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 زندگی بر رضایت و سازگاري زناشویی هاي مهارتتاثیر آموزش 

ل، روستاهاي شهرستان فارسانزنان متاه 
 1ذبیح اهللا کاوه فارسانی

 دانشگاه اصفهان، شناسیعلوم تربیتی و روان يخانواده، دانشکده يارشد مشاوره کارشناس
د احمد احمديسی 

 دانشگاه اصفهان                                                      ،شناسیعلوم تربیتی و روان ياستاد گروه مشاوره، دانشکده
ادات فاتحی زادهمریم الس 

 دانشگاه اصفهان                                                      ،شناسیعلوم تربیتی و روان يدانشیار گروه مشاوره، دانشکده
 14/8/91 پذیرش مقاله:          17/3/91دریافت مقاله: 

ده         چکی
زندگی بر رضایت و سـازگاري زناشـویی    هاي مهارت: هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر آموزش هدف        

شهرستان فارسان بود. ل،روستاییزنان متاه 
زنان مراجعه کننده به امور بـانوان شهرسـتان    آن،آماري  يجامعهو  .هتجربی بودنیمه  : این پژوهش، روش       

ل بود که به روش داوطلب با زن متاه 60ي پژوهش شامل  بودند. نمونه1390فارسان در شهریور و مهر ماه سال  
جلسه  9گزین شدند. گروه آزمایش، به مدت گزینی تصادفی انتخاب شدند و در دوگروه آزمایش و کنترل جايجاي

اي صـورت   زندگی قرار گرفتند و بر روي گروه کنترل هیچ مداخلـه  هاي مهارته، تحت آموزش هر هفته یک جلس
پژوهش ایـن بـود کـه آمـوزش مهـارت هـاي        ينگرفت. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. فرضیه

 دهد.  زندگی رضایت و سازگاري زناشویی زنان روستاهاي شهرستان فارسان را افزایش می
 -هاي رضایت زناشویی انریچ (فرم کوتاه) و سازگاري زناشـویی الك  نامه گیري در این پژوهش، پرسش اندازه ابزار 

 و االس بود.
: نتایج تحلیل کواریـانس نشـان داد کـه بـین دو گـروه آزمـایش و گـواه پـس از اجـراي آمـوزش           ها یافته       

). و میـزان  >P 001/0زندگی از لحاظ رضایت و سازگاري زوجین تفـاوت معنـی داري وجـود داشـت(     هاي مهارت
رضایت و سازگاري زناشویی گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معنی داري افزایش یافتـه  

 بود.
 ر بود.روستایی موثّ زندگی بر افزایش سازگاري و رضایت زوجین هاي مهارت: آموزش گیري نتیجه        
 .زناشویی سازگاري زناشویی، رضایت ندگی، ز هاي مهارت : آموزشهاکلید واژه        

 
 

1.zabihollah.kave@gmail.com 
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      مهمقد  
، هاهاي مختلف زندگی انسان قان رضایت و سازگاري زناشویی و ارتباط این دو را  با جنبهاخیر محقّ يدر دهه      

رهایی نظیر، رضایت از اند. رضایت و سازگاري زناشویی عالوه بر متغی دادهبه صورت گسترده مورد مطالعه قرار 
 يعملکرد بهینه ي کننده ترین عوامل تعیین جنسی، مدیریت تعارض و ارتباط، از مهم يزندگی و رابطه  کیفیت
ماهیت و عوامل دهه را به بررسی  ) یک2000(2برادبري،فینچام و بیچ).2000، 1شوند (گریف ها محسوب می خانواده
رضایت و  يصد عنوان تحقیق، در زمینه و بیش از یک رضایت وسازگاري زناشویی پرداختند  يکننده تعیین

یت روزافزون رضایت و سازگاري زناشویی را اثبات تحقیقات، اهم سازگاري زناشویی یافتند. گستردگی این
 ).1995، 3ند(گلسک می

شدن ی از برآوردهاند و شامل میزان ی و ذهنی فرد، از ماهیت ازدواج تعریف کردهزناشویی را ارزیابی کلّ  رضایت      
) معتقد است که رضایت زناشویی، انطباق بین وضعیت موجود با 2002(  4عات و امیال فرد است. وینچنیازها، توقّ

موجود در روابط وضعیت مورد انتظار است. بر اساس این تعریف، رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت 
). بررسی تحقیقات، وجود 2005، 5به نقل از اسچوماچر و همکاران(زناشویی با وضعیت مورد انتظار منطبق باشد

ت زمان ازدواج، و میزان مذهبی بودن هاي دموگرافیک، شامل سن، نژاد، درآمد، تحصیالت، مد ارتباط بین ویژگی
هاي بسیاري در  مؤلفه اند که ). تحقیقات نشان داده2000، 6ختاند(ناکس و شا را با رضایت زناشویی نشان داده

؛ کارنی و 1991، 7توان به احساس همدم طلبی(آیدا و فالبو زناشویی سهم دارند؛ و از این میان می  رضایت افزایش
)، 1999، 10)، اعتماد و عشق، وفاداري (رویزبالتو همکاران1999، 9)، خوش اخالقی (بلومو مهرابیان2002، 8فري

ت)، همدلی، رضایت )، ارتباطات و ابراز عالقه (عشق، محب1999، 11صمیمیت و اجتناب از کنترل خصمانه (گودمن
ها، و مدیریت آن دقیق احساسات، درك احساسات و منشأجنسی، انجام کارها با همدیگر، شناخت  ياز رابطه

 ). 2001، 12مناسب احساسات اشاره کرد( فیتنس
دهد، سازگاري زناشویی است. سازگاري  هاي دیگري که عملکرد خوب یک خانواده، را نشان می فهاز مولّ      

ها،  آن، انطباق سلیقه پیدایش يآید؛ و الزمه ي است که در طول زندگی زوجین به وجود میفرآیندزناشویی، 
ي فرآیندگیري الگوهاي مناسب است. سازگاري زناشویی،  شناخت صفات طرفین،  وضع قوانین رفتاري و شکل

) سازگاري 2001(1). ویسیمن1384؛ به نقل ازقربانعلی، 13،1986تکاملی بین زن و شوهر است(الك و واالس

1. Greef 
2. Bradbury, Fincham, & Beach 
3.Gelles 
4. Winch 
5. Schumacher&et al 
6. Knox & Schacht 
7. Aida&Falbo 
8. Karney& Frye 
9. Blum &Mehrabian 
10. Roizblatt&et al 
11. Goodman 
12. Fitness 
13.Locke-Wallace 

                                                            



37
5

 

 
قیت در زندگی همراه باشد، تعریف ها، که با خرسندي و موفّ الیتزناشویی را به میزان تفاهم و سهیم شدن در فع

مندي را بررسی زناشویی و سطح رضایت يقان بر شناسایی عواملی که رابطهگذشته، محقّ يهکند. در ده می
کیفیت ارتباط دهد که  ). مروري بر تحقیقات پیشین نشان می1990، 2اند(نولر و فیتز پتریک کند، متمرکز شده می

).یکی از مسائل 3،1997زناشویی است(ویجایاال کشمی يکننده براي سازگاري آیندهبینیزوجین، یک عامل پیش
). یکی از 4،1989هاي ارتباطی است (کاپینتر عمده در برنامه هاي توانمندسازي زندگی زناشویی آموزش مهارت

). 5،1973ي [احساسات] خویش است (مورفی و میندیلسوناجزاي جدایی ناپذیر ارتباط، توانایی فرد در ابراز قاطعانه
کرده و  ی ابراز خویش این است که به همسران کمک شود تا به شکلی غیرتهاجمی و مثبت خود افشاییهدف نهای

). با 2006، 6به جاي رانده شدن از هم، به عنوان واحدهاي پیوسته به یکدیگر نزدیک شوند (بارون و همکاران
تواند  زناشویی، حالت تدافعی که میي  گرانه در رابطههاي پرخاشاستفاده از پاسخ هاي قاطعانه به جاي پاسخ 
ي همسران  وسیلهه گرانه بخود می رسد. در واقع، پاسخ پرخاش مانعی بر سر راه ارتباط باشد، به کمترین حد

گیرد و مانع صداقت متقابل  هاي قاطعانه را می جلوي پاسخ خواهد داشت وثیري منفی بر روابط تأ
صه اند که یکی از مشخّمختلف دریافته هايبندي پژوهش) در جمع2006همکاران(). بارون و 7،1989(برینشود می

قان زیادي به زناشویی است. محقّ يگري، ابراز ارتباط منفی از سوي هر یک از زن یا شوهر در رابطههاي پرخاش
اده از راهبردهاي اند. بنابراین، استف ي زناشویی پس از اعمال راهبردهاي مدیریت خشم پی بردهرضایت فزاینده

یادگیري        شود.  ی میارتقاي کیفیت رابطه و رضایت زناشویی براي بقاي زندگی زناشویی ضروري تلقّ
اي از زندگی مجموعه هاي مهارتیابی زوجین به این هدف مفید باشد. تواند در راه دست زندگی می هاي مهارت
ها رفتاري سودمند (مفید) و مثبت است (چراغی و همکاران، د سازگاري هستند و ماحصل آنها است که مولّقابلیت
زندگی را  هاي مهارت) 1991( 9).پیت من2010، 8، ریاحی، صالحی ویسی، ایزدي مازیدي؛ به نقل ازخاجدین2009

آموخته قیت در زندگی اند که براي شادمانی و موفّ رفتارهایی تعریف کرده ها و ها، نگرش ها، دانش به عنوان توانایی
ط داشته ها تسلّ هاي زندگی سازگاري یابند و به آن سازد تا با موقعیت ها انسان را قادر می شود. این مهارت می

گیرند تا به راحتی با دیگران زندگی کنند، احساس خود را با امنیت  ها افراد یاد می باشند. از طریق رشد این مهارت
صان ). متخص1389؛ به نقل از فرمهینی و پیداد، 1997شند(پیت من، خاطر بیان کنند و زندگی را دوست داشته با

تري داشته  کند تا زندگی بهتر و سالم هایی که به افراد کمک می رترین برنامهعلوم رفتاري معتقدند که یکی از موثّ
ه بهتر زندگی است. هدف از این برنامه کمک به افراد براي شناخت هر چ هاي مهارتآموزش  يباشند، برنامه

1.Weseman 
2. Noller& Fitzpatrick 
3.Vijayalakshmi 
4. Capenter 
5. Murphy–Mendelson 
6.Baron&et al 
7.Breen 
8.Khajeddin, Riahi, Salehi-Veysi&Izadi-Mazidi 
9.Pittman. k 
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ر، کنترل هیجانات، مدیریت شرایط تنش زا و حل کردن هر چه بهتر خود، برقراري روابط بین فردي مناسب و موثّ
 ).1385مسایل و مشکالت است(امامی نائینی، 

زندگی بر روي رضایت و سازگاري زناشویی زوجین  هاي مهارتاز آنجا که تاکنون تحقیقی بر روي آموزش      
بر رضایت و   را  دگیزن هاي مهارتآموزش  ان صورت نگرفته است. این تحقیق بر آن است تا تاثیرروستایی در ایر

زندگی بر رضایت و  هاي مهارتکند و این فرضیه را که آموزش بررسیوجین روستایی سازگاري زناشویی ز
 بیازماید.  ،ر استسازگاري زناشویی زوجین روستایی موثّ

ش         رو
آزمون  آزمون و پس و انجام  پیشآن از گروه آزمایش و گروه کنترل تجربی بوده و در  نیمهپژوهش حاضر        

زن  60 يل روستاهاي شهرستان فارسان بودند. نمونهآماري این پژوهش زنان متاه ي. جامعهاستفاده شده است
داوطلب شرکت در تحقیق انتخاب شدند. هیچ مردي براي شرکت در این کارگاه  ل بودند، که از بین زوجینهمتأ

ص ل شد.کفایت حجم نمونه از طریق توان آماري مشخّداوطلب نشد و به این دلیل تحقیق محدود به زنان متاه
د( گال و نفر باید باشن 30تجربی و آموزشی بوده و در هر گروه حداقل نیمه که تحقیق ه به اینتوجگردد.با می

فی چنین کارگاهی در روستاهاي شهرستان فارسان از ).پس از معر1387ّنصر و همکاران، ي؛ ترجمه2005بورگ ، 
لیه زوجین داوطلب درخواست شد تا براي ثبت نام به امور بانوان شهرستان فارسان مراجعه کنند. بعد از ثبت نام او

ثبت نام شده در امور بانوان شهرستان فارسان، تلفن زده شد و  که حدود یک ماه به طول انجامید، به تمامی افراد
دات فی موضوع، اهداف، شرایط ورود به این کارگاه وتعهها در خواست شد تا در یک جلسه که به خاطر معرّ از آن
برگزاري کارگاه آموزش در سالن کنفرانس فرمانداري شهرستان فارسان (محل ّ ،شود غیره انجام می و اعضا

زن شرکت کردند. شرایط ورود  87اي که به این منظور انجام گرفت  زندگی) شرکت کنند. در جلسه هاي مهارت
استفاده از  سواد خواندن و نوشتن، نداشتن هیچ گونه اعتیاد، عدمحداقل اعضا به این کارگاه عبارت بود از: داشتن 

سال باشد. در پایان جلسه از  5تا 1ت ازدواجشان بین سال. این افراد باید مد 35تا  25بین   داروهاي روانی و سنّ
شرکت کنندگان که داراي این شرایط و داوطلب شرکت در این کارگاه آموزشی بودند دوباره درخواست شد که 

نفر دعوت به عمل   64بعد از این   ينفر ثبت نام کردند. در جلسه 64براي شرکت در این کارگاه ثبت نام کنند. 
تصادفی به دو  اري شهرستان فارسان به صورت کامالًنفر درسالن کنفرانس فرماند 64حاضر شدن این  آمد. پس از

نفر تقسیم شدند. به دلیل طوالنی بودن زمان آموزش وامکان افت  32نفر و گروه کنترل  32گروه، گروه آزمایش 
نفر بیشتر از 2و در گروه کنترل  نفر، 2اشت، در گروه آزمایش د ت خواهندآزمودنی که هر دو گروه در این مد 

نامه رضایت زناشویی اینریچ و سازگاري نظر بود انتخاب شدند. سپس دو پرسشنفري که از قبل مد 30ظرفیت 
بعد از این  ينامه پاسخ دادند. هفتهزناشویی الك و الس به این دو گروه داده شد و این دو گروه به این دوپرسش

زندگی شروع  هاي مهارتآموزش  يلین جلسهضاي گروه آزمایش صورت گرفت اوجلسه طبق توافقی که با اع
 هر  جلسه و1ها در نه هفته (هرهفته قرار گرفتند. این آموزش 1کنترل نیزدر لیست انتظار اعضاي گروه يشد. همه

این نه هفته گروه کنترل تحت هیچ آموزشی قرار  دقیقه) براي گروه آزمایش انجام شد. در طی 90جلسه  هر
کارگاه انصراف دادند.گروه آزمایش از  ينگرفتند. دو نفر از اعضاي گروه آزمایش به دلیل مشکالت ویژه از ادامه

1.Waiting-list 
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 هاي مهارتآموزش آزمایشی( يد و پس از انجام مداخلهمه داانفر به کار خود اد 30پنجم به بعد با  يجلسه

نامه(رضایت و سازگاري) پاسخ دهند. ر دو گروه یک بار دیگر درخواست شد که به این دو پرسشزندگی)  از ه
تصادفی به منظور برابري هر دوگروه، دو نفر  نفر شرکت کردند که به صورت کامالً 32گروه کنترل در پس آزمون 

زندگی براي گروه کنترل  هاي مهارتکنترل حذف گردید. به منظور رعایت اصول اخالقی دو جلسه آموزش  از گروه
 ساعت در هرجلسه) برگزار شد. 3تر( هاي طوالنی ا با زمانام ،آزمون پس از گرفتن پس
ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(فرم کوتاه) و  در این پژوهش براي جمع آوري داده: ابزارهاي پژوهش

 سازگاري زناشویی الك و الس استفاده شد. 
و همکاران ساخته شد. این 2ط اولسننامه توساین پرسش (فرم کوتاه):1ت زناشویی انریچیرضا ينامهپرسش
 5نامه داراي طیف لیکرت و این پرسش ينامهزیر مقیاس است . پاسخ 12گزاره دارد و داراي  47نامه پرسش

اولسن و همکاران ضریب  است.مخالفم)  ري ندارم، مخالفم، کامالًگزینه به صورت(کامال موافقم، موافقم، نظ
) ضریب پایایی این 1373اند. در ایران، در پژوهشی سلیمانیان( گزارش کرده 92/0نامه آلفاي کرنباخ این پرسش

هاي  و با مقیاس 60/0تا  41/0گزارش نمود. همبستگی این پرسش نامه با رضایت خانوادگی از  93/0نامه پرسش
). در پژوهش 1373آن است(سلیمانیان،  يروایی سازه يمده و نشانهبه دست آ 41/0تا  33/0رضایت از زندگی 

 دست آمد. هب 94/0نامه محاسبه و آلفاي کرنباخ حاضر پایایی این پرسش
آزمون سازگاري زناشویی بر پایه (ادراك بین فردي) از روابط زناشویی  و االس): -(الك 3آزمون سازگاري زناشویی

هاي دخیل در سازگاري  الیتقیت همسران را در خصوص فعسوال میزان موفّ 15این آزمون با   استوار است.
نشان  100تر از  پایین يسازگاري زناشویی و نمره يو باالتر نشانه 100 يسنجد. در این آزمون نمره زناشویی می

تنیدگی در روابط زناشویی است. آزمون سازگاري به عنوان ابزار اندازه گیري معتبر سازگاري زناشویی  يدهنده
دست آمد(مومن زاده و  هب /= r 9شناخته شده است. پایایی این آزمون با استفاده از روش دو نیمه کردن برابر با 

هاي شناخته شده و با نمرات متمایز کننده ). آزمون سازگاري زناشویی الك ووا الس براي گروه1384همکاران ،
هاي سازگار و ناسازگار از روایی باال برخوردار است. نمرات این آزمون با آزمون (پیش بینی زناشویی براي زوج

روایی همزمان باالي آن است. آزمون مذکور  يالك و واالس) همبستگی باالیی دارد. این نتیجه، نشان دهنده
پایایی این آزمون به روش آلفاي  ). در پژوهش حاضر1387نی سازگاري آینده است(ثنایی،مقیاسی براي پیش بی

 دست آمد. هب 0/ 72کرانباخ محاسبه و 
 

هاي زندگی بود و رضایت و سازگاري زناشویی به عنوان  مداخله متغیر مستقل آموزش مهارت طرحطرح مداخله: 
و 1385نسرین امامی نائینی ( لیفکاري به همیننام، تأ هاي کتاب طرح براساس باشند. این رهاي وابسته میمتغی (

) 2010)، (خاجدین و همکاران2006چنین از مقاالت (بارون و همکاران،)تنظیم گردید. هم1388حسین ناصري(
 ) استفاده شد. الزم1388لیف فرمهینی و پیداد (هاي زندگی تأ چون مهارتوغیره و از کتب موجود در این رابطه هم

1. Marital satisfaction Enrich 
2.Olson 
3. Marital Adjustment Test 

                                                            

تااير آموزن مهارت های زندگی بر ریایت و سازگاری زناشویيزنان متاهل، روستاهای شهرستان فارسان ا کاوه فارسانی، ذبيح اهلل و 
همکاران
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به توضیح است محتواي آموزش با بیان خیلی ساده براي شرکت کنندگان توضیح داده شد تا به راحتی قابل فهم 
 و درك باشد 
 شرح جلسات:

ي جلسه
لاو 

 زندگی زناشویی ثیر آن بر زندگی و تأ هاي مهارتموضوع: معارفه و بیان ضرورت آموختن آموزش 
فی اعضا، بیان س، معرّفی خود به عنوان مدرحسنه، معرّ يدستور جلسه: معارفه و ایجاد رابطه

کنندگان جهت حضور در جلسات،  کارگاه آموزشی، گرفتن تعهد از شرکت گروهی، اهداف و معرفی قواعد
زندگی و تاثیر آن بر روي  زندگی زناشویی، اجراي پیش  هاي مهارتبررسی ضرورت آموختن آموزش 

 آزمون 

 ي جلسه
 دوم

 هاي افراد خودآگاه آموزش مهارتخودآگاهی، بیان ویژگیموضوع: 
هاي افراد  آموزش مهارت خودآگاهی، بیان ویژگی قبل، يدستور جلسه: مروري بر مطالب جلسه

 بازخورد، تعیین تکلیف يبحث، ارائه يخودآگاه، بیان فواید خودآگاهی، خالصه
 

جلسه 
 سوم

 زوجین با مفاهیم همدلیهمدلی، آشنا کردن  موضوع: آموزش مهارت
آشنا  آموزش مهارت همدلی، بررسی تکالیف قبلی، قبل، يدستور جلسه:  مروري بر مطالب جلسه

 ثیر همدلی در روابط و زندگی زناشویی، تعیین تکلیفکردن زوجین با مفاهیم همدلی، تأ
 

جلسه 
 چهارم

 ربرقراري ارتباط موثّ موضوع: آموزش مهارت
قبل، بررسی تکالیف قبلی، آموزش مهارت برقراري ارتباط  يمطالب جلسه دستور جلسه: مروري بر

ر، آشنایی با اثرات مثبت  این مهارت در زندگی زناشویی، نقش فی موانع برقراري ارتباط موثّر، معرّموثّ
 ارتباط با رضایت و سازگاري زناشویی، چگونگی انجام یک ارتباط درست، تعیین تکلیف

جلسه 
 پنجم

 آموزش مهارت مدیریت خشمموضوع: 
قبل، بررسی تکالیف قبلی، آموزش مهارت مدیریت خشم،  يدستور جلسه: مروري بر مطالب جلسه

  بر روي رضایت و سازگاري زناشویی وخشم بر روي سالمتی افراد، اثرات منفی خشم  اثرات مضرّ
 روابط زوجین، آموزش مهارت کنترل خشم، تعیین تکلیف

جلسه 
 ششم

 گیري موزش مهارت تصمیمموضوع: آ
بیان گیري،  قبل، بررسی تکالیف قبلی، آموزش مهارت تصمیم يدستور جلسه: مروري بر مطالب جلسه

هاي صحیح بر روي زندگی زوجین،  گیري ثیر تصمیمانواع تصمیم گیري و عوامل تأثیر گذار در آن، تأ
 يبحث، ارائه يخالصه هاي مناسب و صحیح بر روي زندگی زناشویی، پیامدهاي تصمیم گیري

 بازخورد، تعیین تکلیف

جلسه 
 هفتم

 رنقاد وآموزش قاطعیتموضوع: آموزش مهارت تفکّ
ر نقاد و آموزش دستور جلسه: مروري بر مطالب جلسه قبل، بررسی تکالیف قبلی، آموزش مهارت تفکّ

 ر نقاد و قاطعیت بر روابط زندگی زناشویی ها، نقش پر اهمیت مهارت تفکّ قاطعیت، مراحل این مهارت
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ه افت  اه ی

وابسته رضایت و سازگاري زناشویی به تفکیک ر میانگین و انحراف استاندارد متغی .1جدول
 هاي آزمایش و کنترل گروه

 انحراف معیار میانگین مراحل گروه ها 
 
 رضایت زناشویی

 96/18 1/132 پیش آزمون گواه
 35/14 9/142 پس آزمون

 23/15 3/131 پیش آزمون آزمایشی
 90/12 183 پس آزمون

 
 سازگاري زناشویی

 83/17 83/82 پیش آزمون گواه
 5/12 10/80 پس آزمون

 30/20 54/63 پیش آزمون آزمایشی
 76/13 33/113 پس آزمون

دهد که میانگین  رضایت زناشویی گروه آزمایشی در پس آزمون نسبت به گروه گواه افزایش  ) نشان می1جدول (
پس آزمون نسبت به گروه گواه چنین میانگین سازگاري زناشویی گروه آزمایش در ). هم183داشته است ( 

 .)33/113داشته است( افزایش
ثیر قرار رهاي وابسته را تحت تأي آزمایشی به چه نحوي  تک تک متغیراي روشن شدن این مطلب که مداخلهب

 .شده است، استفاده اداده است از تحلیل کواریانس مجزّ
 ر است.زندگی بر سازگاري زناشویی موثّ هاي مهارتل این بود که آموزش او يفرضیه

 
 
 
 
 

جلسه 
 هشتم

 مساله موضوع: آموزش مهارت حلّ
مساله، مراحل  قبل، بررسی تکالیف قبلی، آموزش مهارت حلّ يدستور جلسه: مروري بر مطالب جلسه

یت این مهارت مساله در حل و فصل تعارضات زناشویی،  نقش پر اهم این مهارت، نقش مهارت حلّ
 بر غلبه بر مشکالت  زندگی زناشویی 

جلسه 
 نهم

 موضوع: جمع بندي جلسات قبلی
مباحث جلسات قبلی، تقدیر از شرکت کنندگان، دریافت بازخورد براي  يدستور جلسه: بیان خالصه

 آزمون  پس برگزاري  کارهاي آتی،

تااير آموزن مهارت های زندگی بر ریایت و سازگاری زناشویيزنان متاهل، روستاهای شهرستان فارسان ا کاوه فارسانی، ذبيح اهلل و 
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 شویی هاي زندگی بر سازگاري زناري تاثیر آموزش مهارتتحلیل کواریانس تک متغی .2جدول
 منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

 يدرجه
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 معناداري

 ياندازه
 اثر

توان 
 آماري

 1 579/0 000/0 683/76 90/13150 1 90/13150 گروه 
سازگاري زناشویی را نشان  ي)تفاوت دو گروه کنترل وآزمایش در حیطه2(ينتایج تحلیل کوواریانس جدول شماره

) بوده p˂001/0( سازگاري زناشویی تفاوت معنی داري يدهد. براساس این نتایج،  بین این دو گروه در حیطه می
داللت بر کفایت 00/1توان آماري ثیر داشته است. زناشویی تأزندگی بر روي سازگاري هاي مهارتاست و آموزش 

این تغییرات ناشی از تأثیر آموزش  57/0. مجذور اتا، نشان می دهد که ها دارد حجم نمونه براي تحلیل
 زندگی  بوده است. هاي مهارت
 ر است.زندگی بر رضایت زناشویی موثّ هاي مهارتدوم این بود که آموزش  يفرضیه

 هاي زندگی بر رضایت زناشوییري تأثیر آموزش مهارتتحلیل کواریانس تک متغی. 3جدول

 منبع     
 تغییرات

مجموع           
 مجذورات

 ي درجه
 آزادي

میانگین    
 مجذورات

F  سطح
 معناداري

  
-اندازه

 اثري 

توان  
 آماري

 1 65/0 000/0 144/150 397/17208 1 397/17208 گروه
رضایت زناشویی را  ي) تفاوت دو گروه کنترل وآزمایش در حیطه3کوواریانس در جدول (نتایج آزمون تحلیل 

)  p> 001/0رضایت زناشویی تفاوت معنی داري( يدهد .  بر اساس این نتایج، بین دو گروه در حیطه نشان می
نشان  00/1ثیر داشته است. توان آماري زندگی بر روي رضایت زناشویی تأ هاي مهارتبوده است و آموزش 

توان گفت که  ها کافی بوده است. با در نظر گرفتن مجذور اتا، می دهد که کفایت حجم نمونه براي تحلیل می
 زندگی  بوده است. هاي مهارتاین تغییرات ناشی از تأثیر آموزش  65/0

جه       ري نتی  گی
هاي  هاي زندگی، بین آزمودنی پژوهش حاضر نشان داد که پس از اجراي جلسات آموزش مهارت هاي افتهی     

معنی داري به وجود آمده است که گروه آزمایش و گروه کنترل، از نظر میزان رضایت و سازگاري زناشویی تفاوت 
 ياشد. در تبیین فرضیهب زندگی بر افزایش رضایت و سازگاري زناشویی می هاي مهارتثیر آموزش ییدي بر تأتأ
توان گفت که طبق نتایج به دست آمده از  هاي زندگی بر سازگاري زناشویی، می ثیر آموزش مهارتل، مبنی بر تأاو

ي آموزش هاي زندگی برروي سازگاري زناشویی تاثیر داشته است.  افراد در نتیجه این پژوهش، آموزش مهارت
ها را در زندگی زناشویی خود به کار می برند و آموزند و این توانایی ا میها رواناییهاي زندگی، یک سري تمهارت

هایی از هاي پژوهش هاي این پژوهش با یافته .یافته.شود ها می همین امر سبب افزایش سازگاري زناشویی آن
)، فقیر پور 1384()، جاللی و جاللوند1385)، ضیاعی و دادفر(1385)، نجات(1390زاده و همکاران (جمله مهرابی

)، بارون و 2004)، والدینگر و همکاران(1389)؛ به نقل از فرهانیان و گلزاري(2008)، یالسین و همکاران (1381(
عاست که اجراي دوره هاي آموزش خوانی، گواهی بر این مد دارد. این همخوانی زیادي هم) 2006همکارانش(
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روستایی بوده  ياي افزایش رضایت و سازگاري زناشویی در جامعهارهکرترین راههاي زندگی، یکی از موثّ مهارت

هاي ارتباطی زوجین بر میزان سازگاري زناشویی را  )، اثربخشی آموزش مهارت2006است. یاسلین و کارایان (
ی ثیر مثبتی بر سازگاري زناشویی دارد. هنگامند که بهبود ارتباط میان فردي، تأبررسی کرده و به این نتیجه رسید

کنند  هر را بیاموزند، به پیام هاي کالمی و غیر کالمی موجود در ارتباط توجي ارتباط صحیح و موثّکه زوجین، نحوه
یابد. ال را بیاموزند، روابط آنان بهبود یافته و در نتیجه سازگاري در زندگی نیز افزایش میوگوش دادن فع 

شوند و افکار و احساسات خود را  تر میزوجین به همدیگر نزدیکي مناسب برقرار شود، وقتی ارتباط به شیوه       
ها و گذارند و از بروز هر گونه سوءتفاهم احتمالی که سبب بسیاري از اختالف به میزان بیشتري با هم در میان می

از  گیرينند. این مهارت، بهترین شیوه براي ایجاد اعتماد و پیشک شود، جلوگیري می هاي زناشویی میتعارض
ثیر مستقیم سایر توان اظهار داشت، تأدیگري که در تبیین این فرضیه می بروز تعارضات بین فردي است. مطلب

شود  له باعث میمسأ هاي زندگی بر سازگاري زوجین است. به عنوان مثال، مهارت هاي حلّ هاي مهارت فهمولّ
شود که از  را در مورد مسائل و مشکالت زندگی شان ارائه دهند و همین امر سبب می ريکارهاي موثّ زوجین راه

توان گفت که آشنایی با مهارت هاي زندگی، در روابط و زندگی زناشویی باعث ت بیشتري ببرند. میزندگی خود لذّ
آید، به راحتی  پیش میهایی که اغلب در زندگی  شود که هر یک از زوجین، با شرایط، رویدادها و ناسازگاري می

 ها در روابط و زندگی زناشویی کاسته شود.  کنار آمده و تا حدودي از ایجاد این ناسازگاري
 هاي زندگی بر رضایت زناشویی موثرّ که آموزش مهارتهاي دوم این پژوهش، مبنی بر این در رابطه با فرضیه      

ثیر داشته است. هاي زندگی برروي رضایت زناشویی تأ است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دادکه مهارت
)، 2002)، استنلی و همکاران(13)، نظري و نوابی نژاد(1387این یافته ها با یافته هاي پژوهش هاي مرادي (

)، واتسون و 2001)، تستا و لئونارد(2001)، گاتمن(1999)، لی(2003)، کاترین و تیمرمن (2002اولسون(
)، مک کارتی 1998)، دي ماریا(2000)، کلپیتریک و همکاران(1984و همکاران ( )، بارنس2000همکاران(

)، خاجدین و 1989)، برین(2006)، ویگی(2006)، یاسلین و کارابان(2001)، سندرسون و کانتور(2003(
زندگی، از طریق  هاي توان بیان کرد که مهارتبین این فرضیه میتببوده است. در خوان هم)، 2010همکاران(

-شود؛ این آگاهی به نوبه عات و امیال شخصی مییک از زوجین، باعث آگاهی به نیازها، توقّ افزایش خودآگاهی هر
گردد که این روند، باعث  هاي ارتباطی، به همسر ابراز شده و باعث درك متقابل میي خود، و از طریق مهارت

 گردد. فزایش رضایت زناشویی میا
ه متوجتا کند  مساله، به هر یک از زوجین کمک می نین کسب مهارت همدلی، کنترل خشم و حلّچهم       

دیگر به دنبال راه حل نواقص و مشکالت طرف مقابل بوده و با دوري از خشم و ابراز همدلی، با هم فکري هم
ی یها فهاي است که مولّگردند. رضایت زناشویی، سازه هاي مناسب برآمده و باعث افزایش رضایت زناشویی خویش

 کند. اي را در افزایش و یا کاهش میزان کلی رضایت زناشویی ایفا میآن حضور دارند و هر یک، نقش عمدهدر 
بـه   گذارند، صـورت گرفتـه اسـت.    ی میثیراتی که بر رضایت کلّفه ها و تأتحقیقات فراوانی پیرامون این مولّ       

زناشـویی بـاالتر و رضـایت از      رضـایت   بین  کند که ) بیان می1998دي ماریا (عد رضایت جنسی، عنوان مثال در ب
تـا   15بخـش   ) زندگی جنسی رضایت2003کارتی ( مک يري وجود دارد؛ به گفتهجنسی باالتر ارتباط موثّ يرابطه

بـه نقـل از    ؛2003دهد. بنا به گفته (اولسون و دي فـرین   می درصد از نشاط و رضایتمندي زناشویی را تشکیل 20
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ـ   جنسـی خـود احسـاس رضـایت مـی      يهایی کـه از رابطـه   ) زوج2010هیون و همکاران ،  ت خـود را  کننـد، محب
چنین در مـورد اوقـات   شوند. هم زندگی خود احترام قائل می هاي شریکو خواسته کنند و براي نیازها می بیشتربیان

وقت هر یک از زوجین یا یکدیگر، تحقیقات فراوانی انجام شده است؛ براي مثال، سندرسـون و   فراغت و گذاراندن
هایی کـه در   کند. زوج بینی میی رابطه را پیشاندکه گذراندن وقت با همسر خود، رضایت کلّ ) دریافته2001کانتور (

دهند، احساس  کار را انجام نمی ه اینهایی ک کنند، نسبت به آن دسته از زوج می شرکت هاي تفریحی مشترك الیتفع
مشـترك،   الیـت فع  دهدکـه  ). ایـن موضـوع نشـان مـی    1999منـدي بیشـتري دارنـد (بـالوین و همکـاران      رضایت
).می توان گفت 2010؛ به نقل از هیون و همکاران،  2002برد (آرون و همکاران  زندگی زناشویی را باال می کیفیت

ه (احساسات)  را بیاموزد، سبب می شود فرد، احساسـات خـود را در مـورد شـریک     اگر فرد، مهارت ابراز قاطعان که
ي احساسات به صورت مثبـت و   زندگی خویش ابراز کرده و به افزایش سالمت روانی خود کمک کند؛ ابراز قاطعانه

تري یمیهم نزدیک تر شده و ارتباط صم شود زوجین روز به روز به گري و حالت تهاجمی، باعث میبدون پرخاش
مساله در مـواقعی کـه در زنـدگی زناشـویی      چنین زوجین با فراگیري مهارت تصمیم گیري و حلّداشته باشند. هم

شـود کـه بتواننـد     ی هستند، باعـث مـی  هاي بسیار مهم گیري شوند و یا نیازمند تصمیم خود با مشکالتی مواجه می
امر سبب می شود که رضایت از زندگی باال برود. افرادي و همین تري را ایجادکنند  کارهاي مناسبالعات و راهاطّ

اند، به جاي کناره گیري و فرار از مشکالت، با این مشکالت روبـرو مـی شـوند و     له را آموختهمسأ حلّ يکه شیوه
هـاي روانـی   یا دچـار بیمـاري   و نگراییدهر همین امر سبب می شود که هیچ یک از زوجین، به استعمال مواد مخد

  نشوند.
گـري  دهند که افـزایش پرخـاش   ) نشان می2006از طرف دیگر،تحقیقات بسیاري مانند بارون و همکارانش(       

شود افراد از زندگی خـود، کمتـر راضـی باشـند. در      وخشم، سازگاري و رضایت زناشویی را کاهش داده و باعث می
ثیرات منفی بـر روي  أهمسران، ت يبه وسیله گرانهمیت این مهارت، باید بیان شود چون پاسخ هاي پرخاشبیان اه

شود که زوجین دچار یک سـري کاسـتی هـایی در روابـط خـود      گذارد، سبب می روابط و ارتباطات زن و شوهر می
زنـدگی زناشـویی، از بیـان     ی براي پرهیز از این روابط درشوند و از رضایت و سازگاري زناشویی کاسته شده و حتّ

شـود. یکـی    کنند؛ که این امر خود باعث کاهش صداقت بـین زن و شـوهر مـی    یري میاحساسات جلوگ يقاطعانه
ثیر زیادي بر روي رضایت و سازگاري زناشـویی مـی گـذارد، مهـارت     ترین مهارت هاي زندگی که تأدیگر از مهم

ا هـاي سـازگار و خوشـحال، همـدلی بیشـتري ر      زوج  کنندکه می )تصدیق2004همدلی است. والدینگر و همکاران(
شود که هر یک از زوجین، به این احساس  دهند. این مهارت سبب می هاي ناسازگار از خود نشان می نسبت به زوج

شود که در این زوجین، احساس شادي  کند. همین امر سبب می واقعی دست یابند که طرف مقابل آنها را درك می
هاي اساسی زندگی، سـبب   ط زوجین بر مهارتتوان گفت که تسلّ و شادمانی از زندگی خودشان شکل گیرد. لذا می

حفظ عملکرد خوب ومتعادل خانواده در مقابل موقعیت هاي نامطلوب شده و باعث رسیدن خانواده به اهداف خـود  
 شود.  شود؛ که این امر، باعث افزایش رضایت و سازگاري زناشویی می می

آنچه که این تحقیق  به مطالب تحقیقات دیگر افزوده است این است که: پژوهش هایی که در بحث و        
هاي زندگی آورده شده است بر روي یک، دو یا هاي این مقاله در مورد تأثیر مهارتگیري و سایر قسمت نتیجه

هاي زندگی متمرکز شده است در صورتی که این تحقیق هفت ر از مهارتچهار متغی هاي زندگی را  ر از مهارتمتغی
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روستایی مورد بررسی قرار داد و  يهاي زندگی را بر روي نمونه کننده آموزش داد و مهارت ل شرکتهبه زنان متأ

 اي صورت نگرفته بود.  در هیچ یک از تحقیقات قبلی بر روي چنین نمونه
-زندگی را بر روي نمونه هایی با حضور مردان اجرا کنند. هم هاي مهارتشود که پژوهشگران  پیشنهاد می         

 به زوجین آموزش داده شود.  ها مهارتها و برگزاري کارگاه ها تعداد بیشتري از این  چنین در پژوهش
) احتیـاط درتعمـیم نتـایج ایـن     2) عدم حضـور مـردان   1از جمله محدودیت هاي این پژوهش می توان به:        

نتـایج پـژوهش حاضـر     زوجین روستایی کشور به دالیل تفاوت هاي قومی و فرهنگی اشاره کـرد.  تحقیق به سایر
یشـگیري از طـالق کـه در    پ تواند در کاهش ناسازگاري و براي زوجین، می ها مهارتعالوه بر کاربردي بودن این 

 مناطق روستایی در حال افزایش است به کار برد. 
 

 و قدردانی سپاس      
  يامور بانوان و خانواده کلّ يباشد که با حمایت مالی اداره مقاله برگرفته از یک طرح تحقیقاتی میین ا      

چهارمحال و  استاندار رکرمی مشاو استانداري چهارمحال و بختیاري انجام پذیرفته و بدین وسیله از سرکار خانم
 شود. ردانی میر و قداستان تشکّ  يامور بانوان و خانواده بختیاري و مدیر کلّ
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