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 چکيده
شود ناسازگار اولیه به شکل طیفی در نظر گرفته میهای وارههای روانی از جمله داشتن طرحآسیب مقدمه:

ا پژوهش حاضر بناسازگار داشته باشد.  هایوارهتعارضات زناشویی ریشه در طرح بخشی از بنابراین ممکن است 

های ناسازگار اولیه بر کاهش تعارضات وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحاثر آموزش مهارتهدف بررسی 

 زناشویی و افزایش رضایت از زندگی دختران عقد کرده صورت گرفته است. 

آزمون و پیگیری با گروه کنترل و آزمون، پسهای نیمه آزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوع پژوهش این روش:

نفر از  40ر اصفهان. نمونه این پژوهش شامل ی شهی آماری عبارت بود از دختران عقد کردهآزمایش بود. جامعه

ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ای چند مرحلهی شهر اصفهان بود که به صورت خوشهدختران عقد کرده

 90ی جلسه 8آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در حالیکه گروه کنترل در لیست انتظار بود گروه آزمایش طی 

ی آموزشی را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه تعارضات ستهای طی دو ماه بدقیقه

آزمون، پیش( هر دو گروه در سه مرحله 1985( و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر )1379زناشویی )ثنایی، 

ها از آمار ادهآزمون و پیگیری توسط ابزارهای مذکور ارزیابی شدند. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل دپس

 های تکراری( استفاده شد. توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )تحلیل واریانس با اندازه

 های ارتباطی مبتنیی آموزشی مهارتنتایج به دست آمده نشان داد در گروه آزمایش پس از ارائه بستهها: یافته

تعارضات زناشویی به طور معناداری کاهش یافته و رضایت از زندگی افزایش های ناسازگار اولیه، وارهبر اصالح طرح

 (. >01/0p) یافته است

-وارههای ارتباطی مبتنی بر اصالح طرحتوان گفت آموزش مهارتهای این پژوهش میطبق یافته گيری:نتيجه

ی دختران عقد کرده بوده های ناسازگار روش مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگ

 است.

ی هاوارههای ارتباطی، اصالح طرحتعارضات زناشویی، رضایت از زندگی، آموزش مهارت :واژگان کليدی

  .ناسازگار اولیه
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 3 منصوره طاهری، 2 زهرا یوسفی، 1 سازماه منير چيت

 .ارسنجان شیراز، فارس، ایران، دانشگاه ازاد اسالمی واحد کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1
 .استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 2
 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 3

 

  نویسنده مسئول:نام 

 زهرا یوسفی

های وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحاثربخشی آموزش مهارت

ناسازگار اوليه بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی 

 دختران عقد کرده
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 مقدمه
ها آنشک نیاز ها را برآورده سازد بیای برای اعضای خود باشد و نیازهای جسمانی و روانی آنچه خانواده محیط سالم و سازندهچنان

 به نهادهای درمانی خارج از خانواده کاهش خواهد یافت. در این میان با توجه به اهمیت خانواده و حفظ خانواده در جامعه، یکی از مشکالت

 .]1[ است 1شایع خانواده که توجه درمانگران را به خود جلب کرده، تعارضات زناشویی

اتوانی ها و نی زناشویی است. غیر واقعی بودن خواستهمسئوالنه و نادرست در رابطهتعارضات زناشویی ناشی از انتخاب رفتارهای غیر   

های زوجین، ناسازگاری افزایش . با افزایش تعارض در ارتباط]2[گردد در ارزیابی درست از رفتار خود، موجب بروز تعارضات زناشویی می

 . ]3[شوند قدمات طالق و جدایی محسوب میشود و همین مشکالت از میابد و نارضایتی بیشتری حاصل میمی

ای تواند عاملی مخاطره آمیز برباشد و این میهای نامناسب به رفتار یکدیگر میی پاسخیکی از مشکالت رایج در روابط زناشویی ارائه

شود یری در تفسیر رویدادها می. بر اساس نظریات گوناگون تبادالت ناسازگار موجب سوگ]4[ها باشد تولید تعارضات زناشویی در خانواده

های زندگی ها و ارزیابیگردد و بر ادراکبینانه در همسران میواقعهای غیرهای نادرست و چشم داشتها منجر به فرضکه این سوگیری

 .]5[کند گذار است. بنابراین افزایش تعارضات زناشویی را در پی دارد و زمینه را برای جدایی فراهم میمشترک تأثیر

موثر باشد. باید اشاره کرد سطوح باالیی از  2تواند بر میزان رضایت از زندگیهای بین زوجین میافزایش تعارضات و میزان درگیری

رضایت . ]6[گردد ی آن افزایش ثبات زناشویی در طی زندگی ایجاد میرضایت از زندگی منجر به افزایش کیفیت زندگی شده و در نتیجه

های شخص و وضعیت فعلی فرد بیشتر آلهای شخص و وضعیت فعلی او است و هر چه شکاف میان ایدهآلب فاصله میان ایدهاز زندگی بازتا

د. در یک تعریف کوتاه و مفهومی، رضایت از زندگی را، احساس خرسندی کلی فرد از زندگی یابشود، بالطبع رضایتمندی او کاهش می

رسد فهم صحیح از ارتباطات بین فردی و . به نظر می]7[زندگی ثبات بیشتر زندگی را در بر دارد  سطوح باالی رضایت از .کنندتعریف می

تواند باشد های الزم برای برقراری ارتباط با دیگران ازجمله عوامل مهم در کاهش تعارضات و افزایش رضایت از زندگی میداشتن مهارت

]8[ . 

 هنگام ازدواج بیش از هر زمان دیگری مشخص به آن اهمیت که است 4زندگی هایمهارت ترینمهم از یکی 3ارتباطی هایمهارت

 صدمه ازدواج بدنه به تواندمی که دوران این در درشت و ریز مشکالت از ایزنجیره گستردهاز در واقع  هاشود و با آموزش این مهارتمی

مجموعه  هک بزند صدمه ارتباط فرآیند از بخشی به تواندمیشود. تعارضات زناشویی و کاهش رضایت از زندگی می جلوگیری برساند، جدی

 هایی انجام گردد که از این مسائلشود بنابراین الزم است تا پژوهشمی منجر طالق نهایت در و هازوج ارتباط شدن کشیده بست ها به بنآن

 .]9[جلوگیری به عمل آورد 

دهد و یک عامل مهم در رضایت از زندگی و ی تعامالت انسان را تحت تاثیر قرار میارتباط یک عنصر اصلی و ضروری است که همه 

شان را برای برخورد موثر با مشکالت های ارتباطیهایی که سازگاری زناشویی خوبی دارند مهارت. زوج]10[کیفیت روابط زوجین است 

روانی های ارتباطی به علت موانع موجود درون. در بسیاری از موارد افراد علیرغم آشنایی با مهارت]11[اند دادهمربوط به ازدواج گسترش 

 ها بهره بگیرند.توانند از این مهارتهای ناسازگار نمیوارهطرحهمچون برخورداری از 

های ناسازگار وارهاند که افراد دارای طرحد و نشان دادهدهنها بر رضایت از زندگی میوارهشواهد پژوهشی خبر از تأثیرگذاری طرح   

های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود واره. طرح]12[باشند دارای آشفتگی هیجانی بیشتر و رضایت از زندگی کمتری می

واند، تاز سوی دیگر، آسیب شناسی روانی فرد میشوند. گردند و در سرتاسر زندگی تکرار میای هستند که در جریان رشد آغاز میشکننده

یند آهای ناگوار دوران کودکی پدید میهای منفی و ناسازگار که بیشتر در پی تجربهوارههای ناسالم وی باشد، بنابراین طرحوارهبازتاب طرح

 .]13[همسران ایفای نقش کنند  های محور یک در میانی اصلی اختالل شخصیت و بسیاری از بیماریتواند به عنوان هستهمی

ر ب یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخشاند از جمله هایی به مسئله تعارضات زناشویی و رضایت از زندگی پرداختهتا کنون پژوهش

 یمداخله یاثربخش، ]15[ نیزوج یاز زندگ تیرضا شیبر افزا یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش،  ]14[ نیزوج ییکاهش تعارضات زناشو

های ناسازگار با تعارض وارهبررسی رابطه بین طرح، ]13[ نیزوج یاز زندگ تیرضا شیدر افزا هیناسازگار اول یهاآموزش اصالح طرحواره

رابطه علی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی ، ]16[ زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوجین متقاضی طالق و زوجین عادی

 ینزوج یارتباط یهامهارت یآموزش گروه یاثربخش، ]17[ گری تعارض زناشویی و رضایت زناشوییلزدگی زناشویی از طریق میانجیبا د

رفتاری بر تعارض زناشویی و سازگاری -تأثیر درمان شناختی، ]18[یی ارتباط متقابل بر کاهش تعارضات زناشو یلتحل یکردبا استفاده از رو
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 یاثربخش،  ]20[ مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشوییحلاثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه، ]19[ زناشویی افراد معتاد

بر کاهش  یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش، ]21[ نیزوج یو ناسازگار ییبر کاهش تعارضات زناشو هیناسازگار اول یهاوارهاصالح طرح

اند. همانگونه که مشاهده را نشان داده ]23[زناشویی  تعارضات مدیریتبر  یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش، ]22[یی تعارضات زناشو

 های ناسازگار نپرداخته است.وارههای ارتباطی مبتنی بر اصالح طرحشود تا کنون پژوهشی به آموزش مهارتمی

شود های ناسازگار اولیه به شکل طیفی در نظر گرفته میوارهطرح های روانی از جمله داشتنهای اخیر آسیبجا که طی سالاز آن

ازگار ناس وارهشان ناشی از برخورداری از میزانی از طرحبنابراین ممکن است افرادی که دچار تعارضات زناشویی هستند بخشی از مشکالت

های ناسازگار اولیه تلفیق کردند و وارهدرون اصالح طرح های ارتباطی راباشد. به این ترتیب در این پژوهش محققان اصالح آموزش مهارت

ریزی بنای زندگی خانوادگی محکم از یک سو و همچنین چارچوب آموزشی جدیدی را طراحی کردند.  با توجه به اهمیت دوران عقد در پی

از سوی دیگر؛ این پژوهش بر آن بود تا به  های ناسازگار اولیهوارهنبود پژوهش در زمینه بهبود مهارتهای ارتباطی بر اساس اصالح طرح

به تدوین  تواندهایی میبررسی اثربخشی این روش بر بهبود متغیرهای تعارضات زناشویی و رضایت از زندگی بپردازد؛ نتایج چنین پژوهش

ه این پژوهش درصدد بود که ب های درمانی و پیشگیری از تعارضات خانوادگی و بهبود رضایت از زندگی کمک نماید. به این ترتیبچارچوب

تواند بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود های ناسازگار اولیه میوارههای ارتباطی در اصالح طرحاین سوال پاسخ دهد آیا تلفیق مهارت

  رضایت زندگی موثر باشد.

 

 روش
ت های ناسازگار بر کاهش تعارضاوارهاصالح طرح های ارتباطی مبتنی بربخشی آموزش مهارتبا توجه به اینکه این پژوهش به بررسی اثر

یری گزناشویی و افزایش رضایت از زندگی پرداخته است بنابراین از نوع نیمه آزمایشی بود. به منظور انجام پژوهش ابتدا از طریق نمونه

، سپس از هر منطقه یک فرهنگسرا منطقه به طور تصادفی انتخاب گردید 8ی شهر اصفهان گانه 15ای و با در نظر گرفتن مناطق خوشه

 30نفر ثبت نام نمودند که  72انتخاب شد.   سپس به منظور اطالع رسانی نصب اعالمیه در فرهنگسراهای نام برده انجام شد و تعداد 

گرفتند. پس در  نفر از افراد به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش قرار 30های ورود نمونه شرایط حضور را داشتند.نفرشان طبق مالک

های ناسازگار وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحجلسه آموزش مهارت 8حالیکه گروه گواه در لیست انتظار قرار داشت، گروه آزمایش 

 اولیه را دریافت کردند.

ی گذشته باشد؛ محدوده هاهای ورود عبارت بودند از: متاهل بودن؛ حداقل یک سال از زمان آغاز دوران عقد آندر این پژوهش مالک

سال باشد؛ توانایی شرکت در تمامی جلسات؛ دارا بودن تحصیالت دانشگاهی در مقطع کارشناسی؛ عدم شرکت  35تا  18سنی دختران 

 یهای جسمانی و روانی شدید که از طریق یک مصاحبهی امور خانوادگی؛ رنج نبردن از بیماریی آموزشی دیگر در زمینههمزمان در دوره

ی آموزشی. نداشتن های خروج عبارت بودند از: عدم حضور در بیش از یک جلسهاولیه توسط نگارنده بررسی شد. در این پژوهش مالک

 های ورود.مالک

آزمون قرار گرفتند و یک ماه بعد با همان آزمون و پسالزم به ذکر است قبل و بعد از انجام متغیر مستقل، هر دو گروه در معرض پیش  

 الزم به ذکر است مدرس جلسات آموزشی خود نگارنده بود.ی پیگیری انجام گرفت، و پرسشنامه مرحلهد

 

 ابزارهای پژوهش
 (R-MCQ، 1379)تجدید نظر شده،  ]24[5ی تعارضات زناشویی ثنایی پرسشنامه

تعارضات زناشویی ساخته شده سوالی است که برای سنجیدن  42ساخته شد و یک ابزار  ]24[( 1379این پرسشنامه توسط ثنایی )

دهد و سواالتی که هر خرده مقیاس به همراه سواالت آن را نشان می 2-3گیرد. جدول جنبه از تعارضات را اندازه می 7این ابزار  6است

 اند. گذاری معکوس دارند با ستاره مشخص شدهنمره

ی اشتن فرزند حذف گردید. این ابزار روی یک طیف پنج درجهالزم به ذکر است خرده مقیاس افزایش جلب حمایت فرزند به دلیل ندا

است که نمره بیشتر به  42و حداقل آن  210شود. حداکثر نمره کل پرسشنامه نمره گذاری می 5تا  1از کامال موافقم تا کامال مخالفم و از 

اشویی از روایی محتوای خوبی برخوردار است. نمرات ی تعارضات زنی بهتر است. پرسشنامهمعنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه

                                                           
5- Marital conflict Questionnair (MCQ) 

لی نظر شده دکتر علیرضا کیامنش و دکتر عسواالت این پرسشنامه با هدایت دکتر باقر ثنایی ذاکر ساخته شده و استادان مشاور فرم تجدید6 

 اند.نظری بودهمحمد
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همبستگی معناداری داشتند.  01/0با نمره کل تعارض زناشویی در سطح  82/0تا  31/0های پرسشنامه تعارضات زناشویی از تمامی مولفه

، 73/0به ترتیب کاهش همکاری و برای هفت مولفه آن  71/0برای همسانی درونی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

ی فردی با خویشاوندان ، افزایش رابطه81/0، افزایش جلب حمایت فرزند 74/0های هیجانی ، افزایش واکنش60/0کاهش رابطه جنسی 

 .]24[بدست آمده است   69/0و جدا کردن امور مالی از یکدیگر  81/0، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان 65/0خود 

 95/0در این پژوهش مجددا همسانی درونی هر خرده مقیاس پرسشنامه محاسبه شد. همسانی درونی کل پرسشنامه در این پژوهش 

مقیاس ، همسانی درونی خرده73/0و در پژوهش حاضر  83/0های قبلی مقیاس کاهش همکاری در پژوهشباشد. همسانی درونی خردهمی

های هیجانی در مقیاس افزایش واکنش، همسانی درونی خرده60/0و در پژوهش حاضر  77/0های قبلی ی جنسی در پژوهشکاهش رابطه

های مقیاس افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود در پژوهشخرده، همسانی درونی 74/0و در پژوهش حاضر  84/0های قبلی پژوهش

های ی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان در پژوهشمقیاس کاهش رابطه، همسانی درونی خرده65/0و در پژوهش حاضر  77/0قبلی

و در  75/0های قبلی یکدیگر در پژوهش مقیاس جدا کردن امور مالی ازو همسانی درونی خرده 81/0و در پژوهش حاضر  77/0قبلی 

 .گزارش شده است 69/0پژوهش حاضر 

 

 ی رضایت از زندگی داینرپرسشنامه
یری قضاوت کلی گاندازهبرای  طراحی شده است. آزمون ]25[( 1985و همکاران ) 7این آزمون توسط داینر رسشنامه رضایت از زندگیپ

ود طراحی شبینی میهای از پیش تعیین شده پیشی شرایط زندگی با استانداردمقایسه ی که به طور نظری بر اساسگفرد از رضایت زند

ی گیربرای اندازه ،های مختلفی در مود ترکیبات یک زندگی خوب داشته باشندشده است از آنجایی که افراد مختلف ممکن است ایده

رد، گیهای منفی اندازه میجارب فرد را بجای تمرکز بر هیجآنی مثبت ترضایت از زندگی کلی افراد طراحی شده است این مقیاس جنبه

گویی سوال کاهش یافت، مقیاس پاسخ 5سوال بود که بعد از تحلیل عاملی بخاطر شباهت معنایی بین سواالت به  48این مقیاس در ابتدا 

کیل شده است. ضرایب هماهنگی این آزمون بطور ایی از کامال مخالفم تا کامال موافقم تشدرجه 7به این سواالت بر اساس مقیاس لیکرت 

گیری بهزیستی ارتباط مثبت و های اندازههای سایر ابزارهای آن با نمرهبه طوری که نمره .گزارش شده است 89/0تا  79/0هماهنگی بین 

با ضریب آلفای کرونباخ به  ضریب همبستگی و روایی این آزمون را 1391تقربی، شریفی و سوکی در سال . ]25[معناداری داشته است 

اعتبار آزمون را با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  1387 محمد کوچکی و گودرزی در سال ،بیانی .]26[د گزارش دادن 78/0و  70/0ترتیب 

 به دست آمد. 907/0این آزمون با ضریب آلفای کرونباخ،  همسانی درونیاین پژوهش  در .]27[ گزارش نمودند 69/0و 73/0

 

  روش اجرا

های ارتباطی بر هایی مبنی بر اجرای آموزش مهارتی شهر اصفهان اطالعیهگانه 15فرهنگسرای مناطق  8به منظور انجام پژوهش در 

فرد  72های ناسازگار بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی توزیع شد، پس از یک ماه از بین اساس اصالح طرحواره

 آزمونهای ورود انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل توزیع گردیدند و هر دو گروه در معرض پیشر بر مبنای مالکنف 30داوطلب 

های وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحجلسه آموزش مهارت 8قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل در لیست انتظار بودند، گروه آزمایش 

شنبه انجام هر سه 11:30الی  10دبستانی گلدونه و راس ساعت ماه دریافت کردند. این جلسات در پیش 2مدت  ناسازگار اولیه را طی

آزمون، آزمون پیگیری از هر دو گروه به عمل آزمون به عمل آمد و پس از گذشت یک ماه از تاریخ پسگرفت. سپس از هر دو گروه پسمی

 آمد.

های ناسازگار اولیه وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحت، این بسته بر اساس آموزش مهارتخالصه جلسات آموزشی در زیر آمده اس

ن ارتباطی بولتو_ی رفتاریهای ارتباطی برگرفته از نظریهای تنظیم شده است. الزم به ذکر است این مهارتدقیقه 90ی جلسه 8و برای 

 بود. ]29[ی یانگ ها مبتنی بر نظریهوارهو اصالح طرح]28[

  

 

 

 

 

                                                           
7 Diener 
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 ( محتوای جلسات آموزشی1جدول

 هدف، محتوا و تکلیف تعداد جلسات

 اول

ی گروه گیرای از مراحل شکلآشنایی اعضا با یکدیگر و با رهبر گروه، ایجاد یک رابطه مبتنی بر همکاری، ذکر خالصه

ی تشکیل جلسات و آشنایی، تشریح نحوهو علت انتخاب آنان، تعیین اهداف گروه، قوانین گروه، اجرای یک فن 

آزمون، توضیح در مورد تعارضات زناشویی و رضایت از زندگی، توضیح در مورد علل زمان جلسات بعدی، پیش

پیدایش تعارضات زناشویی و رضایت از زندگی، تکلیف خانگی مبنی بر تهیه لیستی از علل تعارضات زناشویی بین 

 شان.نارضایتی از زندگی خود و همسرشان و علل رضایت یا

 دوم

های ارتباطی و تاثیر آن بر ی قبل، مروری بر تکالیف خانگی انجام شده، آغاز آموزش مهارتمرور مباحث جلسه

های ارتباطی، مهارت بیان ساده، تکلیف خانگی مبنی بر تمرین ی تعاریف مربوط به مهارتتعارضات زناشویی، ارائه

اند، و تهیه فهرستی از هایی که از این مهارت در ارتباطشان استفاده نمودهزمآن مهارت بیان ساده و یادداشت

ها بوده است، یادداشت جمالت گنگ مورداستفاده در تعارضاتی که نحوه برقراری ارتباطشان به وجود آورنده آن

ر مکان هایی از منزل ها و نوشتن نکات کاربردی مهارت بیان ساده و نصب دهای روزانه و سعی در حذف آنارتباط

 بندی مطالب.که گاها آن را رویت کنند، مرور کلی جلسه و جمع

 سوم

-ی قبل، مروری بر تکالیف خانگی انجام شده، آموزش مهارت گوش دادن فعال، آموزش مهارتمرور مباحث جلسه

های ناسازگار، مرورکلی وارهکالمی، گفتگو درباره موانع برقراری ارتباط سالم از جمله معرفی طرحهای ارتباطی غیر

-ی تکلیف خانگی مبنی بر تمرین گوش دادن همراه با توجه، تهیه لیستی از مهارتبندی مطالب، ارائهجلسه و جمع

های ارتباطی اند، تمرین استفاده از مهارتدادههای ارتباطی غیرکالمی خود که تاکنون مورد استفاده قرار می

 تباط.غیرکالمی در حین برقراری ار

 چهارم

های ناسازگار اولیه، بیان وارهی قبل، مروری بر تکالیف خانگی انجام شده، ارائه تعریف از طرحمرور مباحث جلسه

-وارهگانه طرح 5های های ناسازگار اولیه، آموزش سه حوزه از حوزهوارهگیری طرحی شکلهای اولیه و نحوهریشه

بندی های ارتباطی، مرور کلی جلسه و جمعها بر مهارتوارهمورد تاثیر طرح های ناسازگار اولیه، ارائه توضیح در

ا هی تکلیف خانگی مبنی بر جستجو و تهیه لیستی از خصوصیات فردی خود که ناشی از این حوزهمطالب، ارائه

 شان گذاشته است.های ارتباطیباشد و تاثیراتی که بر مهارتمی

 پنجم

های وارههای چهارم و پنجم طرحمروری بر تکالیف خانگی انجام شده، آموزش حوزهی قبل، مرور مباحث جلسه

 ایهای مقابلههای ارتباطی، آموزش و تمرین سبکها بر مهارتوارهناسازگار اولیه، ارائه توضیح در مورد تاثیر طرح

شناختی  ، آموزش و تمرین تکنیکهای ارتباطیها بر مهارتها ی ناسازگار اولیه و اثر آنوارهدر مواجهه با طرح

بندی های ارتباطی، مرور کل جلسه و جمعها بر مهارتها و اثر آنوارهواره جهت اصالح طرحآزمون اعتبار طرح

باشد ها میمطالب، ارائه تکلیف خانگی مبنی بر جستجو و تهیه لیستی از خصوصیات فردی که ناشی از این حوزه

اشته شان گذهای ارتباطیهای شناختی و تاثیراتی که بر مهارتخود. تمرین تکنیک ایهای مقابلهوتشخیص سبک

 است.

 ششم

های تجربی جهت اصالح ی قبل، مروری بر تکالیف خانگی انجام شده، آموزش و تمرین تکنیکمرور مباحث جلسه

ها بر تصویر سازی ذهنی و اثر آنها بر ارتباطات، آموزش و تمرین تکنیک های ناسازگار اولیه و اثر آنوارهطرح

های ارتباطی، آموزش و تمرین ها بر مهارتهای ارتباطی، آموزش و تمرین تکنیک گفتگوی خیالی و اثر آنمهارت

ی بندی مطالب، ارائههای ارتباطی، مرور کلی جلسه و جمعها بر مهارتتکنیک نوشتن نامه به والدین و اثر آن

ن تکنیک تصویرسازی ذهنی، تکنیک گفتگوی خیالی و یادداشت نمودن آن، نوشتن تکلیف خانگی مبنی بر تمری

 شان گذاشته است.های ارتباطیای به والدین خود و تاثیراتی که بر مهارتنامه

 هفتم

ی قبل، مروری بر تکالیف خانگی انجام شده، آموزش و تمرین تکنیک انگیزه آفرینی برای تغییر مرور مباحث جلسه

واره انداز یک طرحهای ارتباطی، آموزش و تمرین تکنیک بررسی زندگی از چشمها بر مهارتها و اثر آنهوارطرح

ی تکلیف خانگی مبنی بر بندی مطالب ، ارائههای ارتباطی، مرور کلی جلسه و جمعها بر مهارتتر و اثر آنمثبت

های هارتتر و ثبت تاثیراتی که بر مانداز مثبتتمرین تکنیک انگیزه آفرینی، تمرین تکنیک بررسی زندگی از چشم

 شان گذاشته است.ارتباطی
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 هشتم

ای وارهدهی طرحی قبل، مروری بر تکالیف خانگی انجام شده، آموزش تکنیک شکلی مطالب جلسهمرور خالصه

نامه آموزشی از طریق های ارتباطی، تاکید بر کاربرد دستاوردهای برها بر مهارتتر در ذهن بیمار و اثر آنمثبت

 یآزمون با استفاده از دو پرسشنامه تعارضات زناشویی و رضایت از زندگی، ارائهتمرین در زندگی واقعی، اجرای پس

شان های ارتباطیتر و تاثیراتی که بر مهارتای مثبتوارهدهی طرحتکلیف خانگی مبنی بر تمرین تکنیک شکل

 ی انجام پیگیری.لیل همکاری، اعالم تاریخ و یادآوری جلسهگذاشته است، قدردانی از اعضا به د

 ( و رضایت از زندگی داینر.MCQانجام پیگیری با دو پرسشنامه تعارضات زناشویی ) نهم

 
 هایافته

عیار مها به کمک آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. در سطح توصیفی میانگین و انحراف داده ،در این پژوهش پس از گردآوری

های تکراری استفاده شد. محاسبات به کمک نرم ها محاسبه شد و در سطح استنباطی برای بررسی فرضیه از تحلیل واریانس با اندازهداده

های ناسازگار اولیه بر کاهش وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحآموزش مهارت»انجام شد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش  SPSSافزار 

 ها محاسبه شد و در سطحدر سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار داده« ات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی زنان موثر استتعارض

پس های توصیفی نمونه آمده و سهای تکراری استفاده شد. در ادامه ابتدا ویژگیاستنباطی برای بررسی فرضیه از تحلیل واریانس با اندازه

 رسی فرضیه پژوهش آمده است.نتایج مربوط به بر

 دهد.دگی را بر حسب گروه نشان میرضایت از زن میانگین و انحراف استاندارد تعارضات زناشویی و 2جدول 
 

 ( ميانگين و انحراف استاندارد تعارضات زناشویی و رضایت از زندگی براساس گروه2جدول 
 

 تعداد انحراف  استاندارد میانگین گروه متغیر

 آزمونزناشویی پیشتعارضات 
 15 01/27 00/97 گروه آزمایش

 15 53/26 53/84 گروه کنترل

 آزمونتعارضات زناشویی پس
 15 70/10 53/56 گروه آزمایش

 15 00/27 53/83 گروه کنترل

 تعارضات زناشویی پیگیری
 15 29/7 73/53 گروه آزمایش

 15 08/27 83/83 گروه کنترل

 آزمونپیشرضایت از زندگی 
 15 01/6 20/17 گروه آزمایش

 15 19/6 93/21 گروه کنترل

 آزمونرضایت از زندگی پس
 15 33/4 26/24 گروه آزمایش

 15 17/6 40/21 گروه کنترل

 رضایت از زندگی پیگیری
 15 63/4 80/24 گروه آزمایش

 15 69/6 20/21 گروه کنترل

 

آزمون و پیگیری گروه آزمایش نسبت به گروه پس تعارضات زناشویی و رضایت از زندگیدهد که نمرات نشان می 2نتایج جدول    

کنترل  تغییر کرده است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت و با توجه به اینکه سه بار هر آزمودنی در معرض آزمون تعارضات زناشویی 

ا از ههای تکراری استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن نمرات دادهبا اندازهقرار گرفته است، از آزمون تحلیل واریانس  و رضایت از زندگی

د ها از آزمون لوین استفاده شفرض برابری واریانسها نرمال است، به منظور بررسی پیشآزمون شاپیرو ویلک نتایج این آزمون نشان داد داد

های متغیر وابسته از آزمون باکس ر ندارد، به منظور بررسی برابری کواریانسها در دوگروه تفاوت معناداو نتایج نشان داد که واریانس داده

دیگر تفاوت معنادار ندارد. و به منظور برابری استفاده شد و نتایج نشان داد کواریانس متغیرها در دو گروه در متغیرهای پژوهش با یک

  ی از آزمون ماچلی استفاده شد.گیرواریانس نمرات متغیرهای وابسته در دو گروه در سه بار اندازه
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 گيری در کلاندازهها متغيرهای وابسته در سه مرحله ( نتایج آزمون ماچلی به منظور برابری کواریانس3جدول 

 

 معناداری F df1 df2 منبع تغییرات

 111/0 2 922/52 141/0 تعارضات زناشویی

 236/0 2 891/2 898/0 رضایت از زندگی

    

های متغیرهای وابسته در سه مرحله در کل با هم تفاوت معنادار ندارد دهد که کواریانسنشان می 3نتایج آزمون ماچلی در جدول      

های تکراری نتایج تحلیل واریانس اندازه 4های تکراری رعایت شده است. جدول و این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 دهد.ناشویی و رضایت از زندگی بر حسب گروه را نشان میتعارضات ز
 

 های ارتباطی مبنی بر ( نتایج تحليل واریانس اندازه های تکراری به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت4جدول 

 بر حسب گروه های ناسازگار بر بهبود تعارضات زناشویی و رضایت از زندگیوارهاصالح طرح
 

منبع 

 تغییرات
 متغیرها

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F معناداری F 

توان 

 آزمون

 

تعارضات 

 زناشویی

درون 

 هاآزمودنی

 00/1 587/0 000/0 776/39 578/468 2 159/9217 )زمان(1عامل

 00/1 564/0 000/0 162/36 911/4189 2 822/8379 *گروه1عامل

     863/115 56 356/6488 خطا

بین آزمودنی

 ها
 467/0 119/0 062/0 778/3 61/4913 1 61/4913 گروه

رضایت از 

 زندگی

درون 

 هاآزمودنی

 00/1 667/0 000/0 994/55 433/112 2 867/224 )زمان(1عامل

 00/1 740/0 000/0 523/79 678/159 2 356/319 *گروه1عامل

     008/2 56 444/112 خطا

بین آزمودنی

 ها
 059/0 003/0 780/0 079/0 511/7 1 511/7 گروه

 

های ناسازگار اولیه(( وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرح، بر حسب نمرات حاصل از ))آموزش مهارت4با توجه به مندرجات جدول    

آزمون ی پسبه مرحلهآزمون ی نمرات تعارضات زناشویی از مرحله پیشهای برآورده شدهباشد. یعنی میانگیناثر اصلی عامل زمان معنادار می

 (.p =000/0دهد )و پیگیری در کل، تفاوت معناداری را نشان می

در مقابل عدم ارائه آموزش( های ناسازگار اولیه وارهبر اساس اصالح طرح های ارتباطیمهارتاثر اصلی عامل عضویت گروهی )آموزش     

(. p>05/0دهد )، تفاوت معناداری را نشان نمیتعارضات زناشوییهای پژوهشی در مجموع، از نظر نمرات معنادار به دست نیامد. یعنی گروه

ز اتعارضات زناشویی ( از نظر آماری معنادار بدست آمد. یعنی روند تغییرات نمرات شرایط پژوهشیتعامل عامل زمان و عضویت گروهی )

(. این یافته به معنای این است که بین گروه آزمایش و p <05/0ناداری داشته است )ها تفاوت معآزمون در بین گروهآزمون به پسپیش

 .آزمون و پیگیری به وجود آمده استآزمون به پسشرکت کنندگان از پیشتعارضات زناشویی ی کنترل تغییر معناداری در میانگین نمره

گیری است و میزان اثر عضویت گروهی بر تغییرات نمرات ن نتیجهنشان دهنده حجم نمونه مناسب برای یک چنی 00/1توان آماری معادل 

تغییرات در  %56دهد. این بدان معناست که نشان می 56/0آزمون و پیگیری براساس این ابزار آزمون به پساز پیشتعارضات زناشویی 

 های ناسازگار است.وارهاصالح طرحهای ارتباطی مبنی بر متغیر تعارضات زناشویی در طول زمان مربوط به آموزش مهارت

های وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحشود بر حسب نمرات حاصل از ))آموزش مهارتمشاهده می 4همانگونه که در جدول     

ه آزمون برحله پیشی نمرات رضایت از زندگی از مهای برآورده شدهباشد. یعنی میانگینناسازگار اولیه(( اثر اصلی عامل زمان معنادار می

 (.p =000/0دهد )آزمون و پیگیری در کل، تفاوت معناداری را نشان میی پسمرحله

در مقابل عدم ارائه آموزش( های ناسازگار اولیه وارهبر اساس اصالح طرح های ارتباطیمهارتاثر اصلی عامل عضویت گروهی )آموزش     

(. p>05/0دهند )، تفاوت معناداری را نشان نمیرضایت از زندگیهای پژوهشی در مجموع، از نظر نمرات معنادار به دست نیامد. یعنی گروه
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از رضایت از زندگی  ( از نظر آماری معنادار بدست آمد. یعنی روند تغییرات نمراتشرایط پژوهشیتعامل عامل زمان و عضویت گروهی )

(. این یافته به معنای این است که بین گروه p <05/0ها تفاوت معناداری داشته است )آزمون و پیگیری در بین گروهآزمون به پسپیش

د آمده آزمون و پیگیری به وجوآزمون به پسشرکت کنندگان از پیش رضایت از زندگیی آزمایش و کنترل تغییر معناداری در میانگین نمره

 است.

گیری است و میزان اثر عضویت گروهی بر تغییرات رای یک چنین نتیجهنشان دهنده حجم نمونه مناسب ب 00/1توان آماری معادل 

از تغییرات  %74دهد. این بدان معناست که نشان می 74/0آزمون و پیگیری بر اساس این ابزار آزمون به پساز پیش رضایت از زندگینمرات 

 های ناسازگار است.وارهمبنی بر اصالح طرحهای ارتباطی در متغیر رضایت از زندگی در طول زمان مربوط به آموزش مهارت

 

 گيریبحث و نتيجه
های ناسازگار اولیه در کاهش تعارضات وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت

ی هاهای تکراری نشان داد که آموزش مهارتهزناشویی و افزایش رضایت از زندگی دختران عقد کرده بود. نتایج تحلیل واریانس با انداز

 های ناسازگار اولیه در کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی موثر است. وارهارتباطی بر اساس اصالح طرح

که در  ]31[، زرعکانی ]30[، جانسون، کوهان، داویال و لورنس ]22[جانسون  ،]14[های پژوهش امانی و لطافتی ها با یافتهاین یافته

ای هباشد و همچنین این یافته با یافتهاند همسو میها و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی کار کردهوارهها و اصالح طرحی آموزش مهارتزمینه

ها آموزش مهارت یکه در زمینه]35[و کاوه و همکاران  ]34[، رجبی و همکاران ]33[، مجتبایی و رحیمی ]32[گر یوسف نژاد و پیوسته

 باشد.  اند همسو میهایی انجام دادهها و تاثیر آن بر رضایت از زندگی پژوهشوارهو اصالح طرح

ان توهای ناسازگار اولیه بر کاهش تعارضات زناشویی میوارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحدر تبیین اثربخشی آموزش مهارت    

فنک روابط زناشویی است و یکی از مشکالت شایع خانواده است که توجه درمانگران را به خود جلب گفت از آنجایی که تعارض جزء الی

تواند تاثیر بسزایی در بهبود کرده است، بررسی علل به وجود آمدن تعارضات و همچنین راهکارهایی در جهت کاهش تعارضات زناشویی می

های وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحستنباط کرد که در جلسات آموزش مهارتتوان چنین اروابط زناشویی داشته باشد، بنابراین می

 ها، بازخورد و آموزش شکل گرفته است. وارههای ارتباطی، اصالح طرحناسازگار، یادگیری مهارت

هایی که اصالح گردیده در وارهاند با توجه به طرحهایی را که آموختهشود تا مهارتدر این میان به دختران عقد کرده فرصت داده می

ها ند مهارتها وادار شدشرایط واقعی زندگی بیازمایند و بازخورد دریافت کنند. در این روش با در نظر گرفتن تکالیفی برای جلسات بعدی، آن

های ارتباطی، ش مهارتی بعدی در مورد تاثیر آن گفتگو کنند. در خالل جلسات آموزهای هر جلسه را تمرین کنند و در جلسهو تکنیک

ن های یکدیگر گوش کنند؛ همچنیای مفید و موثر به صحبتها کمک کرده به گونهاند که به آنهایی را دریافت کردهکنندگان مهارتشرکت

 شود کهین میهای ناسازگار اولیه به منظور رفع این مانع در ارتباطات آموزش داده و تمروارههای اصالح طرحدر خالل این جلسات تکنیک

ها افراد آموختند یکی از علل مهم تعارضات زناشویی کند تا این موانع ارتباطی را شناسایی و رفع نمایند.    با این آموزشبه افراد کمک می

های اوریددهد که در فضایی به دور از پیشهای ارتباطی مناسب برای حل تعارضات است. ارتباط اصولی به افراد اجازه میفقدان مهارت

د شونهای ارتباطی مناسب نیز در روابط خود دچار تعارض میشان بپردازند. اغلب اوقات افراد دارای مهارتمغرضانه به حل و فصل تعارضات

ز الگوها و شود فرد به دور اهای ناسازگار اولیه باعث میوارهباشد. اصالح این طرحهای ناسازگار اولیه میوارهو این امر به دلیل وجود طرح

رسد در این پژوهش باشند تعارضات را از بین ببرند. به نظر میهای ارتباطی را دارا میباورهای غلط که نقش مانع در استفاده از مهارت

ران ختهای مختلف توانسته به دهای ناسازگار با استفاده از تکنیکوارههای گوش دادن فعال و بیان ساده و آموزش اصالح طرحآموزش مهارت

شود در روابط خود بتوانند های ارتباطی میهایی که مانع کاربرد مهارتوارهها و رفع طرحعقد کرده کمک کند با تمرین و تقویت این مهارت

انتظارات ور طی دیگری بررسی کنند، حتی بتوانند نظرشان را راحت ابراز کنند و همینبا دید بازتر به مسائل بیاندیشند و مشکالت را از زاویه

های خوب گوش دادن بهتر درک کنند و باورهای غلط در ارتباط را کنار بگذارند و از این طریق باعث کاهش تعارضات همسرشان را با مهارت

 اند. زناشویی و ابعاد گوناگون آن شده

خود  یهای ناسازگار اولیهوارهالح طرحهای ارتباطی پیدا کنند و به اصها تسلط بیشتری بر مهارتتوان گفت که هرچه زوجرو میاز این

ای هوارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحتری را تجربه خواهند کرد. در تبیین اثربخشی آموزش مهارتی بهتر و منسجمبپردازند رابطه

، دی در ایجاد آن نقش دارندتوان گفت، رضایت از زندگی متغیری است که فاکتورهای متعدناسازگار اولیه بر بهبود رضایت از زندگی می

باشند. هر اندازه زوجین در ها برخی از این عوامل میی و ارزشاعتقادات مذهب اجتماعی، تحصیالت، پایگاه یت زندگی، سطحریمد ینحوه

گردند. وردار میی برخها را مدیریت کنند از رضایت از زندگی باالترنیازها به یکدیگر نزدیک باشند و بتوانند با درایت بیشتری آناین پیش

تواند بخشی از تعارضات را بهبود بخشد. الزمه داشتن رضایت از زندگی برای هر فرد و در هر سنی عالوه بر رضایت از زندگی باال نیز می
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انند مانعی هایی است که موارههایی است که قابل آموزش و یادگیری است و همچنین اصالح باورها و طرحعوامل فوق الذکر داشتن مهارت

آموختند چگونه تعارضات های ناسازگار اولیه، این زنان وارههای ارتباطی و اصالح طرحبر سر راه زندگی آسان است. در نتیجه بهبود مهارت

ز زدن ا های ارتباطی از جمله بیان ساده، حرفرا از میان بردارند بدون اینکه تنش و نارضایتی ایجاد کنند. در این میان یادگیری مهارت

ی بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد های پنج حوزهواره های غیرکالمی و گوش دادن فعال و اصالح طرحطرف خود، استفاده از مهارت

 نماید.ها جلوگیری میداوریها و پیشمندی از سوء تفاهمهای مختل، گوش به زنگی بیش از حد و دیگر جهتمختل، محدودیت

پایه و اساس و سوگیرانه، با توجه به واقعیات موجود و شناخت صحیح و های بینان به جای قضاوت از روی برداشتضمن اینکه این ز 

ود. شطور که هستند بپذیرند، با این پذیرش از ایجاد تنش و درگیری جلوگیری میکنند یکدیگر را همانهای اصالح شده سعی نگرش

های ناسازگار اولیه، در واقع وارههای ارتباطی و اصالح طرحبخشد. آموزش مهارتبهبود میکاهش درگیری و تنش، رضایت از زندگی را 

یادگیری بهبود ارتباط به همراه رفع موانع موجود برای رسیدن به صمیمیت است. حتی موانع عادی و معمول در رابطه به دلیل سطح پایین 

دهد. لذا گردد و میزان رضایت از زندگی را کاهش میی تبدیل مییه به موانع جدهای ناسازگار اولوارههای ارتباطی و وجود طرحمهارت

فردی زوجین پیشگیری کند و یا در صورت بروز مشکل به ی بینتواند از بروز مشکالت در رابطهها میوارهها و اصالح طرحآموزش مهارت

ها در حل تعارضات، باعث وارهریق بهبود مهارت زوجین و اصالح طرحها از طها کمک کند تا بر آن مشکالت فایق آیند. این آموزشآن

 گذارد.افزایش صمیمیت و همکاری زوجین گردیده و در نتیجه بر بهبود رضایت از زندگی اثر معناداری می

 دهیبه صورت خود گزارشتوان به موارد زیر اشاره کرد: با توجه به اینکه اطالعات به دست آمده های این پژوهش میاز جمله محدودیت 

اشند، بی ابعاد متغیرهای وابسته وجود دارد؛ از آنجا که نمونه مورد بررسی افراد تحصیل کرده میبر نگرفته شدن همهباشد، احتمال در می

پژوهش،  این تری هستند، ممکن است با اشکال مواجه باشد؛ بدیهی است کهتعمیم نتایج به افرادی که از نظر تحصیالت در سطح پایین

های تحت بررسی است. اثبات علت و معلولی نیازمند انجام دار بودن آن در بین گروهمقطعی بوده و نتایج حاصل شده، تنها نمایانگر معنی

 باشدهای بیشتر میدادن مطالعات طولی و کنترل

ه های ناسازگار اولیه بوارهی بر اساس اصالح طرحهای ارتباطمهارتشود: ی اصلی، پیشنهاد میبا توجه به نتایج این پژوهش در فرضیه

های ارتباطی بر اساس اصالح ی ازدواج به صورت کارگاه آموزشی قبل از ازدواج آموزش داده شود؛ مهارتهای جوان و در آستانهزوج

های خانواده برای زوجین دادگاههای ناسازگار اولیه در قالب واحد درسی در سطح دبیرستان به جوانان آموزش داده شود؛ در وارهطرح

های ناسازگار اولیه برگذار شود؛ از آنجایی که وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحهای آموزش مهارتمتعارض در معرض طالق کالس

ز شود مراکپیشنهاد میهای اول زندگی مشترک و یا در شرف ازدواج هستند، دهند و در سالی دانشجویان را جوانان تشکیل میاکثر جامعه

های ناسازگار اولیه تشکیل دهند و شرکت در وارههای ارتباطی بر اساس اصالح طرحهایی با مضمون آموزش مهارتمشاوره دانشگاهی دوره

 کنندگان باشد.ها دارای امتیاز آموزشی برای شرکتاین دوره
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