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ارتباطی در بخشودگی، صمیمیت و کیفیت روابط  تصویرسازیاثربخشی آموزش 

 زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد
 

  بتول نوید دهکردی

 شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

که  گیرد میاشويی استوار و شاد وقتی شكل . زندگی زنشود نمیتصادفی ايجاد  طور بهو سالم هرگز  بخش رضايترابطه زناشويی 

را ياد بگیرند و بكار بندند. برای اصالح رابطه زناشويی خود بايد شیوه زندگی  ای رابطهالزم برای چنین  های مهارتزن و شوهر 

دهند. هر زن و  روال زندگی را در جهت رسیدن به اهدافشان تغییر ريزی برنامهرا تغییر دهند و بجای اتالف وقت با همديگر با 

منظمی وجود داشته  ريزی برنامهبايد  ها اولويتدارند. برای رسیدن به آن اهداف و  هايی اولويتو  ها هدفشوهری برای خود 

که هر روز زن و شوهر با همديگر گفتگو کنند. هر روز چند دقیقه از وقتشان را صرف  دهد میباشد و اين مهم زمانی نتیجه 

و از اين قبیل  ها عصبانیت، ها بیم، ها شرمندگی، غرورها و ها خوشیو نا ها خوشی، ها اضطرابهیجانات،  ،ها ترسبیان امیدها، 

نمايند. همچنین بجای فريب دادن يكديگر و مقصر دانستن هم به مبادله احساسات بپردازند. در اين تبادل بايد صبور بود و 

 فتگوی روزانه را به يك رابطه مطلوب هدايت کنند. تا زن و شوهر ياد بگیرند اين گ کشد میچند هفته طول 
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 مقدمه

عشق و محبت عامل پیوند دهنده زن و شوهر و موجب حفظ ثبات روابط آنهاست که می تواند بسیاری از تنش های میان زوج  

ود محوری ها سرپوش بگذارد با اين حال عشق تنها برای تداوم مناسب زناشويی کافی نیست. عوامل ها را محو کرده، بر خ

پاسدار روابط زناشويی عبارتند از: همكاری، تعهد، صمیمیت، وفاداری و اعتماد، اغلب زوجها دراوايل آشنايی تحت تاثیر عشق و 

و در يكديگر توانايی هايی می بینند که وجود خارجی ندارد اما عالقه شديد جنبه های مثبت يكديگر را به مبالغه می گیرند 

زمانی که عشق و عالقه شديد اولیه از بین می رود زن و شوهر تازه متوجه می شوند که آنچه فكر می کردند توهمی بیش نبوده 

حل کنند. اما تجربه چندانی برای است. بسیاری از زوج ها بزودی درمی يابند که مسائل مختلفی دارند که بايد به اتفاق آنها را 

حل و فصل مشترک اين مسائل ندارند. عشق به خودی خود مشكالت موجود را حل نمی کند، با اين حال انگیزه قدرتمندی 

برای غلبه بر آنها فراهم می سازد. واقعیت اين است که اگر زن و شوهر به جای فرار از مشكالت نیروی خود را صرف حل آنها و 

 نیادهای زندگی بكنند بسیاری از ازدواج ها از فروپاشی نجات می يابند.تقويت ب

اساس شكل گیری و رشد خانواده رابطه ی زوجین است. الزمه ی تقويت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز 

نشان وجود داشته باشد، کیفیت و تعامل زوجین با يكديگر می باشد. اگر زن و شوهر همديگر را باور داشته باشند و محبت بی

ثبات زندگیشان رو به فزونی خواهد رفت. اين گونه از ادراک بین فردی، برآمده از درک عاطفی و روانی است و حاصل نقش 

 (.7381های مهمی است که هرکدام از زوجین از همان شروع ازدواج بر عهده گرفته اند )شیبانی، 

ط زناشويی نقش اساسی در ارزيابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد. کیفیت روابط در بیشتر جوامع، بررسی کیفیت رواب

زناشويی مفهومی چند بعدی است که شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین، مانند سازگاری، رضايت، شادمانی، انسجام و تعهد 

روابط زناشويی وجود دارد. رويكرد اول، (. سه رويكرد عمده برای مفهوم سازی کیفیت 5442، 7می شود )پالری و همكاران

( است که کیفیت زناشويی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشويی می داند. رويكرد دوم، 5441) 5مربوط به لیوايز و اسپنیر

ابطه است؛ براساس اين رويكرد، کیفیت زناشويی منعكس کننده ارزيابی کلی فرد از ر (7881) 3مربوط به فینچام و برادبوری

( است. اين رويكرد تلفیقی از رويكرد لیوايز و اسپنیر و رويكرد سیستمی 7888) 0زناشويی است. رويكرد سوم، نظريه مارکس

 بوئن است.

 کیفیت رابطه تا شكل(Uاين منحنی)منحنی طبق.است شده ترسیم يك شكل مانند زندگی روند در زناشويی روابط کیفیت

می کند.  پیدا افزايش زندگی اواخر در و قرار گرفته ناگهانی بهبود يك معرض در سپسکاهش می يابد،  میانسالی دوره ی

عوامل مختلفی بر روی کیفیت روابط زناشويی تأثیر می گذارند، مانند عوامل شخصی از قبیل جنسیت، سالمتی، تربیت 

بل از ازدواج. عوامل ارتباطی از قبیل خانوادگی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شغل، نگرش نسبت به ازدواج و طالق و رابطه ق

مدت ازدواج، تعامالت متقابل، رابطه قبل از ازدواج، حضور فرزندان، تقسیم وظايف و کیفیت روابط زناشويی بین همسران. و 

 عوامل بیرونی از قبیل ويژگی های والدين، طالق والدين، ساير افراد مهم در زندگی فرد و اتفاقات استرس زا )خانجانی و

 (.7387همكاران، 

                                                           
1  .Paleari & etal 
2 . Leviz & Spencer 

3  .Fincham & Bradbury 

4  .Marks 
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چشمگیری تغییر يافته است. نیاز به عشق و صمیمیت و  طور بهاز سويی، امروزه داليل ازدواج و انتظارات همسران از يكديگر 

ايجاد رابطه صمیمانه با همسر و ارضاء نیازهای عاطفی روانی از جمله داليل اصلی زوجهای امروزی برای ازدواج است )اعتمادی، 

7381.) 

، با اين حال اکثر افراد به منظور صمیمیت ازدواج می کند شود نمیارت ديگر، گرچه صمیمیت به رابطة زناشويی محدود به عب

که ريشه بسیاری از مشكالت زناشويی فقدان صمیمیت  دهد می(. مطالعات و تجارب بالینی نیز نشان 5447 2)گريف و مالهرب، 

ن، صمیمیت يك نیاز اساسی و واقعی انسان است و تنها يك تمايل يا آرزو نیست. و مشكالت ارتباطی بین زوج ها است. بنابراي

از اين رو، عدم ارضاء آن می تواند موجب افزايش تعارضات، کاهش رضايت زناشويی و بروز مشكالت عاطفی و روانی گردد 

 (.5447،  6)باگاروزی

گی بین فردی است. مطابق با ديدگاه روان شناسان صمیمی، شامل عاطفه وگرمی، خودافشاگری و نزديكی و وابست روابط

اجتماعی سه عامل عاطفه، اعتماد و خودافشاگری احساس صمیمیت را شكل می دهند. روابط صمیمی، خالقیت، بارآوری و 

يكپارچگی هیجانی را تقوت می کند. صمیمیت با شادکامی، خرسندی و حالت بهزيستی همراه است و ارتباط صمیمی در يك 

 (.5446،  1رضايت بخش نقش وجود دارد )هاتفیلد و رپسون "ه جنسی سالم و کامالرابط

بخشودگی نیز در کیفیت روابط زناشوئی بسیار مهم بوده و از متغییر های تاثیر گذار در روند کیفیت زندگی زوجین محسوب  

 دهد مید که بخشودگی، تشخیص می شود. بخشودگی را دست کشیدن از حق تالفی جويانه متعاقب صدمه وارده، می دانن

(. بخشودگی عمل بی قید و 7888، 8پیش بینی می کند و تالش می نمايد تا برخالف قانون تالفی عمل کنند )سلز و هارگريو

و ذاتاً ارزشمند است حتی اگر با پاسخ منفعالنه روبه رو  گیرد میشرطی است که بدون چشم داشت )جبران متقابل( صورت 

و سالمت طرفین رابطه را  گیرد میخود است يعنی عملی است که به خاطر خود رابطه و خود شخص صورت شود، معطوف به 

خودانگیخته و ناگهانی اتفاق نمی افتد بلكه در طول  طور بهتضمین می کند. بخشودگی آسیبی به فرد بخشنده نمی رساند و 

نه ای ندارد، گرچه ممكن است پیامدهای قرينه ای در پی . قريگیرد میزمان و به صورت جزئی از فرآيند رشد و تحول صورت 

 (.7317،  8داشته باشد و اغلب هم همین طور است )سیمون و سیمون

 وجود به تخطی های ازدواج اثر در که رنجشی گفت توان می و باشد می موفق رابطه يك جزءالينفك کشمكش يا حل تعارض

 مقابل طرف بخشودن برعكس گردد آمیز تعارض موفقیت حل از مانع و کند ديدتش را زوجین تعارض تواند می احتماالً آيد می

 دردناک يا شده مختل رابطه يك به دادن خاتمه برای توانمند و وسیله قوی يك داده صورت که هايی تخلف و ها تخطی برای

 اساسی کاربردهای تواند می ودگیبخش آورد. بنابراين می وجود به خطاکار فرد با مصالحه آشتی و برای را شرايط و باشد می

 منفی حلقه تعامل از طرفین از يكی وقتی باشد. به خصوص داشته مدت کوتاه تعامالت حتی و بلند مدت نتايج رابطه برای

 تواند می خالصه، بخشودگی طور بهدهد.  ادامه را خود رفتارهای منفی ديگر طرف که رسد می نظر به شود، بعید می خارج

تجاوزهای نابخشوده طرف مقابل حاصل شده اند از بین ببرد  و ها تخطی اثر در که را تعارض غیرمؤثر کارهای اهر از استفاده

 (.5440)فینچام و همكاران، 

                                                           
5 . Greeff, A. P., Malherbe, H. L 
6  .Bagarozzi 
7  .Hatfield &Rapson 
8  .Sells & Hargrave 
9  .Simon & Simon 
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مستقیم ترين روش مداخله به منظور ارتقای توانايی های روانی خانواده ها و بهبود کیفیت زندگی زناشوئی، مداخله هايی است 

ی اشخاص و توانايی های شخصی و اجتماعی آنان را تقويت می کند. بنابراين نیاز است آگاهی خانواده نسبت که منابع مقابله ا

به سوء رفتار شناخته شود تا بتوان برای ارتقاء نگرش، اولین قدم که آموزش خانواده ها در مورد سوء رفتار است را برداشت 

رآيندی است که در آن به زوج ها آگاهی و اطالعات و مهمتر اين که به آنها (. تصويرسازی ارتباطی)ايماگوتراپی( ف5447)الدر ، 

آموزش داده می شود که در مورد جنبه های ناخودآگاه روابطشان آگاه شده و ريشه تعارضاتشان، را مورد بررسی قرار دهند، به 

 (.7382يسی، به نقل از و 5442، 74جای اينكه سعی کنند آن را به صورت سطحی حل کنند )لیپثروت 

اين ديدگاه معتقد است که مراحل رشد دوران کودکی به خصوص روابط اولیه فرد با والدين، بر روابط زناشويی تأثیر دارد. 

انتخاب همسر در روابط زناشويی تنها يك فرآيند آگاهانه نیست، بلكه بخش مهمی از آن ناخودآگاه بوده، نتیجة نیاز به تكمیل 

می توانند با درک فرآيندهای ناخودآگاه در  ودکی و التیام زخم های عاطفی است. در اين روش همسرانمراحل ناتمام دوران ک

ی را برای التیام زخم های کودکی و ايجاد رفتارهای سالم ياد بگیرند و با تبديل ازدواج و رابطه هاي مهارتخود و همسرشان، 

 7880؛ لیپثروت،  7883مورد نیاز خود را به دست آورند )هندريكس، ناخودآگاه به ازدواج آگاهانه می توانند عشق و صمیمیت 

 (.7382به نقل از اعتمادی، 

رويكرد تصويرسازی ارتباطی، برنامة آموزش و درمان را برای کمك به زوج ها در جهت اصالح روابطشان ترکیب می کند. قدرت 

و  دهد مید چگونگی و چرايی بروز تعارضات آموزش نظرية تصويرسازی ارتباطی در اين است که نخست به زوج ها در مور

 (.7381)نیلوفری،  دهد میسپس ابزارها و تكنیك هايی برای حل و فصل اين تعارضات در اختیار آنها قرار 

اين نظريه )تصويرسازی ارتباطی(، از نیازهای برآورده نشده با عنوان جراحات ياد می کند و معتقد است که همة افراد علیرغم 

رگ شدن به لحاظ جسمی و بیولوژيكی، از لحاظ عاطفی همچون کودکانی هستند که در پی ارضای نیازهای بی پاسخ خود بز

هستند که مربوط به مراحل اولیة رشدشان است. نیازهايی مانند تأيید، توجه، دلبستگی و در دسترس بودن والدين. اين نیازها 

د ناشی می شود تا زمانی که ارضا نشوند از بین نمی روند. اين نیازها که به خاطر اين که از تكانه های طبیعی برای رش

، در رابطة متعهدانة ازدواج، خود را نشان داده و به شكل دهد میناخودآگاه افراد را به سوی ازدواج با فردی خاص سوق 

ها چنانچه خودآگاه نشوند، پس از پايان انتظاراتی اغلب ناگفته، رابطة زوج ها را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، اين نیاز

سريع مرحلة عشق رمانتیك، رابطة زوج ها را به سمت جنگ قدرت و ايجاد شكاف های فزاينده در رابطه پیش می برند 

 (.5446)هندريكس، 

 در اين تحقیق مسأله اصلی شناسايی تاثیر آموزش تصويرسازی ارتباطی در بخشودگی، صمیمیت و بهبود کیفیت روابط

زناشويی زوجین شهرستان شهرکرد است. بر اين اساس همسرانی که نمی توانند در قالب ارتباط صمیمی احساساتشان را برای 

يكديگر بروز دهند احتماال در جنبه های مختلف زندگی زناشويی دچار مشكل می گردند و يا زوج هايی که قادر نباشند عدم 

ار چرخه ای از گرفتاری های تمام نشدنی می شوند که برای سال ها تكرار می شود. توافق را به توافق تبديل کنند اغلب گرفت

يك اصل مهم در روابط میان انسان ها وجود دارد و آن اين است که، تغییر چشم انداز، به تغییر احساس منجر می شود. طرز 

زش های يكديگر را نفی می کنند دلگیر می تفكر زن و شوهر، احساسات آنها را در قبال يكديگر تعیین می کند. زمانی که ار

 شوند و زمانی که يكديگر را با ديد مثبت نگاه می کنند، خشنود می شوند.

                                                           
10  .Lipthrott 
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(، فاتحی زاده 7380) (، اعتمادی7318(، ساسان پور )7318(، ساسان پور )7318تحقیقات متعددی از قبیل آرمان و همكاران )

(، 7386(، بیات )7386) (، بیات7382(، ويسی )7382عتمادی و همكاران )(، ا7382(، احمدی و همكاران )7380) و احمدی

(، شاه محمدی قهساره و 7381) (، انصاری نژاد و همكاران7381) (، خجسته فر و همكاران7381(، نیلوفری )7381) مساعد

 77(، دی کلرک7383(، اعتمادی و همكاران )7384(، زهتاب نجفی )7388) (، صدر جهانی و همكاران7381همكاران )

ارتباطی بر بسیاری از  تصويرسازی( نشان داده اند که آموزش فنون 5446(، ويگل )5442(، بیتون )5442) 75(، رابینز5447)

حال با توجه به اينكه يكی از راه های افزايش صمیمیت، بخشودگی و بهبود  متغیرهای زناشويی و خانوادگی اثربخش بوده اند.

زيربنايی ارتباط، يكی از  های مهارتبین زوج ها، آموزش به آنهاست و در اين میان آموزش در زمینة کیفیت رابطه ی زناشوئی 

راه های مؤثر می باشد؛ بنابراين، هدف اصلی اين پژوهش، پاسخگويی به اين سؤال است که اثر بخشی آموزش تصويرسازی 

 ان شهرکرد چگونه است؟ارتباطی در بخشودگی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشويی زوجین شهرست

 

 روش

روش تحقیق اين پژوهش از نوع نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد.جامعه آماری اين تحقیق 

تماعی مراجعه کرده اند می باشد.تعداد شهرستان شهرکرد که حداقل يك بار به مرکز مشاوره ی کلینیك تامین اج زوجینکلیه 

زوج ديگر به عنوان گروه کنترل  34زوج از مراجعین به مرکز مشاوره تامین اجتماعی به عنوان گروه آزمايش و تعداد  34

)شاهد( از کل جمعیت زوجین شهرستان شهرکرد به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به هدف اصلی اين پژوهش از روش 

 یری در دسترس استفاده شد.نمونه گ

مالک های ورود زوجین به مطالعه عبارت بودند از حداقل پنج سال از ازدواج آنها گذشته باشد، در کیفیت روابط زناشويی 

دارای يك مشكلی باشند، حداقل يكبار به مرکز مشاوره تامین اجتماعی مراجعه نموده باشند، موافقت خود را در خصوص 

زشی اعالم نمايند، زوجین هر دو شاغل باشند، حداقل يك فرزند داشته باشند و هر دو تحصیالت شرکت در جلسات آمو

 دانشگاهی داشته باشند.

 ابزار جمع آوری اطالعات شامل سه پرسشنامه بود که در زير شرح داده شده است.

( با اندک تغییرات و 7883)اين پرسشنامه استاندارد بوده بر اساس تامپسون و والكر  پرسشنامه صمیمیت زناشویی:

گويه است که هشت بعد: عاطفه، بیانگری،  35شهرستان شهرکرد تنظیم گرديد و شامل  زوجیناصالحات منطبق بر وضعیت 

سازگاری همبستگی، رابطه جنسی، حل تعارض ، خود مختاری و هويت را شامل می شود. پاسخ ها براساس مقیاس پنج ارزشی 

 ( ارزش گذاری می شوند. 7( کامالً مخالف )5(، مخالف )3(، بی نظر )0(، موافق )2موافق )لیكرت و به صورت کامالً 

( تهیه شده است. اين پرسشنامه، متشكل از 7883پرسشنامه سنجش صمیمیت زناشويی در خانواده: توسط والكر و تامپسون )

محاسبه نمودند. در پژوهش های  81/4ای کرونباخ را ( پايايی اين ابزار به روش آلف7883ماده بوده است. والكر و تامپسون ) 35

( در مطالعه خود پايايی اين 7387داخلی نیز روايی و پايايی اين مقیاس مورد بررسی قرار گرفته است. نادری و آزادمنش )

یز به روش گزارش نمودند. همچنین آنها روايی پرسشنامه را ن 83/4و به روش تنصیف 84/4مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 

                                                           
11-De keierk, j.h. 
12 ROBINS,C.A. 
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صوری بررسی کردند و اساتید روانشناسی و مشاوره آن را دارای روايی مناسبی دانستند. در پژوهش حاضر نیز، ضريب آلفای 

 به دست آمد. 82/4کرونباخ برای پرسشنامه مذکور

( تنظیم 7888اين پرسشنامه استاندارد بوده و بر اساس ديدگاه پوالرد و همكارانش ) پرسشنامه بخشودگی زناشویی:

(، 3(، بی نظر )0(، موافق )2گويه است. پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج ارزشی و به صورت کامالً موافق ) 04گرديده و شامل 

( ارزش گذاری شده است. پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده: توسط پوالرد، اندرسون، اندرسون 7( کامالً مخالف )5مخالف )

ماده بوده و از دو بخش تشكیل شده است. ماده اول آن  04. اين پرسشنامه، متشكل از ( تهیه شده است7888و همكاران )

(، در تحقیقی بر 7888ماده ديگر به روابط زناشويی فعلی مربوط است. پوالرد و همكاران ) 54مربوط به روابط خانواده اصلی و 

(، در مطالعه ای بر روی ی 7385و بهاری ) گزارش کردند. سیف 83/4مرد، ضريب آلفای کرونباخ را  773زن و  558روی 

به دست آوردند. پوالرد و همكاران  4882نفر از متأهلین شهر شهرکرد، پايايی کل آزمون را به روش آلفای کرونباخ  166نمونه 

نفری، اين پرسشنامه را بامقیاس  305( برای بررسی روايی پرسشنامه بخشش خانواده، با استفاده از ی نمونه 7888)

خودمختاری ورتینگتون و مقیاس اخالق رابطه ای همبسته کردند. نتايج تحلیل نشان دادکه خرده مقیاسهای اين پرسشنامه از 

به دست  87/4روايی همگرای مطلوبی برخوردار هستند. در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مذکور 

 آمد.

( تنظیم 7882سشنامه استاندارد بوده و بر اساس ديدگاه باسبی و همكاران )اين پر پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی:

(، 3(، بی نظر )0(، موافق )2گويه است. پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج ارزشی و به صورت کامالً موافق ) 70گرديد که شامل 

 ( ارزش گذاری شده است.7( کامالً مخالف )5مخالف )

( برای سه خرده مقیاس توافق، رضايت، 5442رونباخ در مطالعه هولیست، کودی و میلر )پايايی پرسشنامه به شیوه آلفای ک

(، ضرايب آلفای کرونباخ و تنصیف 7384گزارش شده است.در پژوهش يوسفی ) 84/4و  84/4، 18/4انسجام به ترتیب از 

ده، به تفكیك جنس رضايت بخش و ماده و عامل های چهارگانه استخراج ش 70پرسشنامه کیفیت زناشويی در کل نمونه برای 

 باال بوده که حاکی از همگونی و همسانی ماده های پرسشنامه هستند.

روايی پرسشنامه ی کیفیت زناشويی در ارتباط با مفاهیم مبتنی بر سازه های از قبیل رضايت زناشويی، همبستگی زوجین و 

امل های پرسشنامه ی کیفیت زناشويی با پرسشنامه های توافق زوجین آزمون شد. جدول زير ضرايب روايی، معنادار بین ع

(. در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای P<447/4) مالک را نشان می دهد. که در همه آن ها رابطه در سطح معناداری بوده است

 به دست آمد. 84/4کرونباخ برای پرسشنامه مذکور 

پرسشنامه در میان زوجین شهر شهرکرد توزيع  64مقدماتی، تعداد )ثبات درونی( پرسشنامه، در يك مطالعه  برای تعیین پايايی

شد که در نهايت میزان آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد . پايايی هر يك از عوامل نیز جداگانه محاسبه شد 

( و کیفیت 82/4) ناشويی(، بخشودگی ز87/4) که بر اين اساس میزان آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه صمیمیت زناشويی

 ( است .که پايايی درونی سواالت پرسشنامه را تأيید نمود. 84/4) روابط زناشويی

است می  82/4برای پرسشنامه های تحت بررسی متغیر با توجه به اينكه مقدار آلفای کرونباخ برای کلیه پرسشنامه ها بیشتر از 

 طح مطلوبی می باشد.توان گفت که پايايی پرسشنامه های تحت بررسی در س
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  روش جمع آوری اطالعات:

بخشی از اطالعات از طريق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از متون معتبر علمی در خصوص متغیر های مهم و اثر گذار 

 بدست آمد. زوجینتحقیق جمع آوری شد و بخشی ديگر از طريق پرسشنامه و به صورت میدانی از 

 

 یل: های تجزیه و تحل روش

در اين تحقیق از روش های آمار توصیفی )فراوانی، درصد، نمودار و میانگین( برای توصیف و طبقه بندی داده ها، برای تعیین 

پايايی پرسشنامه ها از آلفای کرانباخ، و برای آزمون فرضیات، میانگین های نمرات اختالفی پیش تست و پس تست دو گروه 

( مورد بررسی قرار گرفت. MANCOVAو تحلیل کوواريانس چند متغیری)مانكوا  آزمايشی و کنترل از طريق تجزيه

 انجام شد. 78نسخه  Spssهمچنین محاسبات فوق با نرم افزار 

 

 یافته ها

میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و ازمایش و جنسیت بر اساس  .1جدول 

 اشوییبخشودگی، صمیمیت و کیفیت روابط زن

 پس آزمون پیش آزمون متغیرها

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین گروهها 

 بخشودگی

 65/2 7/730 86/1 23/758 آزمايش

 03/1 78/734 38/1 7/734 کنترل

 03/6 72/735 25/1 82/734 مرد

 58/1 73/735 26/1 68/758 زن

 صمیمیت

 02/2 05/777 55/77 15/740 آزمايش

 57/77 62/740 50/77 28/740 کنترل

 08/8 12/741 73/77 82/740 مرد

 07/8 35/748 35/77 32/740 زن

 کیفیت روابط زناشويی

 5/7 3/23 40/2 02/02 آزمايش

 41/2 01/02 41/2 04/02 کنترل

 66/8 78/24 63/0 0/06 مرد

 36/8 28/08 37/2 01/00 زن

 

میددانگین و انحددراف اسددتاندارد پددیش آزمددون و پددس آزمددون دو روه ازمددايش و کنتددرل و مددرد و جدددول فددوق نتددايج مقايسدده 

زن را بددا توجدده بدده سدده متغیددر بخشددودگی، صددمیمیت و کیفیددت روابددط زناشددويی نشددان مددی دهددد نتددايج بیددانگر تفدداوت    
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وه زن و مدرد تفداوت   میانگین هدای دو گدروه آزمدايش و کنتدرل و تغییدرات در نمدرات پدس آزمدون مدی باشدد امدا در دو گدر            

 زيادی در نمرات پیش و پس آزمون مشاهده نمی شود.

نتایج آزمون تحلیل مانکوا تفاوت میانگینهای گروه آزمایش و کنترل در بخشودگی، صمیمیت و کیفیت  .2جدول 

 روابط زناشویی

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

توان 

 اریام

 بخشودگی

 7 444/4 41/00 32/7372 7 32/7372 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
527/251 7 527/251 66/71 444/4 88/4 

 - - - 820/58 772 713/3035 خطا

 صمیمیت

 7 444/4 27/740 788/3865 7 788/3865 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
665/7354 7 665/7354 83/30 444/4 7 

 - - - 874/31 772 677/0328 خطا

کیفیت روابط 

 زناشويی

 7 444/4 1/18 053/3377 7 053/3377 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
811/7847 7 811/7847 31/03 444/4 7 

 - - - 20/07 772 653/0111 خطا

 

جدددول فددوق نتددايج آزمددون مددانكوا بررسددی تفدداوت میددانگین هددای دو گددروه آزمددايش و کنتددرل در متغیرهددای بخشددودگی،   

بیدانگر ايدن اسدت کده فدرض       42/4در سدطح معنداداری    Fیمیت و کیفیدت روابدط زناشدويی را نشدان مدی دهدد میدزان        صدم 

صفر مبنی بر تصادفی بودن تغییرات نتدايج پدس ازمدون نسدبت بده پدیش آزمدون بدر اثدر آمدوزش تصويرسدازی ارتبداطی بده              

ن بخشدودگی، صدمیمیت و کیفیدت روابدط     گروه ازمايش رد مدی شدود بده عبدارت ديگدر امدوزش تصويرسدازی ارتبداطی میدزا         

زناشددويی زوجددین را افددزايش مددی دهددد و تفدداوت بددین دو گددروه در متغیرهددای بخشددودگی، صددمیمیت و کیفیددت روابددط      

زناشويی معنادار است.همچنین توان آمداری در سده متغیدر يدك مدی باشدد يعندی امكدان اينكده فدرض صدفر اشدتباها تايیدد              

 شود وجود ندارد.  
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 زمون تحلیل مانکوا تفاوت میانگینهای دو گروه در ابعاد متغیر بخشودگی روابط زناشویینتایج آ .3 جدول

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

توان 

 اماری

 واقع بینانه

 7 444/4 45/06 585/750 7 585/750 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
231/38 7 231/38 51/70 444/7 86/4 

 - - - 1/5 773 720/342 خطا

 تصديق خطا

 7 444/4 8/08 517/703 7 517/703 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
040/702 7 040/702 23/08 444/4 7 

 - - - 836/5 773 151/337 خطا

 جبران عمل

 80/4 447/4 12/75 68/0 7 68/0 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
021/08 7 021/08 8/8 443/4 80/4 

 - - - 038/2 773 60/670 خطا

 دلجويی

 88/4 444/4 70/78 363/747 7 363/747 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
006/26 7 006/26 66/74 447/4 88/4 

 - - - 038/2 773 350/288 خطا

احساس 

 بهبودی

 7 444/4 12/37 842/723 7 842/723 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
843/73 7 843/73 86/5 48/4 38/4 

 - - - 801/0 773 105/201 خطا

 

جدددول فددوق نتددايج آزمددون مددانكوا بررسددی تفدداوت میددانگین هددای دو گددروه آزمددايش و کنتددرل در ابعدداد متغیددر بخشددودگی  

بیددانگر ايددن اسددت کدده فددرض صددفر مبنددی بددر    42/4در سددطح معندداداری  Fروابددط زناشددويی را نشددان مددی دهددد میددزان  

تصادفی بودن تغییرات نتايج پس ازمدون نسدبت بده پدیش آزمدون بدر اثدر آمدوزش تصويرسدازی ارتبداطی بده گدروه آزمدايش              

رد مددی شددود توجدده بدده ابعدداد متغیددر بخشددودگی روابددط زناشددويی حدداکی از ايددن اسددت کدده امددوزش تصويرسددازی ارتبدداطی   

امدا در بعدد    ).(P≤0/05ه تفداوت دو گدروه در ابعداد واقعبینانده، تصدديق خطدا، جبدران عمدل ودلجدويی شدده اسدت            منجر بد 

  ).(P≥0/05احساس بهبودی تفاوت معنادار نیست .
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 نتایج آزمون تحلیل مانکوا تفاوت میانگین های دو گروه در ابعاد متغیر صمیمیت روابط زناشویی .4جدول 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

وع مجم

 مجذورات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

توان 

 اماری

 عاطفه

 88/4 444/4 86/71 281/37 7 281/37 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
888/35 7 888/35 62/78 444/4 88/4 

 - -  168/7 774 283/780 خطا

 بیانگری

 425/4 8/4 476/4 487/4 7 487/4 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
481/2 7 481/2 447/7 3/4 76/4 

 - -  487/2 774 822/228 خطا

 سازگاری

 7 444/4 83/60 465/700 7 465/700 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
622/36 7 622/36 25/76 444/4 88/4 

 - -  578/5 774 406/500 خطا

 همبستگی

 7 444/4 01/58 320/731 7 320/731 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
72/743 7 72/743 73/55 444/4 88/4 

 - -  66/0 774 285/275 خطا

رابطه 

 جنسی

 61/4 47/4 82/2 253/37 7 253/37 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
863/776 7 863/776 13/57 444/4 88/4 

 - -  387/2 774 86/287 خطا

 حل تعارض

 7 444/4 88/85 680/85 7 680/85 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
588/04 7 588/04 35/02 444/4 7 

 - -  88/4 774 847/81 خطا

 خودمختاری

 7 444/4 32/33 48/84 7 48/84 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
446/70 7 446/70 83/2 47/4 66/4 

 - -  047/5 774 733/560 خطا
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 هويت

 88/4 444/4 88/50 258/51 7 258/51 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
866/1 7 866/1 07/1 448/4 12/4 

 - -  745/7 774 78/757 خطا

 

جدول فوق نتدايج آزمدون مدانكوا بررسدی تفداوت میانگینهدای دو گدروه آزمدايش و کنتدرل در ابعداد متغیدر صدمیمیت روابدط              

بیدانگر ايدن اسدت کده فدرض صدفر مبندی بدر تصدادفی بدودن            42/4در سدطح معنداداری    Fزناشويی را نشان می دهد میدزان  

س آزمدون نسدبت بده پدیش آزمدون بدر اثدر آمدوزش تصويرسدازی ارتبداطی بده گدروه آزمدايش رد مدی شدود                تغییرات نتايج پ

توجه به ابعداد متغیدر صدمیمیت روابدط زناشدويی حداکی از ايدن اسدت کده امدوزش تصويرسدازی ارتبداطی منجدر بده تفداوت                

امددا در  ).(P≤0/05سددت دو گددروه در ابعدداد عاطفدده، سددازگاری، همبسددتگی، رابطدده جنسددی، خودمختدداری و هويددت شددده ا  

  ).(P≥0/05بعد بیانگری تفاوت معنادار نیست.

 نتایج آزمون تحلیل مانکوا تفاوت میانگین های دو گروه در ابعاد متغیر کیفیت روابط زناشویی .5 جدول

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

توان 

 اماری

 توافق

 88/4 444/4 8/54 88/888 7 88/888 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
635/687 7 635/687 62/58 444/4 7 

 -  - 180/53 772 572/5132 خطا

 رضايت

 7 444/4 37/87 718/060 7 718/060 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
233/4 7 233/4 483/4 1/4 46/4 

 - - - 148/2 772 243/626 خطا

 انسجام

 7 444/4 03/52 345/544 7 345/544 پیش آزمون

عضويت 

 گروهی
733/528 7 733/528 18/35 444/4 7 

 - - - 812/1 772 281/842 خطا

 

جدول فوق نتايج آزمدون مدانكوا بررسدی تفداوت میدانگین هدای دو گدروه آزمدايش و کنتدرل در ابعداد متغیدر کیفیدت روابدط              

بیدانگر ايدن اسدت کده فدرض صدفر مبندی بدر تصدادفی بدودن            42/4در سدطح معنداداری    Fزناشويی را نشان می دهد میدزان  

تغییرات نتايج پس آزمدون نسدبت بده پدیش آزمدون بدر اثدر آمدوزش تصويرسدازی ارتبداطی بده گدروه ازمدايش رد مدی شدود                

توجه به ابعاد متغیدر کیفیدت روابدط زناشدويی حداکی از ايدن اسدت کده آمدوزش تصويرسدازی ارتبداطی منجدر بده تفداوت دو               
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امدددا در بعدددد رضدددايت تفددداوت بدددین دو گدددروه معندددادار   ).(P≤0/05اد توافدددق و انسدددجام شدددده اسدددت گدددروه در ابعددد

  ).(P≥0/05نیست.

 

 بحث و نتیجه گیری

نتددايج تحقیددق نشددان داد کدده امددوزش تصويرسددازی ارتبدداطی میددزان بخشددودگی، صددمیمیت و کیفیددت روابددط زناشددويی      

هددای بخشددودگی، صددمیمیت و کیفیددت روابددط زناشددويی   زوجددین را افددزايش مددی دهددد و تفدداوت بددین دو گددروه در متغیر  

(، ويگددل 5447(، دی کلددرک )5443معنددادار اسددت. نتددايج ايددن فرضددیه بددا نتددايج پددژوهش هددای گدداجنتی و تكددس )       

(، 7381(، نیلدددوفری )7380(، اعتمدددادی )7388(، صددددر جهدددانی و همكددداران ) 7383(، شددداکرمی و همكددداران ) 5446)

( همسددو مددی باشددد. در ايددن پددژوهش آمددوزش تصويرسددازی ارتبدداطی در    7382) ( و اعتمددادی و همكدداران7382ويسددی )

 بخشودگی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشويی زوجین آنها شدند.

ارتبدداطی، يددك رويكددرد التقدداطی اسددت کدده روان شناسددی ادراک، علددوم رفتدداری، فلسددفه مددذهبی،      تصويرسددازیرويكددرد 

ن شناسددی گشددتالت، نظريدده سیسددتم هددا و شددناخت درمددانی را در   سددنتی غددرب، عناصددری از تحلیددل رفتددار متقابددل، روا  

قالددب نظريدده ای پیرامددون روابددط عاشددقانه در هددم ادغددام مددی کنددد تددا زوجددین را بدده ايجدداد يددك ازدواج خودآگدداه هدددايت   

ارتبدداطی تددالش مددی کنددد بددا تلفیددق ايددن رويكردهددا، رويكددردی يكپارچدده نگددر را بددرای کددار بددا زوجددین  تصويرسددازیکننددد. 

ئدده دهددد. هندددريكس معتقددد اسددت کدده هددر يددك از ايددن مكاتددب فكددری، تدداثیر منحصددر بدده فددرد و مهمددی در درک روان   ارا

شناسی فردی داشته اند؛ ولی تنهدا زمدانی مدی توانندد معمدای روابدط عاشدقانه را آشدكار کنندد کده در يدك ترکیبدی جديدد              

مدورد التیدام آسدیب هدای روان شدناختی دارد و بدر       در کنار هدم قدرار گیرندد. ايدن نظريده، ديددگاهی تعداملی و ارتبداطی در         

ايددن عقیددده اسددت کدده التیددام شخصددی، در نتیجدده تعامددل در يددك رابطدده عشددقی کدده همددراه بددا تعهددد باشددد، امكددان پددذير   

 (.5442است)بیتون، 

ريك ارتباطی، بر اين عقیده اسدت کده افدراد بدا ايدن فدرض ناخوادآگداه تدن بده رابطده مدی دهندد کده شد               تصويرسازیديدگاه 

زندگیشان در نقش والد آنها ظداهر مدی شدود و بعدد، تمدام محرومیدت هدای دوران کدودکی آندان را جبدران کندد. حتدی مدی              

توان گفت که انسان ها بده سدمت همسدری جدذب مدی شدوند کده شدباهت بیشدتری بدا والددی داشدته باشدد کده بیشدترين                

 شكل را با او داشته اند.

سدازی ارتبداطی منجدر بده تفداوت دو گدروه در ابعداد واقدع بینانده، تصدديق خطدا،            نتايج تحقیق نشان داد کده آمدوزش تصوير  

همچنددین تددوان  ( امددا در بعددد احسدداس بهبددودی تفدداوت معنددادار نیسددت. (P≤0.05جبددران عمددل و دلجددويی شددده اسددت 

تداب  آماری در کلیه ابعداد بده غیدر از بعدد احسداس بهبدودی بداال مدی باشدد. ايدن نتدايج همسدو بدا نتدايج پدژوهش هدای زه                

(، در خصددوص تدداثیر آمددوزش تصويرسددازی ارتبدداطی در میددزان بخشددودگی روابددط زناشددويی      7384نجفددی و همكدداران ) 

( در ابعدداد احسدداس 7381) کددامال همسددو مددی باشددد. همچنددین نتددايج ايددن مطالعدده بددا نتددايج تحقیددق رضددايی و همكدداران  

 غیر مستقیم همسو می باشد. طور بهبهبودی 

چندد در ادبیدات مدذهبی بده عندوان صدفتی الهدی مدورد تقدديس و تشدويق قدرار گرفتده، امدا              بخشودگی مفهومی است که هر

آغدداز  7884مطالعدده ی مددنظم بددر روی آن بدده عنددوان پژوهشددی نويددد بخددش در حیطدده مشدداوره و روان درمددانی، از دهدده     

عدداطفی عمیقددی را  شدده و بددر پايده مطالعددات مددوردی بدالینی مددی توانددد بدرای افددرادی کدده بده علددت برخددرود ناعادالنده درد      
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تجربدده کددرده انددد، مفیددد باشددد. بخشددودگی يكددی از فرآيندددهای روان شددناختی و ارتبدداطی بددرای افددزايش سددالمت روان و    

التیددام آزردگددی اسددت کدده الزمدده ی رشددد ارتبدداطی، عدداطفی، روحددانی و جسددمانی انسددان اسددت و بددر بیشددتر شدداخص هددای 

 اثیر می گذارد.سالمت روان که در افزايش خشنودی در زندگی موثر ت

( نشددان داد کدده بددین بخشددودگی، رضددايت زناشددويی و خشددنودی از زندددگی رابطدده ای مثبددت و   5442) پددژوهش يادگدداری

معنادار به دست آمد و بدین زن و مدرد در میدزان بخشدودگی تفداوت معنداداری را بدا ايدن مفهدوم کده مردهدا بخشدنده تدر از              

بدا توجده بده نقدش مهدم خدانواده در تكدوين شخصدیت و رشدد جسدمانی،           زنان هستند، نشان داد. لذا به نظدر مدی رسدد کده     

عدداطفی، عقالنددی و اخالقددی افددراد و رشددد شددكوفايی اسددتعدادهای و اثددرات نددامطلوب ازهددم گسددیختگی خددانواده بددر روی     

تددوان بدده صددورت مددوثری از راهبردهددای بخشددش در جهددت بهبددود مشددكالت خددانواده سددود جسددت.         اعضددای آن، مددی 

د در جهدت افدزايش رضدايتمندی زناشدويی بسدیار مدوثر واقدع شدود. بخشدودگی زوجدین باعد  افدزايش             تواند  بخشودگی مدی 

درک از خود، يكدديگر و روابدط شدده و طدرفین خدود را از سدلطه ی افكدار، احساسدات و رفتارهدای منفدی بعدد از تجربده ی             

ندواع متفداوتی از بخشدودگی    يك رويداد نداخوش آيندد بدین فدردی، رهدا مدی سدازد اگدر چده در متدون پژوهشدی مختلدف، ا            

تعريددف شددده اسددت )ماننددد بخشددودگی بددازداری شددده، بخشددودگی مشددروط، بخشددودگی زيرکاندده، بخشددودگی ناپختدده،       

بخشددودگی کدداذب، بخشددودگی تكرارشددونده، بخشددودگی مددورد نظددر در ايددن جددا از نددوع بخشددودگی اصددیل و بدده صددورت     

ی اسددت کدده بددر لغددزش هددا و نارسددايی هددای رابطدده، احاطدده رشددته ای از بازسددازی هددای شددناختی، عدداطفی و رفتدداری وقددايع

، پديددده ای فرايندددی و بدددون  دارنددد. ايددن نددوع بخشددودگی، غیرمشددروط، نددوع دوسددتانه، بخشددی از فرآينددد رشددد و تحددول   

 قرينه است.

عاطفدده، سددازگاری،  نتددايج تحقیددق نشددان داد کدده آمددوزش تصويرسددازی ارتبدداطی منجددر بدده تفدداوت دو گددروه در ابعدداد     

امددا در بعددد بیددانگری تفدداوت معنددادار نیسددت.   ).(P≤0/05تگی، رابطدده جنسددی، خودمختدداری و هويددت شددده اسددت  همبسدد

همچنددین تددوان آمدداری در کلیدده ابعدداد بدده غیددر از بعددد بیددانگری بدداال مددی باشددد. نتددايج ايددن تحقیددق بددا نتددايج تحقیقددات    

(، صدددر جهددانی و  7381) جبددی و نیكددانی (، ر7381(، بهرامددی و نگريددان ) 7386(، خزائددی)7382اعتمددادی و همكدداران ) 

 ( همسو می باشد.  7380(، اعتمادی )7388همكاران )

تعدداريف قددراردادی از  .کلددی بدده عنددوان بخشددی ضددروری از يددك رابطدده در نظددر گرفتدده مددی شددود      طددور بددهصددمیمیت 

 .ه مدی باشدد  صمیمیت، شدامل عوامدل مدرتبط بدا نزديكدی، بدی پدرده گدويی، تقسدیم کدار، تمدايالت جنسدی و مهدر و عاطفد              

صددمیمیت شددامل فرآيندددی اسددت کدده در آن افددراد تددالش مددی کننددد بدده يكددديگر نزديددك شددوند و شددباهت هددا و تفدداوت    

هايشان در احساسات، افكدار و رفتارهدا را کشدف کنندد. در يدك نظريده گسدترده، گفتده مدی شدود کده صدمیمیت بخشدی از              

شددتیاق و عالقدده شددديد مددی شددود )اسددترنبرگ ، کدداملترين نددوع عشددق اسددت کدده شددامل تعهددد و ا-عشددق بدده وصددال رسددیده

(. بددر اسدداس تعريددف باگدداروزی نیددز، صددمیمیت، نزديكددی، تشددابه و يددك رابطدده شخصددی 5442بدده نقددل از اسددتیونس،  7886

عاشددقانه يددا عدداطفی يددا شخصددی ديگددر اسددت کدده مسددتلزم شددناخت و درک عمیددق از فددرد ديگددر بدده منظددور بیددان افكددار و  

( 7887(. اسددكنار) )7382نشددا تشددابه و نزديكددی بدده کددار مددی رود )باگدداروزی ،      احساسدداتی اسددت کدده بدده عنددوان م   

صددمیمیت را بدده عنددوان فرآينددد در تمدداس بددودن، درک خددود و افشددای خددود در حضددور همسددر، مفهددوم سددازی مددی کنددد.   

( صددمیمیت را فرآينددد تجربدده ای مددی دانددد کدده نتیجدده افشددای    7888بدده نقددل از هلددر و وود،   7887شددیفر و اولسددون )
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، بدده نقددل از هولددت و همكدداران،  7884مسددائل صددمیمانه و درمیددان گذاشددتن تجددارب صددممیانه اسددت و بدداالخره، لرنددر )   

 ( تاکید می کند که صمیمیت واقعی چیزی است که تنها با داشتن يك پیشینه مشترک بدست می آيد.  5448

ه در ابعاد توافق و انسجام شده است نتايج تحقیق نشان داد که اموزش تصويرسازی ارتباطی منجر به تفاوت دو گرو

P≤0/05).(  اما در بعد رضايت تفاوت بین دو گروه معنادار نیست. همچنین توان آماری در کلیه ابعاد به غیر از بعد رضايت باال

ت ( همسو می باشد. کیفی7387(، داودی و همكاران )7383می باشد. نتايج اين فرضیه با نتايج پژوهش شاکرمی و همكاران )

روابط زناشويی، وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضايت از همديگر دارند. 

روابط رضايت بخش در بین زوجین از طريق عالقه ی متقابل، میزان مراقبت از همديگر و پذيرش و تفاهم يكديگر قابل سنجش 

دهد. يكی از رايج ترين مفاهیم برای تعیین و  کلی از وضع فعلی ارتباط، ارايه می است. در واقع رضايت زناشويی يك ارزيابی

نشان دادن میزان شادی و میزان پايداری رابطه، رضايت و سازگاری زناشويی است. سازگاری زناشويی به صورت خودکار ايجاد 

از نظر سازگاری بسیار ناپايدار بوده و بیشترين نشده و به وجود آمدن آن نیاز به تالش زوجین دارد. معموال سال اول ازدواج 

مستقیم با  طور بههای اجتماعی عمده ی زندگی  خطر را برای ناسازگاری و طالق دارد. کیفیت روابط زناشويی فرد با موقعیت

با توجه به میزان ارضای همه ی نیازهای اساسی مرتبط است. نیازها و ارضای آنها به خصوص به ادراک افراد بستگی دارد که 

های  سن و جنس، استعدادهای ارثی، فرهنگ، طبقه اجتماعی، شغل، محل جغرافیايی، تعلیم و تربیت، تجارب و سازگاری

 کند. زندگی اشخاص ديگر در محیط فرد، تغییر پیدا می
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