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  چکیده

زگاري و بر سا آوريهاي ارتباطی و تاباین پژوهش به دنبال مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی مهارت هدف:

  تعارض زوجین بود. 

پژوهش  گروهی بود. جامعه آماريآزمون چندآزمون و پسروش این تحقیق آزمایشی و طرح آن پیش روش:

گذشت. ها میسال از زندگی زناشویی آن 1-7مدت 1393حاضر، شامل تمامی زوجین شهرستان ساوه بود که تا سال 

یانگین که م از بین کلیه زوجینی که طی یک فراخوان عمومی بصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت نمودند، زوجینی

 براتیرض زناشویی ، و در پرسشنامه تعا 101ها در پرسشنامه سازگاري زناشویی اسپانیر کمتر از نمره کسب شده آن

ر دو گروه آزمایش و دزوج) بود؛ که بطور تصادفی  36نفر( 72بود، انتخاب شدند. نمونه شامل میانگین  يباال ثنایی و

زوج)  12نفر ( 24، با تعداد 1اعضاي سه گروه بصورت زیر تقسیم شدند: گروه آزمایشیک گروه کنترل قرار گرفتند. 

تحت برنامه  زوج)12نفر ( 24، با تعداد 2شهاي ارتباطی قرار گرفت؛ گروه آزمایي آموزشی مهارتتحت برنامه

رفتند تا پس از اتمام رار گزوج)  در لیست انتظار ق 12نفر ( 24آوري قرار گرفت؛ و گروه کنترل با تعداد آموزشی تاب

 ا از آزمونهداده . براي تحلیلآوري قرار بگیرندي مهارت ارتباطی یا تاببطور دلخواه تحت آموزش برنامه پژوهش

  کواریانس تک متغیري و چند متغیري استفاده شد.  تحلیل

نسبت به  آزمایش نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که میزان سازگاري زناشویی در دو گروه ها:یافته

ش داشته ل کاهگروه کنترل افزایش داشته است و همچنین تعارض زناشویی در دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنتر

آوري وش تابرمقایسه دو روش آموزشی نشان داد که روش آموزش مهارت ارتباطی با اختالف کمی نسبت به است. و 

  تر بوده است.در افزایش سازگاري زناشویی و کاهش تعارض زناشویی اثربخش

ض اهش تعارکآوري هر دو باعث افزایش سازگاري زناشویی و هاي ارتباطی و تابآموزش مهارت گیري:نتیجه

دنظر منامه شود هر دو برشویی شده است. براي افزایش سازگاري زناشویی و کاهش تعارض زوجین پیشنهاد میزنا

  قرار گیرد.

  هاي ارتباطی آوري، تعارض زناشویی، سازگاري، مهارتتاب: هاواژهکلید
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 مقدمه   -1-1

-مهم خانواده اعضاي میان درست، و سالم ارتباط برقراري و بوده جامعه یک مهم و اصلی نهادي خانواده

 سالم هايخانواده از که اجتماعی است، اجتماع جزء ترینکوچک خانواده .است خانواده ثبات و سالمت عامل ترین

 سالم آن افراد که است این باشند، سالم هاخانواده آنکه شرط و سالم است اجتماعی مسلماً شده باشد تشکیل

 ).1987،  1ستیر(است  مسئله ترینمهم آن و افراد خانواده بهبود براي و تالش اجتماع وضع بهبود و باشند

 و عاطفی احساسی احتیاجات جوابگوي تا است دوستانه و گرم محیطی ایجاد خانواده اختصاصی وظیفه بنابراین

 روابط در بسزایی تأثیر اعضاء، از یک هر زندگی روش صحیح انتخاب و درست شناخت و باشد خانواده اعضاء

 خانواده اعضاي از یکهیچ تا نماید فراهم ايگونهبه را محیط کند سعی باید خانواده هر و دارد خانواده دوستانه

گاه و پشتیبان اجتماعی است، چون ترین تکیهمهمخانواده  ).1383 کاوه،( نکنند کمبود و نارضایتی احساس

گیرد ها عمومًا در محیط خانواده شکل میناهنجاريها، تحول عاطفی، ذهنی، اجتماعی و حتی ها، آگاهیشناخت

  ).1386(شامحمدي قهساره، 

، و آنچه در خانواده و یگانگی زن و مرد گذار استریها تاثداري خانوادهیعوامل مختلفی در استحکام و پا

دهد که نشان میبررسی پیشینه مفهوم سازگاري زناشویی  باشد.می 2نقشی بیشتر بر عهده دارد سازگاري زناشویی

طور ثابت براي اشاره به فرایندهایی که براي دستیابی به یک رابطه زناشویی هماهنگ و کار کردن این مفهوم به

-اي که در آن مشارکتشود. در این خصوص رابطه سازگار شده بعنوان رابطهضروري است در نظر گرفته می

کنند و اختالف نظر دارند، بخوبی با هم ارتباط برقرار میکنندگان غالبًا با هم در تعامل هستند، بندرت باهم 

شود (ویکن و کنند، درنظرگرفته میبخش و دوجانبه حل و فصل میي رضایتاختالفشان را به شیوه

  ).3،2004مودي

                                                
1 . satir 
2 . Marital adaption 
3 . Wiken &  Moudy 
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، موفقیت 5، شادکامی زناشویی4با بسیاري از اصطالحات دیگر همچون رضایت زناشویی سازگاري زناشویی

اي است که افراد توان گفت سازگاري زناشویی شیوهتر میمرتبط است. در بیانی ساده 7بات زناشوییو ث 6زناشویی

ان و  -) (به نقل از بار2001، 8(گال شوندبراي متأهل ماندن سازگار میطور فردي با یکدیگر متأهل، به

 دهۀ تا 1920 دهۀ از زناشویی سازگاري مطالعات مرور با ) 1976 کولی  ( و 10اسپانیر ).2006، 9پارکر

 کامالً از پیوستار یک روي زمان از اينقطه هر در است ممکن که پویاست فرایندي پدیده این که دریافتند 1970

 رضایت به نسبت که است بعديچند مفهومی زناشویی سازگاري ترتیب این شود. به ارزیابی ناسازگار تا سازگار

 سازگاري آمده، عمل به هايبررسی براساس ).2005، 11(برومن است برخوردار تريعینی هايویژگی از زناشویی

 توافق. است آمیزمحبت بیان و دوتایی همبستگی دوتایی، دوتایی، توافق رضایت اصلی مؤلفۀ چهار داراي زناشویی

 اتخاذ و خانواده مالی امور کردن اداره نظیر مهمی موضوعات مورد در هازوج که است موافقتی میزان نفري، دو

 هم همراه زوج یک بار یک وقت چند که دارد اشاره موضوع این به نفري، دو دارند. همبستگی مهم تصمیمات

 یکدیگر به هازوج بار یک وقت چند که است این به نیز مربوط محبت ابراز و شوندمی مشترك هايفعالیت درگیر

 تعارضات فراوانی همچنین و روابط در شادمانی میزان نفري، دو رضایت باالخره و کنندمی عالقه و عشق ابراز

 ).2004، 12ملز و (هاستون  دهدمی پوشش را رابطه در شده تجربه

ها با تفاهم و سازگاري زندگی را با باشد. بعضی خانوادهی تابعی از عوامل مختلف مییدر واقع سازگاري زناشو

ل ئن مسایتریین و ابتدایترگروهی از مردم در حل و فصل سادهکه درست برعکس یگذرانند، در حالشادکامی می

 و تنش و مشکل بروز باعث که دارد وجود گوناگونی عوامل. زندگی با دشواري و سردرگمی مواجه هستند

 بروز عوامل ترینمهم از زناشویی رابطه و ازدواج در ناسازگاري خاص طوربه شود.می زناشویی زندگی در نارضایتی

 نیازهاي تواندنمی تنها نه که کانونی ایجاد نتیجه در و خانواده وحدت و انسجام گسیختگی روابط، سردي تنش،

 روانی مشکالت و هاناراحتی روانی، آشفتگی بروز باعث که سازد، برآورده را خود اعضاي امنیتی و روانی عاطفی،

                                                
4 . Marital satisfaction 
5 . Marital happiness 
6 . Marital success 
7 . Marital stability 
8 . Gal 
9 . Bar-on, & Parker 
10 . spanier 
11 . Broman 
12 . Huston & Melz 
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؛ 1979، 15؛ لویز1986، 14بال؛ 2007، 13(موراتیالسناندازد می خطر به را هاآن روانی سالمت و گردیده اعضا در

  ).2008، 18) (به نقل از احمد و رید1987، 17؛ رادیکا و پراکاش1986، 16مافیت، اسپنس و گلدنسی

 ارتباط ها،گیريتصمیم در توافق عدم خوشبختی، احساس عدم نارضایتی، معناي به زناشویی ناسازگاري

 توافق،) معتقد است هرجا عدم 2005، 20(به نقل از مارکمن و هالفورد) 1992(  19کاهن .است  ...و نامناسب

 با هاانسان روابط در تعارض آمد. بروز خواهد پدید تعارض باشد، داشته وجود همسران بین ناسازگاري یا تفاوت

 امري و آیدمی وجود به ارتباط زناشویی در عشق موازات به که است ايپدیده تعارض است. رایج امري یکدیگر

 کند،می پیدا تداخل دیگر فرد اعمال با فرد یک اعمال آید کهمی پش زمانی است. تعارض اجتناب غیرقابل

 ). تاکنون1996، 21یابد (کیوچینگمی افزایش تعارض نیروي شوند،تر مینزدیک یکدیگر به فرد دو همچنان که

 سر بر تنازع را زناشویی تعارض سیستمی درمانگران است. شده ارایه 22زناشویی تعارض از متعددي تعاریف

) (به نقل از حیدري و همکارن، 1375(براتی،  دانندمی یکدیگر امتیازات حذف و قدرت منابع و هاپایگاه تصاحب

خواهد، یک مسأله براي خواهد و مرد چیز دیگري میتعارض زناشویی حالتی است که زن یک چیز می. )1388

- ها و تمایالت ناهمگون زوجمتنفر است. تعارض زناشویی حاصل نیازها، خواستهمرد مهم است ولی زن از آن 

افتد که یکی از طرفین یا هر دو خودخواه باشند، یکی از زوجین هاست. تعارض زناشویی زمانی اتفاق می

کند و اي را مطرح میها و اهداف دیگري خواستهها، طرحها، قابلیتخودخواهانه و بدون درنظر گرفتن ظرفیت

شود و کند. در این قضاوت طرف مقابل بد جلوه داده میوقتی آن خواسته محقق نشود، شروع به قضاوت کردن می

). 2005، 23شود (دیلونهاي سکوت و طرد کردن یا بیان رك و مستقیم خشم و نفرت مجازات میبا اهرم

ر یا ناهشیار باشد که هر کدام تبعات واقعی، هشیاتعارض زناشویی ممکن است آشکار یا پنهان، واقعی یا غیر

 عنصري زوجین بین ارتباط خانواده نظام در که آنجا از ).2001هالفورد، (خاصی را براي کل خانواده در پی دارد 

                                                
13. Murat Yalcin  
14 . Bal 
15 . Lewiss  
16 . Mofit, Spenss & Goldensia 
17 . Radika & Prakash 
18 . Ahmad & Reid 
19 . Cohn 
20 . Markman & Halford 
21 . Kiu-ching 
22 . marital conflicts 
23 . Dillon 
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 کیفیت است، شوهري و زن مجموعۀ خانواده مجموعه زیر ترینمهم و اولین اینکه به توجه با و است کنندهتعیین

 24لونسون و گاتمن). 1383 عباسی،( است خانواده استحکام کنندة بینیپیش ترینقوي شوهر و زن بین ارتباط

 ساال7 در طالق قوي هايبینپیش از یکی زوجین ارتباطی الگوهاي که دادند نشان خود طولی تحقیق در )2000(

 بر گذارتأثیر عوامل از یکی روزمره، گفتگوهاي در مثبت هايپیام نبود که دریافتند همچنین هاآن. است ازدواج اول

 ي برقرارينحوه بالنده، هايخانواده که یافت دست نتیجه این به خود) در پی مطالعات 1987ستیر (است.  طالق

 ارزش محبت، سرزندگی، نشاط، دارند؛ سالمی الگوهاي بنابراین و اندگرفته یاد خوبی به را پیام ارسال و ارتباط

پذیري انعطاف گویی،بذله احتیاط، و ترس از ناشی هايسکوت نه و بخشآرام هايسکوت یکدیگر، براي شدن قایل

 در کهحالی است؛ در هاییخانواده چنین هايویژگی از ارباب، هايویژگی با نه دوست یک هايویژگی با والدینی و

 و هاي گزندهشوخی خمیده، و دوال و سست، شق هايبدن خورد،نمی چشم به موثر ارتباط که هاییخانواده

 در که است فرایندي زناشویی، ارتباط .است حاکم خشک، هايقاعده و مبهم و غیرمستقیم ارتباطات آمیز،طعنه

 و مکث دادن، گوش قالب در کالمیغیر صورت به چه و گفتار قالب در کالمی صورت به چه شوهر و زن آن طی

  ).1377نژاد،  پردازند (نوابیمی افکار و احساسات تبادل به چهره حاالت

 است 25آوريسازه نسبتاً جدیدي تحت عنوان تاب نقش از زندگی رضایت بر مؤثر عوامل جمله از طرفی، از

اي پیدا کرده است (زارعی، شناسی خانواده جایگاه ویژهاین سازه در رشته روان). اخیراً 1389بهاري،  و خلعتبري(

که چنان. ارائه تعریفی روشن از آن را دشوار نموده استآوري، تابگستردگی مفهوم ). 2014، فر و غیاثیصادقی

)؛ 1958، 26(هریمن : کیفیات ارتجاعیرهاي مختلف و متنوعی تعریف شده است؛ نظیآوري به صورتاصطالح تاب

)؛ و 1995، 29نوهسیچتی و ک؛ 1989، 28در مقابل محیط در حال تغییر  (داروین 27آمیزتوانایی سازگاري موفقیت

، 35؛ مدي و خوشابا1989، 34؛ هودوالت و زون1979، 33؛ کوباسا1974 ،32(آنتونی 31ناپذیريو آسیب 30سرسختی

                                                
24 . Gottman & Levenson 
25 . Resilience 
26. Harriman 
27. Successful adaptation 
28. Darwin 
29. Cicchetti & Cohen 
30. Hardiness 
31. Invulnerability 
32. Anthony 
33. Kobasa 
34. Rhodewalt & Zone 
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). با وجود تعاریف 2003، 37برادریک-، باند، برنز، و والبه نقل از اولسون) (1999، و همکاران 36؛ رامانایاه1994

و  " 38توانایی بازگشت به حالت اولیه ":ه این توصیفات عبارتست از، وجه اشتراك همآوريتابمتعدد در مورد 

و  41؛ بردسلی1997،  و همکاران 40(استوارت 39استرس زیاد و شرایط ناگواررغم علی "آمیزسازگاري موفقیت"

  ).2002، 42لرینولدز، کازینز و اونی، سیبه نقل از پلِ ( )8199، همکاران

هاي غیرمنتظره دهد چگونه افراد با موقعیتشناختی است که توضیح میمفهومی روان آوريدر مجموع، تاب

به معناي سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادي و زنده ماندن و  آوريتابآیند. کنار می

در برابر ل عصرف مقاومت منف آوريتاب). بنابراین، 2004، 43تالش کردن در طی شرایط ناگوار است (دوو

فعال و سازنده محیط پیرامونی خود  يکنندهمشارکت آورتابا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه فرد یها آسیب

باشد آمیز میدر مقابل شرایط مخاطره 44قابلیت فرد در برقراري تعادل زیستی ـ روانی ـ روحی آوريتاباست. 

توصیف  46را به عنوان فرایندي پویا آوريتابو مقبول، در یک تعریف نسبتاً جامع  ).2003، 45نر و دیویدسونا(ک

براي بهبود آثار رویدادهاي ، درونی و بیرونی 48و عوامل محافظتی 47کرده است که شامل تعامل بین عوامل خطرزا

این فرایند بدین معناست که  "ماهیت پویاي " باشد. این تعریف چند مفهوم کلیدي را دربردارد.ناگوار زندگی می

به ) (1993(گارمزي،  دهدآمیز با یک موقعیت، توانایی فرد را براي مقابله در آینده افزایش میموفقیت 49همقابل

کنند (فرد العمل فرد را به شرایط ناگوار تشدید می، عکس"هاي خطرمکانیسم" ).2002س و همکاران، ینقل از پلِ 

ند (فرد را کنفرد را به شرایط ناگوار اصالح می، پاسخ "هاي حفاظتیمکانیسم"نمایند) و پذیرتر میرا آسیب

جا که عوامل خطرزاي ). از آن2003به نقل از اولسون و همکاران، ) (1999و  1987(راتر، سازند) آورتر میتاب

 
35 . Maddi & Khoshaba 
36. Ramanaiah  
37. Olsson, Bond, Burns, & Vella-Brodrick 
38. Bounce back 
39. Adversity 
40. Stewart  
41. Beardslee  
42. Place, Reynolds, Cousins , & O' Neill 
43. Doo 
44. Biopsychospiritual 
45. Connor & Davidson 
46. Dynamic proccess 
47. Risk Factors 
48. Protective Factors 
49. Coping 
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موفق نیاز به عوامل حفاظتی دارد که فرد را قادر سازند به  آوريتابمتعددي در طول زندگی وجود دارند، یک 

  ).2002س و همکاران، یبه نقل از پلِ ) (1999،  همکاران و 50اي بدهد (هلرپاسخ سازگارانه این تغییرات

نگر که امروزه بسیار رایج است، جدا از شناخت منابع استرس و توصیه صرف به کاهش در دیدگاه مثبت

-د در تجربه موقعیتتوانهاي فرديِ روانی و شخصیتی است که میها به ظرفیتمنابع استرس، تجهیز افراد و گروه

، 52(لینلی و جوزف  51کننده باشد، مفهومی که به عنوان رشد پس از ضربهآفرین کمکزا و مشکلهاي تنش

گذاري شده است. ظرفیتی که در این خصوص ) نام1388، زاده شوریدهآتشو  اکبري، مومنی) (به نقل از 2004

ها و غلبه بر شرایط تعریف شده عنوان توانایی عبور از دشواريآوري است که به مورد توجه قرار گرفته است، تاب

تر از آن حفظ و آوري نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاري فرد در برخورد با مشکل است، بلکه مهماست. تاب

  .)1390(آزادي و آزاد، ارتقاء سالمت روانی است 

  

 سألهمبیان  -2-1

 تعالى و مدنت پیشرفت، براى معیارى عنوان به آن حفظ و گسیختگىهماز برابر در خانواده از پشتیبانى

 روابط ستحکاما در و است انسانى بزرگ جامعه بناى سنگ خانواده زیرا است. ضرورى امري انسان معنوى و مادى

 و هاسنت جارها،هن حفظ اصلى کانون دارد. خانواده، بنیادین نقش جامعه اعضاى یکایک تعالى و رشد و اجتماعى

) (به نقل 1383 شهري، است (ري خویشاوندى روابط و اجتماعى پیوندهاى استوار شالوده و اجتماعى هاىارزش

- می شکل اىدهمراو الگوهاى طریق از آن که عملکرد است ساختارى ). خانواده،1392کاظمی، از عابدي و شعاع

 هازوج نتیجه در و دهدمی روي نظراختالف که آیدمی پیش اوقات گاهی هازوج تعامل ماهیت دلیل گیرد. به

 گذاشت این بر ار فرض باید ازدواج در کنند. بنابراینمی  نارضایتی و ناامیدي خشم، احساس همدیگر به نسبت

 هايتعارض که بگیرند یاد باید شوهر و زن لذا مشترك است، زندگی و زناشویی رابطۀ از جزئی تعارض بروز که

  ).1387آبادي، ) (به نقل از سودانی و شفیع1995شوند  (الیس،  خوشبختتا  کنند حل را خود

                                                
50. Heller 
51. Post traumatic growth    
52. Linley & Joseph  
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توجه ویژه به تعارض زناشویی زمانی قابل درك است که تأثیرات آن بر سالمت جسمانی، روانی و خانوادگی 

 و سالمتی جسمی در مشکالتی به منجر دار،مشکل روابط که است داده نشان افراد در نظر گرفته شود. تحقیقات

اگرچه معموالً وضعیت سالمت در افراد متأهل از افراد مجرد بهتر است، با اینحال تعارض زناشویی  .شودمی روانی

) رابطه 1998، 54کاتز و فینچام شروع عالئم افسردگی  (بیچ،)، و 1992، 53سالمت کمتر  (بورمان و مارگولین با

 با )،1389به نقل از روشن و همکاران، شوند (می محسوب بیماري براي خطرناکی عوامل هااین از یک هر دارد که

 همین و شودمی حاصل بیشتري نارضایتی و یابدمی افزایش ناسازگاري زوجی، هايارتباط در تعارض افزایش

مثل  پیامدهایی مشکالت این؛ )1998شوند (یانگ و یانگ، محسوب می جدایی و طالق مقدمات از مشکالت

 و نوجوانان  (جرارد و کودکان پرخاشگري و )؛ ناسازگاري1388ن  (قره باغی و وفایی، دلبستگی ناایمن کودکا

 مصرف و )، اختالالت خوردن2004، 56کریستنس و سیمپسون اضطرابی  (داس، )، اختالالت2003، 55بوهلر

، 57بوند و هاي قلبی (سالزناراحتی مثل سرطان، درد مزمن و فیزیکی هايبیماري)، 2003الکل  (فینچام،  شدید

 که تأثیرات اندداده نشان محققان دیگر سوي از .)1387آبادي، به نقل از سودانی و شفیع( همبسته است )2005

 است (بوك مرتبط درگیري و میزان خشونت با زوجین، تعامالت در ترس) و ناراحتی نفرت، تعارض (خشم، منفی

روابط خانوادگی اثربخشی خود را از دست بدهد، انسجام شود ). تعارض باعث می2005، 58زدانیوك و سوبین واال،

ها قرار گیرد (بشکار، سودانی و شهنی ها و کشمکشتأثیر نزاعهاي خانواده تحتخانوادگی کاهش یابد و هدف

 روابط، سردي تنش، بروز عوامل ترینمهم از زناشویی رابطه و ازدواج در ناسازگاري بنابراین ).1391ییالق، 

 و روانی عاطفی، نیازهاي تواندنمی تنها نه که کانونی ایجاد نتیجه در و خانواده وحدت و انسجام گسیختگی

 و گردیده اعضا در روانی مشکالت و هاناراحتی روانی، آشفتگی بروز باعث که سازد، برآورده را خود اعضاي امنیتی

؛ مافیت، اسپنس و 1979، 61؛ لویز1986، 60بال؛ 2007، 59اندازد  (یالسینمی خطر به را هاآن روانی سالمت

                                                
53 . Burman, B., Margolin, G 
54 . Beach, Fincham & Katz 
55 . Gerald & Buhler 
56 . Doss, Simpson & Christensen 
57 . Suls & Bunde 
58. Bookwala, Sobin & Zdaniuk  
59. Murat Yalcin  
60 . Bal 
61 . Lewiss  
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 یا مخرب). این ارتباطات 2008، 64) (به نقل از احمد و رید1987، 63، رادیکا و پراکاش1986، 62گلدنسی

 هاهمن شوند (آماتو،می طالق افزایش احتمال و رابطه در رضایت کاهش به منجر زوجین بین منفی تعامالت

 حدود که دهندمی نشان است. شواهد شدید تعارض جلوه ترینشایع زوجین روابط فروپاشی ).2007، 65ماریوت

 دوباره مردان احتماالً 70/0و  زنان 65/0حدود  طالق از انجامد. بعدمی طالق به امروزي هاياز ازدواج نیمی

) 1998گیرند (گاتمن، می طالق دوباره اند،کرده ازدواج دوم بار افرادي که براي 50/0کنند و حدود ازدواج می

  ). 1390(به نقل از بهاري و همکاران، 

 طرف وقتی که است آن همسرانی چنین بارز است. ویژگی تعارض اغلب درمان، براي همسران مراجعۀ دلیل

-می صحبت هاییزوج چنین با درمانگر کنند. وقتیمی خوانیذهن به شروع آنها دهد،می نشان رفتاري مقابلشان

گیرد می را شانرابطه انرژي از مقداري کنند. تعارضمی تجربه را تعارض از میزانی هازوج که شودمی روشن کند،

 روان بازي نوعی که کند رفتارهایی وادار بروز به را همسرانتواند، چنین وضعیتی می ).2002، 66(پترسون

 و تحلیل را آن اصطالح به و کرد اصالح مناسب با رفتارهاي و شناخت را آن باید که است مخرب شناختی

  ). 2004نمود  (هاستون و ملز،  بازسازي

 با بیرون در را ییچیزها بخوانند، را همدیگر ذهن اینکه جاي به تا بگیرند یاد هازوج است، الزم بنابراین

نی پیشنهاد هاي گوناگوروشو افزایش سازگاري زوجین به منظور کاهش تعارض زناشویی کنند.  وارسی یکدیگر

 وکنند، یماي ارائه هاي آموزشی براي زوجین داراي مشکل برنامه هها در قالب کارگاهبسیاري از آنشده است که 

 تفاوت از همدر این پژوهش دو روش منیز ما دهند که  سپس اثربخشی روش مورد نظر را مورد سنجش قرار می

  شد. باآوري میموزش مهارت ارتباطی و دیگري آموزش تابها آیکی از این روشدهیم. را آموزش می

تفاوت این کار با کارهاي پژوهشی پیشین در این است که، در زمینه کاهش تعارضات اکثر تحقیقات به 

اند و هر پژوهش مدل ارتباطی خاصی را ارائه داده است، که در هاي ارتباطی گوناگونی پرداختهآموزش مهارت

ارتباطی تمرکز بر بهبود رابطه دوجانبه است و کمتر پژوهشی به مقایسه آموزش مهارت هاي تمامی آموزش

هایی از جنس دیگر پرداخته است. ما در این پژوهش سعی داریم عالوه بر تعیین اثربخشی ارتباطی با آموزش

                                                
62 . Mofit, Spenss & Goldensia 
63 . Radika & Prakash 
64 . Ahmad & Reid 
65 . Amato & Hohmann-Marriott 
66 . Peterson 
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وزش دیگر هاي ارتباطی در کاهش تعارضات و افزایش سازگاري، به مقایسه آن با یک روش آمآموزش مهارت

آوري) بپردازیم تا در این مقایسه تعیین کنیم که آیا بهبود ارتباط دوجانبه یا ارتقاء (آموزش سازه شخصیتی تاب

  اند تأثیر بیشتري در کاهش تعارضات و افزایش سازگاري زوجین داشته باشد.توجنبه شخصیتی فردي می

  

 ضرورت و اهمیت پژوهش -3-1

 عنوان به آنچه واقع در. است کشمکش و تالش وجود مستلزم که دارد همراه به مشکالتی و مسائل زندگی

 روانی فشار با زندگی در که نیست این مهم. است زندگی واقعی چهره شودمی تجربه زندگی مشکالت و سختی

 به که است آن مهم )داریم قرار روانی فشارهاي معرض در زندگی در گیريتصمیم براي که چرا(نشویم  روبرو

  ).1381 مردانی،علی( شویم روبرو آن با درستی به مشکل هنگام

هاي زندگی مشترك را در زمینه تحکیم بنیان خانواده یعنی چگونه زندگیمان را محکم کنیم، چگونه ریشه

هاي ناشی از زوجین بخصوص در اوان زندگی نظر به اینکه اختالف و تعارضتر سازیم. وجودمان روز به روز محکم

موزش آ ها تا حدودي براي زوجین طبیعی است و با بکارگیري وبیشتر است و این تعارض اً مشترك نسبت

به همین دلیل، بررسی مسئله سازگاري زناشویی  . توان چنین تعارضاتی رابه حداقل رساندراهبردهاي مناسب می

مسئله مهم است چرا که از جهات گوناگون چه ابعاد فردي و چه ابعاد اجتماعی امري مهم است. در بعد فردي این 

شان با یکدیگر نتوانند به یک توافق نسبی و در نتیجه، سازگاري برسند، کارکردهاي خانواده اگر یک زوج در روابط

شود و شاید تنها راه حل آن جدایی باشد که این راه حل نیز پیامدهاي منفی بسیاري براي هر یک از مختل می

داشت. در بعد اجتماعی نیز این مسئله اهمیت ویژه دارد زیرا اگر خانواده که زوجین و فرزندان آنان در پی خواهد 

گذارد و سالمت جامعه را با ترین واحد اجتماعی است، دچار دگرگونی و آسیب شود، بر کل جامعه تأثیر میکوچک

ر روز بر شمار هاي خانوادگی و میزان طالق است. هي افزایش خشونتکند. شواهد نشان دهندهمخاطره روبرو می

شوند، رو به افزایش است. این کودکان با کودکانی که بر اثر جدایی و یا خشونت والدین از کانون خانواده دور می

کنند آورند و آشکارا امنیت و سالمت جامعه را تهدید میورود به جامعه مسایل و جرایم بسیاري را بدنبال می

  ).1390(معین، غیاثی و مسموعی، 
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زیربناي عملکرد خوب خانوادگی، تسهیل نقش والدینی و سبب رشد اقتصادي و رضایت  زناشوییسازگاري 

شود. از سویی دیگر وجود ناسازگاري زناشویی در روابط زن و شوهر عالوه بر ایجاد مشکل در بیشتر از زندگی می

هاي فرهنگی در و افول ارزش موارد فوق، باعث اشکال در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و اخالقی

) (به نقل از 1997؛ دورانا، 1993؛ گاتمن، 1990شود (سینها و مکرجی، ها میبین زوج

ا و یستی زوایباده است که جهت مطالعه آن مییچیی مفهومی پیسازگاري زناشو ). بنابراین1385محمدي، 

 و رشد موجبات تنها نه تنش سراسر و سرد ناسازگار، رابطه یک که است بدیهی نظر قرار داد.ابعاد مختلف را مد

 هايلطمه و صدمات و منجرگردد سرگردانی و شخصی رشد توقف به تواندمی بلکه کند،نمی فراهم را اعضاء کمال

تعارض در روابط زناشویی  .شود اعضا روانی هايآسیب و مشکالت بروز باعث حتی و آورد وارد هاآن به را عمیقی

مندي از ازدواج و ترین میزان رضایتدهد زوجین متعارض کمرابطه نیز تأثیر دارد. پژوهش نشان میبر کل 

 داراي و بوده ناراحت خود همسر شخصیت و عادات از متعارض هايزوجدهند. بیشترین احتمال طالق را نشان می

هالفورد، شود (می دشوار هاآن براي دیگرهم هايتفاوت پذیرش و هستند گوناگون هايحوزه در ارتباطی مشکل

2001.(   

کند (هالفورد، ساندرز و بهرنس، ها عالئم نارضایتی در چند سال اول زندگی بروز میدر بسیاري از ازدواج

هاي اخیر بخش ) و کاهش سازگاري زناشویی نیز با خطر باالي طالق همراه است. به نحوي که در سال2001

شود و باعث افزایش طالق شده هاي نخست به ویژه هفت سال اول به طالق منجر میسالها در بزرگی از ازدواج

  ). 2002است (گاتمن و لونسون، 

نشان  در ایران هم مار ثبت احوال کشورآمرور جدیدترین کشور اسالمی ما هم از این امر مستثنا نبوده و 

سال  30هاي زیر ها مربوط به زوجنآترین یشب رشد داشته و %37 میزان طالق در پنج سال گذشته،که دهد می

هزار   84برابر  1384مار طالق کشور در سال آاست. براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال کشور، 

دهد طالق در طول پنج مار نشان میآاین . واقعه رسیده است 200هزار و 137به  1389واقعه بوده که در سال 

شود. روند ین از سوي کارشناسان متفاوت اعالم مآمورد افزایش پیدا کرده که دالیل  هزار 53سال بیش از 

هزار مورد در سال  94به   1384هزار طالق در سال  84مار طالق به شکل ساده بیانگر این است که آسی ربر

تا  1387سال  تبدیل شده و در 1386واقعه در سال  852هزار و  99مار به  آرسیده است. همچنین این   1385

به  1389درصدي دارد. سیر صعودي طالق در سال  11رسد که نشان از افزایش  واقعه می 510هزار و  110
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گذارد. در واقع طالق در طول این پنج سال مورد افزایش یافته  و رکورد عجیبی  به جاي  می 200هزار  137

، 92، 91هاي ). در طی سال1390تیر  19یران،(سایت اداره ثبت احوال ادرصد رشد مثبت داشته است   59/37

مورد ازدواج  297624، 1394که طبق آمار در پنج ماهه اول سال ایم؛ بطورينیز شاهد رشد آمار طالق بوده 93

سایت اداره ثبت % افزایش داشته است (5/11مورد طالق ثبت شده است، که نسبت به سال قبل  69182و 

  ).1394احوال ایران، مهر 

ساز مشکالت جا که ناتوانی در مدیریت خانواده و حل تعارض منجر به از بین رفتن صمیمیت و زمینهآناز 

شود، فهم بهتر تعارض زناشویی و کمک به همسران براي مقابله و کنترل سازنده آن بعدي از قبیل طالق می

 و خشونت زناشویی، هاياختالف زانمی افزایش از که اخیر هايگزارش به توجه با باشد.داراي اهمیت بسزایی می

 به که هاییپژوهش اهمیت و نقش به توانمی )،1378فدردي،  کند (صالحیمی حکایت کشور در طالق حّتی

 گردد،می منجر خانواده بنیان حفظ نهایت در و زناشویی زندگی بهبود کیفیت جهت در مناسب کارهايراه يارائه

- ارائه موجب زناشویی، يرابطه کیفیت باالبردن و ارتباطی مشکالت حلّ براي هازوج تقاضاي این بر پی برد. عالوه

دارد  مضاعف اهمیت شرایطی چنین در کارآمد درمانی مدل انتخاب و است شده درمانی متعدد مدلهاي ي

  ). 1379 (بشارت،

کارهایی براي جلوگیري از، از هم دهد تا در پی یافتن راهاین مسایل به وضوح ضرورت خود را نشان می 

همچنین با توجه به اینکه در جستجوي یافتن پژوهش در ارتباط با تعارض زناشویی، پاشیدن خانواده برآییم. 

آوري بر کاهش تعارض زناشویی یافته شد و پژوهشی که به بررسی تحقیقات معدودي در زمینه آموزش تاب

رت ارتباطی بر سازگاري و تعارض زناشویی بپردازد یافت نشد، استفاده آوري و مهاي اثربخشی آموزش تابمقایسه

اي براي تحقیقات بعدي از دالیل اي و فراهم سازي زمینههاي درمانی و مشاورهاز نتایج این پژوهش در محیط

  باشد.انجام این پژوهش می

  

 اهداف پژوهش -4-1

  اهداف کلی - 1-4-1

 سازگاري و تعارض زوجینبر آوري و تاب هاي ارتباطیمهارت آموزش یاثربخشبررسی  .1
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 آوري بر سازگاري و تعارض زوجینهاي ارتباطی و تابمهارت یآموزش يی برنامهاثربخشي مقایسه .2

  

  اهداف اختصاصی - 2- 4- 1

 تعارض زوجین بر آوري تابو  هاي ارتباطیمهارت آموزشی اثربخش تعیین .1

 سازگاري زوجین بر آوري تابو هاي ارتباطی مهارت آموزش یاثربخش تعیین .2

 آوري بر تعارض زوجین هاي ارتباطی و تابمهارت یآموزش هايی برنامهاثربخشي مقایسه .3

 آوري بر سازگاري زوجینهاي ارتباطی و تابمهارت یآموزش يی برنامهاثربخشي مقایسه .4

 

 هاي پژوهشفرضیه -5-1

 است. مؤثري بر کاهش تعارض زوجین آورتابي ارتباطی و هامهارتبرنامه آموزشی . 1

  ي بر کاهش تعارض زوجین متفاوت است.آورتابي ارتباطی و هامهارت. اثربخشی دو روش آموزشی 2

  است. مؤثري بر بهبود سازگاري زوجین آورتابي ارتباطی و هامهارتبرنامه آموزشی . 3

  بود سازگاري زوجین متفاوت است.ي بر بهآورتابي ارتباطی و هامهارتاثربخشی دو روش آموزشی  .4

 

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها و مفاهیم - 1-6

  ارتباطی هايمهارت - 1-6-1

داند می کالمیغیر و کالمی رفتارهاي از ايمجموعه را ارتباطی هايمهارت  )1380( قربانی: نظري تعریف

 سازنده و یا ماهیتی مخرب تواندمی کیفیت این که سازدمشخص می را شخص دیگر شخص با ارتباط کیفیت که

  ).1387شامحمدي،  از نقل به(  باشد داشته

 جلسه 9 در آموزش از است عبارت تحقیق این در ارتباطی هايمهارت آموزش از منظور :عملیاتی تعریف

زدن و  هاي ارتباط زناشویی: حرفآموزش مهارتهاي ارائه شده در کتاب ارتباطی هايمدل اساس بر ساعته2

هاي رفتن با همدیگر: آموزش مهارت پیش)؛ 1391،د میلراشر، االم ناتالی، فیلیس میلر ( دیگرگوش دادن به هم

 ارتباط برقراري و ارتباط اهمیت شامل آموزش این هايمؤلفه .)1391، فیلیس میلر ،شرود میلر( ارتباط زناشویی
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- مهارت ،هاي حرف زدن هاي روابط سالم: نگرش سالم و ناسالم  ( چرخه آگاهی) و مهارتآشنایی با پایهصحیح. 

 حل هايمهارتمسأله، حلمهارت ها ، خواسته و همسر، نیازها سوي از پذیرش و ، همدلیگوش دادن هاي اصلی

 نظر مورد فعالیت با مرتبط تکالیف انجام فوق مباحث ادامه در که، مهارت کنترل خشم، روابط جنسی، تعارض

  .شودمی انجام مراجعین توسط

  

  آوريتاب - 1-6-2

 خمیده از بعد اولیه، موقعیت یا حالت به بازگشت قدرت یا توانایی از است عبارت آوري،تاب تعریف نظري:

 و افسردگی بیماري، از بعد سریع بهبود توانایی شناختی،روان اصطالح در اما ،شدن کشیده فشرده یا شدن،

قرار  رغمعلی است، محیط با مؤثر در سازگاري افراد آوري توانایی). تاب1996، 68بلوم و 67(پاترسون است ناخوشی

  .)1395؛ (به نقل از مشیریان فراحی، )2006، 70الرنو مک 69(گومز  عوامل خطرآفرین معرض در داشتن

کانر و  عبارت است از آموزش این روش با استفاده از مفاهیم نظري آوريتاب تعریف عملیاتی:

)؛ 1390، ي(دهقانی و جزایرآوري هاي زندگی: راهنماي تابهاي مهارتو مجموعه کتابچه 2003دیویدسون،

 1ه در هر هفته کساعته  2جلسه  9در  )1391، فروما والش(هاي زندگی آوري خانواده: گذر از سختیتقویت تاب

ر از عناص ر، استفادهآوهاي افراد تابآوري، ویژگیمعرفی تابهاي این آموزش شامل: می شود. مولفه جلسه برگزار

  .آوريهایی براي افزایش تابحلحمایتی داخلی و خارجی، فراهم کردن راه

  

  زناشویی سازگاري - 1-6-3

بین  کامل تعادل حالت: است کرده تعریف صورت این به را سازگاري)1378( فرمهینینظري:  تعریف

. پذیردمی راحتی صورت به را ارگانیزمی اعمال تمام و شده برآورده نیازها آن در که حالتی محیط، و ارگانیزم

                                                
67. Patterson  
68. Blum  
69. Gomes  
70. MCLaren  
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 با شرایط را خود تا دهدمی فرد امکان به که است شخصیتی ویژگی گونه آن سازگاري که کندمی بیان همچنین

  .دهد وفق اجتماعی گوناگون

 و تعارض میزان همچون ايپیچیده عوامل: کندمی تعریف زیر صورت به را زناشویی سازگاري) 1969( 71هالت

پور،  فقیر از نقل به(  است همراه زناشویی زندگی در با موفقیت و خوشحالی با که هافعالیت در شدن سهیم

1380 .(  

 مقیاس در فرد که اينمره از است عبارت تحقیق این در زناشویی سازگاري از منظورعملیاتی:  تعریف

  .کندمی کسب 72DASزناشویی  سازگاري

  تعارض زناشویی - 4- 6- 1

درت و قعیت، تعارض مجادله اي است بر سر اثبات ارزش ها و ادعاها براي دستیابی به موق تعریف نظري:

  ).2001اکر، ه؛ به نقل از ویلموت و 1967منابعی که باعث صدمه، تخریب و حذف طرف مقابل می شود  (کوزر، 

) از آزمودنی 1387نامه استاندارد ثنایی و همکاران (اي که از پرسشعبارت است از نمرهتعریف عملیاتی: 

  ها بدست می آید.

                                                
71 . Hault 
72 . Dyadic Adjustment Scale 



   

   
 

  

  

  

  

  

 

  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  - 1- 2

روحه و وضع مطمنظریات مرتبط با تبیین نظري و عملیاتی مفاهیم و متغیرهاي پژوهش، مروري بر ادبیات و 

 ئه خواهدفصیل اراالذکر در این فصل به تهاي داخلی و خارجی انجام گرفته در زمینه فوقبررسی پیشینه پژوهش

  گشت.

  بانی نظري متغیرهام - 2-2

  73سازگاري - 1-2-2

یافته جتماعی رشدااي است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط ترین زمینهترین و مهمازدواج معموالً اصلی

ود جین برطرف نشهاي طرفین است و اگر نیازهاي زوکند. هدف از ازدواج برطرف شدن نیازدر آن تجلی پیدا می

ند کمیدا و به راه حل مثبتی جهت دستیابی به نیازهایشان نرسند استرس ناکامی سرخوردگی خشم بروز پی

 ).1387(بختیاري، 

 ترینمهم خانواده اعضاي میان درست، و سالم ارتباط برقراري و بوده جامعه یک مهم و اصلی نهاد خانواده

 سالم هايخانواده از که اجتماعی است اجتماع جزء ترینکوچک خانواده .است خانواده ثبات و سالمت عامل

 سالم آن افراد که است این باشند، سالم هاخانواده آنکه شرط و سالم است اجتماعی مسلماً شده باشد تشکیل

 ترجمه ؛ 74ستیر( است مسئله ترینمهم آن و افراد خانواده بهبود براي و تالش اجتماع وضع بهبود و باشند

ها، تحول عاطفی، ها، آگاهیگاه و پشتیبان اجتماعی است، چون شناختترین تکیهمهمخانواده  ).1379، بیرشک

گیرد (شامحمدي قهساره، درویزه و شکل میها عموماً در محیط خانواده ذهنی، اجتماعی و حتی ناهنجاري

 جوابگوي تا است دوستانه و گرم محیطی ایجاد خانواده اختصاصی وظیفه بنابراین ).1387پورشهریاري، 

   از یک هر زندگی روش صحیح انتخاب و درست شناخت و باشد خانواده اعضاء و عاطفی احساسی احتیاجات

                                                
73. adjustment 
74 . satir 
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Abstract: 

Aime:This study sought to compare the effectiveness of communication skills, 
and resiliency training program on adjustment and the couple's conflict.  

Method :This study method was experimental with Multi-group pretest and 
posttest . The Statistical Society of current research consisted of all couples who 
lived in Saveh  province(Markazi) in 2014 that they remind in their marriage lives 
between 1 to 7 years. Of all the couples who participated in a public announcement  
for volunteers, Couples were selected who earn an average score of less than 101 in 
Spanier Dyadic Adjustment Scale, And above average  in Barati and Sana'i marital 
conflict questionnaire. The sample consisted of 72 subjects (36 couples), who were 
randomly divided into two experimental groups and one control group. Members of 
the three groups were divided as follows: Group 1, with 24 people (12 couples) 
were communication skills training program; Group 2, with 24 people (12 couples) 
were under Resilience Training; control group were placed on a waiting list until 
after the completion of arbitrarily placed under the  communication skills or 
Resiliency Training Program. Ancova  and  Mancova used for data analysis.  

Results: The results of analysis of covariance showed that The marital 
adjustment in both Expremental groups against the control group increased as well 
as marital conflict  in both Expremental groups against the control group decreased. 
and Compare the two educational methods showed that communication skills 
training by a small margin compared to the resiliency was more effective in 
increasing marital adjustment and reducing marital conflict . 

Conclusion: Both resiliency and communicative skills training are able to 
increase marital adjustment and to reduce marital conflict. To reduce conflict and 
increase marital couples is suggested both be considered. It is suggested that both  
methods for improving marital adjustment and reducing marital conflict should be 
considered. 
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