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 چکيده
مهمترین دالیل موفقیت نداشتن مهارت زندگی در بین جوانان درهنگام ازدواج یکی از 

 گردد زوجآید چرا که باعث میدر طول زندگی  و طالق در جامعه حال حاضر به شما می

نتوانند در مشکالت زندگی دوام آورده و آن را برطرف  هم دچار اختالف شوند و ها با

جوانان  یندر ب یمهارت زندگ یبررسنمایند. از همین رو محقق برآن شده است تا با هدف 

موفقیت در طول زندگی به مطالعه این موضوع در هنگام ازدواج و ارتباط آن با 

ای مطالعه میدانی، کتابخانه بپردازد.روش مطالعه از نوع تحلیلی توصیفی بوده که ابتدا با

 استفاده از روش و اسنادی مبانی نظری تحقیق و مساله اصلی تحقیق تشریح شد سپس با

های توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل اطالعات پرداخته  های آماری ازجمله روش

چه  در هنگام ازدواج در جوانان یداشتن مهارت زندگ ینبشد. نتایج حاصله نشان داد که 

و موفقیت در طول زندگی  آمار طالق یا کاهش  یشبا افزا در پسران و چه در دختران

و برعکس  می شود عدم موفقیت باعثمهارت کافی  یعنی عدم وجود دارد. یرابطه معنادار

تواند  باعث موفقیت در طول زندگی شده و موجبات استحکالم زندگی داشتن مهارت می

 را فراهم آورد.

 .مهارت زندگی، ازدواج، موفقیت، جوانان : يديکل واژگان
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 2 مشهدي اکبرنژاد مرضيه،  1 ژاله تالرمی

 .مازندران نور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو 1
 .ساری واحد نور پیام دانشگاه کارآفرینی مدیریت ارشد کارشناس 2 

 

 نام نویسنده مسئول:

 ژاله تالرمی

 

جوانان در هنگام ازدواج  يندر ب یمهارت زندگی بررس

 با موفقيت زوجين در طول زندگیو ارتباط آن 
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 مقدمه
ها در مورد رشد بشر و زندگی ای نیست. از آنجا که انسانهای خانوادگی امر تازهها و مسئولیتآماده ساختن افراد برای ایفای نقش

های درونی که موجب پیشگیری از بروز آسیبها عالوه بر آنآن را از جایی یاد بگیرند. این یادگیریخانوادگی دانش درونی ندارند؛ بنابراین باید 

 .گردددگی نیز میشود؛ سبب ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خانواخانواده می

رفتار مثبت  یالزم برا ییتوانا یعنی یزندگ یها: مهارتکندیم یفگونه تعر ینرا ا یمهارت زندگ 1994در سال  یبهداشت جهان سازمان

 (.1378 یان،)طارم دهدیروزانه را م یزندگ یهامؤثر با چالش یاروییو سازگارانه که به فرد توان رو

هرچه  یریکارگ و دانستن تمرین و به یها رمز برخوردار که هریک از این مهارت میباشند؛ ها با عناوین دهگانه زیر مشخص مهارت

 مسئله، حل یجانات،مقابله با استرس، مقابله با ه ی،فرد ینارتباط مؤثر، ارتباطات ب ی،همدل ی،خودآگاه یاست: مهارتها روزمره یدر زندگ یشترب

 ..(8953 ی،قاسمآباد ینور)نام برد  یتوانرا م یتفکر خالق و تفکر انتقاد گیری، یمتصم

های ها به صورت آموزشآیند؛ اما بیشتر آنها به دست میسم و آیینمراها، طی رویدادهای طبیعی مانند بلوغ یا طی برخی از این یادگیری

ها این توانایی را دارند که اعضای خود را جهت انطباق با شوند. در جوامع نسبتاً ساده و ابتدایی خانوادهغیررسمی در سطح خانواده داده می

ی رفتار با ها، رفتارها، نحوهها، نقشی ازدواج قرار دارند، بسیاری از مسئولیتتغییرات جدید آماده نمایند. یعنی به دختر و پسری که در آستانه

شود. این در حالی است که در جوامع پیشرفته و صنعتی به دلیل تغییرات ی همسر، به صورت غیر رسمی آموزش داده میهمسر و حتی خانواده

پذیر نیست؛ بلکه کافی و مناسب نیز ای نسل گذشته به آسانی امکانهسریع، پیشرفت، تکنولوژی، تخصصی شدن، عالوه بر اینکه آموزش

 .باشدنمی

ث ازدواج جوانان است، که نقل مجلس است، بح یداغ یاز بحث ها شویدیکییو دوستانه که وارد م یروزها در هر محافل خانوادگ ینا

است که با  ینمسلم است ا آنچهر جوانان همواره مطرح بوده است.  به امر ازدواج د یهتوص یاعده یدر ازدواج و برا یرتأخ ییچرا یاعده یبرا

نسبت به سنت ازدواج  یمتفاوت هاییدگاهدو دهه نظرات و د ینرخ داده است، باعث شده ا هایو دهه هفتاد هایدهه شصت ینکه ب یشکاف نسل

قافله  یناز آنها از ا یاریکه بس کردندیآنها همسر انتخاب م یها براخانواده یدو محجوب که با یخجالت هاییدهه شصت یطرف ازداشته باشند.  

جوانان حاضر به ازدواج  است و در یتکه انتخاب خودشان اولو یمرا دار یشتازمتفاوت و پ هاییدهه هفتاد یگرد یانتخاب جا ماندند و از طرف

 عالقه خود هستند.  وردبا فرد م

 هایییو باز شدن باب آشنا یاجتماع یهاورود انواع شبکه ی،ارتباطات جمع یلآسان به وسا یگسترش دامنه ارتباطات و دسترس البته

 ییاست که امروزه جوانان کم سن و سال را به سمت خود کشانده و بعضاً موجب آشنا یلیدال یناز مهمتر یکی یلرودررو در محل کار و تحص

 بحث دارد. یبس یجا یزسبک ازدواج ن ینا یت ازدواج است،که البته عدم موفقیتاًو نها یو دوست

ده است، چنانکه ش ییراتیکه سن ازدواج دختران و پسران دستخوش تغ دهدیتاکنون نشان م 1313موجود از سال  یآمار هایتحقیق

امر  ینا هکشده است  ینسال مع 18پسران  یسال و برا 15دختران  یسن ازدواج برا 1313مصوب سال  یرانا یقانون مدن 1041طبق ماده 

که خودشان  یلیتحصاشتغال و ادامه یتنداشتن مسکن و موقع یلبه دل پسرانکرده است.  یداپ یشر و به مرور افزاییتغ یمتماد یهاسال یدر ط

به  یزسب ازدواج کنند و دختران نکامالً منا یطیمجرد مانده و بعد در شرا یسالگ 30تا سن  گیرندیم یمو تصم کنندیم یدارند از ازدواج دور

 یرونو به بازار کار و اشتغال در ب دهندیسد است، کمتر تن به ازدواج م یشرفتشانو پ یندهآنها و آ یتأهل برا کنندیاحساس م ینکها یلدل

 در امر ازدواج دختران است.  یربر تأخ یلیاند که خود دلآورده یمنزل رو

با ورود  یسران دهه شصتاز دختران و پ یادیچنانکه هنوز تعداد ز شود،یم یدهبه وفور د هایدهه شصت یندر ب یتیوضع ینچن شایدیک

شان و به خصوص دخترانشان نگران فرزندان ینوالد یکه برخ یستدر حال ینمجرد و بدون همسر هستند، ا یشترب یسال و حت 30به سن 

 کند.  ییا راهنمارآنها  ی،انتخاب همسر و زندگ ینباشد که در راستا یبعد از مرگشان آنها ازدواج کنند و کس رندهستند چرا که دوست ندا

ز دالیل اصلی این ااما نکته اساسی در این مبحث طالق در جوانان و شیوع پدیده بیوگی در جامعه در سنینن افراد است. از طرفی یکی 

گیرد به دلیل های که در طول سالهای اول زندگی صورت می ین است. به عبارتی بسیاری از طالقپدیده )طالق( نداشتن مهارت زندگی زوج

گی و ازدواج  و موفقیت افتد. از همین رو محقق بران شده است تا ارتباط بین مهارت زندعدم توانایی در داشتن مهارت زندگی زوجین اتفاق می

 ی قرار دهد.زوجین در طول زندگی بین جوانان را مورد ارزیاب

بگــذارد. در  یرتواند بــر جامعه تاث یشکســت آن م یا یتاســت که موفق یرخداد ینمقدس، مهم تر یوندپ یکازدواج به عنــوان 

 یم یاریخانواده  یلتشــک یبرا ینوجوان ینبزرگ ترهــا فرزندان خود را از ســن ینــی،گذشــته اگرچه بر اســاس ســنت ها و اعتقادات د

نتظــارات هر فرد، ازدواج کارکرد خانواده و ا ییرمدرن در کشــور و به تبــع آن تغ یمهبــه جامعــه ن یاندند ، اما با گذر از جامعه سنترس

فقیت در طول زندگی  . در این تحقیق محقق در پی آن است تا رابطه بین مهارت زندگی و ازدواج  ومورا به وجود آورده است یکودکان معضالت

 سی قرار دهد.رمورد بر را
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 فرضيات تحقيق -1
 رد.رسدبین داشتن مهارت زندگی در هنگام ازدواج در جوانان با افزایش موفقیت زوجین در طول زندگی رابطه معناداری دایمبه نظر .  1

معناداری رابطه طول زندگی  با افزایش موفقیت زوجین دردر هنگام ازدواج در جوانانی پسران داشتن مهارت زندگرسدبین یبه نظر م.  2

 دارد.

 دارد. معناداریرابطه ی موفقیت زوجین در طول زندگدر هنگام ازدواج در جوانان ی دخترانداشتن مهارت زندگرسدبین یبه نظر م.  3

 

 روش تحقيق -2
 یهمبستگ - یفیاز نوع توص یلو از جنبه تحل یاها، پرسشنامهداده یآورو از لحاظ روش جمع یکاربرد یقاتپژوهش از نوع تحق ینا

 یرمستقل و متغ یرهایمتغ ینو نوع رابطه ب یزانم یگرد یو از سو پردازدیم یقتحق یرهایموجود متغ یتوضع یفبه توص سویکاز  یرااست؛ ز

 .کندیم یینوابسته را تع

شف مجهوالت و دستیابی کمعتبر )قابل اطمینان( و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های 

 جرا پیمایشی است.(. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر ا1387به راه حل مشکالت است )خاکی، 

 یرارتباط آن با متغ ایریتا تأث شودیانتخاب م ییادستکار گیری،ر اندازهپژوهشگ داد است که به وسیلۀمحرک درون یرمستقل، متغ متغیر

 یقست. در تحقا یجهوابسته، نت یرمقدمه و متغ یر،متغ ینا یگروابسته است. به عبارت د یرمتغ فرضیشمستقل پ یرشود. متغ ینمع یگرید

ده است، مشاهده و شکه وابسته فرض  یگرید یرآن بر متغ ییراتتغ یرتا تأث شودیم یدستکار کنندهیشآزما یلهمستقل به وس یشی،متغیرآزما

مستقل  یرمتغ یقتحق نی. در اشودیمستقل گذاشته م یروابسته به حساب متغ یرنوسان در متغ ییرپذیرییاتغ یگر،شود. به عبارت د گیریاندازه

 است. یزندگ یشامل مهارتها

 یکاز رفتار  یز وجهمالک است و عبارت است ا داد یاپاسخ، برون یرمتغ یر،متغ ینامورد توجه محقق است.  یاصل یروابسته، متغ متغیر

شخص شود. هدف محقق مستقل بر آن معلوم و م یرمتغ یرتا تأث شودیم گیریاندازه یاوابسته، مشاهده  یرشده است. متغ یککه تحر یسمارگان

 یلو تحل یهتجز یقز طر. اشودیم بینییشمستقل پ یرمتغ یقاز طر یرمتغ ینکند. ا بینییشو پ یحوابسته را تشر یرمتغ غییرپذیریآن است که ت

 یرهایمتغ یرسا طورینرا و هم یرهامتغ ین. محقق قصد دارد اشودیم یجادمسئله ا یبرا هاییحلراه هایاپاسخ یافتنوابسته امکان  یرمتغ

ت  در طول زندگی در ازدواج در جوانان، موفقیمستقل شامل  یرحاضر متغ یقدرآورد. در تحق پذیرو سنجش یبر آن را به صورت کمّ یرگذارتأث

 است. جوانان، روابط زن شویی

در هنگام ازدواج  جوانان یندر ب یمهارت زندگ یررساین تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد زیرا به تعیین و شناسایی ارتباط بین ب

 یت در طول زندگی  و روابط آنهاو ارتباط آن با موفق یندر سن

 پردازد.می 

اساس انتخاب هستند. روش نمونه گیری بر 1395جامعه آماری تحقیق شامل برخی از جوانان دارای شرایط ازدواج شهر آمل  در سال 

پژوهش از دو روش  در این تصادفی  بوده است. در این پژوهش، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید.

 برای اجرا و گردآوری داده ها استفاده شده است.

ها، مقاالت، تابکای استفاده شده است که با مطالعه برای جمع آوری بخشی از داده های پژوهش از روش از روش اسنادی یا کتابخانه

 ع آوری شده است.اله در نظر گرفته شده، داده های الزم جمپایان نامه ها و تحقیقات به منظور تدوین چارچوب نظری در جهت پاسخ به مس

 رداخته شد.پآوری اطالعات برای جمع آوری بخش دیگری از داده های پژوهش، از روش میدانی براساس روش تحقیق پیمایشی به جمع

یره استفاده رگرسیون چندمتغناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه های پژوهش از آزمون

 تفاده شده است.اس 22، نسخه Spssشده است.همچنین کلیه مراحل تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات با استفاده از برنامه نرم افزاری 

 

 زندگی يهامهارتانواع  -1-2

صیل افراد تحتا به نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند. اگر  کندیصمیم گیری: این توانایی به فرد کمک متتوانایی  -1

ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند. مسلماً در بتوانند فعاالنه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند. جوانب مختلف انتخاب کرده

 سطوح باالتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

د. مسائل مهم زندگی چنانچه حل ، تا به طور موثری مسائل زندگی را حل نمایسازدیحل مساله: این توانایی فرد را قادر متوانایی  -2

 .شودیکه به فشار جسمانی منجر م کنندینشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد م
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فکر، راه ت. با استفاده از این نوع کندیمناسب کمک م یهایریوانایی تفکر خالق: این نوع تفکر هم به حل مساله و هم به تصمیم گت -3

، تا مسائل را از روی تجارب مستقیم خود سازدی. این مهارت، فرد را قادر مشوندیها بررسی ممختلف مساله و پیامدهای هر یک از آن یهاحل

 ه بپردازد.و انعطاف بیشتر به زندگی روزمر دریابد و حتی زمانی که مشکل وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست. باسازگاری

تا در برخورد  سازدیر انتقادی: تفکر انتقادی، توانایی تحلیل اطالعات و تجارب است. آموزش این مهارت، نوجوانان را قادر متوانایی تفک -4

 ر امان بمانند.ناشی از آن د یهابیگروهی مقاومت کنند و از آس یهاها، فشار گروه و رسانهبا ارزش

وقعیت، تا بتواند بصورت کالمی یا غیر کالمی و مناسب با فرهنگ، جامعه و م کندیی ارتباط مؤثر: این توانایی به فرد کمک متوانای -5

هنگام نیاز بتواند از دیگران خود را ابراز و به  یهاجانیها، نیازها و هعقاید، خواسته ،ان نماید. بدین معنی که فرد بتواند نظرهابیخود را 

 ست.ادرخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی در موقع ضروری، از عوامل مهم ایجاد یک رابطه سالم 

ین موارد، . یکی از اکندیدیگر کمک م یهاوانایی روابط بین فردی: این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانت -6

عی و قطع روابط توانایی حفظ روابط دوستانه است که در سالمت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع حمایت اجتما

 اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

. رشد خود باشدیس و انزجار مها، تروانایی خود آگاهی: توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوت، خواستهت -7

 دالنه است.ش شرط روابط بین فردی مؤثر و همپیتا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معموالً  کندیآگاهی به فرد کمک م

فرد کمک  ر آن شرایط قرار ندارد، درک کند. همدلی بهدیعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که  :توانایی همدلی -8

ها احترام بگذارد. همدلی، روابط اجتماعی را بهبود ها بسیار متفاوت است، بپذیرد و به آندیگر را، حتی وقتی با آن یهاتا بتواند انسان کندیم

 .شودیدیگر منجر م یهاو به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده، نسبت به انسان بخشدیم

را  هاجانیه ریرا در خود و دیگران تشخیص دهد. نحوه تأث هاجانیتا ه سازدیر منات: این توانایی فرد را قادتوانایی مقابله با هیجا -9

برخورد نشود، این  مختلف نشان دهد. اگر با حاالت هیجانی مثل غم و خشم یا اضطراب درست یهاجانیبداند و بتواند واکنش مناسبی به ه

 انی و روانی خواهد گذاشت و برای سالمت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.منفی بر سالمت جسم ریتأث هاجانیه

ع استرس و آنها بر فرد است. شناسایی مناب ریمختلف زندگی و تأث یهاوانایی مقابله با استرس: این توانایی شامل شناخت استرست -10

ن بهداشت جهانی، ترجمه تا با اعمال و موضع گیرهای خود، فشار و استرس را کاهش دهد )سازما سازدیآن بر انسان، فرد را قادر م رینحوه تأث

 .(1377نوری قاسم آبادی و محمد خانی، 

 

 نتایج و بحث -3
 يفیتوص يها یافته -3-1

ری پاسخ آآماره های توصیفی و شاخص های آما 1جدول قرار گرفتند. یسن مورد بررس یردر متغ یمورد بررس یها یآزمودن کلیه

 دهد.دهندگان را نشان می

 : یافته هاي توصيفی پاسخ دهندگان1جدول 

 مرد زن مرد زن های آماریگروه هاشاخص

 30 30 30 30 تعداد

 3.27 2.21 27 5.22 میانگین

 3.2 1.2 4.3 3.3 انحراف معیار

 .باشد یمزن درمجموع( 60مرد و 60)شده  یلپرسشنامه تکم 120شده از  یگردآور یدهد که داده ها یجدول نشان م

 

 سن -3-2

نمونه  %1/40دهندگان )نفر از پاسخ 48باشد. می 1صورت شکل شده برای سؤال فوق بهآوریآمده از پرسشنامه جمعدستهای بهپاسخ

دهندگان نفر از پاسخ 29ل، سا 40الی  30نمونه آماری( دارای سن  %9/21دهندگان )نفر از پاسخ 27سال،  30آماری( دارای سن کمتر از 

 سال بودند. 50نمونه آماری( دارای سن بیشتر از  %8/13دهندگان )نفر از پاسخ 17سال و  50الی  40نمونه آماری( دارای سن  2/24%)
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 کنارفریدون: فراوانی و درصد سن ساکنين شهر 1شکل 

 

 شغل -3-3
نمونه  %3/51دهندگان )نفر از پاسخ 60باشد. می 2صورت شکل شده برای سؤال فوق بهآوریآمده از پرسشنامه جمعدستهای بهپاسخ

ای شغل دانشجویی، مونه آماری( دارن %1/8دهندگان )نفر از پاسخ 9نمونه آماری( بیکار،  %3/6دهندگان )نفر از پاسخ 7آماری( دارای شغل آزاد، 

نفر  10نمونه آماری( دارای شغل کشاورزی،  %3/6دهندگان )نفر از پاسخ 7نمونه آماری( دارای شغل کارمندی،  %9/3دهندگان )نفر از پاسخ 5

نفر از  3 وی نمونه آماری( دارای شغل معلم %8/13دهندگان )نفر از پاسخ16داری، نمونه آماری( دارای شغل خانه %3/8دهندگان )از پاسخ

 نمونه آماری( دارای شغل منشی بودند. %1/2دهندگان )پاسخ

 

 

 کنار: فراوانی و درصد سطح شغل ساکنين شهر فریدون2شکل 

 

 سابقه کار -3-4

نفر از  11نتایج بدست آمده، باشد. بر اساس یم 3شکل صورتبهفوق  سؤالآوری شده برای ی بدست آمده از پرسشنامه جمعهاپاسخ

الی  6جامعه آماری( دارای سابقه کار  %51/45دهندگان )نفر از پاسخ 50سال،  5الی  1جامعه آماری( دارای سابقه کار  %43/9دهندگان )پاسخ

ری( جامعه آما %55/7گان )دهندنفر از پاسخ 9سال،  15الی  11جامعه آماری( دارای سابقه کار  %74/37دهندگان )نفر از پاسخ 46سال،  10

 سال بودند. 25الی  21جامعه آماری( دارای سابقه کار  %77/3دهندگان )نفر از پاسخ 4سال و  20الی  16دارای سابقه کار 
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 دهندگانپاسخ سابقه کارفراوانی و درصد  - 3شکل 

 

 سطح تحصيالت -3-5
دهندگان نفر از پاسخ 4، 2باشد. بر اساس شکل یم 4صورت شکل فوق به سؤالشده برای آوریآمده از پرسشنامه جمعدستی بههاپاسخ

 %28/45دهندگان )خنفر از پاس 55جامعه آماری( دارای تحصیالت فوق دیپلم،  %55/7نفر ) 9جامعه آماری( دارای تحصیالت دیپلم و  77/3%)

نفر از  3لیسانس و جامعه آماری( دارای تحصیالت فوق %51/41دهندگان )نفر از پاسخ 50تحصیالت لیسانس، جامعه آماری( دارای 

 بودند. جامعه آماری( دارای تحصیالت دکتری %89/1دهندگان )پاسخ

  
 دهندگانفراوانی و درصد سطح تحصيالت پاسخ -4شکل 

 

 آزمون نرمال بودن متغيرها -3-6
اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن نشان  -از آزمون کلموگروف  رهایمتغابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع  هاهیفرضقبل از آزمون 

متغیرهای داشتن مهارت زندگی، ازدواج جوانان و موفقیت در طول زندگی که دارای توزیع پیوسته بودند، با توزیع نرمال تفاوت  دهدیم

نشان داده شده است. در این  3اسمیرنفدر جدول -. نتایج آزمون کلموگرونف باشندیمارای توزیع نرمال داری ازنظر آماری نداشته و دمعنی

 های پژوهشی فرض صفر و مقابل به شرح زیر است:رابطه الزم به توضیح است که در بررسی نرمال بودن داده

H0کنند.های آزمایشی از توزیع نرمال تبعیت می: داده 

H1کنند.آزمایشی از توزیع نرمال تبعیت نمیهای : داده 

 05/0از  شدهارائهداری عنیمنماییم. چنانچه سطح توجه می 2در جدول  شدهارائهداری منظور رد و یا قبول فرض صفر، به سطح معنیبه

باشد،  01/0تر از و بزرگ 05/0از  ترداری کوچکگیرد. چنانچه سطح معنیین معنا است که فرض صفر مورد پذیرش قرار میاتر باشد، به بزرگ

باشد،  01/0تر از داری کوچکگیرد. چنانچه سطح معنیشود و یا فرض مقابل مورد پذیرش قرار میدرصد رد می 5فرض صفر در سطح احتمال 

 گیرد.ش قرار میشود و یا فرض مقابل مورد پذیردرصد رد می 1فرض صفر در سطح احتمال 
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که  است 01/0تر از اسمیرنف برای متغیرهای مهارت زندگی ، ازدواج جوانان وموفقیت در طول زندگی بزرگ -نتایج آزمون کلموگروف 

نحوه پراکنش مربوط به  5های کند. در شکلیمدرصد تبعیت  1از توزیع نرمال در سطح احتمال  هادادهنشان دهنده این است که توزیع 

 د، نشان داده شده است.متغیرهای پژوهش که دارای توزیع پیوسته بودن

 

 هادادهاسميرنفبراي برازندگی توزیع نرمال  -آزمون کلموگروف  جینتا -1جدول 

 متغیر نفاسمیر -کلموگروف  z داریسطح معنی نتیجه آزمون

 مهارت زندگی 983/0 078/0 نرمال

 ازدواج جوانان 987/0 212/0 نرمال

 نرمال

 
 موفقیت در طول زندگی 978/0 022/0

  
 

 

 

 

 

 

های مربوط به مهارت زندگی داده نحوه پراکنش - 4شکل 

ودن ، ازدواج جوانان و موفقیت در طول زندگی  و بررسی نرمال ب

 آن

 

 

 
 

 روایی و پایایی -3-7
کردن نیمهو از روش دو روش ضریب همسانی درونی )آلفای کرونباخ(نامه، از چنان که گفته شد، برای به دست آوردن اعتبار پرسش

نامه ارتباط بین داشتن مهارت زندگی وازدواج در جوانان وارتباط های پرسشگویهضریب همسانی درونی 3و  2استفاده شده است. در جداول 

 .شودآنافزایش موفقیت در طول زندگیمشاهده می

 نامه داشتن مهارت زندگیهاي پرسش: ضریب همسانی درونی گویه2جدول 

 هاتعداد گویه ههای استانداردشدآلفای کرونباخ گویه آلفای کرونباخ

87/0 875/0 50 

 

نانو نامه داشتن مهارت زندگی و ازدواج در جواهای پرسششود، ضریب همسانی درونی گویهمشاهده می 3همان گونه که در جدول 

 باشدمی 87/0موفقیت در طول زندگی، برابر با 
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 نامه داشتن مهارت زندگی در هنگام ازدواج در جوانان و ارتباط آن با موفقيت در طول زندگیهاي پرسش: آماره3جدول 

 هاتعداد گویه انحراف استاندارد واریانس میانگین

3.138 487/256 015/16 50 

 

 .باشدمی 015/16و انحراف استاندارد آن برابر با  138/3نامه مذکور برابر باشود، میانگین پرسشمشاهده می 3گونه که در جدول همان 
 

 آزمون فرضيات -3-8
 دارد. یطه معناداردر هنگام ازدواج در جوانان با موفقیت در طول زندگی  راب یداشتن مهارت زندگ ینب رسدیاول:به نظر م فرضیه

انس یک طرفه ای بررسی ارتباط بین موفقیت در طول زندگی  و داشتن مهارت زندگی در هنگام ازدواج در جوانان از آزمون واریبر

 دهد. نتایج این آزمون را نشان می 5استفاده شده است. جدول 

 زندگی هنگام ازدواج: واریانس یک طرفهارتباط بين سن پایين و داشتن مهارت 4جدول 

 اندازه اثر F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تعارض

 0.91 0.001 792.532 11187.413 1 11187.413 سن پایین در هنگام ازدواج

 

نگام ازدواج در ه، بین داشتن مهارت زندگی در  P= 0.001و نیز مقدار   F= 792.532نشان داد که با توجه به مقدار  5نتایج جدول 

 جوانان با موفقیت در طول زندگی  رابطه معناداری وجود دارد. 

 ينمهارت زندگی در جوانان و  موفقيت در طول زندگیبآزمون همبستگی  - 5جدول 

   موفقیت در طول زندگی  و طالق
 همبستگی پیرسون 29/0**

 داریسطح معنی 000/0 مهارت زندگی در جوانان

 تعداد 120

 دار است.معنی %1**= ضریب همبستگی در سطح احتمال 

 تحليل واریانس مربوط به مدل رگرسيونی متغير داشتن مهارت زندگی 6جدول 

 بینیانحراف معیار پیش شدهضریب تبیین تصحیح (R2ضریب تبیین ) (rضریب همبستگی )

29/0 08/0 07/0 52/7 

 داریسطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 02/13 05/738 1 05/738 رگرسیون

   64/56 139 83/7873 باقیمانده

 نتیجه آزمون: رد فرض صفر - 119 88/8611 کل

 

 یی  رابطه معنادارپسران در هنگام ازدواج در جوانان با موفقیت در طول زندگ یداشتن مهارت زندگ ینب رسدیدوم:به نظر م یهفرض

 دارد.

 پسران در هنگام ازدواج در جوانان با موفقيت در طول زندگی: نتایج واریانس یکطرفه  بين داشتن مهارت زندگی 7جدول 

 تعارض
مجموع 

 مجذورات
 آزادیدرجه 

میانگین 

 مجذورات
F P اندازه اثر 

 .0.73 0.001 204.54 15293.88 1 15293.88 مهارت پسران در هنگام ازدواج در جوانان
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اج در جوانان با پسران در هنگام ازدو، بین   P=  0.001و نیز مقدار  F=  204.54نشان داد که  با توجه به مقدار  8نتایج جدول 

 یشموفقیت در طول زندگیتفاوت معناداری وجود دارد. افزا

رابطه  ول زندگیطیشموفقیت در دختران در هنگام ازدواج در جوانان با افزا یداشتن مهارت زندگ ینب رسدیسوم: به نظر م یهفرض

 دارد. یمعنادار

 دختران در هنگام ازدواج در جوانان با موفقيت در طول زندگی یداشتن مهارت زندگ ينب: نتایج واریانس یک طرفه 8جدول 

 تعارض
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اندازه اثر 

 0.91 0.001 809.841 15609.653 1 15609.653 در هنگام ازدواج در جوانان دخترانمهارت 

 

در هنگام ختران دمهارت ، نشان داد که   P= 0.001و نیز مقدار  F=  809.841نشان داد که با توجه به مقدار 9نتایج حاصل از جدول 

 تفاوت معناداری وجود دارد.  ازدواج در جوانان
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 گيرينتيجه 
می کند و هرچه  ایفا راها، سازگاری و رشد صحیح، نقش متعالی  خانواده بعنوان خاستگاه اول رشد و لغو در ایجاد تعادل رفتاری و زیست

و بیشتر است. بسیاری از روانی ا منظومه خانواده در حالت سالمت و آرامش و بهزیستی باشد تأثیرات باید از آن بر رفتار فرد در تعادل روحی و

ی می شود بدتر لقهای محیطی را می توان در خانواده حل کرد در غیر اینصورت نقش خانواده ضعیف ت ها، مشکالت و آسیب تعارضات، ناکامی

می کند یا زمینه های  خود نیز آسیب هایی را بر فرد وارد از آن زمانی است که خانواده نه تنها مأمن روحی و روانی را ایفا نمی کند بلکه

اعی اطفی و اجتمچنین ساختاری با در نظر گرفتن نقش روحی، روانی، ع محیطی، فرهنگی و پیرامونی فراهم می نماید .اهمیت، توجه و حفظ

کی از ارکان اصلی زندگی یو هم چنین رفتاری خانواده و الگوبرداری فرزندان دریک محیط عاطفی انکار ناپذیر است . با توجه به اینکه خانواده 

 د . چرا که داشتناجتماعی محسوب می شود میبایست کلیه مسائل مربوط به آن از جمله عوامل موثر بر سالمت روان آن مورد توجه قرار گیر

 می و اخالقیسازش با محیط اجتماعی بر اساس موازین عل سبب داشتن هدف انسانی در زندگی ،سعی در حل عاقالنه مشکالت، سالمت روان

محیط اجتماعی وو سرانجام ایمان به کار و مسئولیت و پیروی از اصل نیکوکاری و خیر خواهی است. سالمت روانی سازگاری محیط با خود 

اده کمک کند که بتواند فرد تاثیرگذار می باشد. از این رو توجه به مواردی که خانواده را توانمند ساز کند وبه خانواست و برکیفیت زندگی 

ت مرتفع کردن آنها اختالفات خود را حل کند و درست رفتار کند الزم می باشد از این رو شناسایی علالختالفات و پیدایش طالق و تالش جه

جین در آغاز زندگی می سازی کمک کند . از طرفی چون خانواده باازدواج آغاز می شود از این رو اگاهی بخشی به زومی تواند به این توانمند 

هارتهای زندگی به های مکرر ، افزایش طالق روانی و طالق پیشگیری نماید حال آموزش م تواند از بروز اختالفات در مراحل بعدی ، جدایی

از طالق و فروپاشی  های اجتماعی ناشی زمینه کمک کننده باشد و منجر به استحکام خانواده و کاهش آسیبعنوان یک راه حل می تواند دراین 

 ضروری به نظر می رسد. خانواده است

گروه کنترل،  و یشآزما گروه های یآزمودن ینب ی،های پژوهش حاضر نشان داد که پس از اجرای جلسات آموزش مهارت های زندگ یافته

بر مهارت های  تأییدی به وجود آمده است کهبین مهارت زندگی و ازدواج در جوانان با موفقیت در طول زندگی داری  یناز نظر تفاوت مع

 یاشتن مهارت زندگدبر  یمبن یرابطه معناداریه ی اول،داشتن فرض یینباشد. در تب یم موفقیت در طول زندگی  درازدواج در جوانانبر یزندگ

ندگی در هنگام مهارت زپژوهش،  این به دست آمده از یجتوان گفت که طبق نتا یدر هنگام ازدواج در جوانان با موفقیت در طول زندگی م

 داشته است. یرتاث ازدواج در جوانان در کاشه یا موفقیت در طول زندگی 

نگام ازدواج در جوانان هدر در پسران  یداشتن مهارت زندگ نیب رسدیبه نظر ماینکه بر  یپژوهش، مبن ینهای دوم ا یهرابطه با فرض در 

ی ازدواج پسران در روبرروی  یدادکه مهارت های زندگ یپژوهش نشان م ینحاصل از ا یجنتا. دارد یبا موفقیت در طول زندگی  رابطه معنادار

 داشته است. یرتأث جوانان و موفقیت در طول زندگی
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 راجعممنابع و 

 ( روان درمانی زوجین )ترجمه ف . عامری ( تهران بزرگ زیتون1381اولیری ، در همین . جانگستا ) [1]

ایسه آن در زنان (بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مق1384ادیب راد ، نسترن ، مجتبی ادیب راد ، ) [2]

 . 13یاپی ، پ 4متقاضی طالق و زنان خواهان ادارمه زندگی مشترک ، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره . ش، 

لزهرا )س( ، اه جامعه شناختی و عوامل موثر بر آن ، دانشگاه ا( بررسی طالق ، از دیدگ1377ازغدی طوسی ، وحیده ) [3]

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی. 

نی که همسرانشان ( ، زنان و طالق در اسالم )مقایسه زنان متقاضی طالق و زنا1383ام لیال ، مهدی خانی سرو جهانی ، ) [4]

 هستند ( . پایان نامه کارشناسی ارشد ، )دانشگاه االزهرا ، رشته مطالعات زنان (.متقاضی طالق 

ـ اجتماعی های روانیها در رابطه با ویژگییابی علل از هم پاشیدگی خانوادهریشه»السادات و دیگران، جمالی، شکوهبنی [5]

 .1383، 2و  1هواز، ش اه شهید چمران شناسی دانشگا، مجله علوم تربیتی و روان«دختران و پسران قبل از ازدواج

 .1370داغی، تهران، رشد، درمانی، ترجمۀ مهدی قراچهای بر روانبالچ، سیدنی، مقدمه [6]

، فصلنامه خانواده «درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشوییبخشی گروهبررسی اثر»ترکان، هاجر، و دیگران،  [7]

 .1385، 8پژوهی، ش 

ر: مجموعه د، «بررسی رابطه بین میزان جمعیت در خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان»یگران، جاسبی، منیژه، و د [8]

 .1386، €مقاالت همایش تقویت نظام خانواده، قم، مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی

نامه ندار از زندگی زناشویی، پایاجلیلی، فریبا، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در رضامندی زنان شاغل و خانه [9]

 .1375شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، ارشد روانکارشناسی

شناسی، نامه کارشناسی ارشد روانگیری مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی، پایانحیدری، مجتبی، بررسی رابطه جهت [10]

 .1382، €قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 .100ـ  60، ص 1382، 30و  29درمانی، ش های روانجله تازه، م«پژوهشی در روسپیگری»خدیوی زند، محمدمهدی،  [11]

 .1380شناسی زناشویی، تهران، بیکران، نجاتی، حسین، روان [12]

 .1374یتی و فن تهیه تست، تهران، پارسا، گیری روانی و تربهومن، حیدرعلی، اندازه [13]

و نسرین  ترجمه: حسن توزنده جانی( روش های درمان مشکالت زناشویی، 1380برنشتاین، فلیپ و مارسی برنشتاین، ) [14]

 کمال پور، مشهد، مرندیز.

 ق( الکافی، تهران، دارالکتب االسالمیه.1365کلینی، محمد بن یعقوب، ) [15]

پژوهش های  و( بررسی رابطه ی باورهای ارتباطی با دل زدگی زناشویی، فصل نامه ی تازه ها 1384ادیب راد، نسترن،) [16]

 .13، شماره ی 4مشاوره، ج

ر آن، پایان ( بررسی مشکالت مربوط به صمیمت زوجین و تأثیر ارتباط درمانی زوجین ب1387کبری، معصومه، )عرفانی ا [17]

 نامه ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.

ضایت رفتاری بر ر -( بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی مهارت های شناختی1383نیک خواه، ز، و آقامحمدیان، ع، ) [18]
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