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 چكیده

ساختاریمهارت بررسیرابطه پژوهشحاضر، زوجینشهرهدفاز صمیمیتزناشوییدر هایارتباطیبا

 شامل نمونه و همبستگیچندگانه نوع پژوهشاز بود. شوهر400اصفهان و که200)زن بود شیوهزوج( به

خوشهنمونه تصادفی گیری سال اول نیمه در اصفهان شهر زوجین بین از شدند1392ای نمرهانتخاب های.

صورتجمآزمودنی به بهها شد. گرفته نظر در شوهر و زن نمره ع پرسشنامهدادهآوریجمعمنظور از هایها،

هابهوسیلههمبستگی(استفادهشد.داده2001)امدهایارتباطیکوئین(ومهارت1385)صمیمیتزناشوییاولیاء

نتایجبهبهپیرسونورگرسیونگام تجزیهوتحلیلشدند. ازهمبستگینشاندادکهبیننمرهگام هایدستآمده

گامنشاندادکهازبههایارتباطیباصمیمیتزناشوییرابطهمثبتمعناداروجوددارد.نتایجرگرسیونگاممهارت

بینپنجمهارتارتباطی،چهارمهارتدرکپیام،کنترلعواطف،قاطعیتدرکالموبینشنسبتبهفرایندارتباط

پیش را صمیمیتزناشویی مهارتتوانستند ساختاری معادله مدل همچنین، کنند. صمیمیتبینی با ارتباطی های

کهمهارت شاخصصمیمیتزناشویی46/0هایارتباطیزناشویینشانداد تبیینکردند. هاینیکوییبرازشرا

IFI،NFI ، CFI وTLIامامقدارشاخص9/0اینمدلباالتراز وغیرقابل9/0کمترازRFIوقابلقبولاست؛

استکهنشانهبرازشمناسبمدلاست.درنهایت،7/0نیزدارایمقدارقابلقبولRMSEAقبولاست.شاخص

دهدراینپژوهشبرخورداربود.شآوریجمعهایشمناسبیبادادهمدلارائهشده،ازبراز

 .هایارتباطی،مدلمعادلهساختاریصمیمیتزناشویی،مهارتکلیدی: های هواژ
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 مقدمه

اساسی و اجتماع هسته نخستین ترینخانواده

ادهراجتماعیدربسترآنبنیانجوامعاستکهافر

 و طریرشد آن از کرده، پیدا جامعهنمو وارد ق

انسامی اجتماعی زندگی مظاهر جمله از ن،شوند.

انسان میان سازنده تعامل بودنوجود برقرار و ها

صمیمیت ابراز و همنوع به به1عشق همدلی و

است ردزوانیکدیگر ازدواج2،2010)عدالتیو .)

ترینرسماجتماعیبرایترینومهمبهعنوانعالی

عادست نیازهای به موردیابی همواره افراد طفی

ازدواجی داشتن کلید صمیمیت است. بوده توجه

و احساسمعنا شادی، برای مهمی منبع و موفق

می شمار به زناشویی وودرودرضایت و ،3)هلر

(.1384احمدی،:؛بهنقلاز2000

نزدیک، رابطه از است عبارت صمیمیت

نهوایعاشقاآمیزیارابطهخودمانیومعموالًمحبت

فرددیگریکهمستلزمداشتناطالعات شخصیبا

است وی شناختعمیق یا جزیی )فرهنگبسیار

(.5،1387؛بهنقلازباگاروزی4هاوسلغترندم

صمیمیتفرایندیتعاملیوشاملابعادیمرتبط

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

پذیرش،همدلیبااحساساتفرددیگر،قدردانیو

وسیعی مفهوم صمیمیت اوست. دیدگاه پذیرش

می جزئیاتزندگیاستکه بحثدرباره از تواند

افشایخصوصی کسیبهتا که تریناحساساترا

گوید،دربربگیردهاسخننمیراحتیدرموردآن

(.6،1382)بک

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

توانایی2007)7هاتنتن را صمیمیت هم )

عواطفت بیان و دیگری با ارتباط یفعربرقراری

می و حالتکند از و حقمسلم را هایطبیعیآن

(.1389)بهنقلاز:نصراصفهانی،داندانسانمی

میهمان مالحظه که تعاریفگونه در شود،

گوناگون،اگرصمیمیتمترادفبایکارتباطسالم

برقراری و ایجاد در مهم عوامل از یکی نباشد،

شود.صمیمیتزناشوییمحسوبمی

دیگر،ارتباطرابهصورتپیامیکهبهازسوی

می فرستاده فرستنده توسط ارادی وشکل شود

درک پیام گیرنده توسط ارادی شکل به متقابالً

تعریفمیمی درشود، ارتباط، شکل بهترین کنند.

گیرد.ارتباطزناشوییمیاناعضایخانوادهشکلمی

به اطالعات تبادل فرایند از است عبارت طورهم

شامل که زوجین بین غیرکالمی و کالمی

درونمهارت اطالعات الگوهای تبادل برای هایی

(.8،1386)گالدینگسیستمزناشوییاست

ازمهارت دسته آن منزله به ارتباطی های

آنمهارت واسطه به که هستند افرادهایی ها

فردیوفرایندارتباطهایبینتواننددرگیرتعاملمی

یکهافراددرطیآن،اطالعات،افکارشوند؛فرایند

 کالمی مبادله طریق از را خود احساسات وو

گذارند)بروکسوغیرکالمیبایکدیگردرمیانمی

9هیث ،2004 به ؛ یوسفی، از: این1385نقل .)

هایفرعیزیراستکههامشتملبرمهارتمهارت

دهد:هایارتباطیراتشکیلمیاساسمهارت

پـ1 توانایییامدرک غیرکالمی: و کالمی های

ازآندریافتوارسالپیام هایواضحارتباطیکه

 شود.هایدرکپیامیادمیبهصورتمهارت

                                                           
7 Tenhouten 
8 Gladding 
9 Brooks & Heath 
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طورخالصهمقولهکنترلها:بهدهیبههیجاننظمـ2

عواطف،ناظربهتوانابرازاحساساتوکنترلآنو

 نیزکنارآمدنباعواطفدیگراناست.

وگوشـ3 فرایندآموختهشده گوشدادن، دادن:

حس ارزیابی،پیچیده تفسیر، وذخیرهکردن، سازی

پیامپاسخ به دادندهی گوش است. شفاهی های

منظور انتقال در را گوینده فعالیتیاستکه مؤثر،

کندوازطرفی،حالتدفاعیرادرخویشیاریمی

 برد.گویندهازبینمی

فرایـ4 به نسبت درکبینش توانایی ارتباط: ند

نیز و اجتماعی روابط در تأثیرگذاری چگونگی

از دیگر یکی که است دیگران فهم توانایی

 هایارتباطیاست.مهارت

بهـ5 ناظر مهارت این ارتباط: در قاطعیت

فرد که است حد بدان جسارت از برخورداری

هابتواندصرفنظرازواکنشعاطفیدیگران،سؤال

ابهاما کندو بیان را خود و)حسینت چاری

(.1385دالورپور،

مهارت این چنان از کهها برخوردارند اهمیتی

تواندبااحساستنهایی،افسردگی،هامینارساییآن

موفقیت پایینوعدم هایتحصیلیوحرمتخود

باشد همراه زادیروشغلی و 1)ویلیامز ؛2004،

2سگرین اسپیتزبرگ1998، به3،2003، از:؛ نقل

(.1385یوسفی،

و ارتباطمؤثر به صمیمیت، پیشرفتموفقدر

ودراخوبنیازدارد.وقتیدونفرخیلیراحتخ

دانند،افکاروعقایددراحساساتیکدیگرسهیممی

سیوبهدورازسوءتفاهمبیانخودرابدونهیچتر

آنمی که دارد وجود شانس این و درکنند ها

                                                           
1 Williams & Zadiro 
2 Segrin 
3 Spitzberg 

صم به ارتروابطشان ویمیتدستیابند. تنها باط

ایبهتوانددررابطهایاستکهمیمؤثرترینشیوه

و همسر طریق از چه ببخشد؛ عمق صمیمیت

افراد اگر باشد. دوستان طریق از چه و خانواده

همهجنبهبرقرارکننده هایهایخوبارتباطباشند،

؛4،2007)نانسیشودهابهبودبخشیدهمیزندگیآن

ن به همکاران، و حسینیان از: بر1390قل عالوه .)

پژوهش هایمتعددیدرزمینهارتباطمبانینظری،

مهارت و زناشویی انجامصمیمیت ارتباطی های

شود:هااشارهمیشدهاستکهبهبرخیازآن

رپژوهشیباعنوان(د1999)ودورانا5گوردون

مهارت» صمیمانهکاربرد ارتباطی های داد« ندنشان

آموزشی روش این که کاهشـ باعث روانی

و رضایت افزایش سازگاری، افزایش اضطراب،

شده زناشویی کلونصمیمیت و وارینگ 6است.

(درپژوهشیباعنوانصمیمیتزناشوییو2006)

از یکی خودافشایی که دادند نشان خودافشایی

هایقویصمیمیتزناشوییاست؛تاکنندهبینیپیش

بجایی که واریانسحداقلچهار50یشاز درصد

هر خودافشایی توسط زناشویی صمیمیت از بعد

می تعیین همسران از ویک الکساندر شود.

پیش2008)7همکاران عوامل نیز کنندهبینی(

پاسخ و خودافشایی را زناشویی هایصمیمت

 همدالنهتعیینکردند.

همکاران و که1980)8آوری دریافتند هم )

غنیهازوج گروه گروهی به نسبت ارتباط، سازی

بی در گفتگو، همدلیوصمیمیتپردهبهبود گویی،

اند.افزایشبیشترینشانداده

                                                           
4 Nancy 
5 Gordon 
6 Waring & Chelune  
7 Alexander etal 
8 Avery etal 
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همکاران و دریافتند2013)1فلوریان هم )

شکایت سرزنشگرزوجین زوجین به نسبت کننده

کنند.صمیمیتباالتریراتجربهمی

مهارت داشتن گذشت، آنچه به توجه هایبا

پیش از یکی برایکنندهبینیارتباطی قوی های

می محسوب زناشویی بنابراین،صمیمیت شود.

مهارت بین رابطه بررسی به حاضر هایپژوهش

 ارتباطیوصمیمیتزناشوییپرداختهاست.



های پژوهش فرضیه

درکالم،صمیمیتزناشوییرامهارتقاطعیتـ1

 کند.بینیمیپیش

نشنسبتبهفرایندارتباط،صمیمیتمهارتبیـ2

 کند.بینیمیزناشوییراپیش

غیرکالمی،صمیمیتمهارتدرکپیامکالمیوـ3

 کند.بینیمیزناشوییراپیش

کنتـ4 رامهارت زناشویی صمیمیت عواطف، رل

 کند.بینیمیپیش

ـ5 رامهارت زناشویی صمیمیت دادن، گوش

کند.بینیمیپیش

مهارتـ6 درهای صمیمیتارتباطی مجموع

 کنند.یبینیمزناشوئیراپیش

هابرازشدارد.مدلپیشنهادیبادادهـ7



 روش پژوهش

جامعه و همبستگی نوع از حاضر پژوهش

سال در اصفهان شهر زوجین همه شامل آماری

مورد1392 نمونه تصادفینظربود. روش به

تایچندمرحلهخوشه ابتدا در عدادایانتخابشد.

زوجازافرادنمونهداده200عددپرسشنامهبه400

                                                           
1 Florian etal 

 تعداد که 194)نفر388شد که درصد96زوج(

شدند،بهصورتکاملهاراشاملمیکلپرسشنامه

عودتدادهشد؛امادرتجزیهوتحلیلآماریچهار

موردبهعنواندادهپرتبهصورتخودکارحذف

 نهایت، در و جفت(192)پرسشنامه384شدند

نمرهتجزیه درهرهایآزمودنیوتحلیلشدند. ها

نظر در زنوشوهر مقیاسبهصورتجمعنمره

از:گرفتهشد.ابزارهایپژوهشیاستفادهشده،عبارتند

ـ1 به زناشویی: صمیمیت منظورپرسشنامه

پرسشنامهاندازه از صمیمیتزناشویی میزان گیری

اولیاء زوجین شد.(1385)صمیمیت این استفاده

 مشتملبر طیف85پرسشنامه مقیاسآن و سؤال

 در و است را9لیکرت زناشویی صمیمیت بعد

نظرمی از تعیینرواییمحتوایی، منظور به سنجد.

پنجتنازمتخصصانمشاورهدانشکدهعلومتربیتی

از سؤاالت، روایی تعیین برای و اصفهان دانشگاه

نمرهکلآزموناستفادهروشهمبستگیهرسؤالبا

همزمان روایی بررسی منظور به است. شده

مقیاسصمیمیت از زناشویی صمیمیت پرسشنامه

واکر و نتایجنشان1983)2تامپسون شد. استفاده )

همبستگیبینآزمونصمیمیتزناشوییو که داد

بودهاستکهدر92/0مقیاستامپسونوواکربرابر

(.P،92/0=r≤01/0)معناداراست01/0سطح

برایتعیینپایاییآنازآلفایکرونباخاستفاده

 آزمون آلفایکرونباخکل که محاسبه58/98شده

در کرونباخ آلفای مقدار همچنین، است. شده

 از33/97پژوهشحاضر، پرسشنامه بنابراین، بود.

این در فرد نمره است. برخوردار مناسب پایایی

نآ جمع طریق از گزینهمرهزمون دستهای به ها

نمرهمی نحوه بهآید. گزینه هر صورتگذاری

                                                           
2 Thompson & Walker  
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 = 4)همیشه اوقات= گاهی به3، و2=ندرت،

معکوسگذاریدرسؤاالتبانمره(است.1=اصالً

اینترتیببهصورتوارونهاست.

 نمره حداقل 85بنابراین، آن حداکثر 340و

ندهدهنشانند،است.هرچهفردنمرهبیشتریکسبک

 صمیمیتزناشوییبیشتراوست.

مهارتـ2 راپرسشنامه آزمون این ارتباطی: های

کوئین سال در هایبرایسنجشمهارت2001دام

34ارتباطیدربزرگساالنابداعکردهاستودارای

مهارت که است توصیفعبارت را ارتباطی های

برای(2004)کنند.اینپرسشنامهتوسطجرابکمی

گرفتهسنجشمهارت کار به زوجین ارتباطی های

مهارت مقیاسشد. این در فرعیکه ارتباطی های

می دادن،بررسی گوش مهارت پنج شامل شوند،

تواناییدریافتوارسالپیام،بینشنسبتبهفرایند

قاطعیت با توأم ارتباط و عاطفی کنترل ارتباط،

)حسینهستند فداکار، این(.1384چاریو اعتبار

حسین پژوهش در ایران در وپرسشنامه چاری

روشآلفایکرونباخ1384)فداکار از استفاده با )

گزارششدهاست.71/0براینمرهکلآزمونبرابر

131(نیزکهبرروی1385)درپژوهشیوسفی

نفرزنبودند،35نفرمردو76دانشجوکهشامل

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

 مقدار پژوهشحاضر در نمرهبرای86/0همچنین،

آمد.کلآزمونبرایاعتباراینپرسشنامهبهدست

خرده پنج برای کرونباخ آلفای مقیاسمقدار

اینترتیب به پژوهشحاضر در مذکور پرسشنامه

تواناییدریافتو51/0بهدستآمد:گوشدادن ،

 پیام 65/0ارسال نسبت بینش ارتباط، فرایند به

وارتباطتوأمباقاطعیت71/0،کنترلعاطفی63/0

است58/0 الزم پرسشنامه این تکمیل برای .

انطباق بخواندوسپسمیزان را پاسخگوهرگویه

طیف روی بر آن محتوای با را خود وضعیت

1ایازلیکرتپنجدرجه تا )برای5)برایهرگز(

دامنهنمرهمحتملهمیشه(مشخصکند؛بدینسان،

 خواهدبود.170تا34برایهرفردبین

تحلیل و تجزیه برای تحلیل: و تجزیه ابزار

استنباطیداده آمار از )ضریبهایگردآوریشده

همبستگیپیرسونورگرسیونگامبهگام(وسپس

مدل برازش برای ساختاری معادله مدل از

اسمهارت زناشویی صمیمیت و ارتباطی تفادههای

همچن منظورتجزیهوتحلیلدادهشد. به ازین، ها،

استفادهشد.AMOSوSPSSافزارهاینرم



 های پژوهش یافته

هایارتباطیبهمنظوربررسیرابطهبینمهارت

همبستگی تحلیل از صمیمیتزناشویی و زوجین

پیرسوناستفادهشد.

 های ارتباطی زوجین و صمیمیت زناشویی همبستگی مهارت . ضرایب1 جدول

 گوش دادن کنترل عواطف درک پیام بینش قاطعیت متغیر مالک بین متغیر پیش

29/027/055/052/023/0صمیمیتزناشویی

04/002/00001/00001/002/0معناداریآماری

 جدول در همبستگی آزمون نشان(1)نتایج

دهدکهمهارتمی وکنترلعواطفهایدرکپیام

صمیمیت با همبستگی مقدار بیشترین ترتیب به

(.r،52/0=r=55/0)بهترتیبزناشوییرادارند
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همان که طور می(1)جدول همهنشان دهد،

هایارتباطیبامتغیرمالکدارایهمبستگیمهارت

سه بعدی مراتب در زیرا هستند؛ مهارتمعنادار

 بینشنسبتبه کالم، ارتباطوقاطعیتدر فرایند

)بهگوشدادنهمدارایضرایبمعناداریهستند

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

با آزمون مورد ارتباطی مهارت پنج هر ترتیب

صمیمیتزناشوییرابطهدارند.

تگیبینباتوجهبهمعناداربودنضرایبهمبس

انازتوهایارتباطیوصمیمیتزناشوییمیمهارت

رگرسیونگامبهگاماستفادهکرد.نتایجحاصل،در

شدهاست.گزارش(2)جدول


 های ارتباطی . نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین صمیمیت زناشویی به واسطه مهارت2جدول 

R R متغیر مالک
2

 
 

Rتغییرات 
 معناداری آماری 2

 0001/0 34/0 346/0 34/0 58/0 درکپیام

 0001/0 06/0 225/0 40/0 63/0 اطفکنترلعو

 002/0 04/0 215/0 44/0 66/0 قاطعیتدرکالم

 004/0 02/0 118/0 46/0 68/0 بینشبهفرایندارتباط

،از(2)باتوجهبهنتایجگزارششدهدرجدول

مهارت گوشبین مهارت ارتباطی، دادنهای

بهنتو را زناشویی صمیمیت معناداریانست طور

کندبپیش P>05/0)ینی فوقبنابراین(. مهارت ،

پیش در سهمی زناشویینتوانست صمیمیت بینی

تأییدنشد؛امادرموردسایر5داشتهباشدوفرضیه

ارتباطیمهارت عواطف،های کنترل پیام، )درک

ارتباط( فرایند بینشنسبتبه و کالم قاطعیتدر

ریبینیصمیمیتزناشوییدارایمعناداریآماپیش

طورهابهاستوبهترتیب،هرکدامازاینمهارت

ترتیب توانستندبه 4درصد،6درصد،34جداگانه

درصد صمیمیت2و پیشدرصد را بینیزناشویی

(.P<05/0)کنند

تأییدشدند.با4و1،2،3هایبنابراین،فرضیه

 توجه فرضیه مورد در فوق مطالب توانمی6به

مها چهار که پیشگفت در که ارتباطی بینیرت

هستند، آماری معناداری دارای صمیمیتزناشویی

توانستند مجموع درصدصمیمیتزناشویی46در

بینیکنند.راپیش
 

 
 




های ارتباطی  . نمودار مدل مسیر تأثیرگذاری مهارت1 شكل

 زوجین بر صمیمیت زناشویی
کهبا(1)درشکلطورکهمدلارائهشدههمان

نرماست از فاده است،بهAMOSافزار آمده دست

می اندازهنشان خطای احتساب با گیری،دهد،

درصد46هایارتباطیزناشوییدرمجموعمهارت

اند.بینیکردهواریانسصمیمیتزناشوییراپیش

می مالحظه مهارتچنانچه پنج بین از شود،

صمیمیت نتوانست دادن گوش مهارت ارتباطی،

بینیکند.بنابراین،مدلیکهبهترینراپیشزناشویی

هافراهمکرد،مدلیاستکهدرآنبرازشراباداده

معنا اثر رویصمیمیتزناشوییگوشدادن داری
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بنابراین، شد، حذف مدل از نتیجه، در تأییدنشد.5فرضیهنداشت؛
 های ارتباطی زوجین سطه مهارتبین صمیمیت زناشویی به وا های برازش مدل پیش . نتایج شاخص3جدول 

 های مقتصد شاخص های تطبیقی یا نسبی شاخص های برازش شاخص شماره شكل مدل

Chi-squire/df معناداری آماری NFI CFI RFI IFI TLI RMSEA 

≤08/0≥90/0≥90/0≥90/0≥90/0≥90/0≥505/0کمترحدمجاز

91/209/099/099/087/099/091/007/0مشاهدهشده

همان که طور جدول 3)نتایج می( دهد،نشان

درشکل برازشمناسبیبا(1)مدلارائهشده از ،

شدهدراینپژوهشبرخوردارآوریجمعهایداده

بر است. مقادیربوده جدول، نتایج اساس

TLIو IFI ،NFI ، CFIهاینیکوییبرازششاخص

امامقداروقابلقبولاست؛9/0اینمدلباالتراز

وغیرقابلقبولاست.9/0کمترازRFIشاخص

مدل فوق، جدول نتایج براساس همچنین،

صرفهبه کافی میزان به آمده استدست جویانه

(08/0≥RMSEAشاخص در(. شده ارائه های

دهندکهمدلارائهشدهدرایننشانمی(3)جدول

داده پژوهشبا فرضیه بنابراین، برازشدارد، 7ها

پژوهشتأییدشد.

 

 گیری  نتیجه

هدفازپژوهشحاضربررسیرابطهساختاری

هایارتباطیوصمیمیتزناشوییبود.بینمهارت

به نتایج وبراساس همبستگی از آمده دست

مهارت اینپژوهش، در گام به گام هایرگرسیون

پیش عواملی از یکی عنوان به کنندهبینیارتباطی

درصد46استکهدرمجموعصمیمیتزناشویی

بینیکرد.ازصمیمیتزناشوییراتبیینوپیش

هایآوریونتایجاینپژوهشبانتایجپژوهش

دورانا1980)همکاران و گوردون ،)(1999،)

همکاران و کلون2008)الکساندر و وارینگ و )

هایارتباطیبهعنوانکهمهارت(مبنیبراین2006)

بینیپیش وکننده زناشویی صمیمیت برای قوی

شکل البتهمؤلفه همسوست. است، آن گیری

مهارتپژوهش مطالعه مورد راهای ارتباطی های

اند؛دانستهافشاییوپاسخهمدالنهبیشترشاملخود

هایموردمطالعه،پژوهشیمبنیامادرمیانپژوهش

این مهارتبر از یک هر شامل:که ارتباطی های

کپیام،کنترلعواطف،قاطعیتدرگوشدادن،در

کالموبینشنسبتبهفرایندارتباطبهعنوانعوامل

کنندهصمیمیتزناشوییباشند،یافتنشد.بینیپیش

صمیمیتزناشویینتیجه براساسمبانینظری،

تجاربگذاشتنمیاندروصمیمانهمسائلافشای

ارتباطصمیمانه ایشیوهمؤثرترینوتنهااست.

عمقصمیمیتبهایرابطهدرتواندمیکهستا

ببخشد ارتباطخوبهایبرقرارکنندهافراداگر.

بخشیدهبهبودهاآنزندگیهایجنبههمهباشند،

واز:نقلبه؛2007نانسی،)شودمی حسینیان

(.1389همکاران،

شیوهمؤثرترینراارتباطآموزش(2007)نانسی

چونداند؛میناشوییزروابطبهبخشیدنصمیمیت

ایجادروابطشاندرهازوجکهصمیمیتیعمق

صریحروشن،انتقالبرایهاآنتواناییبهکنند،می

وهاخواستهنیازها،احساسات،افکار،مؤثرو

ارتباط(.1387باگاروزی،)داردبستگیآرزوهایشان

کهحالیدرکند؛ایجادمیعمیقیصمیمیتخوب،
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بینازرارابطهمثبتنکاتودتعهبد،ارتباط

به؛1989)2گاتریونولر(.1،1387هالفورد)بردمی

کهاندکردهمطرح(1388نظریوهمکاران،:ازنقل

طوربهروابطزیرااست؛مهمازدواجدرارتباط

.داردوجودشوهروزنبینارتباطدراساسی

طهرابوکنندمیبرقرارمؤثرارتباطکههاییزوج

تصدیقبرایالزمتواناییازدارند،صمیمانه

بهغیرتدافعیهایپاسخودادنگوشیکدیگر،

درموجودمسائلبرتمرکزوخودهمسرنیازهای

منفیاحساساتوهاتفاهمسوءبروزهنگام

کههاییزوجازبسیاری(.3،2005الور)برخوردارند

هبروابطشاندرصمیمیتمشکالتوجودخاطربه

بهراضعیفارتباطاغلبکنند،میمراجعهمشاور

ودبرا)نمایندمیذکرمشکالتشاناصلیدلیلعنوان

(.4،2004آرتور

 

 پیشنهادها

هایارتباطیباصمیمیترابطهقویبینمهارت

هادرتبییندرصدیاینمهارت46زناشوییوسهم

ساختاری معادله براساسمدل صمیمیتزناشویی

شودکهزوجینومشاورانخانوادهوبمیآن،سب

اروان پژوهش این نتایج از بتوانند ستفادهشناسان

می پیشنهاد همچنین، پژوهشکنند. نتایج شود

هایهایآموزشمهارتحاضردربرگزاریکارگاه

برنامه و غنیارتباطی روابطهای در ارتباط سازی

وزوجینبرایهمسرانیکهمشکلارتباطیدارند

یابرایهمسرانبدونمشکلودخترانوپسراندر

آستانهازدواجاستفادهشود.
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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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