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ارتباطي پيش از ازدواج بر بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي 
  افزايش رضايت زناشويي پس از ازدواج

 1عليــرضا جعفري 

  چكيده 
هاي ارتباطي زوجين پيش از ازدواج بـر افـزايش رضـايت     پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر بخشي آموزش مهارت

بدين منظور از ميان زوجين عقد كرده در دفاتر ثبت ازدواج سه ماهـه  . زناشويي زوجين پس از ازدواج انجام شده است
در دو گروه آزمـايش و كنتـرل بصـورت تصـادفي     زوج به طور تصادفي انتخاب و  40شهر كرج تعداد  1386اول سال 

متغير مستقل قرار گرفتند و طي هشت جلسه بـه آنهـا آمـوزش     تأثيرهاي گروه آزمايش تحت  آزمودني. جايگزين شدند
سه ماه پس از ازدواج، زوجين هر دو گروه به پرسشـنامه رضـايت زناشـويي انـريچ     . هاي ارتباطي آموخته شد مهارت

هـا   براي تجزيه و تحليل داده. باشد يق مورد استفاده در اين پژوهش پس آزمون با گروه كنترل ميطرح تحق.پاسخ دادند
هـا   نتايج تجزيه و تحليل داده. هاي دو گروه استفاده شد مستقل براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميانگين Tاز آزمون 

فرضـيه پـژوهش در سـطح    . ويي زوجين بودهاي ارتباطي در افزايش رضايت زناش حاكي از اثر بخشي آموزش مهارت
% 95فرضيه پژوهش در سطح مؤلفـه رضـايت از روابـط جنسـي     . نشد تأييدمؤلفه روابط اجتماعي خانواده و دوستان 

هـاي   در مجموع يافتـه .شد تأييداطمينان % 99همچنين فرضيه پژوهش در سطح مؤلفه حل تعارض با . شد تأييداطمينان 
  . هاي ارتباطي در افزايش رضايت زناشويي زوجين است آموزش مهارتپژوهش حاكي از اثر بخشي 

  هاي كليدي واژه
  هاي ارتباطي ـ رضايت زناشويي ـ پيش از ازدواج  مهارت 

    

                                                 
ــروه روان  1 ــأت علمـــــي گـــ ــو هيـــ ــكده عضـــ ــي، دانشـــ ــالمي وا  شناســـ ــگاه آزاد اســـ ــاني، دانشـــ ــوم انســـ ــر                 ي علـــ حـــــد ابهـــ
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  مقدمه 
به عنوان يك سيستم اجتماعي، شامل گروهي از افراد است كه از طريق ازدواج، » خانواده«

ايـن سيسـتم و سـازمان اجتمـاعي در     . كننـد  توليد مثل و پرورش فرزندان با هم زندگي مي
  .طول تاريخ، نقش حياتي براي رشد و پيشرفت و اجتماعي شدن نوع انسان ايفا كرده است

ترين سازماني است كه بستر ساز رشد و رفاه جسـمي، روانـي و اجتمـاعي     خانواده بدون شك مهم
  ). 1996 ،وود(كودك و عامل رسيدن وي به تعادل فيزيكي و رواني و اجتماعي است 

هـاي فرهنگـي بـه طـور طبيعـي در       هـا و ارزش  اجتماعي شدن و آشنايي با قوانين، نقـش 
و كودك در تعامالت ابتدايي خود با خانواده به ) 1987وتر و گيل، (گيرد  خانواده صورت مي

به همين دليل هم از دير بـاز عملكـرد خـانواده مـورد     . شود يك موجود اجتماعي تبديل مي
  ).1382، ترجمه موسوي، 1993والش، (ن شناسان بوده است توجه روا

رويداد ازدواج ورود به مرحله جديدي از زندگي است كـه بخـش بسـيار مهمـي از حيـات      
چگونگي آغاز و شكل گيري روابط در رفتارهـا و  . گيرد فردي و اجتماعي هر فرد را در بر مي

مثبـت يـا    تـأثير و فرزندان را تحـت  تواند زوجين  برخوردهاي بعدي آنها اثر گذار است و مي
  . منفي خود قرار بدهد

در ميان متغيرهاي كنترل شده، كيفيـت ازدواج را بـه عنـوان      (Hughes&style)هوگز و استايل
به نقـل از السـول و   (كنند  ترين عامل پيش گويي كننده بهداشت رواني افراد متأهل مطرح مي قوي

تنها در سطح سالمت روانـي زوجـين، بلكـه در سـالمت      كيفيت رابطه زناشويي نه). 1991السول، 
هـاي روان شـناختي    در اكثـر آسـيب  . گذارد مي تأثيرهاي اجتماعي آنها  رواني فرزندان و ساير نقش

هاي نابسامان مطرح  خانواده تأثيرهايي از  حتي اختالالتي كه نقش عوامل ژنتيك محرز گرديده، رگه
توانـد در   منـدي زناشـويي مـي    اختن به عوامل مؤثر در رضـايت بنابر اين بررسي و پرد. گرديده است

  ).1372مالزاده، (اي داشته باشد  مفهوم پيش گيري نقش عمده
. با توجه به آن چه گفته شد سيستمي كه بيش از همه بر رفتار فرد اثر دارد، خانواده است

هنجـار افـراد را نيـز    در واقع خانواده نه تنها رفتارهاي سازشي و بهنجار، بلكـه رفتارهـاي ناب  
محـيط خـانواده توجـه دارنـد نشـان       تـأثير هاي خانواده درماني كه به  نظريه. دهد شكل مي

ايـن الگوهـا بـه    . كنـد  دهند كه چگونه هر فرد نقشي را در مجموعه نظام خانواده ايفا مي مي
، كمـك  درك ما از اين كه چرا فرزندان يك خانواده غالباً تا حد زيادي با هم متفاوت هستند

اين نگرش خانواده را يك سيستم تلقي كرده و فرد بيمار را تنها معلوم يـا شـناخته   . كند مي
مينـوچين، ترجمـه   (شـود   ي ناموفق بودن نظام خانواده محسوب مـي  داند كه نشانه شده مي
  )1375ثنايي، 
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بـا دارا  هاي ارتباطي مناسبي با يكديگر دارند، عالوه بر اين كـه   هايي كه مهارت عموماً زوج
شـوند، رضـايت زناشـويي     هاي زناشويي كمتري مواجه مي با تعارض مسألهبودن توانايي حل 

كنند و در نتيجه تعارضات خـود   باالتري نيز دارند و از روابط خود احساس لذت بيشتري مي
  .كنند را به فرزندان فرافكني نمي

  بيان مسئله
ترين و مؤثرترين عوامل در تداوم يك زندگي موفـق، سـالم و    رضايت زناشويي يكي از مهم

مندي زناشويي متخصصين توافق  در شناسايي عوامل مؤثر در رضايت. شود شاد، محسوب مي
باشد كه  هاي خاصي در طرفين مي نظر دارند كه موفقيت در ازدواج مستلزم توانايي و مهارت

از طرف ديگر بايد توجه داشـت كـه   . باشد هاي ارتباطي و حل مسئله مي يكي از آنها، مهارت
اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تغييرات خاصـي را در نگـرش بـه ازدواج و انتظـارات      تحولّات

  ).1376زماني منفرد، (طرفين از زندگي مشترك ايجاد نموده است 
هاي زنـدگي و   ي جنبه گردد كه در همه ارتباط نا مؤثر موجب فاصله بين فردي عميقي مي

هاي الزم براي شـروع و ادامـه    عدم استفاده از مهارت. شود هاي جامعه تجربه مي همه بخش
تواند منجر به تنهايي، بيماري جسمي و فشار رواني، احساس  زندگي زناشويي لذت بخش مي

زمـاني منفـرد،   (شود  عدم صالحيت و نارضايتي شغلي، مشكالت خانوادگي و حتي مرگ مي
1376.(  

هاي سوگيرانه و نادرسـت، روابـط غلـط، عـالوه بـر       نا اميدي از بهبود روابط زوجين، بينش
گذارد، بي ترديد ساختار خانواده را نيز متزلزل  اثرات سويي كه بر ارتباطات بين همسران مي

تزلزل خانواده نيز بر سـالمت روان كودكـان و رشـد طبيعـي و سـالم آنهـا اثـرات        . نمايد مي
بر اين اساس توجه به خانواده و بهبود روابط زوجـين كـه الگـوي    . گذارد جاي مي مخربي بر

  ).1382عامري، (رسد  اصلي و اوليه زوجين هستند، ضروري به نظر مي
بالعكس زماني كه روابط زوجين مبهم، متعارض يا دو پهلو باشد، يكديگر را درك نكننـد و  

توانـايي حـل مشـكالت و توافـق بـر سـر        هاي ديگري ارزشي قايل نباشـند،  يا براي خواسته
موضوعاتي از قبيل روابط جنسي رضايت بخش، نحوه معاشرت و رفـت و آمـد بـا خويشـان،     

ي خـرج كـردن پـول،     گوش دادن به يكديگر، گذراندن اوقات فراغت، تربيت فرزندان و نحوه
 نداشته باشند، در نتيجه احساس دوري و عدم تفـاهم كـرده و ممكـن اسـت در جسـتجوي     
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هايي باشند كه هيچ كمكي به آنها نكرده و باعث بدتر شـدن وضـعيت    دست يابي به راه حل
  .شود

سؤال اصلي اين است كـه  . بنابراين بخش مهم ارزيابي خانواده كيفيت روابط زناشويي است
كننـد ؟ در واقـع آنهـا بايـد يكـديگر را       آيا شركاي ازدواج از روابط خود احساس رضايت مي

رابطه زناشويي بايد بر اساس اطمينـان و احتـرام متقابـل    . و حمايت نمايندسيراب، تصديق 
عالوه بـر ايـن هـر يـك از     . باشد كه در اين امر عوامل عاشقانه و صميميت نيز دخالت دارند

زوجين نيازمند همسر با كفايت و آگاهي هستند كه بتواند به موقع به حل تعارضات موجـود  
  ).1382و دهقاني،  باركر، ترجمه دهقاني(بپردازد 

  تحقيق  اهميتضرورت و 
ترين موضوعات در زمينه رضـايت زناشـويي مطـرح     مشكالت ارتباطي امروزه به عنوان يكي از مهم

دهند كـه غالـب    كنند كه روابط، ماتريسي را شكل مي مطرح مي) 1994(كاپالن و سادوك . شود مي
منبع آسايش، پيونـد، خشـنودي و همچنـين    روابط . كنند مردم زندگي را در محدوده آن سپري مي

  ).1378رفيعي و رضاعي، (منبع تعهد، مسؤليت و اختالف هستند 
تواند بر مفهوم بهداشت رواني داشـته باشـد،    با در نظر گرفتن نقشي كه رابطه زناشويي مي

ي روابـط   توانـد اقـدام مهمـي در حيطـه     مندي زناشويي مي شناسايي عوامل مؤثر در رضايت
  .يدآ  بشمار زناشويي

اي براي محققين در يافتن عوامل مؤثر در  انگيزه جوامعاز طرف ديگر افزايش آمار طالق در 
طالق يك مشكل اجتماعي حساس بـا پيامـدهاي   . مندي زناشويي شده است ثبات و رضايت

فـاورز، مانتـل، اولسـون،    (جدي براي سالمت رواني و جسمي همسران و فرزندان شده است 
1996.(  
رسد با جا به جـايي نقـش و گـاه بـا      ي اخير به نظر مي هاي ايراني در چند دهه انوادهدر خ

محوريـت و  . اغتشاش نقش مواجه هستيم و اين مهم به داليـل متعـدد اتفـاق افتـاده اسـت     
رسـد نقـش    ها در خانواده ايراني نسبت به سابق بيشـتر شـده و بـه نظـر مـي      مديريت خانم

اي بـودن   ها اكثـراً تمايـل بـه هسـته     خانواده. تر شده استمحوري مرد در خانواده كم رنگ 
هاي الزم براي يك زندگي مستقل را كسب كرده باشـند و روز   دارند، بدون اين كه مكانيسم

يابـد، در نتيجـه نـرخ ازدواج     به روز مقدمات تدارك مادي يك زندگي مسـتقل كـاهش مـي   
كوشش براي پيشگيري و درمـان ايـن   . يابد كاهش يافته و روز به روز آمار طالق افزايش مي

  )1382عامري، (رسد  امر مشكل به نظر مي
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هـا در جهـت تسـهيل ازدواج     هـا و سياسـت   در موقعيت فعلي جامعه ما كه بسياري برنامـه 
جوانان متمركز شده است، ضروري است كه براي ساختن يك ازدواج موفق نيـز، جوانـان را   

  .آماده تر و آگاه بسازيم
هـاي خاصـي    ها و توانمنـدي  موفق عالوه بر امكانات و تسهيالت به مهارت زندگي زناشويي

هـا گـام مـؤثري     تـوان در شـناخت ايـن توانـايي     هايي مي نياز دارد و با انجام چنين پژوهش
شـود كـه امـروز بـا يكـديگر پيمـان        جامعه فرداي ما به دست افرادي سـاخته مـي  . برداشت

ران فردا، محصـول تربيـت و پـرورش ايـن افـراد      سازندگان و خدمت گذا. بندند زناشويي مي
توانـد راه گشـايي بـراي     هـاي انجـام گرفتـه در زمينـه ازدواج مـي      بنابراين بررسـي . هستند

  ).1373صافي، (سازندگان فرداي جامعه باشد 
هاي شغلي، اجتمـاعي و تربيتـي افـراد     از سوي ديگر بسياري مواقع، اجراي موفق مسؤليت

وقتـي افـراد بـا تشـنج خـاطر و رضـايت       . گيـرد  ويي آنها قرار مـي تحت الشعاع رضايت زناش
پردازند، فقدان انرژي و تمركـز حـواس و    زناشويي پايين به انجام بسياري از وظايف خود مي

بنـابراين  . شـود  گاهي كمبود انگيزه و از دست دادن هدف مانع از ايفاي نقش مؤثر آنهـا مـي  
مهـدويان،  (شـود   رفت جامعـه محسـوب مـي   رضايت زناشويي گاهي عامل ضروري براي پيش

1376.(  
مبنايي براي روابط بعدي يك زن و شـوهر  ) زمان عقد(از آنجايي كه روابط پيش از ازدواج 

رود  خشت اول چون نهاد معمار كج، تا ثريـا مـي   "رود، و بر اساس اين گفته كه  به شمار مي
جـود نارضـايتي زناشـويي و    ضروري است پيش از اين كه زن و شوهر به دليل و "ديوار كج 

عدم سازگاري مناسب و برقراري روابط مطلوب و رضايت بخـش و گـاهي بـه خطـر افتـادن      
بهداشت رواني زوجين يا اختالالت رواني، رفتاري، يا اجتماعي، در فرزندان تصميم و تغييـر  
 روابط خود ترسيم كنند و نسبت به برخي عواقب رفتارهاي ناپخته و نـا آگـاه كـه در طـول    

  . زندگي با آن مواجه خواهند شد، اطالعات الزم را كسب كنند
هاي شخصيتي پايگـاه   با وجودي كه هر يك از زوجين در زندگي زناشويي بر اساس ويژگي

اجتماعي، تحصيالت، سن، فرهنگ، و الگوهاي رفتاري آموخته شـده، برخوردهـاي خـاص و    
هـا   ها ريشه اصلي مشكالت و نزاع انوادهمنحصر به فردي را با يكديگر دارند، اما در بسياري خ

هاي الزم  پس همسراني كه در شروع زندگي مهارت. هاي يكسان است مشابه و داراي راه حل
آموزند، عالوه بر افزايش عـزت نفـس خـود و     براي پيشگيري و رفع مشكالت احتمالي را مي
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هاي زندگي و خود  يتروابط زناشويي رضايت بخش توان و قابليت بيشتري را براي ديگر فعال
  . شكوفايي خواهند داشت

  اهداف تحقيق
  : اهداف اين تحقيق عبارتند از

  . هاي ارتباطي در افزايش رضايت زناشويي زوجين بررسي اثر بخشي آموزش مهارت -1
  .هاي حل تعارض در افزايش رضايت زناشويي زوجين بررسي اثر بخشي آموزش مهارت -2
رضـايت بخـش در افـزايش رضـايت زناشـويي      بررسي اثر بخشي آمـوزش روابـط جنسـي     -3

  .زوجين
بررسي اثر بخشي آمـوزش روابـط اجتمـاعي بـا خـانواده و دوسـتان در افـزايش رضـايت          -4

  .زناشويي زوجين
هاي ارتباطي در اين تحقيق شامل هشت حيطه آمـوزش افـزايش آگـاهي از خـود،      مهارت

ديگري و زندگي مشترك، آموزش گوش دادن فعال، آمـوزش كنتـرل عواطـف و هيجانـات،     
هاي حل تعارض، آموزش روابـط اجتمـاعي بـا خـانواده و      آموزش ابراز وجود، آموزش مهارت

  . باشد مي مسألهرتهاي حل دوستان، آموزش روابط جنسي و آموزش مها
هايي به منظور بهبود  كانون توجه بسياري از روانشناسان و مشاوران حوزه خانواده يافتن راه

بخشيدن به روابط خانوادگي سالم و شناسايي عوامل خطر سـاز در زمينـه آسـيب شناسـي     
  . هاست رواني خانواده

مشترك در جلوگيري تعارضـات   ها در شروع زندگي هاي آموزشي و آماده سازي زوج برنامه
بسيار  تأثيرهاي درون خانوادگي  و اختالالت روان شناختي بزرگساالن و كودكان و كشمكش

  . مثبتي خواهد داشت
منـدي زناشـويي و    هدف آرماني اين تحقيق با تكيه بر منطق پيشگيري در افزايش رضايت

   .باشد ها و در نهايت جامعه مي تأمين بهداشت رواني خانواده

  :ها فرضيه
انـد،   هاي ارتبـاطي را دريافـت كـرده    هايي كه آموزش مهارت ميانگين نمرات زناشويي زوج -1

  . اند ها را دريافت نكرده هايي است كه اين مهارت بيشتر از زوج
هـاي ارتبـاطي را دريافـت     ميانگين نمرات حل تعارض در زوجينـي كـه آمـوزش مهـارت     -2

  .اند ها را دريافت نكرده مهارت بيشتر از زوجيني است كه اين ،اند كرده
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هـاي ارتبـاطي را دريافـت     ميانگين رضايت از روابط جنسي زوجيني كـه آمـوزش مهـارت    -3
  . اند ها را دريافت نكرده اند بيشتر از زوجيني است كه اين مهارت كرده

ميانگين نمرات روابط اجتمـاعي بـا خـانواده و دوسـتان در زوجينـي كـه تحـت آمـوزش          -4
هـا را دريافـت    اند، بيشتر از زوجيني است كـه ايـن مهـارت    ط قرار گرفتههاي ارتبا مهارت
  .اند نكرده

  هاي ارتباطي  مهارت
هايي است كه زن و شوهر با يادگيري آنها بتوانند روابط خـود را   مهارتهاي ارتباطي، مهارت

حل تعارض، ابراز وجود، كنترل عواطـف و  : هاي بهبود بخشند و در اين تحقيق شامل مهارت
هيجانات، روابط اجتماعي با خانواده و دوستان، گوش دادن فعال، روابـط جنسـي، آگـاهي و    

باشـد و بـا    مـي  مسـأله هاي حل  ها از خود، ديگري و زندگي مشترك، و مهارت شناخت زوج
هاي مرتبط با اين موضـوعات در پرسشـنامه رضـايت     ها در خرده آزمون اي كه آزمودني نمره

  .شود نجيده ميكنند، س زناشويي كسب مي

  پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران 
بررسي رابطـه راهكارهـاي توانمنـد سـازي      "در پژوهشي با عنوان ) 1381(فرزانه صداقت 

نفـر   83رضايت زناشويي را بـر روي   آزمون "خانواده با رضايت زناشويي زوجين در خانواده 
انواده با رضايت زناشـويي زوجـين   اجرا كرد و نتيجه گرفت بين راهكارهاي توانمند سازي خ

  .رابطه معناداري وجود دارد
» عوامل مؤثر بـر رضـامندي زناشـويي   «در تحقيقي با عنوان ) 1382(نتايج بررسي كيوانلو 

تـوان آنهـا را در    عامل بر رضامندي زناشويي مؤثر است كه مي 60دهد كه بيش از  نشان مي
  :چهار طبقه كلي طبقه بندي كرد

سن هنگام ازدواج، فاصله سني زوجين، سـطح تحصـيالت،   (هاي جمعيت شناختي  ويژگي -1
هـاي شـغلي، شـاغل     طبقه اجتماعي هر يك از زوجين، مسايل مالي، شاغل بودن، استرس

هـاي بـين فرهنگـي،     هـاي نـژادي، ازدواج   آن، تقسيم كار، تفاوت تأثيربودن هر دو زوج و 
  ...). دواج، والد بودن يا نبودن، تعداد و فرزندان وازدواج مجدد، زندگي مشترك پيش از از

هـاي   عوامل شخصيتي مؤثر مثل نوروز گرايي، تفاوت(اي فردي  خصوصيات و عوامل زمينه -2
خلـق و خـو، ترجيحـات شخصـي، خـود       ،آن، منبـع كنتـرل   تأثيرو  B,Aشخصيتي تيپ 
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زنـدگي،  مختاري، وابستگي، عاليق جنسي، سبك عاطفي هر يك از طـرفين، نگـرش بـه    
  ...).اهداف شخصي، اسنادها، آرمان سازي، احساس استقالل، نگرش نسبت به جنسيت و

و  مسـأله هـاي حـل    هاي ارتباطي، سبك ، مهارتملّيرفتارهاي تعا(هاي بين فردي  فرآيند -3
اي ميزان عشق بـين زوجـين، كيفيـت رابطـه جنسـي اهـداف        هاي مقابله تعارض كوشش

اعتقادي، سبك دلبستگي زوجـين، آداب خـانوادگي،    مشترك، توافق در مسايل مذهبي و
  ...).همكاري در مراقبت از نوزاد، صميميت، تعهد و

هاي مزمن، فرزند معلـول   افسردگي مادر، بيماري رواني، بيماري(ها و وقايع زندگي زاسترو -4
يا مختل از لحاظ رفتاري، مراقبت از همسر مريض يا معلول، مراقبـت از فـردي مسـن در    

هاي  بدگماني شوهر، بازنشستگي، انسجام خانوادگي، رضايت در طول زندگي، بچه خانواده،
باز گشتي به خانه، دوره آشيانه خالي، نازا بودن، آبستني، خلق و خوي اوليه كودك، دختر 

  ...).و پسر نوجوان داشتن و
سـطح كـارايي خـانوادگي و نتيجـه     «در پژوهشي با عنـوان  ) 1991(ماتيس و كينگ تيل 

هاي  خانواده در حال طالق بررسي و نتيجه گرفتند كه در خانواده 73روي » در طالق داوري
بهـاري،  . (بي قيد با كارايي خـانوادگي هـرج و مـرج گرايانـه داوري در طـالق مـؤثر نيسـت       

1379 .(  
شخصيت را بر رضايت زناشـويي مـورد    تأثير) 1981-1994(ساله  13جان كولين در اين تحقيق 

. ، روابط بين زوجـين را مطالعـه كـرد   ملّيوي با استفاده از دو الگوي تفسيري و تعا .بررسي قرار داد
شخصيت يكي از زوجين بر شيوه نگريستن او به ارتباطشان است  تأثيرالگوي تفسيري نشان دهنده 

گذارد، هم از اين جهـت كـه شخصـيت     مي تأثيرشخصيت از دو جهت بر ازدواج  ملّيو در الگوي تعا
سال بعـد، در مـورد    13و  2وي با تحقيقات پيگيري كه . انگيزد صي را در همسر بر ميفرد پاسخ خا

  .زوجين انجام داد، نتيجه گرفت كه شخصيت هر يك از زوجين با رضايت زناشويي آنان رابطه دارد
هاي آلمـاني را كـه در    ، در يك مطالعه پيگيري سه ساله، يك گروه از زوج)1998(هالوگ 

هاي ارتباطي شركت كرده بودنـد، مـورد بررسـي     ازدواج مربوط به مهارت يك برنامه پيش از
سال پس از اجـراي برنامـه، تحـت پيگيـري قـرار       3ها به مدت  در اين مطالعه زوج. قرار داد
هاي شركت كننده در برنامه كه سپس ازدواج كرده بودنـد، در   پس از سه سال زوج. گرفتند

و رفتارهـاي ارتبـاطي مثبـت،     مسـأله توافـق، حـل   ميزان رضـايتمندي از رابطـه زناشـويي،    
  .هاي معناداري را با گروه مقايسه نشان دادند تفاوت

                           PREPدر يـــك برنامـــه پيشـــگيري و پربـــار ســـازي رابطـــه ) 2002(اســـكات و لـــو 

(Prevention & Relationship Enhancement)    هـا در كسـب    را بـراي كمـك بـه زوج
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 12اند كه اين كارگاه آموزشي  هاي مرتبط با موفقيت زناشويي به كار برده ها و نگرش تمهار
دهد كه ارتباطات  نتايج تحقيق آنها نشان مي. ها استفاده شده است ساعته براي آموزش زوج

هاي بعد از شركت در اين برنامـه   هاي گروه مقايسه در طول سال مثبت را در مقايسه با زوج
  .ددهن گزارش مي

  نتيجه تحقيق 
هاي ارتباطي است و متغيـر وابسـته    متغير مستقل در اين تحقيق عبارت از آموزش مهارت

  . كند اي است كه فرد در رضايت زناشويي كسب مي در اين تحقيق شامل نمره
براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميزان رضايت زناشويي بين دو گروه، ميانگين نمرات پس 

براي دو گروه مستقل مورد مقايسه و تجزيـه و تحليـل قـرار     tمون آماري آزمون از طريق آز
  . ها رد يا قبول شد گرفت و با استفاده از نتايج آزمون فرضيه

  جامعه آماري
 1386جامعه آماري تحقيق حاضر عبارت از كليه زوجهايي است كه در سه ماهه اول سال 

  :هاي زير هستند ويژگياند و داراي  در دفاتر ازدواج كرج عقد كرده
  .تحصيالت زن و مرد كمتر از ديپلم نباشد -1
  . زن و شوهر قبالً ازدواج ديگري نداشته باشند -2
 35و سـن مـردان بيشـتر از     25بيشتر از ازدواج نكرده باشندو سن زنان زن و شوهر قبالً  -3

  .سال نباشد

  نمونه و روش نمونه گيري
به اين . اي انتخاب شد ري تصادفي چند مرحلهدر اين تحقيق گروه نمونه از طريق نمونه گي

هـاي   صورت كه ابتدا شهر كرج به دو منطقه شمال و جنوب شهر تقسيم شد و از دفتر خانه
دفتر خانه بطور تصادفي انتخاب شد و از هر كدام  2ازدواج و طالق در هر منطقه شهر كرج 

براي اين تحقيق را داشـتند  عقد كرده بودند و شرايط الزم  86زوج كه در سه ماهه اول  10
. بطور تصادفي انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند

نفر براي هر  15زوج اين بود كه براي پژوهشهاي با روش آزمايشي حداقل  20دليل انتخاب 
  ).1379دالور (گروه توصيه شده است 
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  ابزار پژوهش 

  )پرسشنامه انريچ(پرسشنامه رضامندي زناشويي 
كردنـد   ، از آنجا كـه احسـاس مـي   )1996به نقل از اولسون، (، )1985(اولسون و همكاران 

آنان » حلقوي پيچيده « مشكالت زندگي زناشويي، داراي ابعاد وسيع تر و بيش تر از الگوي 
هاي تجربـي، در قالـب    بر اساس يافته ملّييك شيوه ع) 2000گلدنبرگ و گلدنبرگ، (است 

عامري، (ارائه كردند ) پر بار سازي و پرورش رابطه، ارتباط و رضامندي(ودني به نام انريچ آزم
1381.(  

هـاي قـوت و پـر     هاي بالقوه مشكل زا يا شناسايي زمينه اين پرسشنامه براي ارزيابي زمينه
هـايي   همچنين از ايـن پرسشـنامه بـراي تشـخيص زوج    . رود باري رابطه زناشويي به كار مي

به عالوه، ايـن پرسشـنامه بـه    . شود كه نياز به مشاوره و تقويت رابطه خود دارند استفاده مي
معتبر در تحقيقات متعددي براي بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده قرار  عنوان يك ابزار

  ) 1397بنايي، . (گرفته است
سؤالي، پرسشـنامه مـورد    125سؤالي و ديگري  115اين آزمون داراي دو شكل است يكي 

سؤالي اقتباس  115سؤال دارد كه توسط آقاي سليمانيان از فرم  47استفاده در اين تحقيق 
  :خرده مقياس دارد 11 شده است

  مباحث شخصيتي. 3                      مندي زناشويي  رضايت. 2                                 تعريف آرماني. 1
  مديريت مالي . 6                                                           حل تعارض . 5                           ارتباط  . 4
  فرزندان و فرزند پروري . 9                                           رابطه جنسي . 8         هاي اوقات فراغت  فعاليت .7

  جهت گيري مذهبي . 11                   خانواده و دوستان. 10

  و پايايي پرسشنامه انريچ اعتبار
رات غيـر منطقـي بـر نارضـايتي     تفكـ  تأثيربا عنوان بررسي ) 1373(در تحقيق سليمانيان 

به دسـت   93/0زناشويي، ضريب اعتبار اين پرسشنامه به صورت ضريب آلفا محاسبه و عدد 
سؤال كه از همبستگي نسبتاً بـااليي برخـوردار بودنـد، انتخـاب      47در تحقيق نامبرده، . آمد

  .به دست آمد 95/0ضريب آلفا محاسبه گرديد كه ضريب اعتبار  مجدداًشده است و 
بررسي رابطه ميان رضايت از زندگي زناشـويي و  «با عنوان ) 1375(در تحقيق مير خشتي 

سؤال انتخاب شد و ضريب آلفاي كرونباخ كـه نشـان دهنـده اعتبـار،      48نيز » سالمت روان
به  92/0ز افراد نمونه انجام شد و برابر انفر  60ثبات و همساني دروني آزمون است، بر روي 
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حتوايي آن نيز توسط تعدادي از صاحب نظران در رشـته مشـاوره، مـورد    روايي م. دست آمد
  .قرار گرفته است تأييد

، در بخش پيش تحقيق براي محاسبه پايايي پرسشنامه انريچ، )1376(در تحقيق مهدويان 
اجرا گرديـد و نتـايج   ) به فاصله يك هفته(نفر زن و روش بازآزمايي  15نفر مرد به  15روي 

محاسبه ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت، كـه    حاصل به روش 
و براي گروه مردان و زنان برابر  944/0و براي گروه زنان برابر  937/0براي گروه مردان برابر 

  .به دست آمد 94/0

  هاي تحقيق روش تجزيه و تحليل آماري داده

  و گروه آزمايش و كنترلهاي زنان د ل تفاوت ميانگينتقمس tنتايج آزمون : 1جدول 
سطح 
 t  Dfجدول   معناداري

T  محاسبه
شاخص   زنان  شده

  ها گروه  آماري

__  72/1  19  91/0  

08/95  X 27/32  آزمايش  S 
1/105  X 91/37  كنترل  S 

  

هاي رضايت زناشويي مردان دو گروه آزمايش و  مستقل تفاوت ميانگين tنتايج آزمون : 2جدول 
  كنترل

سطح 
  معناداري

 t  Dfجدول 
T  محاسبه

  شده
شاخص   زنان

  آماري
  ها گروه

__  46/2  
53/2  19  71/2  

80/87  X 12/20  آزمايش  S 
4/111  X 01/33  كنترل  S 
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هاي نمرات رضايت زناشويي دو گروه آزمايش و  مستقل تفاوت بين ميانگين tنتايج آزمون : 3جدول 
  كنترل

 تعداد  ها گروه
n 

  ميانگين

X 

انحراف 
  معيار

S

درجه 
  آزادي

df

t
محاسبه 
 شده

t  
  جدول

سطح 
 معناداري

زوجين گروه 
  49/27  92  20  آزمايش

گروه زوجين   5%  68/1  2  38
  27/36  26/108  20  كنترل

هـاي نمـرات كـل پرسشـنامه رضـايت       بدست آمده از تفـاوت ميـانگين   t كه اينبا توجه به 
يكدامنه جدول با درجه  t كه اينباشد و با توجه به  مي 2زناشويي دو گروه آزمايش و كنترل 

 تأييـد % 5گيريم فرضيه تحقيق ما در سطح  باشد، پس نتيجه مي مي 68/1برابر با  38آزادي 
  .شود و فرض صفر رد مي

هـاي   ، ميانگين نمرات رضايت زناشويي زوجين كه آموزش مهارت%95بنابراين با اطمينان 
ت زناشويي زوجين است كـه ايـن   اند بيشتر از ميانگين نمرات رضاي ارتباطي را دريافت كرده

  .اند ها را دريافت نكرده آموزش

هاي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در خرده  مستقل تفاوت بين ميانگين tنتيجه آزمون : 4جدول 
  مقياس حل تعارض

 تعداد  ها گروه
n 

 ميانگين

X 

انحراف 
  معيار

S

درجه 
  آزادي

df

t
محاسبه 
 شده

t  
  جدول

سطح 
  معناداري

زوجين گروه 
  01/0  45/2  51/2  38  41/1  4/2  20  آزمايش

  22/2  58/3  20 زوجين گروه كنترل
هـاي نمـرات زوجـين در دو     به دست آمده از تفاوت ميانگين tهاي جدول،  با توجه به داده

  . است 43/2گروه آزمايش و كنترل در خرده مقياس حل تعارض، 
t    بنـابراين از  . ، اسـت 45/2برابـر  % 1در سـطح   38در سطح يك دامنه و بـا درجـه آزادي

اطمينـان  % 99بـاالتر اسـت بـا    % 1يكدامنه جدول در سطح  tمحاسبه شده از  tآنجايي كه 
گيريم ميانگين نمـرات   پس نتيجه مي. كرد تأييدتوان فرض صفر را رد و فرض تحقيق را  مي
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از ميانگين نمرات گـروه كنتـرل   % 99س حل تعارض با احتمال گروه آزمايش در خرده مقيا
  .در همين خرده مقياس باالتر است

هاي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در خرده  مستقل تفاوت بين ميانگين tنتايج آزمون : 5جدول 
  مقياس رضايت از روابط جنسي

  تعداد  ها گروه
n 

  ميانگين

X 

انحراف 
  معيار

S

درجه 
  آزادي

df

t
محاسبه 
 شده

t  
  جدول

سطح 
  معناداري

زوجين گروه 
  61/3  31/2  20  آزمايش

زوجين گروه   05/0  69/1  92/1  38
  79/2  82/2  20  كنترل

هـاي نمـرات خـرده مقيـاس رضـايت از       بدست آمده از تفاوت ميانگين t كه اينبا توجه به 
يكدامنه  tباشد و با مقايسه اين عدد با  مي 90/1روابط جنسي در دو گروه آزمايش و كنترل 

گيريم فرضيه تحقيق  باشد، پس نتيجه مي مي 69/1، كه برابر با 38در جدول با درجه آزادي 
  .شود مي و فرض صفر رد تأييد 05/0ما در سطح 

توان گفت ميانگين نمـرات خـرده مقيـاس رضـايت از روابـط       مي% 95بنابراين با اطمينان 
انـد بيشـتر از ميـانگين     هاي ارتباطي را دريافت كـرده  جنسي در زوجيني كه آموزش مهارت

  .اند ها را دريافت نكرده نمرات خرده مقياس روابط جنسي در زوجيني است كه اين آموزش

هاي نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در خرده  مستقل تفاوت بين ميانگين tآزمون نتيجه : 6جدول 
  .مقياس روابط اجتماعي با خانواده و دوستان

 تعداد  ها گروه
n 

  ميانگين

X 

انحراف 
  معيار

S

درجه 
  آزادي

df

t
محاسبه 
 شده

t  
  جدول

سطح 
  معناداري

زوجين گروه 
  7/1  12/3  20  آزمايش

زوجين گروه   --  68/1  61/0  38
  79/3  52/3  20  كنترل

هاي نمرات زوجـين   بدست آمده براي بررسي معناداري تفاوت ميانگين t كه اينبا توجه به 
يكدامنه با  tباشد و  مي 61/0دو گروه در خرده مقياس روابط اجتماعي با خانواده و دوستان 
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جدول  tمحاسبه شده از  tاست بنابراين  68/1برابر % 5در جدول در سطح  38درجه آزادي 
گيريم بين ميانگين نمرات زوجين  پس نتيجه مي. شود مي تأييدپايين تر است و فرض صفر 

گروه آزمايش و كنترل در خـرده مقيـاس روابـط اجتمـاعي بـا خـانواده و دوسـتان تفـاوت         
  .شود ض تحقيق رد ميمعناداري وجود ندارد و فر

  تفسير نتايج 
دهد كه نمره كل رضايت زناشويي در مرداني كه مورد آموزش قـرار   نتايج تحقيق نشان مي

ولـي تفـاوت    (a=%1)اند نسبت به گروه كنترل از تفاوت معنـاداري برخـوردار اسـت     گرفته
اداري هاي رضـايت زناشـويي زنـان در دو گـروه كنتـرل و آزمـايش از تفـاوت معنـ         ميانگين

  .برخوردار نيست

  :فرضيه اول
انـد   هاي ارتباطي را دريافت كرده ميزان نمرات رضايت زناشويي زوجيني كه آموزش مهارت

  . اند هايي است كه اين آموزش را دريافت نكرده بيشتر از زوج
هـاي نمـرات    مستقل بدست آمده از تفاوت ميانگين tبيانگر آن است كه مقدار  – 3جدول 

از لحاظ آماري معنا دار است  38و با درجه آزادي  99/0ايش و كنترل در سطح دو گروه آزم
% 99شـود يعنـي بـا     و اين بدان معني است كه فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق پذيرفته مي

هـاي ارتبـاطي پـيش از ازدواج در گـروه آزمـايش       توان گفت كه آموزش مهارت اطمينان مي
نمرات رضايت زناشويي ايـن گـروه از زوجـين و گـروه      توانسته است تفاوت معناداري را بين

  .كنترل ايجاد كند

  :فرضيه دوم
هـاي ارتبـاطي را    ميانگين نمرات خرده مقياس حل تعارض در زوجيني كه آموزش مهارت

 8جـدول  . انـد  هـا را دريافـت نكـرده    اند بيشتر از زوجيني است كه اين مهـارت  دريافت كرده
قل بدست آمده از تفاوت ميانگين نمرات دو گروه آزمايش و مست tبيانگر آن است كه مقدار 

از لحاظ آماري معنادار است و اين بـدان معنـي    38و با درجه آزادي % 99كنترل، در سطح 
تـوان   اطمينان مـي % 99يعني با . شود است كه فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق پذيرفته مي

وانسته است تفاوت معنـي داري را در  ازدواج ت از هاي ارتباطي پيش گفت كه آموزش مهارت
  .نمره مهارت حل تعارض بين نمرات گروه آزمايش و كنترل ايجاد نمايد
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  :فرضيه سوم
هـاي ارتبـاطي را دريافـت     نمره رضايت از روابط جنسي در زوجينـي كـه آمـوزش مهـارت    

گر آن بيـان  9جـدول   .انـد  ها را دريافت نكـرده  اند بيشتر از زوجيني است كه اين مهارت كرده
مستقل بدست آمده از تفاوت ميانگين نمرات دو گروه آزمايش و كنترل در  tاست كه مقدار 

از لحاظ آماري معنادار است و اين بـدان معنـي اسـت كـه      38و با درجه آزادي % 95سطح 
تـوان گفـت كـه     اطمينان مـي % 95يعني . شود فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق پذيرفته مي

باطي پيش از ازدواج توانسـته اسـت تفـاوت معنـي داري را در نمـره      هاي ارت آموزش مهارت
  .رضايت از روابط جنسي بين نمرات گروه آزمايش و گروه كنترل ايجاد نمايد

تـوان از طريـق آمـوزش ارتبـاط و      هايي كه اختالل جنسي خاصي ندارند مـي  در مورد زوج
عشق و عالقه به زوج كمك  هاي حل مسئله، در زمينه صميميت، رفتار جنسي و ابراز مهارت

هاي عاليق، صميميت و بهبـود رفتـار جنسـي ايـن اسـت كـه        دليل پرداختن به زمينه. كرد
انجامد، بلكه به نزديك شدن زوج بـه   ها، نه تنها به كاهش تعارضات مي كاركرد در اين زمينه

  ). 1387، ترجمه قاسم زاده، 1989هاوتون، كرك و همكاران،  (كند  هم نيز كمك مي

  فرضيه چهارم 
هـاي   ميانگين نمرات روابط اجتماعي با خانواده و دوستان در زوجيني كـه تحـت آمـوزش مهـارت    

  .اند ها را دريافت نكرده اند بيشتر از زوجيني است كه اين مهارت ارتباطي قرار گرفته
ميـانگين نمـرات دو    تمستقل بدست آمـده از تفـاو   tبيانگر آن است كه مقدار  -8جدول 

كوچكتر است و  38و با درجه آزادي % 95جدول در سطح  tگروه آزمايش و كنترل از مقدار 
بـه عبـارتي   . شـود  اين بدان معني است كه فرضيه صفر پذيرفتـه و فرضـيه تحقيـق رد مـي    

توان نتيجه گرفت كه برخالف فرض تحقيق بـين ميـانگين نمـرات روابـط اجتمـاعي بـا        مي
  .وستان در هر دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معناداري وجود نداردخانواده و د

  پيشنهادات تحقيق 
اندر كار در امور اجتمـاعي در جهـت    هاي دولتي و غير دولتي دست شود، سازمان پيشنهاد مي .1

مسـلماً بـا بهـره گيـري از     . اي مبـذول دارنـد   هاي خود به اين امر توجـه ويـژه   گيري پژوهش
توان اين موضوع را از ابعاد مختلفي مورد توجه قـرار داد   و مالي بيشتر ميهاي انساني  حمايت

هـا   همچنين انجام چنـين تحقيقـاتي از طـرف سـازمان    . و بسياري از محدوديتها را رفع نمود
  .در سطحي گسترده ممكن سازد وتواند كاربرد يافته  مي
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هـا پيشـنهاد    اده و زوجهاي آمـوزش و پيشـگيري در امـور خـانو     هاي مجري برنامه به سازمان .2
هـاي دل   شود بر اساس مدل و برنامه مشخص و سازمان يافته حركـت كننـد و از آمـوزش    مي

الزمه چنين كاري انجام تحقيقـات متعـدد در   . بخواهي و بدون پشتوانه نظري اجتناب نمايند
مت ها و نهادها به سـ  هاي تحقيقي در اين سازمان اين زمينه است، لذا الزم است جهت گيري

. پيشـگيري از مشـكالت زناشـويي و خـانوادگي باشـد      نهايتاًها و تقويت رابطه آنها و  امور زوج
هاي فردي و اجتماعي، استحكام  طبيعي است براي حفظ سالمت جامعه و پيشگيري از آسيب

اي اسـتوار، وجـود رابطـه     بنياد خانواده امري ضروري است و گام اول در بنـا نهـادن خـانواده   
اي به  ها تدريجاً زمينه با تقويت رابطه زوج. ن زن و شوهر و تقويت رابطه آنها استصميمانه بي
چنين شرايطي . ها قادرند آن را حل نمايند آيد كه حتي در صورت وقوع مشكل، زوج وجود مي

  . تواند به ايجاد كانون گرم براي تربيت فرزندان منتهي شود مي
سـاله و   5در يك فرايند طـوالني مـدت   را حقيق اين ت كه شود به محققان بعدي پيشنهاد مي .3

بخصوص پس از بچه دار شدن اين زوجين انجام داده و رضايت دو گروه آزمايش و كنتـرل را  
  . در اين مدت با يكديگر مقايسه كنند

هـاي ارتبـاطي كـه     شود پژوهشگران با بررسي و كشف عوامل ديگري بجز مهارت پيشنهاد مي .4
ت زوجين باشد، به آموزش آنان و پيشگيري از اين مشكالت اقـدام  تواند زمينه ساز مشكال مي

  . نمايد
توانند عالوه بر آموزش پيش از ازدواج به زوجيني كه قصد بچه دار شـدن دارنـد    محققين مي .5

هاي فرزند پروري را آموزش داده و به مقايسه اين گروه با افرادي كه تحت آموزش  نيز، مهارت
  .داند، بپرداز قرار  نگرفته

هـاي ارتبـاطي پـيش از ازدواج بـر سـازگاري       اثر بخشي آموزش مهارت تأثيرتحقيق در مورد  .6
  .زناشويي زوجين نيز از مواردي است كه نياز به بررسي دارد

هاي ارتباطي بر اساس تحقيق مذكور نقش مؤثري در رضـايت زناشـويي    از آنجايي كه مهارت .7
هـا بـر سـالمت روانـي همسـران در دوران       رتاين مها تأثيرگذارد، بررسي  زوجين بر جاي مي

  .زناشويي نيز جاي تحقيق دارد
آموزش خود متمايز سازي به زوجين و بررسي نقش آن در رضايت زناشويي نيـز   تأثيربررسي  .8

  . موضوعي است كه كمتر در مورد آن تحقيق شده است

  ها  پيشنهادهايي بر اساس يافته
هاي ارتباطي پـيش   نتايج تحقيق نشان دهنده اثر بخشي آموزش مهارت كه اينبا توجه به  

باشد به زوجيني كه در آستانه شروع زندگي  از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي زوجين مي
هاي عمومي و جلسات خصوصي كه در مراكـز   شود در كالس باشند پيشنهاد مي مشترك مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 47/ فصلنامه علوم رفتاري 

 

هاي ضروري براي ورود به اين  موده و مهارتشود شركت ن مشاوره به اين منظور تشكيل مي
  مرحله مهم زندگي را فرا گيرند 

  هاي پژوهش  محدوديت
ها از شرايط خاص حـداقل تحصـيالت ديـپلم و     از آنجايي كه در اين پژوهش همه آموزش

سـال بـراي آقايـان     35ها و سـن كمتـر از    سال براي خانم 25ازدواج اول و سن پايين تر از 
 . كند نتايج به همه افراد جامعه را محدود مي تعميمد اين شرايط امكان برخوردار بودن
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