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 چکیده

های زندگی برافزايش سازگاری زناشويی انجام شده است.  بررسی اثربخشی آموزش مهارت باهدفاين مقاله 
بهبود روابط میان زوجین و  درزندگی  های مهارت های آموزش در زمینه یا همچنین به بررسی اقدامات مشاوره

پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن  روش:. زندگی مشترک پرداخته است در زمینهآنان  یافزايش سازگار

در اين طرح  کننده شرکتبا گروه کنترل بود که افراد گروه آزمايش  آزمون پس -آزمون پیششبه آزمايشی با 
برگه  شامل گیری اندازه یابزارهاای قرار گرفتند.  دقیقه 57 جلسه 81زندگی طی  های تحت آموزش مهارت

( بود که در دو نوبت قبل واالس –)الک امه سازگاری زناشويی مشخصات جمعیت شناختی زوجین و پرسشن
به مرکز مشاوره  کننده مراجعهشامل کلیه زوجین  آماریجامعه . است شده استفاده از آموزش و بعد از آموزش 
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که با مشکالت سازگاری با يکديگر و اختالفات خانوادگی به مرکز  باشد می 8931بهزيستی استان قم در سال 
در دو گروه آزمايش و  در دسترس انتخاب و گیری نمونه صورت بهزوج  01حجم نمونه اند.  نموده مراجعه

وابسته و با استفاده از  های با روش آزمون در گروه شده  آوری جمع های دادهکنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. 
 و تحلیل قرار گرفته است.  مورد تجزيه  spss افزار نرم

تواند در افزايش سازگاری زناشويی زوجین مؤثر بوده  های زندگی می داد که آموزش مهارتنشان ها  يافته
 و باعث احساس مثبت در زندگی مشترک شود.

ای همچون مهارت همدلی، ارتباط موثّر و شیوه درک  دوستانه  های زندگی بر مفاهیم نوع های مهارت آموزه
متغیر مدت ازدواج و تفاوت سنی  تأثیرکاهش  در زمینهزندگی  اهداف آموزشی ورزند. در واقع متقابل تأکید می

 باشد. های مذکور در سازگاری زوجین می زوجین و در نهايت افزايش اثربخشی آموزش مهارت

 های زندگی مهارت ،خانواده، سازگاری زناشويی :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد يکايک اعضای جامعه، نقش 

بنیادين دارد. تالش در جهت استحکام خانواده و استوار سازی روابط درون اين سیستم، زمینه را برای سالمت 

های  اصول اخالقی و مهارت هکنند منتقلی و ريپذ جامعهسازد. خانواده عامل  اخالقی و سعادت عمومی فراهم می

تواند در پرورش  می خانوادهاجتماعی از نسلی به نسل ديگر و عامل نظارت و کنترل رفتار اعضای خود است. 

اد يجدر ا یا عمدهثر بگذارد و سهم ی و جوان یننوجوا، دوران کودکی های ق مراقبتيبالقوه افراد از طر های يیتوانا

. لوی خانواده را واحد اجتماعی (8911، بیعرباشد )برقراری نظم و انضباط در جامعه داشته  یاجتماع یهمبستگ

، سازگاری زناشويی و آنچه در ازدواج مهم است. (8951، ساروخانی) ردیگ که بر اساس ازدواج شکل می داند یم

شتر مواقع احساسی ناشی ، زن و شوهر در بیاست که در آن یتیوضع« يیزناشو یسازگار»رضايت از ازدواج است. 

عواملی که بر بقاء، دوام و  یتر مهم. يکی از (8911ی، و احمد یانی)آشتاز خوشبختی و رضايت از همديگر دارند. 

 یکي عنوان به يیزناشو یسازگارگذارد، روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم زوجین است.  رشد خانواده اثر می

و زندگی خانوادگی در جريان تعامالت روزمره زن و شوهر شکل  بر خانواده استرگذار یعوامل تأث نيتر مهماز 

بخشد و انتظارات اعضای خانواده را از يکديگر  تعامالت است که به زندگی خانوادگی معنا می نیو همگیرد  می

دی و اجتماعی . سازگاری زناشويی بر بسیاری از ابعاد زندگی فر(8917، زاده و همکاران یمحرابسازد ) مشخص می
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مستقیم عملکرد  طور بهی عملکرد خانواده است و سنگ بنا بخش تيرضا يیروابط زناشوتأثیر بسزايی دارد.  ها انسان

ی اخیر شبکه گسترده و ها شرفتیپتحوالت و  آور سرسام. شتاب (8919، خدابخشیکند ) والدينی مؤثر را تسهیل می

را بر  ای عديدهپیچیده ارتباطات انسانی و تغییرات سريع اجتماعی و فرهنگی و گسترش رو به تزايد اعتیاد مشکالت 

انگر وجود یر بیطالق در دهه اخ یآمار باالسر سازش و سازگاری زوجین و ديگر افراد خانواده ايجاد کرده است. 

 یتيافتن عوامل مؤثر در نارضاي، طالقی ناپذير جبرانبا توجه به صدمات . ان استان همسریدر م يیزناشو یناسازگار

مثبت و مؤثر همسران از اهمیت خاص خود  و ارتباطسب جهت حذف اين عوامل منا یو اتخاذ راهکارها يیزناشو

 یازهاین نيتر مهم از جملهآن است که بهداشت روان  یايگو یعلم های افتهي. (8917، انیشاهقلاست )برخوردار 

مقابله  یبرا ها انسانباشد.  زندگی می یها مهارتالزمه برآورده شدن آن تسلط يافتن به انسان امروز است که 

متخصصان علوم . دارند ها مهارت یاز به آموختن برخین یزندگ های کشمکش، زا تنش های تیسازگارانه با موقع

داشته باشند،  یتر سالمو بهتر  یکند تا زندگ می که به افراد کمک ايیه ن برنامهياز مؤثرتر یکيمعتقدند که  یرفتار

 نفس عزتو ، نفس اعتماد به، ت از خوديبر ادراک کفا یزندگ یها مهارتزندگی است.  یها مهارتبرنامه آموزش 

مراقبت از  زه فرد دریانگ، سطح سالمت روان یهمراه با ارتقا. در سالمت روان دارد ین نقش مهميبنابرا. اثر دارد

 یها مهارت. آموزش (8910، لواسانی) ابدي تی و رفتاری افزايش میشاز مشکالت بهدا یریشگیپ، گرانيخود و د

گران از ين ادراک دیگران و همچنين بر احساس فرد از خود و دیهمچن. شود می رفتار سالم هزیانگزندگی منجر به 

 آبادی قاسم ینور هترجمبهداشت جهانی، سازمان شود ) می نفس بهاعتماد ش يدر ضمن منجر به افزا. مؤثر است یو

مبتنی  یها آموزشهستیم که آيا  سؤالاين به . بر اين اساس ما در اين پژوهش به دنبال پاسخ (8955، نیو محمدخا

 زندگی در افزايش سازگاری زناشويی تأثیر دارد؟ یها مهارتبر 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اثرات مستقیم آن بر بافت خانواده نقش مستقیم  به دلیلهر فرد دانست که  یها میتصم نيتر مهمتوان از  ازدواج را می

گرم  يیکنند از رابطه زناشو ی میگک جامعه زنديکه در  یناگر همسراکند.  و مؤثری در خوشبختی و سعادت ايفا می

ن در ح فرزندایصح با تربیتکنند بلکه  می آکنده از محبت زندگی يیدر فضا تنها نه برخوردار باشند  یمیو صم
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اغلب  باًيتقرکه  دهد یممحیط گرم خانواده، سالمت و سعادت جامعه را به دست خواهند آورد. مطالعات نشان 

ه ب 1و هالوگ 8مارکمنهستند )کنند در آغاز زندگی دارای سطح بااليی از رضايت زناشويی  که ازدواج می يیها زوج

ی، برادبر) ابدي کاهش می ها زوج(. متأسفانه رضايت از رابطه در طی زمان و در بسیاری از 8919نقل از هالفورد، 

-لبرتیگشوند ) آلمان به طالق منجر می % در95% در انگلیس، و 91در آمريکا،  ها ازدواج% 77. در حدود (8331

مشکالت ارتباطی يک بخش از  دهنده نشان(. نرخ طالق فقط 8919نقل از هالفورد،  به ؛8331، رفیالنتون و مون

وجود مشکالت ارتباطی به زندگی در کنار هم ادامه  رغم به ها زوجبسیاری از  که در حالی  زوجه استجمعیت کل 

. اکثر افراد واجد مشکالت (8919، نقل از هالفورد به ؛8319و بیچ،  7یریاول ؛8335 9ويس، 9،منیهدهند ) می

و طالق  يیزناشو ینابسامان، در خانواده یمرگ ناگهان بعد ازقت یدر حقکنند.  ارتباطی تنیدگی شديدی را تجربه می

(. توانايی فرد برای مقابله مؤثر با فشارها و 8315 1وايت، 5آشر، 0،بلومهستند )زا  یدگیعوامل تن نيتر مهماز 

زندگی و شناسايی و کنترل هیجانات موجب احساس قدرت و موفقیت در زندگی زناشويی شده و بر  یها تیموقع

، بردباری و مدارا کردن در هنگام عصبانیت، همچون شکیبايی ها يیتوانااز  یبرخگذارد.  میزان سازگاری افراد اثر می

ود، و درک عمیق نیازها و احساسات عاطفی پیشرفته و سطح بااليی چون همدلی، کنترل خ یها مهارتاحتیاج به 

ن در یزوج يیوابسته به توانا یاديار زخانواده تا حد بسی یو شاداب يیت زناشويزان رضایم عالوه بهديگران دارد. 

 شده مطرحو مديريت عواطف منفی مانند عصبانیت و نفرت است. مشکالت و مباحث  ها تعارض مؤثر با یسازگار

ابتدايی در زندگی  یها مهارتدهد که در موارد بسیاری اختالف ناشی از فقدان  نشان می درمانی خانواده در جلسات 

همچون درک متقابل از يکديگر و همدلی، حل مسئله، مديريت هیجان،  يیها مهارتمشترک همچون نداشتن 

 .باشد خودآگاهی و... می
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 اهداف تحقیق

از پژوهش حاضر  یهدف اصلی، ا مشاورهبا توجه به روند رو به رشد طالق در کشور و افزايش مراجعات به مراکز 

ی باشد و از اهداف فرع می نیزوج يیزناشو یسازگار بر افزايش یزندگ یها مهارتبررسی اثربخشی آموزش 

 .انواده اشاره نموددر خ ها یناسازگارنقش اختالف سنی زوجین در افزايش  یتوان به بررس می

 

 فرضیات پژوهش

 رابطه معناداری وجود دارد. زناشويیبین تفاوت سنی زوجین و سازگاری 

 رابطه معناداری وجود دارد. زناشويیهای زندگی و سازگاری  آموزش مهارتبین 

 

 تعریف واژگان

شود که زمینه سازگاری رفتاری  افراد گفته می یها يیتوانااز  ای مجموعهزندگی به  یها مهارت ی زندگی:ها مهارت

و نقش اجتماعی خود را بپذيرد و به شکل  ها تیمسئولکند تا  را فراهم آورده و به فرد کمک می ها آنمثبت و مفید 

 یها مهارتبه شکل مؤثر ظاهر شود.  بعد از آنخود را بشناسد، سپس باور کند و  اوالًی عني مؤثری عمل کند؛

خود  یوجود یها ارزشد تا دانش، نگرش و نساز د که فرد را قادر مینشو مؤثر و مفید تلقی می جهت  از آنزندگی 

 یجاد زندگيو ا یو شادکام یبدر جهت شادا یوجود یروهایل کند و بتواند از نيتبد ینیو ع یواقع یها يیتوانارا به 

زير مشخص  گانه دهبا عناوين  ها مهارت. (8917، ینیفر و پورحسیخن) ردیگگران بهره يخود و د یمثبت برا

هرچه بیشتر در زندگی روزمره  کارگیری بهرمز برخورداری و دانستن تمرين و  ها مهارتهريک از اين که  ؛باشند می
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ی، همدلی، ارتباط مؤثر، ارتباطات بین فردی، مقابله با استرس، مقابله با هیجانات، حل هخودآگا یها مهارت :است

 (.8953، آبادی قاسم ینوربرد )توان نام  ، تفکر خالق و تفکر انتقادی را میگیری تصمیممسئله، 

 یات ظاهریهمچون خصوص يیافتن و شناخت اجزاي یآگاه يیتوانا یمهارت خودآگاه: مهارت خودآگاهی

 باشد می خود و ضعفقوت  و نقاط یو نقاط درون یدرون یگفتگو، اهداف، ها ارزش، افکار و باورها، احساسات

 .(8917، يینینا، نی)اما

همدلی يعنی اين که بتواند مسائل ديگران را حتی زمانی که در آن شرايط قرار ندارد درک کند  مهارت همدلی:

ها را دوست داشته باشیم و  شود تا به ديگران توجه کرده و آن موجب می ها مهارتاحترام بگذارد اين  ها آنو به 

خود نیز مورد توجه و دوست داشتن ديگران قرار بگیريم و با ايجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزديک شويم 

 .(8918)خالصی، 

ديگر افراد، کمک اين مهارت به ايجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با : مهارت ارتباطات بین فردی

روابط گرم  و کند يکی از موارد، توانايی ايجاد و بقای روابط دوستانه است که در سالمت روانی و اجتماعی می

عنوان يک منبع مهم حمايت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار  خانوادگی به

 .(8919نیک پرور، دارد )مهمی 

 ،برای درک موقعیت ديگران چگونه به سخنانکه آموزد  کسب اين مهارت به ما می مؤثر: طارتبامهارت 

ی ها خواستهاز احساس و نیازهای خودآگاه نمايیم تا ضمن به دست آوردن را فعاالنه گوش دهیم و چگونه ديگران 

 (.8911به نقل از امین،  8311 3طرف مقابل نیز احساس رضايت نمايد )گانگلوسکی، ،خود

بر فرد است.  ها آنیر تأثی گوناگون زندگی و ها استرساين مهارت، شامل شناخت  مهارت مقابله با استرس:

مثال مشاهده يک فیلم ترسناک، اخراج از کالس يا سرکار، صحبت کردن در جمع، اولین روز کاری، از   عنوان  به

تأثیر آن بر  نحوهيک. شناسايی منابع استرس و دست دادن شغل، قرض، بیماری، از دست دادن پدر، مادر، يا فرد نزد

نوری و محمدخانی، دهد )های خود فشار و استرس را کاهش  گیری سازد تا با اعمال و موضع انسان، فرد را قادر می

8953.) 

تأثیر  نحوهها را در خود تشخیص داده و  یجانهسازد تا  ين توانايی فرد را قادر میا :مهارت مقابله با هیجانات

ر اوقات ما حاالت و بیشتهای گوناگون نشان دهد.  یجانهها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به  یجانه

 کنیم. اگر بتوانیم مديريت مطلوبی بر هیجانات خود مانند: احساسات خود را تحت دو واژه خوب يا بد توصیف می
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د. کسب اين مهارت به ما نگیر و ادراکات ما جان میی، غم، ترس، اضطراب و... داشته باشیم رؤياها، خاطرات شاد

 ها آنبر تفکر و رفتارهايمان در مقابله با  ها آنکند تا ضمن شناسايی هیجانات خود و ديگران و نیز تأثیر  کمک می

 (.8331 81کلنیکه،) یمدهواکنش مناسب از خود بروز 

 مؤثری مسائل را حل نمايد. مسائلی مانند:طور  سازد تا به یماين مهارت فرد را قادر  مهارت حل مسئله:

نشده باقی  مشکالت مهم زندگی چنانچه حل با ديگران و يا مسائلی مانند مواجهه با قانون، تصادفات و... . اختالف

 (.8919عربستانی و نیک پرور، ) دنشو یمکنند که به فشار جسمانی منجر  یمبمانند، استرس روانی ايجاد 

های گوناگون است و موفقیت در  گیری نسان در مسیر زندگی همواره نیازمند تصمیما گیری: مهارت تصمیم

کند تا با اطالعات و آگاهی کافی با توجه به  یمگیری به ما کمک  گیری است. مهارت تصمیم زندگی درگرو تصمیم

کار گیريم و پذيرای پیامدهای   حل را انتخاب کرده و به های گوناگون بهترين راه حل بینانه خود از بین راه اهداف واقع

 (.8913خالصی، ) یمباشآن نیز 

کند. با استفاده از اين  یمهای مناسب کمک  گیری اين نوع تفکر به حل مسئله و به تصمیم مهارت تفکر خالق:

سازد تا  یمشود. اين مهارت فرد را قادر  یمبررسی  ها آنهای گوناگون مسئله و پیامد هريک از  حل نوع تفکر، راه

گیری خاصی مطرح  مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود دريابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم

 (.8919نیک پرور، بپردازد )نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره 

آموزد تا  یممهارت به ما از تفکر است. کسب اين  یتفکر انتقادی و يا تفکر نقادانه نوع ديگر تفکر انتقادی:

سپس بپذيريم يا  ،و استدالل کنیم سؤالابتدا درباره آن موضوع  ؛سادگی و دربست قبول يا رد نکنیم هر چیزی را به

 رد کنیم.

ی نگرش جامعه انسانی است که بر ها موضوعين تر برجستهسازگاری زناشويی يکی از  سازگاری زناشویی:

گذارد. سازگاری زناشويی پیوند دوستانه همراه با تفاهم و درک يکديگر و تعادلی  یمکارکرد شايسته خانواده اثر 

(. سازگاری زناشويی فرايندی است 8331 88ها و مکرجی، یناست )سمنطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران 

است ها و شناخت صفات شخصیتی  یقهسلآيد، زيرا الزمه آن انطباق  یمکه در طول زندگی زن و شوهر به وجود 

 (.8910حسینی نسب، )

 

 پیشینه نظری
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پرداخته است. وی از  "ی زندگی بر میزان صمیمیت زوجینها مهارتتأثیر آموزش "بررسی  ( به8917نجات )

است.  مون کردهتوانايی مقابله با استرس را آز و ی زندگی، دو مهارت توانايی ارتباط مؤثرها مهارتمجموعه 

تواند باعث افزايش میزان صمیمیت  طور معناداری می ی زندگی بهها مهارتآموزش  -8دهد  های وی نشان می تهياف

داری وجود دارد،  بین میزان صمیمیت مردان و زنان در نمرات پس از آزمون تفاوت معنی -1زوجین گردد. 

 شده از سوی زنان بیشتر است. که میزان صمیمیت گزارش طوری به

دادند. نتیجه تحقیق نشان  بررسی قرار (، برنامه ارتباطی زوجی را مورد1115کاراهان )در پژوهشی ياسین و 

ی ارتباطی، تأثیری مثبت بر سطوح سازگاری زناشويی داشته ها مهارتتواند از طريق بهبود  یمآموزشی  برنامهکه داد 

( يک 1111کارداوا )در زوجین شود. اسکات و تواند منجر به اصالحات رفتاری درازمدت  یمباشد و همچنین 

ی مرتبط با موفقیت ها نگرشو  ها مهارتدر کسب  ها زوجبرنامه پیشگیری و پر بازسازی رابطه را برای کمک به 

شده است.   استفاده ها زوجساعته برای آموزش  81اند. در اين برنامه، از يک کارگاه آموزشی  برده کار  زناشويی به

تری از ارتباطات منفی و پرخاشگری فیزيکی  ديده، سطوح پايین ی آموزشها زوجنشان داد که  ها آنات نتايج تحقیق

های بعد از شرکت در اين  ی گروه مقايسه در طول سالها زوجو سطوح باالتری از ارتباطات مثبت را در مقايسه با 

 دهند. برنامه، گزارش می

در افزايش میزان سازگاری زناشويی از میان اسالمی دشناسی عصمت دانش در پژوهش خود با عنوان تأثیر خو

ی( را انتخاب و به دو گروه آزمايش و کنترل آزمودن 11زوج ) 89کننده در پژوهش،  شرکت  داوطلب های زوج تمام

گیری نمود که افزايش خودشناسی  گونه نتیجه تقسیم نمود. پس از آموزش گروه آزمايش پژوهشگر در پايان اين

( باعث افزايش سازگاری زناشويی گروه آزمايش نسبت به قبل از مشاوره و در مقايسه p=00001) داری ر معنیطو به

 شود. یمبا گروه گواه 

ای تغییر شیوه  پژوهشی با عنوان مقايسه اثربخشی دو روش مداخله ( در8911همکاران )شکوه نوابی نژاد و 

گیری  صورت گرفت نتیجه زوج 101زندگی و حل مشکالت خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشويی که بر روی 

 ای بر کاهش ناسازگاری زناشويی مؤثر بوده است. هر دو شیوه مداخله کارگیری به :ند کهنمود

 

 روش تحقیق
همراه  آزمون پسو  آزمون پیشين پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش يک طرح شبه آزمايشی با طرح کلی ا

 است. 81با گروه کنترل
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X T1 T8 R  گروهE 

 T1 -- T8 R گروه C 

Rگمارش تصادفی : Cگروه کنترل : 

Eگروه آزمايش : Xمداخله آموزشی : 

T8آزمون : پیش T1آزمون : پس 

  

 جامعه پژوهش
که با مشکالت سازگاری  باشد یمکننده به مرکز مشاوره بهزيستی استان قم  زوجین مراجعه تمامجامعه آماری، شامل 

 .اند نمودهبا يکديگر و اختالفات خانوادگی به مرکز مراجعه 

 

 گیری نمونه و روش نمونه
و ناسازگاری زناشويی زوجین با تشخیص مشکالت خانوادگی  تمامموردنظر از میان  های در اين روش نمونه

 واالس-اند که عالوه بر موافقت برای شرکت در طرح، نمره آنان در آزمون سازگاری زناشويی الک شده انتخاب

صورت تصادفی در  (. اين افراد بهباشد یم 811نمره برش در آزمون الک و واالس ) استپايین بوده  به 811( 8373)

 زوج نیز در گروه گواه( قرار گرفتند. 91آزمايش و زوج در گروه  91نفره ) 01دو گروه 

 

 روش اجرای تحقیق
ی زوجین و نیز آزمون سازگاری يابتدا فرمی منوط بر تمايل برای شرکت در پژوهش به همراه فرم مشخصات ابتدا

رايط ( توسط تمام مراجعان با مشکالت زناشويی و خانوادگی تکمیل و افراد واجد ش8373) واالسزناشويی الک و 

بر اساس نمره اخذشده در آزمون انتخاب شدند. پس از گمارش تصادفی افراد در دو گروه گواه و آزمايش، زوجین 



  

 

 

 

های زندگی بر سازگاری زناشویی اثربخشی آموزش مهارت 111 

ی زندگی ها مهارتآموزش در خصوص  مورد( در هفته بار 1) جلسه 11کننده در گروه آزمايش به مدت  شرکت

زندگی دريافت ننمودند. پس از پايان جلسات  یها مهارت هقرار گرفتند ولی افراد گروه گواه هیچ خدماتی درزمین

 هر دو گروه به مقیاس سازگاری زناشويی پاسخ گفتند. مجدداً

 

 آوری اطالعات ابزار جمع
شده   ( استفاده8373) واالس-گیری متغیر وابسته، از آزمون سازگاری زناشويی الک منظور اندازه در اين پژوهش به

وسیله هروی  ی کوتاه برای سنجش سازگاری زناشويی است که بهها اسیمقسؤالی يکی از اولین  87است. اين ابزار 

ی کلی سعادت زناشويی است ها شاخصاول يکی از  سؤالشده است.   ( ساخته8373الک و کارل، ام. واالس )-جی

و  شود یمکمتر از آن، نمره برش محسوب  يا 811شده است. نمره  و به آن ارزش عددی بیشتری تخصیص داده

اين  سؤاالتی هستند و ارزش عددی ا نهيچندگزصورت  به سؤاالتداللت بر ناسازگاری در روابط زناشويی دارد. 

شده و با نمرات   ی شناختهها گروه( برای 8373واالس )-آزمون متفاوت است. آزمون سازگاری زناشويی الک

زگار و ناسازگار از روايی و اعتبار بااليی برخوردار است. نمرات اين آزمون، با آزمون ی ساها زوجمتمايزکننده برای 

دهنده روايی همزمان باالی آن است. آزمون  واالس همبستگی بااليی دارد. اين نتیجه نشان-بینی زناشويی الک پیش

براون  –تفاده از فرمول اسپیرمن بینی سازگاری آينده است. برآورد همسانی درونی با اس مقیاسی برای پیش ياد شده

(. در تحقیق حاضر برای 8953ثنايی، ) استبوده  31/1بسیار خوب و ضريب همبستگی بین دونیمه آن برابر با 

و  51/1شده که به ترتیب برای کل پرسشنامه  دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفادهاز تعیین پايايی پرسشنامه 

 قبول پرسشنامه يادشده است. بلاست که بیانگر ضرايب قا 39/1

 

 آماری مورد استفاده در تحقیق های فن
 و تحلیل اطالعات مربوط به پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گرديد. جهت تجزيه 

ی حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفت که شامل تنظیم جداول فراوانی ها یژگيوآمار توصیفی جهت توصیف 

منظور  باشد. آمار استنباطی به مینظر ی آماری متغیرهای مورد ها شاخصهو درصد، ترسیم نمودار و محاسبه 
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 یها گروهاستودنت برای  tی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که شامل آزمون پارامتريک ها پرسشپاسخگويی به 

 انجام گرفت. SPSSافزار کامپیوتری  باشد. تمام محاسبات آماری در پژوهش حاضر با نرم همبسته می

 

 های توصیفی یافته

 ی مورد بررسی در متغیر سن مورد بررسی قرار گرفتند.ها یآزمودنکلیه 

 

 در دو گروه آزمایشی بر اساس متغیر سن ها یآزمودنهای آماری  شاخصه -1جدول 

 ها گروه

 های آماری شاخص

 گروه کنترل گروه آزمايش

 مرد زن مرد زن

 91 91 91 91 تعداد

 9. 15 1. 18 15 7. 11 میانگین

 9. 1 8. 1 9. 9 9. 9 انحراف معیار

 

 زن در 01مرد و  01شده )  پرسشنامه تکمیل 811شده از   های گردآوری دهد که داده نشان می 8جدول 

 باشد. سال می 15-81سال و دامنه سنی زنان  97-19کننده در اين طرح  شرکتمجموع( دامنه سنی مردان 

 

 : بین تفاوت سنی زوجین و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول

 

 کننده به مرکز مشاوره ناجا کننده در طرح پژوهشی با دیگر افراد مراجعه تفاوت سنی زوجین شرکت -2جدول 

 سال 6بیشتر از  سال 6تا  3تفاوت سنی  سال 3تفاوت سنی کمتر از  سازگاری زناشویی
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 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6666 81 7039 15 9939 87 در سطح پایین

 3363 3 9935 18 0035 91 در سطح باال

 111 26 111 54 111 54 جمع

 

شده از زوجین با مشکالت زناشويی   های انتخاب نمونهاختالف سنی افراد در  1با توجه به مندرجات جدول 

دهد که اختالف سنی عامل  نسبت به زوجینی که به داليل ديگری به مرکز مشاوره مراجعه نموده بودند نشان می

ای که افزايش سن با افزايش ناسازگاری میان زوجین  گونه باشد به مؤثری در افزايش ناسازگاری زوجین می

 است.همبستگی داشته 

 

آزمون و  ها در دو مرحله پیش میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره سازگاری زناشویی آزمودنی -3جدول 

 آزمون پس
 شاخص آماری

 گروه
 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین گروه

 آزمون پیش

 01 31 89 1131 7339 آزمايش

 01 37 88 1839 0139 گواه

 آزمون پس

 01 891 93 1130 81731 آزمايش

 01 13 97 8833 5839 گواه

  

های زندگی در گروه آزمايش نمرات اين  شود که با آموزش مهارت مشاهده می 9با توجه به مندرجات جدول 

که میانگین اين گروه از   طوری  آزمون داشته است به ها در پیش توجهی با نمرات آن آزمون تفاوت قابل گروه در پس

 چشمگیر نبوده است. ها در گروه گواه آزمون رسیده است، اما تفاوت میانگین در پس 1/817آزمون به  در پیش 9/73
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 های زندگی و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد. بین آموزش مهارت فرضیه دوم:

 

نمره سازگاری زناشویی ( آزمون پس -آزمون پیش) مستقل برای مقایسه میانگین تفاضل tنتایج آزمون  -5جدول 

 ها در دو گروه آزمودنی

 متغیر تعداد زمان آزمون میانگین معیارانحراف  درجه آزادی t سطح معناداری

13118 9305 881 

 01 آزمون پیش 8831 8337
 سازگاری زناشويی

 01 آزمون پس 9933 8939

 

( در 9305شده برای گروه آزمايشی برابر با ) محاسبه Tمقدار که حاکی از آن است  9نتايج مندرج در جدول 

شده   تر است. بدين ترتیب تفاوت مشاهده باشد که اين مقدار از مقدار بحرانی جدول بزرگ می 881درجه آزادی 

آزمون برای گروه آزمايش معنادار و اين مسئله حاکی از تأثیرگذاری آموزش  آزمون و پس بین نمرات پیش

 بر افزايش سازگاری زناشويی مراجعین به مرکز مشاوره بوده است. های زندگی مهارت

 

 گیری بحث و نتیجه
های بالفعل تبديل  های خود را به توانايی ها و نگرش سازد تا دانش، ارزش های زندگی فرد را قادر می آموزش مهارت

ها فرد را برای مقابله  دهد. اين توانايیکاری بايد انجام دهد و چگونه آن را انجام  کند. بدين معنا که فرد بداند چه

ها، جامعه،  بخشند تا در رابطه با ساير انسان های زندگی ياری می ها و موقعیت مؤثر برای پرداختن به کشمکش

 کنند. فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی، جسمانی و اجتماعی را تأمین می
 

 زوجین و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه اول: بین تفاوت سنی

تواند به مشاوران خانواده کمک کند تا میزان  شناسايی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشويی در میان زوجین می

گیرند و يا در زندگی مشترک با همسر خود با مشکل مواجه  سازگاری در افرادی که در آستانه ازدواج قرار می

مندی داشته  و رضايتشده د تا در زندگی مشترک با همسر خود موفق نياری دهتشخیص داده و ايشان را  اند را شده

. در اين پژوهش تالش شد تا به بررسی نقش آموزش هندکابباشند و از روند روبه رشد آمار طالق در کشور 
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های حاصل از  رداخته شود. يافتهها خصوصاً سازگاری زناشويی پ های زندگی در تحکیم روابط میان خانواده مهارت

مندی  ( پیرامون عوامل مؤثر بر سازگاری و رضايت8959) گرفته توسط سلیمانیان اين پژوهش با بررسی انجام

 د.نباش بینی و پیشگیری می زناشويی هم سويی دارد و اين خود بیانگر آن است که بسیاری از اين عوامل قابل پیش

پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت سنی همسران تأثیر معکوس در  9 و 1با توجه به مندرجات جداول  

شود. اين  سال ديده می 9ديگر بیشترين سازگاری در تفاوت سنی کمتر از   بیان  سازگاری زناشويی آنان دارد. به

ر که در بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشويی در شه( 8950های ديگری ازجمله صدق آمیز ) يافته با پژوهش

دار میان سازگاری زناشويی و تفاوت کمتر سنی اشاره نموده است، همخوانی دارد. در اين زمینه  شیراز به رابطه معنی

 و برخی به  7-0گروهی از پژوهشگران به تفاوت سنی 

ها و شیوه نگرش  داشت (. کارلسون نیز بر اين باور است که چون چشم8951ساروخانی، ) اند سال اشاره نموده 9-9

های سنی گوناگون دارای فرهنگ و انديشه متفاوت هستند،  شود و افراد در گروه افراد با باال رفتن سن دگرگون می

 89( همچنین به باور نیلسون8918ناصحی و همکاران، ) تفاوت سنی بر ماندگاری زناشويی تأثیر خواهد گذاشت

ديدگاه  :اند دو نظريه وجود دارد کرده خود ازدواج تر از  ( درباره رضامندی زناشويی زنانی که با مردان مسن8338)

از ديدگاه اجتماعی اين زنان  ، اماداند سختی ممکن می روانکاوی، دستیابی به رضامندی زناشويی را در اين زنان به 

های انجام شده در زمینه  توان گفت گرچه بررسی طور کلی می  فرصت بهتری برای دستیابی به رضامندی دارند. به

اند که نزديک  ها بر اين باور بوده اند اما تقريباً تمامی آن های يکسانی را گزارش نکرده اوت سنی زن و شوهر يافتهتف

در پیوند زناشويی را فاصله سنی زياد زن و شوهر،  تأثیر دارد امابودن سن همسران در استواری پیوند زناشويی 

تواند بر استواری پیوند  رمان مشترک، تحصیالت باال و... میوجود دلبستگی، آ البته، دادخواهد قرار معرض آسیب 

 زناشويی تأثیر بگذارد.

 های زندگی و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین آموزش مهارت

های زندگی بر افزايش سازگاری  توان بیان نمود که آموزش مهارت می 9با توجه به مندرجات جدول  

های زندگی نحوه  توان بیان داشت که با آموزش مهارت يافته میاين وجین تأثیر داشته است. در تبیین زناشويی ز

های زندگی  ارتباط مؤثر به زوجین آموخته شد و آيین امر به بهبود تعامالت زوجین کمک کرد. با آموزش مهارت

ر رفتارهای تعاملی بعدی بر سازگاری شان از طريق تأثیرشان ب های شناختی پاسخ کهها ياد داد  زوجین، به آن

توان اظهار داشت، تأثیر مستقیم  های حاضر می . مطلب ديگری که در تبیین فرضیهردگذا زناشويی افراد تأثیر می

زاست. همچنین فراگیری مهارت حل مسئله باعث ارائه  های مهارت زندگی در کنترل شرايط ناخشنود و بحران مؤلفه

ها از زندگی زناشويی  گام وقوع مشکل و در نتیجه افزايش میزان رضايت و خشنودی آنراهکارهای مؤثر، در هن

                                                           
13
. Nelson 
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های  ها و موقعیت تنها خانواده را در مقابل چالش های کنترل خشم و استرس نه شود. تسلط زوجین بر مهارت می

دهد نتیجه  ا افزايش میز  ها را جهت رفع و حل رويدادهای استرس کند، بلکه میزان توانايی تر می نامطلوب مقاوم

های  ( همسويی دارد. يافته8953) وسیله علی محمدی های انجام شده به حاصل از آزمون اين فرضیه با نتايج پژوهش

ها و الگوهای ارتباطی سالم  داد که همسرانی که در روابط خود با يکديگر از مهارت حاصل از پژوهش وی نشان می

کنند. اين نتیجه بیانگر اين حقیقت است که  ردی بهتر و سازگارتر عمل میکنند در مشکالت بین ف استفاده می

ای همچون مهارت همدلی، ارتباط مؤثر و شیوه درک متقابل  دوستانه های زندگی بر مفاهیم نوع  های مهارت آموزه

سنی زوجین  ورزند. در واقع اهداف آموزشی زندگی در راستای کاهش تأثیر متغیر مدت ازدواج و تفاوت تأکید می

مثال مهارت همدلی  عنوان  در سازگاری زوجین است. به  ياد شدههای  و در نهايت افزايش اثربخشی آموزش مهارت

  شود و حس نوع های گوناگون می ها و احترام به ديدگاه باعث ارتقاء سطح درک فرد از ديگران، تحمل تفاوت

ر با آموزش نحوه صحیح تعامالت بین فردی و شیوه حل کند. مهارت ارتباط مؤث دوستی را در افراد تقويت می

 شود. تعارضات، موجب افزايش سازگاری می

 

 ها: محدودیت

 ها توسط پژوهشگر گر و مزاحم و عدم کنترل برخی از آن تأثیر برخی از متغیرهای مداخله

 ها: پیشنهاد

 ها تر در مراکز مشاوره ديگر استان اجرای چنین پژوهشی در سطح گسترده. 

 ها همچون مدارس و نیز افراد آماده ازدواج. های زندگی در سطح زيرساخت آموزش مهارت 

 صورت فردی و گروهی های زندگی برای زوجین به سازمانی با موضوع مهارت های برون برگزاری کارگاه. 

 مشاوره خانوادگی هبررسی اثربخشی اين آموزش با ديگر مداخالت در زمین. 
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