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 چکيده
های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و سازگاری زوجین بخشی آموزش مهارتاثرهدف پژوهش حاضر 

اشد. بکنترل میآزمون با گروه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه. روش پژوهش از نوع شاغل بود

تشکیل شده است که از بین آنها با  6931 در سالزوجین شاغل شهر کرمان پژوهش ازکلّیه  جامعه

صورت تصادفی در انتخاب و بهبودند نفر  02زوج که شامل  02گیری تصادفی، استفاده از روش نمونه

جلسه  60آزمایش،  جایگزین شدند. به گروهزوج( 62نفر:  02)هر گروه گروه آزمایش و کنترل دو

و گروه کنترل آموزشی  شددادهدقیقه(  32مدت جلسه هفتگی به0) های ارتباطیآموزش مهارت

 اجتماعی کانور و همکاران هراسی هاها از پرسشنامهآوری داده. برای جمعارتباط دریافت کردندبی

طریق آزمون آماری کواریانس ها از استفاده شد. داده( 6391) ( و سازگاری زناشویی اسپانیر0222)

 اثربخشی آموزشبر پژوهش مبنی داد که فرضیهها نشانگرفتند. یافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار

مورد تأیید قرار گرفته  های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و سازگاری زناشویی زوجین شاغلمهارت

طور معناداری، هآزمون بل در پسگروه کنترزوجین به گروه آزمایش نسبت زوجینو  (>26/2P) است

توان نتیجه گرفت که آموزش داشتند. پس میکاهش اضطراب اجتماعی و افزایش سازگاری زناشویی 

عنوان های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و سازگاری زناشویی زوجین شاغل موثر است و بهمهارت

های دولتی و خصوصی و ارگان شناختی توسط مشاوران در اداراتهای آموزشی روانیکی از روش

  تواند استفاده شود.می

 .سازگاری زناشویی، زوجین شاغل، اضطراب اجتماعی، های ارتباطیمهارت :يديکل واژگان
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  3 الهام محمدي،  2 سيد محمدموسی موسوي ، 1 صالحه ایرانمنش

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد،  6
 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد،  0
 .کارشناسی ارشد 9
 

 نام نویسنده مسئول:
 صالحه ایرانمنش

هاي ارتباطی بر اضطراب اجتماعی اثر بخشی آموزش مهارت

 و سازگاري زناشویی زوجين شاغل
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 مقدمه
خانواده، نهاد اصلی و مهم جامعه بوده و برقراری ارتباط سالم و درست، بین اعضای آن مهمترین عامل سالمت و ثبات خانواده است. 

های سالم تشکیل شده باشد، مسلماً اجتماعی است سالم و شرط سالمت اجتماعی که از خانواده. خانواده کوچکترین جزء اجتماع است

 6ها، این است که افراد آن سالم باشند و بهبود وضع اجتماع، تالش برای بهبود خانواده و افراد آن از مهمترین موضوعات است. )ستیرخانواده

صورت همزمان با رضایت زناشویی دریافتند که رفتار کالمی مثبت در همسران، به( 6393) 0گاتمن و کارکوف (.6993شک، ؛ ترجمه بیر

درصد  32کنند، ناتوانی در برقراری ارتباط است. بیش از ترین مشکلی که زوجین بیان میرایج(. 0229 ،9نقل از اسکیلینگ)به رابطه دارد

 (.2699منشئی، و  ؛ ترجمه پورعابدی نائینی0)برنشتاین کننداصلی در رابطۀ خود بیان می هرا به عنوان مسألزوجین آشفته، این مشکالت 

های حل مشکل و پرداختن به بحثوه ها، شیالعمل های درمانده، درمورد مسایلی همچون رفتارها و عکسهای گاتمن زوجطبق بررسی

های درمانده، در روابط خود نسبت ها بیشتر جنبۀ منفی دارد. همچنین زوجالعمل بوده و عکسهای غیر درمانده متفاوت ارسال پیام، با زوج

 (. 6999برنشتاین؛ ترجمه سهرابی، ) شوندبه گروه غیر درمانده، بیشتر به شکایت متوسل می

زناشویی وضعیتی است که در باشد. سازگاری آنچه از خود ازدواج مهمتر است سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج میدر حقیقت 

آن زن وشوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. سازگاری در ازدواج از طریق عالقه متقابل، مراقبت از 

 ضروری است. بخش برقراری و تداوم ارتباط اثربخشبرای ازدواج رضایت . شودپذیرش، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد می یکدیگر،

 (.5،6332ها و ماکرجکسین) باشدارتباط یادگیری شریک شدن در افکار، احساسات، بازخوردهای مثبت و ابراز قدردانی می الزمه

دهد و ف دیدگاه روی میالورزی همسران گاهی اختف و تعارض بین زوجین طبیعی است و به دلیل ماهیت کنشالپدید آمدن اخت

توانند زناشویی می اتفالاخت(. 0229، 1)ثنایی ذاکیر کنندنسبت به یکدیگر احساس خشم، ناامیدی و ناخشنودی میدر نتیجه آن همسران 

زوجین با وجود تعارضات و به دلیل برآورده نشدن نیاز آنها به عشق و محبت و احترام ممکن و  همراه داشته باشندنتایج زیان باری را به

 بار سهیم کنند و عدم تأمین نیازهای سطح پایینبر آن فرزندان را نیز در این اثرات زیان الوهیابند و ع است نتوانند به خودشکوفایی دست

توان به های زناشویی میفالپدیدآورنده اخت دالیلاز (. 0220و همکاران،  9)حسینی آنها از جمله نیاز به محبت و امنیت را موجب شوند

ارتباطی  تالت مالی، مشغله کاری و مشکالت عاطفی، مشکالوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکپول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، د

 .باشدزا میهای ارتباطی در برخورد با مسائل زندگی یکی از عوامل آسیبنداشتن مهارت(. 0229)ثنایی ذاکر،  اشاره کرد (گفت و شنود)

جاد پذیر نموده و باعث ایت آسیبالا نداشته و همین امر آنها را هنگام رویارویی با مشکر الزمت توانایی البسیاری از افراد در مواجهه با مشک

های اجتماعی نیز محسوب ت، به نوعی ریشه بسیاری از آسیبالشود. این قبیل مشکهمچون افسردگی، اضطراب و خشم میی تالمشک

 (.0221، 9)ان جی گرددمی

 ود.شروابط زوجین، منجر به عدم برقراری روابطی صحیح و همراه با صمیمیت زناشویی میاز سوی دیگر وجود اضطراب اجتماعی در 

گــردد های اجتماعی یـا عملکـردی مشــخص مــیاختالل اضطراب اجتماعی از طریـق تـرس از دسـتپاچه یا تحقیر شدن در موقعیت

افــراد مبــتال بــه ایــن (. 0221 ،3و فــرانکلین س، مــارکگمبر؛ بــه نقـل از ارویــن، هــای6330)انجمــن روانپزشـکی امریکـا، 

های منفی دارند های اجتماعی جدیـد، تمایـل دارنـد آنها را به شیوهای تهدیدآمیز تعبیر کنند، زیرا فـرضاخــتالل در مواجهه با موقعیت

وه اند. عـالهای اجتماعی داشتهعالئـــم فیزیکـــی را در موقعیتو تجربه پیامـدهـای منفـی گونـاگونی ماننـــد افـــزایش اضـــطراب و 

آورنـد )هرتـل، بروزوویچ، های اجتمـاعی را بـه یـاد مـیهای به خـود ارجـاع منفـی از موقعیتطور انتخابی جنبه بـر ایـن، افـراد مبتال به

شـوند های اجتماعی آنچنان دچار استرس میم حضــور در موقعیتهمچنــین برخــی از افــراد بــه هنگــا (.0229، 62جورمن و گاتلیب

کنند. این افراد دچار هـا اجتنـاب میشوند و از این موقعیتهـا شدیداً مضطرب میشـدن بـا ایـن موقعیـت بینی مواجـهکه حتی در پیش

هـا وتکـالیفی کنند. اجتناب از افراد، مکـانجتناب میهای مختلـف ااند و بـرای کاهش اضطراب خود معموالً از موقعیتاضطراب اجتماعی

جتنـاب زا اکننده دارد. افراد هرچه بیشـتراز این عوامل اضطراب سـازد اضـطراب را موقتـاً تسکین و نقش تقویتکـه زنـدگی را مشـکل مــی
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زنگ است، هیچوقت کامالً احسـاس آرامـش  به گوشطـور دائـم  کـه فـرد مضـطرب بـه آنجا آیـد. ازکننـد، بیشـتربـه سـراغ آنها می

 (. 0220، 6کند )هایمبرگ و بکرنمی

 ؛6939 ،و همکاران سیمیاریان ؛6999 ،کایوند و همکاران ؛6931 ؛، زارعی حسین آبادی و امیدیانبرزگر بفروئی(های پژوهش

های اجتماعی و ارتباطی تأثیر آموزش مهارت (6930 ،و همکاران حسنوندعموزادهو  ؛6936 ،عموزاده حسنوند ؛6995 ،و همکاران رحیمی

می، سخن گفتن، الهای ککه افزایش مهارت بیان کردنددر پژوهش خود  و اندهای آن نشان دادهرا بر کاهش اضطراب اجتماعی و یا مؤلفه

اند که آموزش به این نتیجه دست یافته نینهمچشود. می با دیگران، باعث کاهش اضطراب اجتماعی میالحضور در اجتماع و ارتباط ک

از سوی دیگر در  .شودهای ارتباطی، باعث کاهش اضطراب اجتماعی میهای مهارتعنوان یکی از مؤلفهورزی، بهمهارت ابراز وجود یا جرأت

 ،خادمی و عابدی ؛6935 ،حبیبی ؛6999 ،ریماز، عامری و شعاع کاظمی ؛6999 ،شامحمدی قهساره، درویزه و پورشهریاری)های پژوهش

در  و اندنشان داده سازگاری زناشویی افزایشهای ارتباطی را بر تأثیر آموزش مهارت (6999، و محبی کیا ؛6932 ،باقریان و بهشتی ؛6939

ها بر میزان یکدست با آموزش نحوه برقراری ارتباط با همسر، نحوه انتقاد و یا ابراز وجود و نحوه ابراز نگرانی که مطرح کردندپژوهش خود 

آموزش بخشی اثر پژوهش بررسی این هدف از شد، گفته آنچه به توجه شود. باشدن روابط و ایجاد صمیمیت واقعی مابین زوجین افزوده می

 .باشدتماعی و سازگاری زناشویی زوجین شاغل میهای ارتباطی بر اضطراب اجمهارت

 

 روش
زوجین جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه آزمون با گروه کنترل بود. آزمون و پساین پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش

شاغل با رضایت کامل حاضر زوج  02اداره انتخاب شد و  62گیری تصادفی بود که با استفاده از روش نمونه 6931شاغل شهر کرمان در سال 

زوج شاغل( قرار گرفتند.  62نفر:  02به همکاری در پژوهش شدند. پس از آن بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 

. سپس سال مدت ازدواج و نداشتن بیماری بود 0های ارتباطی، حداقل های مهارتهای ورود به نمونه نداشتن سابقه شرکت در کارگاهمالک

های ارتباطی را دریافت کردند و گروه کنترل در دقیقه، آموزش مهارت 12ای دو بار و هر بار به مدت گروه آزمایش طی هشت جلسه، هفته

 آزمون گرفته شد.کردند تا از سوگیری آن ها جلوگیری شود. در پایان از هر دو گروه پسارتباط دریافت میاین مدت آموزشی بی

 

 ابزار سنجش
 های هراس اجتماعی کانور و سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده شد.این پژوهش از پرسشنامه در

 

 پرسشنامه هراس اجتماعی
منظور ارزیابی اضطراب اجتمـاعی تهیه گردید. این پرسشنامه یک مقیاس  این مقیاس نخستین بـار توسـط کانور و همکاران به

ماده(  0مـاده( و نـاراحتی فیزیولـوژیکی ) 9مـاده(، اجتنـاب ) 1مقیـاس فرعـی تـرس ) ای اسـت کـه دارای سـهمـاده 69خودسـنجی 

=خیلی زیاد و  9ای، تااندازه = 0=کـم،  6وجـه،  هـیچ =بـه 2ای )درجـه باشـد. هـر مـاده یـا سـؤال بـراسـاس مقیـاس لیکـرت پـنجمـی

گذاری اسـت کـه بـا دارا بودن هـای عملـی کوتـاه بودن، سادگی و آسانی نمرهمزیـت گردد. این مقیاس دارایبنـدی مینهایت( درجه=بی 0

عنـوان یک ابزار معتبر برای سنجش شـدت عالئـم اضـطراب اجتماعی به کار رود. اعتبار سازه در تواند بهسنجی میثبات روان های باویژگی

های گروه افراد بهنجـار بدون با تشـخیص اخـتالل اضطراب اجتماعی و آزمودنیها مقایسه نتـایج ایـن آزمون در هر گروه از آزمودنی

دهنـد و ایـن حـاکی از اعتبـار سازه باال است. ارزش نقطه برش یپزشـکی بررسـی شـد کـه تفـاوت معناداری باهم نشان مـتشخیص روان

دهــد؛ یعنــی اعی و بــدون ایــن اخــتالل را تشــخیص مــیدرصد افراد با اختالل اضطراب اجتمـ 93با کارایی یا دقـت تشخیص  63

گرفتند. این آزمون اولین آوردند در گروه هراس )اضطراب( اجتمـاعی قـرار میبــه دســت می 63هــایی کــه نمــره بــاالتراز آزمــودنی

و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت و پایـایی آن در در ایران ترجمه و هنجار شد و اعتبـار صـوری ( 6990)با توسط عبدی و بیرشک 

سنجی این پرسشنامه به این قرار است کـه پایـایی به روش باز آزمایی در هــای روانبــه دســت آمــد. ویژگــی 36/2ایــن پــژوهش 

باشـد، همسـانی درونـی بـا ضـریب آلفـا مـی 93/2تـا  99/2های بـا تشـخیص اخـتالل اضطراب اجتمـاعی برابـر ضـریب همبسـتگی گروه

و برای مقیاس  36/2بـرای اجتنـاب  ، 93/2هـای فرعـی تـرس و بـرای مقیـاس 30/2در گروهی از افراد بهنجار برای کل مقیاس برابـر 

( 6991حسـنوند عمـوزاده ). (6990؛ بـه نقل از عبـدی، 0222و همکـاران،  0)کانور گزارش گردیده است 92/2فرعی فیزیولـوژیکی معـادل 
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به شرح ذیل بوده است:  (آلفـا) آمده آوردند. اعتبار آزمون بر مبنـای دست در نمونه غیر بالینی در ایران روایی و پایایی این مقیـاس را به

بـوده  36/2ن بـراون و ضـریب همبسـتگی اسـپیرم 90/2دوم نیمه،  91/2آزمون دونیمه همبستگی،  90/2هـا در نیمـه اول کل آزمـودنی

های در همچنـین محاسبه آلفـای کرونباخ مربــوط بــه کــل آزمودنی. باشـدمعنـادار مـی( P< 26/2نظر آماری در سـطح ) کـه از

ی باشـد کـه پایـاینشانگر ایـن مـی2/ 95و نــاراحتی فیزیولـوژیکی  90/2تــرس  ،95/2اجتمـاعی اجتنـاب  هراسهـای فرعـی مقیاس

هـای مربوطـه دارای اعتبار و روایی اجتمـاعی و خـرده آزمـون هراسبخش بوده اسـت؛ بنـابراین درمجمـوع مقیـاس محاسـبه شـده رضایت

 .باشدمناسبی می

 

 پرسشنامه سازگاري زناشویی
شوهرها و یا هر دو به منظور سنجش سازگاری بین زن و ( 6391) 6است که توسط اسپانیر  DASمقیاس سازگاری زن و شوهر

سوالی است که برای ارزیابی کیفیت زناشویی از نظر زن و شوهر  90ابزاری  مقیاس . اینکنند تنظیم شده استنفری که با هم زندگی می

ی، زناشویسنجد. این چهار بعد عبارتند از: رضایت، توافق دهد که این مقیاس، چهار بعد رابطه را مینشان می رود. تحلیل عاملیبه کار می

سازگاری بیشتر ده دهننشان ، X = 626است. نمرات میانگین  656از صفر تا  1کل مجموع نمرات،  نمره .همبستگی زناشویی و ابراز محبت

 سروایی این مقیا هبرای محاسب( 6391اسپانیر ) (.6993سازگاری کمتر است. )ثنائی،  دهدهنبهتر و نمرات پایینتر از میانگین، نشان هو رابط

 29/9نفر که طالق گرفته بودند مقایسه کرد. در این مقایسه، میانگین نمرات دو گروه ) 30کردند با نفر را که با همسر خود زندگی می 069

بود و در ( >P 226/2تفاوت معناداری )در سطح  دهندهکردند(، نشانگروهی که با همسران خود زندگی می 9/660گروه طالق گرفته و 

اسپانیر  های مقیاس سازگاری زناشوییدست آمد. برای درک اینکه آیا اندازهبه( >P 226/2های فرعی نیز تفاوت معناداری )در سطح مقیاس

های همبستگی اندازه .داد های این دو مقیاس را مورد ارزیابی قرارتواند در زمینۀ سازگاری زناشویی مورد پذیرش قرار گیرد، باید شاخصمی

 226/2درسطح  )99/2های افراد طالق گرفته و بین پاسخ 91/2کردند های افرادی که با همسرشان زندگی میاس، در بین پاسخاین دو مقی

P<.همسانی درونی قابل توجهی دهنده برآورد کرده که نشان  31/2اعتبار این مقیاس را در کل نمرات (، 6391اسپانیر ) ( به دست آمد

همبستگی  ،30/2مقیاس رضایت زناشویی:  : زها را نیز بین خوب تا عالی برآورد کرده که عبارتند ایاساست. همسانی درونی، خرده مق

برای تعیین روایی، از اجرای همزمان این پرسشنامه (، 6996در پژوهش مالزاده ). 99/2و ابراز محبت:  32/2توافق زناشویی:  ، 96/2زناشویی: 

درصد به دست  32های نمونه،های مشابه با زوجنفر از زوج 91درصد، برای  95س، با قابلیت اعتماد سازگاری زناشویی الک واال هو پرسشنام

 .درصد است 30آمد. آلفای کرونباخ که برای این پرسشنامه به دست آمده 

 

 اجرا روش

برای تجزیه و تحلیل و دو روز در هفته در یکی از ادارات برگزار شد.  ایدقیقه 12 جلسه 60 طی در های ارتباطیمهارت آموزش

استفاده  میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از روش تجزیه و تحلیل کواریانس ها در بخش آمار توصیفی، از محاسبهداده

 آورده شده است. 6خالصه محتوای جلسات در جدول  انجام شد. SPSS-18افزار ها با استفاده از نرمو تحلیل دادهو تجزیه  شد

 هاي ارتباطیمحتواي جلسات آموزش مهارتالصه .خ 1جدول 

 محتوای جلسات جلسه

 برقراری ارتباط مؤثر هآشنایی اولیه، بیان اهداف، تعریف ارتباط و نکاتی دربار 6جلسه 

 آموزش مفهوم ارتباط و مفاهیم مرتبط با آن 0جلسه 

 می، اجزای آن و اصول و نکات مرتبط با آنالآموزش مهارت ارتباط ک 9جلسه 

 می، اجزای آن و اصول و نکات مرتبط با آنالآموزش مهارت ارتباط غیرک 0جلسه 

 یک ارتباط مؤثر ادامهو  (شروع)سازی آموزش مهارت آماده 5جلسه 

 آموزش مهارت به پایان رساندن یک ارتباط مؤثر 1جلسه 

 قبلی ههای کسب شدتمرین عملی مهارت 9جلسه 

 آموزش مهارت گوش دادن فعال 9جلسه 

                                                           
1 Spanier 
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 ورزیآموزش مهارت جرأت 3جلسه 

 آموزش مهارت نه گفتن 62جلسه 

 آموزش مهارت حل تعارض 66جلسه 

 قبلی ههای کسب شدتمرینات عملی مهارت 60جلسه 

 

 یافته ها
 هایاز شاخص کنترلدر هر دو گروه آزمایش و سازگاری زناشویی آزمون اضطراب اجتماعی و آزمون و پسهای پیشنمره یسهبرای مقا

های پراکندگی، انحراف معیار انتخاب شده های گرایش به مرکز، میانگین و از بین شاخصآمار توصیفی استفاده شده است. از بین شاخص

 .ارائه شده است 0ها، در جدول است. این شاخص

 در دو گروه سازگاري زناشوییاضطراب اجتماعی و  هايآزمون پرسشنامهآزمون و پسهاي توصيفی پيش.شاخص. 2جدول 

 گروه

 

 سازگاری زناشویی اضطراب اجتماعی

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 آزمایش
 09/5 05/92 10/66 02/93 آزمونپیش

 90/9 63/91 30/9 60/90 آزمونپس

 گروه کنترل
 09/5 39/03 19/62 29/99 آزمونپیش

 20/5 19/03 91/62 93/99 آزمونپس

 

باشند، در راستای آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل کامالً متفاوت میمیانگین و انحراف معیار در پس 0با توجه به نتایج جدول 

ع توزی هایفرضتحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شده است. پیشها بر مبنای آموزش اعمال شده، از روش اثبات وجود این تفاوت

 هایآزمونپارامتریک است بـه وسـیله  هایآزمونآمـاری استفاده از  هایفرضپیشهای متغیر وابسته که از نرمال نمرات و همسانی واریانس

آزمون . همچنین متغیر همگام در این پژوهش نمره پیشقرار گرفتمورد تأیید ( <25/2p) آزمون لـوین بـا مقادیرو اسمیرنوف،  -کولموگروف

 ها در بدو ورود به مداخله به کار رفته است.آزمون به عنوان متغیر همگام برای کنترل تأثیر آنبود و نمرات پیش

هاي زناشویی گروه آزمون اضطراب اجتماعی و سازگاريهاي پس: نتایج تحليل کواریانس چندمتغيري )مانکوا( روي نمره3جدول

 آزمونآزمایش و کنترل، با کنترل پيش

 نام آزمون مقدار فرضیهDf خطا F df سطح معنی داری

 آزمون اثر پیالی 99/6 0 01 91/5 20/2

 آزمون المبدای ویکلز 05/6 0 01 91/5 20/2

 آزمون اثر هتلینگ 93/6 0 01 91/5 20/2

 روی آزمون بزرگترین ریشه 06/6 0 01 91/5 20/2

 

های ها، بیانگر آن هستند که بین زوجین در گروهداری همه آزموننشان داده شده است سطوح معنی 9طور که در جدول همان

 داری وجودآزمون، حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته )اضطراب اجتماعی و سازگاری زناشویی( تفاوت معنیآزمایش و کنترل در پس

 آمده است. 0توان بیان داشت. دوتحلیل یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت و نتایج حاصل در جدول میدارد. بر این اساس 

 راهه براي بررسی متغيرهاي پژوهشو تحليل کوواریانس یک : نتایج تجزیه 4جدول 

 اندازه اثر F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

   99/931 6 99/931 آزمونپیش

 99/2 **09/90 23/069 6 23/069 اضطراب اجتماعی

   51/1 09 19/699 خطا
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   60/013 6 60/013 آزمونپیش

 03/2 **39/069 95/929 6 95/929 سازگاری زناشویی

   06/6 09 19/93 خطا

11/1 P<** 

 

تن داشآزمون اضطراب اجتماعی بین دو گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگهدهد که تفاوت بین نمرات پسنشان می 0نتایج جدول 

رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی -به شیوه شناختی های ارتباطیمهارت(. به این معنی که آموزش P<26/2)آزمون معنادار است اثر پیش

بین دو  آزمون سازگاری زناشوییدهد که تفاوت بین نمرات پسنشان می 0اثربخش است. همچنین نتایج جدول داریطور معنی زوجین به

شیوه به های ارتباطیمهارتدیگر آموزش عبارتی  (. بهP<26/2)داشتن اثر پیش آمون معنادار است گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگه

 طور معناداری اثربخش است. به  رفتاری در افزایش سازگاری زناشویی-شناختی
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 بحث و نتيجه گيري
پرداخته  در زوجین شاغل سازگاری زناشوییهای ارتباطی، بر اضطراب اجتماعی و آموزش مهارت با هدف بررسی اثربخشیپژوهش حاضر 

 ؛6939 ،و همکاران سیمیاریان، ؛6999 ،کایوند و همکاران ؛6931 ،و همکاران  برزگر بفروئی)های تایید شد و با نتایج پژوهشاست که نتایج آن 

 ؛6999 ،شامحمدی قهساره، درویزه و پورشهریاری ؛6930 ،و همکاران حسنوندعموزاده ؛ 6936 ،حسنوندعموزاده ؛6995 ،و همکاران رحیمی

 باشد.( همسو می6999 ،و محبی کیا ؛6932، باقریان و بهشتی  ؛6939 ،خادمی و عابدی ؛6935 ،حبیبی ؛6999 ،ریماز، عامری و شعاع کاظمی

 ینا سیربر از حاصل یهایافته تبیینسازگاری زناشویی تاثیر دارد، های ارتباطی بر آموزش مهارتبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، 

 تتعامال دبهبو به مرا ینوا شد موختهآ جینزو به مؤثر طتبانحوه ار  تباطیار یهارتمها زشوـمآ اـب هـک تـشدا ناـبی انوـتیـم اـهیهـفرض

 ایها برتکنیک از دهستفاوا مؤثر کالمی رـغی یاـهخـپاسارائه  دن،کر صحبت دادن، افر شگو مدرآکا یهاهشیو زشموآ. کندمی کمک جینزو

  ،تباطیار هایرتمها زشموآ ریفتار یهارهکاار .یافت ءتقاارها آن بطۀ بینرا ن، کیفیتاـهیج لرـکنت ان،رـیگو د دخو در گاهیدآخو یشافزا

 و همکاران، 60رد)هالفوارد میگذ تأثیر ادفرا ناشوییز ریگازبرسا ی،بعد تعاملی یهارفتار د برخو تأثیر طریق از کهد نگیزامی بر را شناختی یهاپاسخ

 دناخشنو یطاشر لکنتر در تباطیارهای رتمها یهامؤلفه مستقیم تأثیر د،کربیان  انمیتو حاضرضیه فر تبیین در که ییگرد (. مطلب0229

 ضایتر انمیز یشافزا هـنتیج و در کلـمش عوـقو ماـهنگ در ،ؤثرـم یهارهکارا ارائه باعث مسأله حل رتمها یگیرافر ینـهمچن .ستزاانبحرو

ها چالش مقابل در را ادهخانو نه تنها س،سترو ا خشم لکنتر یهارتمها رـب ینـجزو لطـ(. تس6990 ،شـند )داوـشیـم وییـناشز ندگیاز زها آن

 رد و همکاران،د )هالفوـهدیـم یشازـفزا ا سسترا یهاادیدروحل و  فعر ایبررا ها ناییاتو انمیز بلکه ،ترمیکندوممقا بنامطلو یهاموقعیتو 

0229 .) 

ر پژوهش حاض یافتهاین در تبیین اضطراب اجتماعی تاثیر دارد، های ارتباطی بر آموزش مهارتهمچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر، 

ن اند، شاید به ایفردی را نیاموختههای مناسب ارتباط بینهای اجتماعی و شیوهبه اضطراب اجتماعی، مهارت مبتالتوان گفت که برخی افراد می

ی های اجتماعی باید چه رفتاردانند در موقعیتاند. بنابراین آنها نمیهها قرار نگرفتدلیل که بعضی از آنها هرگز در معرض آموزش صحیح این مهارت

های . مهارتشوندفردی باشد، دچار اضطراب میداشته باشند؛ لذا در هنگام قرار گرفتن در شرایطی که نیاز به برقراری روابط دوستانه و مناسب بین

ر های مناسب برقراری ارتباط مؤثشته و یا موجب بروز آن شود. از سویی، یادگیری شیوهتواند با اضطراب اجتماعی ارتباط داارتباطی ناقصِ فرد می

یاد بگیرند که در  افرادشود های ارتباطی باعث میآموزش مهارت .های آن شودتواند موجب کاهش این اضطراب و مؤلفهفردی میو ارتباط بین

فردی برقرار مناسب و مطلوبی با اطرافیان خود روابط دوستانه و مناسب بین شیوهتوانند به های اجتماعی چه رفتاری باید داشته باشند تا بموقعیت

در  رنمایند. این روابط دوستانه از سویی باعث خواهد شد که فرد در محیطی صمیمانه و بدون اضطراب به تعامل با دیگران بپردازد و از سوی دیگ

ها عیتفردی در سایر موقروابط بینمه کند، پی خواهد برد که برای برقراری و ادادوستانه دریافت میاثر تقویتی که از موفقیت در برقراری ارتباط 

نفس کسب شده در برقراری ارتباط مؤثر و مناسب بین فردی و تقویت حاصل از این  این اعتماد به را خواهد داشت. در نتیجه الزمنیز توانایی 

 دوستان و آشنایان و مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گرفتن و اجتناب و اندوه وی در هنگام قرار گرفتن در بین زمینهدر  فردموفقیت، از هراس 

های رسد که با آموزش مهارتنظر میبنابراین به .(6931)بفروئی و همکاران،  اجتناب از برقراری ارتباط تازه با افراد غریبه کاسته خواهد شد

 شود که در مراکزشود پس پیشنهاد میشود و از میزان اضطراب اجتماعی آنها کاسته میری زناشویی زوجین افزوده میارتباطی بر میزان سازگا

های ارتباطی به زوجین شاغل پرداخته شود و به علت محدود بودن نمونه این مشاوره و مراکز درمانی وابسته به ادارات دولتی به آموزش مهارت

 .جوامع دیگر نیز تکرار شود. پژوهش، این آموزش بر روی
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 راجعممنابع و 
 دینی هایآموزه بر مبتنی زناشویی ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی(. 6932. )سعید بهشتی، مهرنوش؛ باقریان، [6]

 .99-30(: 1)0 درمانی، روان و مشاوره فرهنگ فصلنامه. زوجین زناشویی سازگاری بر

 بر ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 6931. )مرتضی امیدیان، مهدی؛ آبادی، حسین زارعی کاظم؛ بفروئی، برزگر [0]

(: 01)9 ،(طباطبایی عالمه دانشگاه) استثنایی افراد شناسیروان فصلنامه ذهنی، توانکم پسر نوجوانان اجتماعی اضطراب

629-93. 

 ترجمۀ ؛(درمانی زناشویی) زناشویی هایاختالف درمان و شناخت(. 6999. )تن مارسی برنشتاین، ،.اچ فیلیپ برنشتاین، [9]

 .رسا فرهنگی خدمات موسسه: تهران. سهرابی رضا حمید

 پورعابدی حسن ترجمه) ارتباطی -رفتاری دیدگاه از درمانی زناشویی(. 6992. )تن مارسی برنشتاین، ،.اچ فیلیپ برنشتاین، [0]

 .رشد: تهران ،(منشئی غالمرضا نائینی،

 بعثت: تهران ازدواج، و خانواده سنجش هایمقیاس(. 6993. )باقر ثنایی، [5]

 زوجین روانی سالمت و زناشویی سازگاری صمیمیت، بر ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 6935. )مهناز حبیبی، [1]

 و مشاوره شناسی،روان در اخیر هاینوآوری المللی بین کنفرانس سومین. کرمانشاه شهر ورهمشا مراکز به کنندهمراجعه

 .نیکان عالی آموزش موسسه تهران، رفتاری، علوم

 بـرای نشـده چـاپ رسـاله. اجتمـاعی فـوبی مقیـاس پایـایی و روایـی بررسـی(. 6991. )مهـدی عمـوزاده، حسنوند [9]

 .شاهد دانشگاه تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکده بالینی، شناسیروان کارشناسی دریافـت

 هاییافته. اجتماعی اضطراب با ورزیجرأت و خودکارآمدی نفس، عزت کمرویی، رابطه(. 6936. )مهدی حسنوندعموزاده، [9]

 .95- 51(: 00) 9 شناسی،روان در نو

 -شناختی گروهی آموزش اثربخشی(. 6930. )معصومه حسنوندعموزاده، و محمدمهدی، عقیلی، مهدی؛ حسنوندعموزاده، [3]

 شناسیروان در پژوهش و دانش. اجتماعی مضطرب نوجوانان روان سالمت و اجتماعی اضطراب بر نفس عزت رفتاری

 .01-99(:0)60 کاربردی،

 و بینیخوش بر دینی هایوزهآم بر مبتنی ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 6939. )فاطمه عابدی، ملوک؛ خادمی، [62]

 .9-09(: 9)62 شناختی،روان مطالعات فصلنامه زناشویی، سازگاری

 .ندیشها گلشن: جکر. ناشوییز تختالفاا نمادر در شناسیدخو نقش(. 6990.)  عصمت ،نشدا [66]

 بر ورزیجرأت آموزش تأثیر بررسی(. 6995. )کیومرث بشلیده، و مهناز هنرمند،زادهمهرابی جمال؛ حقیقی، جعفر؛ رحیمی، [60]

 و تربیتی علوم مجله. متوسطه مقطع اول سال پسر آموزاندانش در وجود ابراز و اجتماعی اضطراب اجتماعی، هایمهارت

 .666-600(: 6)69 دوره شناسی،روان

 الگوهای تغییر بر ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 6999. )مهرانگیز کاظمی، شعاع و فریده؛ عامری، سمیه؛ ریماز، [69]

 .الزهرا اهدانشگ شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده مشاوره، رشته ارشدکارشناسی نامه پایان نقده، شهر در زوجین ارتباطی

 .رشد: تهران ،(بیرشک بهروز ترجمۀ) خانواده شناسیروان در آدمسازی(. 6993. )ویرجینیا ستیر، [60]

 کاهش بر ارتباطی هایمهارت آموزش تأثیر بر(. 6939. )معصومه تبریزی، تدریس و قاسم؛ سیمیاریان، کوثر؛ سیمیاریان، [65]

. رانته شهر هایدبیرستان سوم پایه فیزیک ریاضی رشته دختر آموزاندانش فردیبین روابط بهبود و اجتماعی اضطراب

 .99-05(: 0)6 تربیتی، شناسیروان در کاربردی هایپژوهش

 افزایش بر ارتباطی هایمهارت آموزش بخشی اثر(. 6999. )سیما پورشهریاری، و را؛زه درویزه، اعظم؛ قهساره، شامحمدی [61]

 ص(: 9)0 پژوهی، اعتیاد مجله اصفهان، شهر در مرد معتادان بازگشت از پیشگیری و معتادان همسران زناشویی سازگاری

09-9 

 بـرای نشـده چـاپ رساله. اجتماعی هراس اختالل به مبتال افراد در تعبیر سوگیری(. 6990. )بهروز بیرشک، و ،.رضا عبدی، [69]

 درمانی و ـتیبهداش خدمات و پزشکی علوم دانشگاه تهران، پزشکیروان انستیتو بالینی، شناسیروان ارشدکارشناسی دریافت

 .ایران

 اجتماعی اضطراب بر ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 6999. )منصور سودانی، و عبداله آبادی، شفیع فریدون؛ کایوند، [69]

 کاربردی، شناسیروان در پژوهش و دانش. اهواز شهر پرورش و آموزش 3 ناحبه متوسطه اول سال پسر آموزاندانش

66(00:)00-6. 
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