیش آزمون ثبت گراییم

 690/0 102/1 291/1 53/5 29/8 00/8 پس آزمون

 756/0 069/1 574/1 29/5 14/8 86/7 پیگیری

 378/0 014/0 001/0 86/4 53/5 00/5 پیش آزمون نصحیت

 577/0 951/0 380/1 00/5 29/7 29/8 پس آزمون

 816/0 069/1 369/1 12/5 14/7 23/8 پیگیری

 756/0 378/0 069/1 71/6 86/6 14/7 پیش آزمون شبکه اجتماعی

 574/1 976/0 787/0 14/6 57/7 57/8 پس آزمون

 397/1 134/1 951/0 43/6 43/7 29/8 پیگیری

 773/1 309/2 813/1 14/85 00/87 57/86 پیش آزمون نمره کل حفظ رابطه

 512/1 146/5 685/4 43/85 14/104 43/111 پس آزمون

 429/5 259/4 113/5 14/84 86/102 86/109 پیگیری

 انحراف معیار میانگین مرحله سنجش زنان

 کنترل حل محورراه غنی سازی کنترل حل محورراه غنی سازی

 3801 574/1 113/1 71/20 14/21 71/18 پیش آزمون اطمینان بخشی

 464/1 813/1 380/1 86/20 57/23 71/24 پس آزمون

 452/1 902/1 397/1 89/20 43/23 43/24 پیگیری

 535/0 900/0 816/0 57/20 14/21 00/21 پیش آزمون گشودگی

 816/0 951/0 890/1 00/21 71/23 71/24 پس آزمون

 820/0 932/0 618/1 08/21 56/22 57/24 پیگیری

 787/0 756/0 690/0 57/13 29/14 86/13 پیش آزمون مدیریت تعارض

 952/1 512/1 215/1 86/14 43/18 14/19 پس آزمون

 799/1 414/1 604/1 71/14 00/18 71/18 پیگیری

 816/0 951/0 756/0 00/14 29/14 71/14 پیش آزمون تقسیم وظایف

 690/0 937/0 976/1 14/14 25/14 71/17 پس آزمون

 787/0 976/0 225/2 57/14 43/15 43/17 پیگیری

 535/0 787/0 488/0 57/5 57/5 71/5 پیش آزمون گراییمثبت 

 690/0 535/0 069/1 86/5 43/8 86/8 پس آزمون

 000/1 756/0 254/1 00/6 29/8 71/8 پیگیری

 488/0 001/0 001/0 29/4 00/4 00/4 پیش آزمون نصحیت

 787/0 718/1 000/1 57/4 57/7 00/8 پس آزمون

 743/0 988/1 234/1 53/4 47/7 52/7 پیگیری

 134/1 976/0 900/0 57/6 43/7 86/6 پیش آزمون شبکه اجتماعی

 704/1 001/0 816/0 71/5 00/8 00/9 پس آزمون

 709/1 378/0 691/0 79/5 86/7 32/8 پیگیری
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 976/1 545/2 410/2 29/85 86/87 86/84 پیش آزمون نمره کل حفظ رابطه

 416/5 193/2 298/4 00/87 14/105 14/112 پس آزمون

 769/5 773/1 198/4 43/87 14/104 57/110 پیگیری

 

شود نمرات پس آزمون نسبت مشاهده مي2طور که در جدولهمان

های آن در راهبردهای حفظ رابطه و مولفه آزمون تاببه پیش

های درماني بیشتر از گروه کنترل است که این نشان دهنده آن گروه

اند. تاثیر داشتهحفظ رابطه  یراهبردهابهبود ها بر است که درمان

همچنین نمرات پیگیری تغییر محسوسي نكرده است که نشان دهنده 

 هاجهت نرمال بودن داده .ها ماندگار بوده استآن است که درمان

نفر بودند و به همین جهت  از  50در هر گروه تعداد نفرات کمتر از 

مال بودن توزیع نمرات شده آزمون شاپیرو استفاده برای بررسي نر

است. از آنجایي که سطح معناداری مقادیر به دست آمده بزرگتر 

برای بررسي همچنین  باشند.باشد، توزیع نمرات نرمال ميمي 5/0از 

شده در پژوهش حاضر از دو  نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهده

 2و کشیدگي 1شاخص رایج برای بررسي نرمال بودن، شامل کجي

در  های پژوهشمتغیرو کشیدگي مقدار چولگي که  تفاده شداس

از  هادهد توزیع متغیراین نشان ميکه  ( قرار دارد2تا  -2بازه )

 ند.کشیدگي نرمال برخوردارچولگي و 

نشان داد که که  ام باکس موننتایج آز 4های جدول بر اساس داده

شد، این بامي 05/0تر از آمده بزرگدستداری بهچون سطح معني

های های تحقیق فرض تساوی ماتریسنشان دهنده آن است داده

زیر سؤال نبرده است. بنابراین پیش فرض  کوواریانس را-واریانس

 .ووایانس برقرار استک-های واریانسهمگني ماتریس

آمده دستنتایج آزمون لوین نشان داد که  سطح معناداری به

خطاها  رط همگني واریانسباشد. بنابراین شمي 05/0تر از بزرگ

 .رعایت شده است

همچنین نتایج نتایج همگني شیب خط رگرسیون نشان داد که سطح 

باشد مي 05/0داری اثر تعامل گروه و پیش آزمون بزرگتر از معني

خط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش  بنابراین فرضیه همگني شیب

                                                           
1. skewness 

2. kurtosis 

یب خط شود. از آنجایي که پیش فرض همگني شپذیرفته مي

 .باشدرگرسیون برقرار مي

براساس نتایج آزمون کرویت موچلي مقدار سطح معناداری برای 

به دست آمده است. لذا فرض  001/0متغیرهای پژوهش برابر 

ها و به در نتیجه از فرض یكسان بودن واریانس شود.کرویت رد مي

تر شرط همگني ماتریس کواریانس اطمینان حاصل ای دقیقگونه

صورت گرفته است. در نتیجه  Fو لذا تخطي از الگوی آماری نشد 

برای  3گیرز-وسهاهای جایگزین محافظه کارانه گریناز آزمون

 شد.بررسي اثرات درون آزمودني درمان استفاده 

س پآزمون، گروهي زمان(: تغییرات در بین پیشعامل)متغیر درون

 آزمون و پیگیری

ي های آزمایشي غنبین گروه گروه)متغیر بین گروهي(: تغییرات

 حل محور و کنترلسازی، راه

گروهي)عامل زمان(  دهد که اثر متغیر دروننشان مي 8نتایج جدول 

(؛ یعني ≥001/0Pمعنادار است) حفظ رابطه یراهبردهابر ابعاد 

ها در پس آزمون و پیگیری نمرات راهبردهای حفظ رابطه بین گروه

دار وجود دارد. اثر متغیر بین آزمون تفاوت معنانسبت به پیش

؛ F=978/5ها نیز در افزایش اطمینان بخشي)گروهي مداخله

001/0=sig(گشودگي ،)292/23=F 001/0؛=sig مدیریت ،)

؛ F=033/17(، تقسیم وظایف)sig=001/0؛ F=400/37تعارض )

001/0=sigمثبت ،)(621/29گرایي=F 001/0؛=sig نصیحت ،)

(554/27=F 001/0؛=sigو ش )(276/17بكه اجتماعي=F ؛

001/0=sigغني برنامه آموزش ( معنادار است. یعني انجام مداخله 

محور توانسته  حل راه مدت کوتاه برنامه آموزش و ارتباط سازی

کنترل  است نمرات راهبردهای حفظ رابطه را نسبت به به گروه

افزایش دهند. همچنین عامل جنسیت و تعامل گروه/جنسیت معنادار 

3. Greenhouse-Geisser 
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 ارتباط سازی غني برنامه نبودند نشان دهنده اثربخش بودن آموزش

محور به یک اندازه بر زوجین  حل راه مدت کوتاه برنامه آموزش و

.است

 

 حله اجراراهبردهای حفظ رابطه در سه مر مكرر گیریواریانس اندازه تحلیل نتایج .4جدول 
 توان آماری ضریب تاثیر داریمعني Fآماره  منابع تغییر متغیرهای پژوهش

 999/0 784/0 001/0 495/130 زمان درون گروهي اطمینان بخشي

 999/0 709/0 001/0 768/43 زمان*گروه

 065/0 004/0 752/0 131/0 زمان*جنسیت

 079/0 011/0 852/0 192/0 زمان*گروه*جنسیت

 - - - - طاخ

 852/0 249/0 006/0 978/5 گروه بین گروهي

 067/0 004/0 692/0 159/0 جنسیت

 076/0 010/0 835/0 182/0 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 774/0 001/0 356/123 زمان درون گروهي گشودگي

 999/0 592/0 001/0 143/26 زمان*گروه

 072/0 005/0 705/0 189/0 زمان*جنسیت

 090/0 014/0 810/0 254/0 زمان*گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 564/0 001/0 92/23 گروه بین گروهي

 055/0 001/0 825/0 050/0 جنسیت

 078/0 011/0 825/0 193/0 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 798/0 001/0 990/141 زمان درون گروهي مدیریت تعارض

 999/0 564/0 001/0 288/23 *گروهزمان

 143/0 019/0 441/0 712/0 زمان*جنسیت

 116/0 021/0 742/0 383/0 زمان*گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 675/0 001/0 400/37 گروه بین گروهي

 085/0 009/0 579/0 313/0 جنسیت

 066/0 006/0 895/0 111/0 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 997/0 272/0 001/0 438/13 زمان درون گروهي تقسیم وظایف

 925/0 231/0 001/0 397/5 زمان*گروه

 144/0 018/0 481/0 667/0 زمان*جنسیت

 278/0 056/0 371/0 068/1 زمان*گروه*جنسیت

 - - - - خطا
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 999/0 486/0 001/0 033/17 گروه بین گروهي

 088/0 009/0 562/0 343/0 جنسیت

 171/0 041/0 469/0 772/0 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 792/0 001/0 750/136 زمان درون گروهي مثبت گرایي

 999/0 603/0 001/0 313/27 زمان*گروه

 142/0 020/0 413/0 750/0 زمان*جنسیت

 145/0 030/0 603/0 563/0 زمان*گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 622/0 001/0 621/29 گروه يبین گروه

 514/0 105/0 048/0 206/4 جنسیت

 106/0 021/0 688/0 379/0 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 790/0 001/0 328/135 زمان درون گروهي نصحیت

 999/0 615/0 001/0 781/28 زمان*گروه

 441/0 080/0 079/0 109/3 زمان*جنسیت

 192/0 043/0 469/0 813/0 جنسیتزمان*گروه*

 - - - - خطا

 999/0 605/0 001/0 554/27 گروه بین گروهي

 361/0 70/0 108/0 715/2 جنسیت

 097/0 017/0 730/0 317/0 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 

 826/0 184/0 005/0 122/8 زمان درون گروهي شبكه اجتماعي

 997/0 413/0 001/0 656/12 زمان*گروه

 057/0 002/0 835/0 091/0 زمان*جنسیت

 254/0 061/0 328/0 160/1 زمان*گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 999/0 490/0 001/0 276/17 گروه بین گروهي

 068/0 005/0 687/0 165/0 جنسیت

 213/0 053/0 373/0 013/1 گروه*جنسیت

 - - - - خطا

 پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش مراحل راهبردهای حفظ رابطه در فرونيبن تعقیبي آزمون نتایج .5جدول 

 معني داری تفاوت میانگین تفاوت مراحل میانگین تعدیل شده متغیرهای پژوهش

 001/0 -786/2* پس آزمون-پیش آزمون 14/20 پیش آزمون اطمینان بخشي

 001/0 -619/2* پیگیری-پیش آزمون 93/22 پس آزمون

 069/0 167/0 پیگیری-پس آزمون 76/22 پیگیری
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 001/0 -262/2* س آزمونپ-پیش آزمون 88/20 پیش آزمون گشودگي

 001/0 -119/2* پیگیری-پیش آزمون 14/23 پس آزمون

 099/0 143/0 پیگیری-پس آزمون 00/23 پیگیری

 001/0 -310/3* پس آزمون-پیش آزمون 95/13 پیش آزمون مدیریت تعارض

 001/0 -095/3* پیگیری-پیش آزمون 26/17 س آزمونپ

 235/0 214/0 پیگیری-پس آزمون 05/17 پیگیری

 001/0 -619/1* پس آزمون-پیش آزمون 21/14 پیش آزمون تقسیم وظایف

 009/0 -286/1* پیگیری-پیش آزمون 83/15 پس آزمون

 922/0 333/0 پیگیری-پس آزمون 50/15 پیگیری

 001/0 -952/1* پس آزمون-پیش آزمون 476/5 آزمون پیش مثبت گرایي

 001/0 -905/1* پیگیری-پیش آزمون 429/7 پس آزمون

 999/0 048/0 پیگیری-پس آزمون 381/7 پیگیری

 001/0 -262/2* پس آزمون-پیش آزمون 52/4 پیش آزمون نصحیت

 001/0 -167/2* پیگیری-پیش آزمون 79/6 پس آزمون

 523/0 095/0 پیگیری-آزمون پس 69/60 پیگیری

 014/0 -571/0* پس آزمون-پیش آزمون 929/6 پیش آزمون شبكه اجتماعي

 025/0 -524/0* پیگیری-پیش آزمون 500/7 پس آزمون

 999/0 048/0 پیگیری-پس آزمون 452/7 پیگیری

 

به منظور مشخص نمودن اینكه راهبردهای حفظ رابطه در کدام 

تعقیبي بن فروني  دارند از آزمون عني داریمرحله با هم تفاوت م

ها پرداخته شده است. استفاده شد که به مقایسه دو به دو میانگین

 و ارتباط سازی غني برنامه دهد که آموزشنشان مي  9جدول

بر ابعاد راهبردهای  محور حل راه مدت کوتاه برنامه آموزش

داری یر معنيحفظ رابطه در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تاث

 برنامه داشته است. در ادامه برای بررسي تفاوت اثربخشي آموزش

محور بر  حل راه مدت کوتاه برنامه آموزش و ارتباط سازی غني

فروني)برای ابعاد راهبردهای حفظ رابطه از آزمون تعقیبي بن

های مداخله( استفاده شده است که نتایج مقایسه اثربخشي گروه

 .استآمده  10در جدول 

 ثرتر بر راهبردهای حفظ رابطهی زوجي با آزمون تعقیبي بن فروني به منظور تعیین تاثیر روش مومقایسه . 6جدول 

 معناداری تفاوت میانگین گروه مبنا با گروه مقایسه متغیرها

 999/0 286/0 حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه اطمینان بخشي

 009/0 024/2* با گروه کنترلتفاوت گروه غني سازی 

 028/0 738/1* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه

 445/0 643/0 حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه گشودگي

 001/0 833/2* تفاوت گروه غني سازی با گروه کنترل

 001/0 190/2* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه

 999/0 357/0 حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه یریت تعارضمد

 001/0 204/3* تفاوت گروه غني سازی با گروه کنترل

 001/0 667/2* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه



 
 

 و همكاران بهاریزهرا       فزایش راهبردهای حفظ رابطهحل محور در ا-مدت راهش برنامه کوتاهسازی ارتباط و آموزهم سنجي اثربخشي آموزش برنامه غني -3579

 011/0 -548/1* حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه تقسیم وظایف

 001/0 -905/2* سازی با گروه کنترلتفاوت گروه غني 

 030/0 -357/1* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه

 999/0 119/0 حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه مثبت گرایي

 001/0 952/1* تفاوت گروه غني سازی با گروه کنترل

 001/0 833/1* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه

 388/0 467/0 حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه نصحیت

 001/0 176/2* تفاوت گروه غني سازی با گروه کنترل

 001/0 690/1* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه

 219/0 619/0 حل محورتفاوت غني سازی با گروه درمان راه شبكه اجتماعي

 001/0 929/1* ني سازی با گروه کنترلتفاوت گروه غ

 001/0 310/1* حل محور با گروه کنترلتفاوت گروه درمان راه

 نتایج نشان داد که تفاوت میانگین آموزش 6با توجه به جدول 

با گروه کنترل بیشتر از تفاوت میانگین  ارتباط سازی غني برنامه

ترل است که محور با گروه کن حل راه مدت کوتاه برنامه آموزش

 ارتباط سازی غني برنامه این نشان دهنده آن است که آموزش

اثربخشي بیشتری بر افزایش راهبردهای حفظ رابطه دارد. در نتیجه 

 ارتباط سازیغني برنامه آموزش ششم مبني بر اینكه بین اثربخشي

افزایش راهبردهای  در حل محورراه مدتکوتاه برنامه آموزش و

 دارد تایید شد. وجود تفاوت حفظ رابطه
 

 بحث ونتیجه گیری

بین اثربخشي آموزش مبتني بر غني سازی رابطه  هابراساس یافته

و آموزش راه حل محور بر راهبردهای حفظ رابطه تفاوت وجود د 

ارد. نتایج نشان داد آموزش مبتني بر غني سازی ارتباط و آموزش 

مداخالت در راه حل محور بر راهبردهای حفظ رابطه موثر است. 

مرحله پیگیری ماندگار بود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت 

میانگین آموزش مبتني بر غني سازی ارتباط با گروه کنترل بیشتر از 

تفاوت میانگین آموزش راه حل محور با گروه کنترل است که این 

نشان دهنده آن است که آموزش غني سازی ارتباط اثربخشي 

در نتیجه فرضیه ششم مبني . ی حفظ رابطه داردبیشتری بر راهبردها

بر اینكه بین اثربخشي آموزش مبتني بر غني سازی رابطه و آموزش 

راه حل محور تفاوت وجود دارد تایید شد. این یافته بدست آمده با 

همسویي دارد که اثربخشي بیشتر  (21-19)نتایج برخي از تحقیقات 

سبت به آموزش راه حل آموزش مبتني بر غني سازی رابطه را ن

 محور را نشان داده است. 

توان گفت که آموزش ميدر تبیین این نتیجه به دست آمده 

مبتني بر غني سازی ارتباط کاربرد پایدار و متمرکز مجموعه ای 

این ویژگي به درمانگر اجازه . از تكنیكهای اختصاصي است

کند، دهد در فرایند درمان و گفت و شنود زوجها مداخله مي

عملكرد زوج را ارتقاء دهد و حرکت به سمت راه حل را تسریع 

.  چهار تكنیک ویژه برای غني سازی ارتباط عبارتند از (11)کند 

: عیب یابي، تبدیل شدن، دوپاره شدن و اصالح. عیب یابي اولین 

باشد و به دو قسمت عیب یابي ميتكنیک غني سازی ارتباط 

درمانگر در واکنش . شودميسیم مراجع و عیب یابي درمانگر تق

یا در ، به اعتراض هر کدام از طرفین رابطه در مورد فرایند درمان

واکنش به هر کدام از طرفین رابطه که چنان احساساتي شده اند 

توانند در فرایند درمان شرکت کنند از ميکه درحال حاضر ن

ه دارد کند. عیب یابي مراجع دو مولفميتكنیک عیب یابي استفاده 

کند مي: اول استفاده از همدلي در شناسایي هر آنچه مراجع تجربه 

شود و دوم درمانگر دیدگاه خود را در مورد ميو سد راه درمان 

درمانگر به ، در اجرای این تكنیک. دهدميتجربه ی مراجع انتقال 

کند که فرد احساس کند ميمیزان الزم و تا زماني اقدام به همدلي 

خواهد بگوید را ميد به صورت غیر تدافعي آنچه درمانگر توانمي
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. (22)تواند وارد فرایند درمان شود ميبشنود یا حس کند دوباره 

در عیب یابي درمانگر، درمانگر منابع اطالعاتي مرتبط را به منظور 

راهنمایي طرفین رابطه و گسترش چشم انداز پیش روی آنها 

. (23)کند  ميوبرو هستند معرفي درمورد مسائلي که زوج با آنها ر

با این حال، . کندميتمرکز  هادرمانگر راه حل محور بر راه حل

بسیاری از درمانگران سنتي این رویكرد بگونه ای آموزش دیده 

کنند که هدفشان مشكل و آسیب شناسي مياند و جهت گیری 

ممكن ، در این صورت عالوه بر برجسته سازی موارد منفي. است

ست با تالش برای هدایت مراجع به سویي که خودش ا

باعث ایجاد نوعي رویارویي ) مقاومت ( شوند. در ، خواهدمين

صورتي که گفت و شنودهای صمیمانه در محوریت مطلق فرایند 

، درماني غني سازی ارتباط قرار دارند و طراحي شده اند تا ادراك

. در درمان (24)صمیمیت و پذیرش تعمق یافته را تقویت کنند 

شود تا رابطه ميقدرت انتخاب داده  هاغني سازی ارتباط به زوج

بوسیله آموزش چگونگي دست یافتن به ، ی بهتری داشته باشند

این هدف. در ضمن، در زمینه مشكالت رابطه مدل غني سازی 

ی خود را از طریق گفت و هاراه حل هاخواهد زوجميارتباط 

پیدا ميي کنند تا راه حل رضایت بخش دائشنود بازبیني و ارزیاب

شود که کامال با رابطه همخواني داشته باشد.در مورد مشكالت 

این یعني آغاز گفت و شنود در بستری منظم برای کمک ، پایدار

کنند چنین ميتالش  هابه حصول اطمینان از این مسئله که زوج

ی مثال در . برا(22)مشكالتي را قابل زندگي )قابل تحمل( کنند 

شد از زوجین ميجلسه ای که مهارت بیان گری آموزش داده 

که در ، خواسته شد هر کدام یک مسئله واقعي را انتخاب کنند

خب حاال از . با  اعضای خانواده همسر خود دارند، زندگي خود

خواهم با طرف دیگر رابطه صحبت کنید، انگار که او ميشما 

کنید ميتنها کاری که . داریدشخصي است که شما با اومشكل 

این است که به طرف مقابل خود بگویید شخصي که با اوصحبت 

لطفا حتما با اشاره به . کنید چه کسي است و سپس شروع کنیدمي

یک نكته مثبت زیربنایي شروع کنید. در طي این اقدام شما را 

خواهم ميراهنمایي خواهم کرد. از طرف دیگر از شخص مقابل 

، ن وانمود کردن به اینكه شخص دیگر است چیزی نگویددر ضم

جز اینكه در جواب به درخواست برای انجام گفت و شنود بگوید 

به پیام بیانگری طرف مقابل خود نظارت خواهم مياما . "بله"

و بررسي کنید که طرف مقابل شما چه میزان دستورالعملها ، کنید

کنید ميرا شخص دیگر تصور کند و درحالي که خود ميرا دنبال 

به حالت تدافعي که به عنوان این ، ایدکه مورد خطاب قرار گرفته

گیرید دقت کنید و سپس به طرف مقابل ميشخص به خود 

در مرحله بعد شخص گوینده دوباره از اول آغاز . بازخورد دهید

شوند تا پیام ميبه این ترتیب زوج ترغیب . کند و..... مي

بنابراین منطقي است که بین . ه آلي ایجاد کنندایدبیانگری

اثربخشي آموزش مبتني بر غني سازی ارتباط و راه حل محور 

تفاوت وجود داشته باشد و آموزش مبتني برغني سازی ارتباط 

اثربخشي بیشتری نسبت به آموزش مبتني بر راه حل محور بر 

 راهبردهای حفظ رابطه زوجین داشته باشد.

 

 ردانیتشکر و قد
له    این قا ته از  م یان    برگرف مه    پا گاه    دکتری نا ــ آزاد دانشـ

اور  و باشد. نویسنده از اساتید راهنما و مشمي اراكواحد مياسال

ــتا با محقق همكاری نمودندکمال ميتما ــاني که در این راسـ کسـ

 تشكر را دارد.

 

 تعارض منافع
 باشد.مياین مطالعه فاقد تضاد منافع 

 

  

  



 
 

 و همكاران بهاریزهرا       فزایش راهبردهای حفظ رابطهحل محور در ا-مدت راهش برنامه کوتاهسازی ارتباط و آموزهم سنجي اثربخشي آموزش برنامه غني -3581

Original Article 

 

Evaluating The Effectiveness of Communication Enrichment Program 

Training and Short-Term Solution-Oriented Program Training in 

Increasing Relationship Maintenance Strategies 

. 

Received: 31/07/2020 - Accepted: 29/09/2021 

 

 
Zahra Bahari1  

Kiyanoush Zahrakar2*  

Zabih Pirani3 

 

 

 
1 PhD Student, Department of 

Psychology, Arak Branch, Islamic 

Azad University, Arak, Iran. 
2 Associate Professor, Department of 

Psychology, Arak Branch, Islamic 

Azad University, Arak, Iran. 

Department of Counseling, Kharazmi 

University, Tehran, Iran. 

(Corresponding Author) 
3 Assistant Professor, Department of 

Psychology, Arak Branch, Islamic 

Azad University, Arak, Iran. 

 

 
 Email: dr_zahrakar@khu.ac.ir 

 Abstract 

Introduction: Considering that family-based retention has beneficial effects 

on society, therefore, in this study, the effectiveness of communication-based 

enrichment education and solution-oriented education on relationship 

maintenance strategies was discussed.  

Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-

test with control group with 45-day follow-up. The statistical population was 

all couples applying for divorce who referred to the Pre-Divorce Counseling 

Center of the Deputy for Prevention of Justice located in Karaj in 1400-99. A 

total of 21 couples who were able to obtain a score lower than (45) in the 

Relationship Strategies Questionnaire using simple random sampling method 

were selected and divided into two experimental groups and one control 

group. (7 sessions of 90 minutes) and solution-oriented training (7 sessions of 

90 minutes), but the control group did not receive any intervention and 

remained on the waiting list. Repeated sampling of Ben Foroni post hoc test 

was used.  

Results:  The results showed that the mentioned treatment in the post-test and 

follow-up stages had a significant effect on the couple's relationship 

maintenance strategies compared to the control group (P <0.05). 

Conclusion: It seems that the intervention in this study can be effective in 

improving the relationship between couples, in this regard; it is suggested to 

do more research to increase external validity. 

Keywords: Enrichment, Solution-Based Relationships, Relationship 

Maintenance Strategies, Divorce Filing Couples  
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