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 چکيده

ارتباطی با روش کمی های زناشویی و مهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعارضات 

بود که 9911و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش افراد متأهل شهر تهران در سال 

ات های تعارضشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نفر انتخاب 19با روش در دسترس 

. از روش آماری همبستگی پیرسون برای بوددام -ارتباطی کوئینهایثنایی، مهارتزناشویی

 02/0داد که از بود، نشان 562/0، نمره sigشد. نتایج آماری حاصله از  استفادهها تحلیل داده

اری رابطه معناد %12بزرگتر بود، لذا فرض صفر تایید و فرض خالف ردشد و نتیجه با احتمال 

ویی زناشارتباط توأم با واقعیت و تعارضاتلذا فقط برای فرضیه فرعی که رابطهندارد. وجود

کوچکتر بود، لذا فرض 02/0داد که از بود، نشان 006/0برابر  sigبودبا توجه به اینکه نمره

 .بود رابطه معنادار %12 احتمالشد که با رد و فرض خالف تایید شد و نتیجه گرفته صفر

 .ارتباطیهایتعارضات زناشویی، مهارت گان کليدی:واژ
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 2کيا، فاطمه توحيدی1علی اکبر صالحی

 .شهرری -مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 9
 .شهرری -دانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام خمینی)ره( 5

 

  نام نویسنده مسئول:

 کيافاطمه توحيدی

 افراد متأهل شهر تهرانارتباطی در هایرابطه تعارضات زناشویی و مهارت

 6/9/9911 تاریخ دریافت:

 50/9/9911 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
العمل مثبت شود، کند و موجب عکستواند با دیگران ارتباط برقراربه رفتارها و اعمالی که هر شخص از طریق آن می

د مثبت دردیگران ایجاد کنن ای مؤثر و تأثیریتوانند رابطههای ارتباطی میگویند. افراد با کمک این مهارتارتباطی میهایمهارت

 (.9919؛ به نقل از معتقد الریجانی و همکاران، 5099)وکیلی و همکاران، 

ی کالمی و یا غیر افراد در تعامالت بین فردی خود مانند در میان گذاشتن احساسات، افکار و اطالعات خود از طریق مبادله

 بر مشتمل هامهارت(. این 9912؛ به نقل از جابری و همکاران، 5002  ،9هیثو بروکسهای ارتباطی دارند )کالمی نیاز به مهارت

به منظور  :یرکالمیغ و یکالم یهاامیپ درک-9 :دهدیم لیتشک را یارتباطیهامهارت اساس که است ریز یفرع یهامهارت

 خویش و درک احساسات دیگران به معنای کنترل و ابراز احساسات :هاجانیه به یدهنظم-5است.  های ارتباطیی پیاممبادله

 گوش دادن صحیح به گوینده کمک می است.هاها و پاسخ دهی به پیامگوش دادن به منظور ارزیابی گفته :دادن گوش-9 است.

: به معنای درک چگونگی ارتباط ندیفرا به نسبت نشیب-2 دفاعی نداشته باشد.کند که منظور خود را به درستی برساند و حالت

داشتن جسارت کافی برای بیان نظر و سواالت خود صرف نظر از  :ارتباط در تیقاطع-2باشد. می ارتباطات و فهم دیگرانثیر در أت

  (.9912؛ به نقل از جابری وهمکاران، 9932باشد )حسین چاری و دالورپور، می واکنش دیگران

صمیمیت را افزایش دهند و  ت خود را حل کنند،توانند از طریق آن مشکالاست که زوجین میایارتباطی وسیلهیهامهارت

 -رویکرد درمانی به نام رویکرد شناختییک  (.9915؛ به نقل از فوالدی و همکاران، 9932 ،5هالفورد) زندگی بهتری داشته باشند

های آینده ارچگونه رفت کنند ویابی و معنادهی می داردکه زوجین چگونه رفتار یکدیگر را تعبیر، ارزیابی، علترفتاری تأکید براین

(. این رویکرد برای حل مشکالت زوجین بسیار 9915؛ به نقل از فوالدی و همکاران، 9931، 9یپ مایکل)کنند را پیش بینی می

فتد ادهد، اتفاق میمفید است. رفتار یک همسر در رابطه با افراد و موضوعات مختلف و همچنین تغییراتی که در درون فرد رخ می

ای اندازه گرفت. نوع درک و قضاوتی که بر آن رفتارهای همسر می شود توان در رفتارها و پیامدهای رابطهها را میات آنکه اثر

این  آموزش از هدف(. 9915؛ به نقل از فوالدی و همکاران، 9936 کنش، خوش)سازد های ارتباطی را روشن میتکلیف سوگیری

ای با رضایت بیشتر، پایدارتر و کاهش خطرات و مشکالت زناشویی جین برای ایجاد رابطههای زوات، به وجود آوردن مهارتارتباط

 (.9915؛ به نقل از فوالدی و همکاران، 5003، 2است )ایمهونددر آینده

کند و کینه را از اخالقی، عطوفت و مهرورزی است که روابط را صمیمی تر میهایتوانیم بگوییم یکی از بهترین آموزهمی

ای میان زوجین باشد، آن ها در تمامی مشکالت زندگی شریک و فریادرس یکدیگر خواهند برد. هنگامی که چنین رابطهن میبی

 (.9912؛ به نقل از جوادی و همکاران، 9931 ،یمیکر و اضیف)ها استوار خواهند ایستاد بود و در برابر دشواری
ا یکدیگر توانند بت. به این معنا که از زندگی خویش راضی نیستند و نمیتعارض در رابطه یکی از دالیل مراجعه به درمانگراس

کنند که الزم است در این موارد دهد، شروع به ذهن خوانی میهایی، وقتی طرف مقابل رفتاری نشان میباشند. در چنین زوج

 (.9919از کرمی وهمکاران،  ؛ به نقل5005، 2ها مشکالت را از بیرون حل کنند نه از طریق ذهن خوانی )پیترسونزوج

آید و غیر قابل اجتناب است، تعارض نام دارد. این پدیده وقتی ای که به موازات عشق بوجود میدر ارتباط زناشویی پدیده

شوند، نیروی تعارض نیز بیشتر افتد که رفتار دو طرف با هم تداخل پیدا می کند و هرچه افراد به هم نزدیک تر میاتفاق می

، 6کند )کیوچینگبرد و در آینده در رفتارهای فرزندان به صورت سرکشی بروز می. تعارض وحدت افراد خانواده را از بین میشودمی

شود که خود یابد، نارضایتی و ناسازگاری بیشتری پدیدار می(. هرچه تعارض افزایش می9919؛ به نقل از کرمی و همکاران، 9166

 (.  9919؛ به نقل از کرمی و همکاران، 5006، 1و یانگای برای طالق است )النگ مقدمه
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های نظری فراوانی همچون رویکرد های روانشناسان خانواده حل تعارضات زناشویی است و در این مورد دیدگاهیکی از دغدغه

زاده و همکاران،  ؛ به نقل از فاتحی9119، 99ارائه شده است )دزوریال و گلدفرید 90و رویکرد سیستمی 1و رویکرد رفتاری 3رشدی

9912.) 

ارتباطی در افراد متأهل شهر تهران را بررسی کرد. در این پژوهش ما به هایزناشویی و مهارتپژوهش حاضر رابطه تعارضات

شان را کم کنند، مهارتی که اگر آن را خوب بلد دنبال این بودیم که افراد متأهل با یک مهارت خوب و عالی تعارضات در رابطه

تواند زمینه مشکالت فراوانی را در زندگی برای زوجین فراهم سازد. داشتن مهارت ارتباطی خوب و کامل خود به تنهایی می نباشیم

برد و رابطه و مهارت خوب باعث تداوم زندگی زناشویی همسران با یکدیگر زمینه بروز مشکالت و تعارضات زناشویی را از بین می

 شود.می

اند، به این های بسیاری به متغیرهای موجود در پژوهش حاضر پرداختهداد که پژوهششده نشانهای انجام بررسی پژوهش

رسی اند یا به برها یا به بررسی رابطه بین یکی از متغیرهای موجود در پژوهش با متغیرهای دیگر پرداختهصورت که هر کدام از آن

 یاند؛ در حالی که پژوهش حاضر برای نخستین بار به بررسی رابطههی بین این دو متغیر در جامعه آماری دیگری پرداخترابطه

 ارتباطی در جامعه افراد متأهل شهر تهران پرداخته است.زناشویی و مهارت هایبین این دو متغیر یعنی تعارضات

 های ارتباطی در افراد متأهل شهر تهران بود.هدف پژوهش بررسی رابطه تعارضات زناشویی و مهارت

تأهل ارتباطی در افراد مهایزناشویی و مهارتوجه به توضیحاتی که ذکر شد فرضیه اصلی پژوهش بررسی رابطه تعارضاتبا ت

   شهر تهران بود. 
ارتباطی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین پرداخت. های( به بررسی اثر بخشی آموزش مهارت9915) امانی و لطافتی بریس

های آن در زوجین تأثیر زناشویی و مؤلفههای ارتباطی بر کاهش تعارضاتکه آموزش گروهی مهارت داد نتایج این تحقیق نشان

 معناداری دارد.

 ،یروی سخت وی زناشوی تعارضات در یارتباط یهامهارت آموزش یبخش اثر مقایسه( به بررسی 9910فتحی اقدم و جمهری)

 های مهارت دهد که آموزش اند. نتایج این تحقیق نشان میپرداخته اتتحقیق و علوم واحد یآزاداسالم دانشگاه زن دانشجویان

 رابطه خانوادگی  مالی،  در کارهای شدن همسو مقیاس های همکاری، خرده در و شده زناشویی تعارضات ارتباطی باعث کاهش

 رویی های ارتباطی در سختشد و آموزش مهارت دیده معناداری تفاوت واکنش های هیجانی و دوستان و همسر خویشاوندان با

 نشد. دیده داری معنی تفاوت و نداشت تأثیری زنان

 یهازوجیی زناشو یهاتعارض کاهش بر همسران ارتباط یها مهارت آموزش ریثأت( به بررسی 9910) بهاری و همکاران

 و زناشویی تعارض کلی عارضت در میزان دهد که تفاوت معناداریاند. نتایج تحقیق نشان میپرداخته طالق یمتقاض متعارض

های فرزندان، رابطه با اقوام و دوستان خود دیده شد. این برنامه در کاهش واکنش حمایت جلب هیجانی هایواکنش های حیطه

 بوده مؤثر طالق متقاضی زوج های زناشویی تعارض کلی میزان و خود دوستان و اقوام هیجانی، جلب حمایت فرزندان،  رابطه با

 است.

 کننده شرکت نیزوج روان بهداشت و تیمیبرصم یارتباطی هامهارت آموزش یاثربخش( به بررسی 9911ی )دیصی، شچاو

 نیزوج روان بهداشت و تیمیصم شیافزا بر یارتباطیها مهارت داد نشان جینتاپرداخت.  ازدواج از شیپ مشاوره یها درکالس

 .است بخش اثر

 ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد؟ هایبین تعارضات زناشویی و مهارت سؤال اصلی پژوهش حاضر این بوده که آیا
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 روش
شامل افراد متأهل شهر تهران هستند. نمونه  باشد. جامعه پژوهش حاضرروش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی می

نفر دارای  96باشند، و از این تعداد سال می 26تا  59مرد با دامنه سنی  29زن و  90نفر از افراد متأهل که  19آماری، شامل 

نفر  2نفر شاغل،  29باشند. همچنین نفر دکترا می 9نفر فوق لیسانس و  93نفر لیسانس،  51نفر فوق دیپلم،  2تحصیالت دیپلم، 

ن در این شد. همچنی گیری به صورت در دسترس انتخابنفر خانه دار می باشند؛ که در این پژوهش روش نمونه 96بیکار و 

به عنوان ابزار  99دام -کوئین 95های ارتباطیپژوهش از پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده ثنایی، پرسشنامه مهارت

 استفاده شد. 

سوالی است که برای سنجیدن  22: این پرسشنامه یک ابزار 9931پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده ثنایی 

است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را می سنجد که عبارتنداز: کاهش خته شدهتعارض های زن و شوهری سا

همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان 

ور مالی از یکدیگر، و کاهش ارتباط موثر. مشاوران و خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن ام

 تواننداز این پرسشنامه برای سنجیدن تعارض های زن و شوهری و ابعاد آن استفاده کنند.سایر متخصصان بالینی می

کل  حداکثر نمره .استنمره به آنها اختصاص داده شده 2تا  9 تناسب به که شده گرفته نظر در نهیگز پنج سوال هر یبرا

 عارضت و بهتر رابطه یمعن به کمتر نمره و شتریب تعارض یمعن به شتریب نمره ابزار نیا دراست.  22و حداقل آن  510پرسشنامه 

 ، (9)ی گاه ، (5) بندرت ،(9) هرگز :است صورت نیبد یا درجه پنج 92کرتیل فیط اساس بر ها نهیگز یگذار نمره .است کمتر

 (. 2) شهیهم ، (2) اکثرا

 شوند.به صورت معکوس نمره گذاری می 22، 21، 22، 99، 90، 56، 92، 99، 9: سؤاالت نکته

های است. این پرسشنامه برای سنجش مهارتشدهتهیه 5002دام در سال -های ارتباطی توسط کویینپرسشنامه مهارت

های ارتباطی فرعی که کند. مهارتف میسوال است که مهارت های ارتباطی را توصی 92است دارای ابداع شدهارتباطی بزرگساالن

گیرند شامل پنج مهارت گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، بینش نسبت به فرایند در این مقیاس مورد بررسی قرار می

 (شهیهم) نجپ تا (هرگز) کی نیب یکرتیل اسیمق کی در پرسشنامهارتباط، کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت هستند. این 

 اکثر، 9=گاه گه، 5=ندرت به، 9=هرگز :است شرح نیبد یارتباط یهامهارت اسیمق در ها نهیگز یگذار نمره شود؛یم یگذار نمره

 910پرسشنامه کل نمره حداکثرشود. همچنین به صورت معکوس نمره گذاری می 6-2-5های . نکته: سؤال2=شهیهم، 2=اوقات

-بیانگر مهارت 905تا 63ارتباطی ضعیف است. نمره بین هایبیانگر مهارت 63تا 92نمره بین  بنابراین .باشد یم 92 آن حداقل و

 ارتباطی باال است.هایبیانگر مهارت 905ارتباطی متوسط است. نمره باالتر از های

خرده  3رای به دست آمد و ب 16/0نفری برابر با  510گروه کی یرو تعارضات زناشویی پرسشنامه کل یبرا کرونباخ یلفاآ

؛ افزایش جلب 10/0های هیجانی، ؛ افزایش واکنش69/0؛ کاهش رابطه جنسی،39/0مقیاس آن از این قراراست: کاهش همکاری، 

؛ کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، 36/0؛ افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، 99/0حمایت فرزند، 

باشد. پرسشنامه تعارضات زناشویی از روایی محتوایی می 61/0؛ و کاهش ارتباط موثر، 19/0ز یکدیگر، ؛ جدا کردن امور مالی ا31/0

است. در این مرحله تحلیل محتوای آزمون، پس از اجرای مقدماتی و محاسبه همبستگی هر سوال با کل پرسشنامه خوبی برخوردار

 یچ سوالی حذف نشد.و مقیاس های آن، به دلیل همبستگی مناسب تمام سواالت، ه

 هک شد محاسبه آزمون کل اعتبار کرونباخ، یآلفا روش از استفاده با ابتدا ،یارتباط یهامهارت آزمون اعتبار سنجش یبرا

 و 19/0 دانشجو یهایآزمودن یبرا مقدار نیا .بود آزمون نیا قبول قابل یدرون یهمسان از یحاک و 61/0 با برابر آن یعدد مقدار

 دست به 19/0 با برابر فیتنص روش از استفاده با آزمون کل اعتبار بیضر نیهمچن .بود 66/0 با برابر یرستانیدب موزانآ دانش یبرا

 .آمد

                                                           
12. Communication Skills Test-Revised (CSTR) 
13. Queendom 
14. Likert 
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 روش در آمار توصیفی از نما، میانه، میانگین، واریانس انحراف معیار، جداول و نمودار استفاده شد و در آمار استنباطی از

 .گردید استفاده 59 ورژن   SPSSآماری  افزارنرم از اطالعات آنالیز برای همچنین. دش استفاده92پیرسون همبستگی آماری

 

 نتایج
 ایم، پرداخته اند گرفته قرار پژوهش مورد که افرادی ، جنسیت، میزان تحصیالت و شغل؛  سن بررسی به ابتدا نتایج بخش در

 گویند.می آماراستنباطی آن به که ایمپرداخته ها متغییر بین رابطه بررسی به دیگر گویند. در بخشمی توصیفی آمار آن به که

 توزیع فراوانی جنسيت، سن، ميزان تحصيالت -1جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به آنها جنسیت و سنی رده اری مورد مطالعه، میانگیننفر نمونه آم 19گردد، از می مالحظه 9شماره جدول چنانچه در

 باشد.سال می 26و  59است، کمترین و بیشترین مقدار عددی متغیر سن به ترتیب بدست آمده 23/9و  91/95ترتیب 

 جنسيت وضعيت -2جدول

  

های معتبر برای زن ها، های موجود، درصد تمامی دادههای موجود، درصد تمام داده، تعداد داده5با توجه به جدول شماره

و  9/25سیت زن، است. همچنین فراوانی تجمعی متغیر جن 1/21، 1/21، 29و برای مردها، به ترتیب  9/25، 9/25، 90به ترتیب 

 است.بدست آمده 900برای مرد، 

 

 

 

 

 

                                                           
15.  Pearson Correlation Coefficient 

 

 
gensia

t 
sen mizane tahsilat shoghl 

N 
Valid 71 71 71 71 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.58 32.37 2.32 2.17 

Std. Error of 

Mean 
.059 .830 .130 .060 

Median 2.00 32.00 2.00 2.00 

Mode 2 a30 2 2 

Std. Deviation .497 6.996 1.093 .507 

Variance .247 48.950 1.194 .257 

Range 1 35 4 2 

Minimum 1 21 1 1 

Maximum 2 56 5 3 

Sum 112 2298 165 154 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

female 30 42.3 42.3 42.3 

male 41 57.7 57.7 100.0 

Total 71 100.0 100.0  
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 سن وضعيت -3جدول

 

 این که را هاییداده تعداد دوم است، ستون، ستون اول تمام مقادیر معلوم شده برای متغیر سن ارائه شده9در جدول شماره

 هم چهارم ستون است؛ دارند، را معین مقدار این که را هایی داده تمام درصد دهنده نشان سوم دهد. ستوننشان می دارند مقدار

 برای را تجمعی فراوانی درصد نیز پنجم ستون و می شوند مربوط مقدار این به که کندمی ارائه معتبری را هایداده تمامی درصد

 باشد.می 26تا  59، مقادیر معلوم شده برای متغیر سن 9دهد. لذا با توجه به جدولمی نشان سن متغیر

 تحصيالت ميزان وضعيت -4جدول

 

های معتبر، فراوانی تجمعی برای ه، تعداد داده های موجود، درصد تمام داده های موجود، درصد تمامی داد2در جدول شماره

؛ برای افراد 900، 1، 1، 2؛ برای افراد با تحصیالت فوق دیپلم به ترتیب 2/55، 2/55، 2/55، 96افراد با تحصیالت دیپلم به ترتیب 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

21 1 1.4 1.4 1.4 

22 2 2.8 2.8 4.2 

23 3 4.2 4.2 8.5 

24 2 2.8 2.8 11.3 

25 3 4.2 4.2 15.5 

26 2 2.8 2.8 18.3 

27 3 4.2 4.2 22.5 

28 4 5.6 5.6 28.2 

29 3 4.2 4.2 32.4 

30 7 9.9 9.9 42.3 

31 4 5.6 5.6 47.9 

32 5 7.0 7.0 54.9 

33 4 5.6 5.6 60.6 

34 4 5.6 5.6 66.2 

35 7 9.9 9.9 76.1 

36 3 4.2 4.2 80.3 

37 5 7.0 7.0 87.3 

38 3 4.2 4.2 91.5 

41 1 1.4 1.4 93.0 

42 1 1.4 1.4 94.4 

50 1 1.4 1.4 95.8 

53 2 2.8 2.8 98.6 

56 1 1.4 1.4 100.0 

Total 71 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

diplom 16 22.5 22.5 22.5 

lisans 29 40.8 40.8 63.4 

foghe lisans 18 25.4 25.4 88.7 

doktora 3 4.2 4.2 93.0 

foghe diplom 5 7.0 7.0 100.0 

Total 71 100.0 100.0  
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 1/33، 2/52، 2/52، 93؛ برای افراد با تحصیالت فوق لیسانس به ترتیب 2/69، 3/20، 3/20، 51با تحصیالت لیسانس به ترتیب 

 بدست آمد. 19، 5/2، 5/2، 9و برای افراد با تحصیالت دکترا به ترتیب 

 وضعيت شغل -5جدول

 

های معتبر، فراوانی تجمعی برای های موجود، درصد تمامی دادههای موجود، درصد تمام داده، تعداد داده2در جدول شماره

، 96و برای افراد خانه دار به ترتیب  2/11، 3/19، 3/19، 29؛ برای افراد شاغل به ترتیب 6/2، 6/2، 6/2، 2افراد بیکار به ترتیب 

 بدست آمد. 900، 2/55، 2/55

 جنسيت 16نمودار فراوانی هيستوگرام -1نمودار

 
 عمودی محور در و جنسیت متغیر مقدار افقی محور دهد. درمی نشان را جنسیت متغیر هیستوگرام نمودار  ،9نمودار در

 است. نانز از مردان بیشتر که تعداد دهدمی نشان جنسیت متغیر هیستوگرام نمودار داد است. برون شده نشان داده فراوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16. Histogram 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

bikar 4 5.6 5.6 5.6 

shaghel 51 71.8 71.8 77.5 

khanehdar 16 22.5 22.5 100.0 

Total 71 100.0 100.0  
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 سن -2نمودار

 
 

 فراوانی عمودی محور در و سن متغیر مقدار افقی محور دهد. درمی نشان را سن متغیر هیستوگرام نمودار  ،5 نمودار در

  92 تا 90 سنی دامنه در پژوهش نمونه های  بیشتر دهدمی نشان سن متغیر هیستوگرام نمودار داد است. برون شده داده نشان

 د.دارن سال قرار

 ميزان تحصيالت -3نمودار

 
 

 در و متغیرمیزان تحصیالت مقدار افقی محور ، نمودار هیستوگرام متغیر میزان تحصیالت را نشان می دهد. در9در نمودار

 های نمونه بیشتر دهدمی نشان میزان تحصیالت  متغیر هیستوگرام نمودار داد است. برونشده داده نشان فراوانی عمودی محور

 دهند.افراد با تحصیالت لیسانس تشکیل می راپژوهش 
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 شغل -4نمودار

 
 

 فراوانی عمودی محور در متغیر شغل و مقدار افقی محور دهد. در، نمودار هیستوگرام متغیر شغل را نشان می2در نمودار

افراد شاغل تشکیل  اپژوهش ر های نمونه بیشتر می دهد متغیر شغل نشان هیستوگرام نمودار داد است. برونشده داده نشان

 دهند.می

 ارتباطیهایتعارضات زناشویی و مهارت یهمبستگ -6جدول

 

 562/0نمره  sigهای ارتباطی پرداخته شده که با توجه به اینکه ، به بررسی رابطه تعارضات زناشویی و مهارت6در جدول 

رابطه معناداری وجود  %12است، در نتیجه با احتمال است، فرض صفر تایید و فرض خالف رد شدهبزرگتر شده 02/0شده و از 

 ندارد.

 همبستگی تعارضات زناشویی و مهارت گوش دادن -7دولج

 Goshdadan TaarozateZanashoei 

Goshdadan 

Pearson Correlation 1 -.100 

Sig. (2-tailed)  .404 

N 71 71 

TaarozateZanashoei 

Pearson Correlation -.100 1 

Sig. (2-tailed) .404  

N 71 71 

 MaharateErtebati TaarozateZanashoei 

MaharateErtebati 

Pearson Correlation 1 .134 

Sig. (2-tailed)  .265 

N 71 71 

TaarozateZanashoei 

Pearson Correlation .134 1 

Sig. (2-tailed) .265  

N 71 71 
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 202/0نمره  sigطه تعارضات زناشویی و مهارت گوش دادن پرداخته شده که با توجه به اینکه ، به بررسی راب1در جدول 

رابطه معناداری وجود  %12است، فرض صفر تایید و فرض خالف رد شده است، در نتیجه با احتمال بزرگتر شده 02/0شده و از 

 ندارد.

 زناشوییعاطفی و تعارضاتهمبستگی کنترل -8جدول

 

شده  991/0نمره  sigوجه به اینکه ، به بررسی رابطه کنترل عاطفی و تعارضات زناشویی پرداخته شده که با ت3در جدول 

 رابطه معناداری وجود ندارد.  %12است، در نتیجه با احتمال است، فرض صفر تایید و فرض خالف رد شدهبزرگتر شده 02/0و از 

 زناشوییارتباط توأم با واقعيت و تعارضاتهمبستگی -9جدول

 

 006/0نمره  sigه اینکه ، به بررسی رابطه ارتباط توأم با واقعیت و تعارضات زناشویی پرداخته شده که با توجه ب1در جدول 

رابطه مثبت و معناداری  %12است، در نتیجه با احتمال است، فرض صفر رد و فرض خالف تایید شدهکوچکتر شده 02/0شده و از 

 وجود دارد.

 توانایی دریافت و ارسال پيام و تعارضات زناشوییهمبستگی -11جدول

 
Tavanaei Daryaft Va 

Ersale Payam 

Taarozate 

Zanashoei 

Tavanaei Daryaft 

Va Ersale Payam 

Pearson Correlation 1 -.022 

Sig. (2-tailed)  .854 

N 71 71 

Taarozate 

Zanashoei 

Pearson Correlation -.022 1 

Sig. (2-tailed) .854  

N 71 71 

 

نمره  sigه شده که با توجه به اینکه ، به بررسی رابطه توانایی دریافت و ارسال پیام و تعارضات زناشویی پرداخت90در جدول 

رابطه معناداری  %12است، در نتیجه با احتمال است، فرض صفر تایید و فرض خالف رد شدهبزرگتر شده 02/0شده و از  322/0

 وجود ندارد. 

 

 TaarozateZanashoei KontroleAtefi 

TaarozateZanashoei 

Pearson Correlation 1 .177 

Sig. (2-tailed)  .139 

N 71 71 

KontroleAtefi 

Pearson Correlation .177 1 

Sig. (2-tailed) .139  

N 71 71 

 TaarozateZanashoei ErtebateToamBaVagheiat 

TaarozateZan

ashoei 

Pearson Correlation 1 **.320 

Sig. (2-tailed)  .006 

N 71 71 

ErtebateToam

BaVagheiat 

Pearson Correlation **.320 1 

Sig. (2-tailed) .006  

N 71 71 
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 همبستگی بينش نسبت به فرایند ارتباط و تعارضات زناشویی -11جدول

 
Binesh Nesbat Be 

Farayande Ertebat 

Taarozate 

Zanashoei 

Binesh Nesbat Be 

Farayande Ertebat 

Pearson Correlation 1 .067 

Sig. (2-tailed)  .579 

N 71 71 

Taarozate 

Zanashoei 

Pearson Correlation .067 1 

Sig. (2-tailed) .579  

N 71 71 

 

 sigزناشویی پرداخته شده که با توجه به اینکه  ، به بررسی رابطه بینش نسبت به فرایند ارتباط و تعارضات99در جدول 

رابطه  %12است، در نتیجه با احتمال است، فرض صفر تایید و فرض خالف رد شدهبزرگتر شده 02/0شده و از  211/0نمره 

 معناداری وجود ندارد. 
 

 حثب
معناداری وجود ندارد، و با توجه به های ارتباطی رابطه ، بین تعارضات زناشویی و مهارت6باتوجه به نتایج حاصله در جدول

عاطفی، توانایی و دریافت ارسال پیام و های فرعی مهارت گوش دادن، کنترل، به ترتیب بین فرضیه99 -90 -3 -1نتایج جداول 

عیت و قزناشویی رابطه معناداری وجود ندارد؛ ولی بین متغیر فرعی ارتباط توأم با وابینش نسبت به فرایند ارتباط با تعارضات

فاده توانند با استتوان نتیجه گرفت از افراد متأهل شهر تهران؛ زوجین میزناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میتعارضات

ارتباطی هایهای ارتباطی یا با کمک مشاوره و روانشناسان حاذق در این زمینه به تقویت مهارتی مهارتاز آموزش دیدن در زمینه

شود، ولی هرچه مهارت کمتری در باشیم تعارضات در زندگی کمتر میداشتهباالتریند زیرا هر چه مهارت ارتباطیخود بپرداز

داشتن  توان گفتباشیم مشکالت در زندگی زیاد و تعارضات بین زوجین باالتر می رود؛ به بیان دیگر میبرقراری ارتباط داشته

 شود. ا در زندگی باعث تداوم روابط بین زوجین و کاهش تنش های احتمالی میهمهارت ارتباطی خوب و یادگرفتن این مهارت

یی پرداخته زناشو یرمقیب و تعارض در یرفتار-یشناخت یدرمان زوج ریتأث( که به بررسی 9916زاده و همکاران )شکراله

رسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی است و همچنین برای سنجش افراد از پاست. این پژوهش نیز به تعارضات زناشویی پرداخته

( استفاده شد که از این نظر با پژوهش حاضر شباهت وجود دارد و از این نظر که در این پژوهش به تأثیر زوج درمانی 9931)

تاری رف-دهد که درمان شناختیرفتاری و بی رمقی زناشویی پرداخته است، همچنین همبستگی این پژوهش نشان می-شناختی

تواند باعث کاهش تنش میان فردی و سرانجام اورهای منفی زوجین و کمک به جلوگیری از تعارض های زناشویی میبا تغییر ب

های ارتباطی رابطه معناداری دهد که بین تعارضات زناشویی و مهارتکاهش بی رمقی شود، اما همبستگی پژوهش حاضر نشان می

متفاوت است. از لحاظ جامعه آماری مورد سنجش نیز بین دو پژوهش تفاوت وجود ندارد بنابراین از این جهات با پژوهش حاضر 

باشد در حالی که جامعه مورد سنجش در وجود دارد زیرا جامعه مورد سنجش در این پژوهش زوجین آموزگار شهر نورآباد می

 باشد.   پژوهش حاضر افراد متأهل شهر تهران می

 با تعارض حلی هاسبک و یارتباطیالگوها ،یارتباطیهامهارت یرابطه یبررس( به 9919پژوهش اعتمادی و همکاران )

 دام در بخش سنجش-ارتباطی کوئینهایاست. این پژوهش از پرسشنامه مهارتپرداخته اصفهان شهر زنان در ییزناشو متیمیصم

است، از این نظر با م با واقعیت معنادار شدهگردید و در هر دو پژوهش زیر مقیاس ارتباط توأارتباطی استفادههایمقیاس مهارت

چهار مهارت ارتباطی دیگر )بینش نسبت به فرایند ارتباط،  پژوهش حاضر شباهت وجود دارد و از این نظر که در این پژوهش همه

ذکر شده دادن( همبستگی معنادار وجود دارد ولی در همبستگی پژوهش حاضر در چهار مقیاس درک پیام، کنترل عواطف، گوش

اند. از لحاظ جامعه آماری مورد سنجش نیز بین دو پژوهش تفاوت وجود دارد زیرا رابطه معناداری وجود ندارد؛ با یکدیگر متفاوت

باشد در حالی که جامعه مورد سنجش در پژوهش حاضر جامعه مورد سنجش در این پژوهش کلیه زنان متأهل شهر اصفهان می

 اشد.بافراد متأهل شهر تهران می
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 در مسئله حلی اهمهارت و یارتباط یهامهارت نقش نییتب جهت یمدل ارائه( به بررسی 9911پژوهش زارعی و همکاران )

این پژوهش از پرسشنامه تعارضات  است.ی پرداختهخانوادگ تعارضات یگریانجیم با یاجتماع و یروان یها بیآس ازیریشگیپ

تعارضات زناشویی استفاده گردید که از این نظر با پژوهش حاضر شباهت وجود دارد، در زناشویی ثنایی در بخش سنجش مقیاس 

. دارد نقش خانواده تعارضات و یروان یهابیآس کاهش در سازنده مسئله حل سبک و یارتباط یهامهارتاین پژوهش نشان داد 

 یهابیآس به افراد نگرش شدن یمنف بر دهخانوا تعارضات کاهش با سازنده مسئله حل سبک و یارتباط یهامهارت نیهمچن

 یهابیآس به نسبت نگرش و شتریب یروان یهابیآس زانیم باشد، شتریب خانواده تعارضات چه هر تیدرنها و دارد؛ نقش یاجتماع

 از لحاظ است.های ارتباطی معنادار نشدهی نیز مثبت تر است اما در پژوهش حاضر رابطه بین تعارضات زناشویی و مهارتاجتماع

 شهر متأهل افراد جامعه آماری مورد سنجش نیز بین دو پژوهش تفاوت وجود دارد زیرا جامعه مورد سنجش در این پژوهش کلیه

 باشد.باشد در حالی که جامعه مورد سنجش در پژوهش حاضر افراد متأهل شهر تهران میبندرعباس می

 و یارتباط یهامهارت ،یعاطف هوش اساس بری زناشوی یدلزدگی بین پیش( به بررسی 9913پژوهش هادیان و امینی )

ارتباطی و تعارضات زناشویی هایپرداخته است. این پژوهش به مهارت همدان آزاد دانشگاه متأهل زوجینی زناشوی تعارضات

از این نظر با پژوهش دام استفاده شد که -است و همچنین برای سنجش افراد از پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئینپرداخته

است و حاضر شباهت وجود دارد و از این نظر که در این پژوهش به متغیر دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، پرداخته

 مهارت متغیر در بتا مقدار. استداریمعن یعاطف هوش متغیر برای بتا مقادیردهد که های این پژوهش نشان میهمچنین یافته

 رمتغی بین. شودیم دیده یزناشویی دلزدگ میزان و یعاطف هوش بین یمعنادار و معکوس رابطه. نیست دارمعنا یارتباطی ها

 ابطهر یزناشوی تعارضات و یزناشوی یدلزدگ متغیر بین. شودینم دیدهی معنادار رابطه یارتباط یهامهارت و یزناشوی یدلزدگ

 .شودیم دیدهی معنادار و مستقیم رابطه یارتباط یهامهارت و یطفعا هوش یمتغیرها بین. شودیم دیدهی معنادار و مستقیم

-هارتمی متغیرها بین یمعنادار رابطه. نیست معناداریزناشویتعارضات و یعاطف هوش یمتغیرها بین یهمبستگ یمعنادار آزمون

ای هبین تعارضات زناشویی و مهارتدهد که های پژوهش حاضر نشان میاما یافته شودینم دیده یزناشوی تعارضات و یارتباط یها

ارتباطی رابطه معناداری وجود ندارد. بین مهارت گوش دادن و تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. بین مهارت کنترل 

ود وج عاطفی و تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. بین ارتباط توأم با واقعیت و تعارضات زناشویی رابطه معناداری

دارد. بین توانایی دریافت و ارسال پیام و تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد. بین بینش نسبت به فرایند ارتباط و 

تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد؛ تفاوت جود دارد. از لحاظ جامعه آماری مورد سنجش نیز بین دو پژوهش تفاوت 

باشد در حالی که جامعه آماری همدان می آزاد دانشگاه متأهل دانشجویان کلیه ماری این پژوهش شاملوجود دارد زیرا جامعه آ

  باشد.پژوهش حاضر افراد متأهل شهر تهران می
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