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ن مقطع اثر بخشي آموزش ارتباط مؤثر بر رضايت زناشويي در مادران دانش آموزا

  ابتدايي شهرستان خرم آباد

  1زينب مرادي

  2 شفيع آباديعبداهللا

  3منصور سوداني

  چكيده

هاي ارتباط مؤثر بر رضايت  آموزش، هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي  

  . بود رستان خرم آبادشه زناشويي مادران دانش آموزان دوره ابتدايي

نفر از مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي به صورت تصادفي  80در اين تحقيق 

، كنترل تقسيم شدند دوگروه گواه ودو گروه نفره  20گروه  4اي انتخاب و به  چند مرحله

ابزار اندازه گيري پرسشنامه رضايت زناشويي انريج بود كه پس از اجراي پيش آزمون 

پس ، ها ارتباط موثر در گروه، اي جلسه 9 و پس از مداخله آموزشي، روهبر چهار گ

ها از روش آماري تحليل  براي تجزيه و تحليل داده. آزمون براي چهار گروه انجام شد

. / .>5pو از سطح معني داري با آلفاي ) (MANAOVA(واريانس چند متغيره اي مانوا 

اي ارتباط موثر باعث افزايش رضايت ه دهد كه آموزش استفاده شد نتايج نشان مي

مسائل  هاي فرعي مربوط به زناشويي شده است ولي با توجه به خرده مقياس ها فرضيه

روابط خانوادگي و دوستان و ، اوقات فراغت، مديريت مالي، ارتباط زناشويي، شخصيتي

مربوط به روابط جنسي و حل تعارض رد  هاي فرضيهجهت گيري مذهبي تاييد شدند و 

 . شدند
 

                                        
1
 كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اهواز 

2
 باطباييدانشگاه عالمه ط استاد 

3
 چمران اهوازشهيد هيئت علمي دانشگاه  

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 87 زمستان – هفدهمشماره 
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  كليد واژه ها 

  رضايت زناشويي، ارتباط موثر

 

  مقدمه 

و  دهد ازدواج يك امر اجتماعي است كه پايه و اساس ارتباط را تشكيل مي

شعائر و عشق ، آيين، در آن مرد و زن از طريق يك نيروي رمزي ناشي از غرايز

يايي را به به هم جذب مي شوند به طور آزادانه و كامل تسليم هم شده تا واحد پو

  . )1384، به نقل از احمدي و همكاران1975، 1النديس(. عنوان خانواده ايجاد نمايند

ارتباطات ميان فردي اساس و شالوده هويت و كمال انسان و مبناي اوليه 

پيوند وي با ديگران است ارتباطات مؤثر موجب شكوفايي و بهبود كيفيت روابط 

ارتباطات غير مؤثر مانع شكوفايي انسان اين در حالي است كه . شود ميافراد 

  . )1384، اديب راد و همكاران(. مي كند روابط را تخريب، شده

با ديگران پيوند برقرار ، شود تا هويت پيدا كند انسان درگير ارتباط مي

امكانات  درضمن مشكالت خود را رفع و. تر كند پيوندهاي خود را عميق كند و مي

ا براين اساس زندگي وخوشبختي انسان را همين بن. كند موجود را كشف مي

ارتباطات ميان فردي خود حيات بخش . دهد هاي ميان فردي تشكيل مي ارتباط

  . )1998، 2وود( روابط هدفمند است

خانواده چيزي بيشتر از مجموعه افرادي است كه در يك فضاي فيزيكي و 

كال گوناگون ديده امروزه خانواده در اش، روان شناختي با هم مشاركت دارند

در داخل چنين . شوند تلقي مي 3فرهنگي - شود كه هر كدام يك سيستم اجتماعي مي

دوام و متقابل به يكديگر گره با، هاي عاطفي قدرتمند افراد به وسيله حلقه، سيستمي

                                        
1
 Landis 

2
 wood 

3
 Sociol-cultural 
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ورود به اين سيستم سازمان دهي شده از طريق ازدواج يا تولد . خورده اند

  ) 1384، نظري(. صورت مي گيرد

تواند دست مايه شادي ويا منبع بزرگ رنج وتألم  ارتباطات زناشويي مي

اميد به روزي كه احساس فرد درك شود يا . شود عشق ازاميد شروع مي. باشد

ارتباط به زن وشوهر اين امكان را . پذيرفته شود وارتباط دلپذيري به وجود آيد

 از كالت شان را حل كنند ومش، دهد كه با يكديگربه بحث وتبادل نظربپردازند مي

 زوج هاي كه نتوانند با يكديگرارتباط برقرار كنند در. نيازهاي هم آگاهي پيدا كنند

  . )1998، 1النگ يانگ و( گيرند يك وضعيت نا مشخص قرار مي

بجاي درمان به آموزش مي پردازد اين برنامه ، برنامه آموزش روابط مؤثر

هاي مشخص از جمله ادگيري مهارت به جاي درمان با حل مشكل مشخص بر ي

گوش ، درك خود و افراد نزديك خود، خود ابزاري، چگونگي غني كردن رابطه(

  . ) 1383، ترجمه قراچه داغي، مك كي و همكاران( تاكيد مي كند) . .. دادن

عمل كردن به ، ط مؤثر مي تواند براي حل صدمات گذشتهارتباآموزش 

شدن با شكست هاي زندگي در آينده مورد صورت مؤثر در زمان حال و مواجه 

   ) 1385، ترجمه بهاري، ميلر و همكاران(. استفاده قرار گيرد

در واقع تحقيق حاضر در پي آنست كه حقايق مربوط ارتباط موثرو 

كه اين شناخت حائز اهميت است زيرا بيشتر ، را بشناسد رضايت زناشويي

هاي متفاوتند و  كه داراي فرهنگاند  از كشورهاي ديگر به دست آمده، تحقيقات

در آن كشورها با خانواده و زندگي ، احتماالً روابط خانوادگي و حدود و ثغور آن

در نتيجه تعميم آنها براي كشورمان صحيح . خانوادگي در كشورمان متفاوت است

هاي  با توجه به اينكه در كشور ما در اين زمينه پژوهش، به عالوه. رسد به نظر نمي

  . لذا الزم است اين تحقيق صورت گيرد، صورت گرفته است اندكي

                                        
1
 young, & long 
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 : سابقه تحقيق

بررسي و مقايسه عوامل موثر « در تحقيقي تحت عنوان ) 1374(موسوي -  

، گارگران شهر تهران، كارمندان، بر رضامندي زناشويي در سه گروه پزشكان

ارضاي ، آداب و سنن اجتماعي، نشان داد كه عوامل اقتصادي اعتقادات مذهبي

ارضاي جنسي و تفاهم و توافق فكري زوجين بر سازگاري زناشويي نقش ، عاطفي

  . موثري دارند

در تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان رضايت زناشويي ) 1379(مرادي -

زوجهايي كه با خانواده اصلي زندگي مي كنند و زوجهايي كه جدا و مستقل زندگي 

زير در ميزان رضايت زناشويي زوجها  كنند به اين نتيجه رسيد كه عوامل مي

  : موثرند

ابزار ، ارتباط با اقوام و دوستان، مسئوليت پذيري، تقسيم كار، تفاهم اخالقي

دارا بودن شغل و ، عدم دخالت خانواده زوجين، تحصيالت و طبقه اجتماعي، محبت

 در اين تحقيق اگر چه بين زوجهايي كه با خانواده اصلي، داشتن فرزند، درآمد

كردند تفاوت معني داري  زندگي مي كردند و زوجهايي كه جدا و مستقل زندگي مي

وجود نداشت اما زوجهاي مستقل رضامندي زناشويي بيشتري نسبت به 

  . زوجهايي كه با خانواده اصلي زندگي مي كردند داشتند

تأثير  )1384( همكاران به نقل از قليلي و )1978( 1اپستين و جكسون -

ه مدت ارتباط بر روي زوجها را در مقايسه با درمان بينشي بررسي آموزش كوتا

اي را در  افزايش قابل مالحظه، نتايج حاصله نشان داد كه آموزش ارتباط. كردند

آميز در مقايسه با درمان بينشي و عدم ارائه درمان و كاهش  هاي جرأت خواستدر

مدلي نمره داده شده اي را در ه زيادي رادر حمالت ونيز افزايش قابل مالحظه

بطور معني ، توسط همسر نسبت به گروه كنترل ايجاد كرد هر دو درمان بطور

                                        
1
 Jackson 
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بطور كلي آموزش ارتباط به تغيرات وسيع تري . عدم توافق را كاهش دادند، داري

از ارتباط زناشويي نسبت به درماني بينشي  در رفتار كالمي زوجها و دريافشان

  . منجر شد

ثر بخشي آموزش مهارتهاي گوش دادن فعال را مورد ا) 1981( 1گارلند-

در ، زوجهاي كه درزمينه اين مهارتها آموزش ديده بودند. ارزيابي قرار دارد

  . ادراكاتشان از نگرشها و احساسات همسر بطور معني داري دقيق تر بودند

در يك مطالعه طولي دريافت كه ) 1384به نقل از نظري  )1991( 2ماركمن

 4ويي زوجين كه در برنامه بهبود بخشي ارتباط شركت كرده اند در رضايت زناش

  . سال بعد از پايان دوره نسبت به گروه كنترل باالتر است 5تا 

دريافت زوجيني كه در برنامه بهبود )1991(3در پژوهش ديگري بالمبرگ

  . بخشي ارتباط شركت كرده اند تمايل بيشتري به رضايت و خوشحال بودن دارند

سال  40نيز به مطالعة زوجيني پرداختند كه )  1993(  4سون و بلنتونرابين

هاي يك ازدواج شان را چنين برشمرده  آنان خصيصه. گذشت از ازدواجشان مي

  : بودند

  همخواني ) د ارتباط مناسب) ج تعهد) ب صميميت) الف

  به بحث گذاشتن جهت گيريهاي مذهبي ) ه

ه به افزايش رضايت زناشويي منجر مؤلفه هايي ك، برحسب نظر اين مؤلفان

هويت ، جهت گيريهاي مشابه مذهبي، تفاهم، تقابل، عشق: به اين قرارند، شوند مي

  . منعطف بودن و همخوان بودن يا خلوص داشتن، اميدواري، پيدار، شخصي

                                        
1
 GorLand 

2
 Markman 

3
 Blumberg 

4
 Robinson & Blanton 
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  : هاي تحقيق فرضيه 

دران آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي ما -

  . شود آموزان مقطع ابتدايي مي دانش

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ1فرضيه 

 . شود ميزمينه مسايل شخصيتي مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ2فرضيه 

  . شود مييي مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي زمينه ارتباط زناشو

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ3فرضيه 

  . شود ميزمينه حل تعارض زناشويي مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ4فرضيه 

  . شود ميوزان مقطع ابتدايي زمينه مديريت مالي مادران دانش آم

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ5فرضيه 

  . شود ميزمينه اوقات فراغت مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ6فرضيه 

  . دشو ميزمينه روابط جنسي مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ7فرضيه 

  . شود ميزمينه فرزند پروري مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ8فرضيه 

  . شود ميزمينه روابط خانوادگي و دوستان مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت زناشويي در : 1ـ9فرضيه 

 . شود ميزمينه جهت گيري مذهبي مادران دانش آموزان مقطع ابتدايي 
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  روش

در اين پژوهش از روش تحقيق تجربي طرح پيش آزمون و پس آزمون با 

گروه هاي آزمايش و گواه به روش تصادفي معادل . گروه گواه استفاده شده است

، قبل از اعمال مداخله هاي تجربي در مورد گروه هاي آزمايش و گواه شدند و

. پيش آزموني در باره آنها اجرا شد و پس آزموني نيز در پايان مداخله اجرا گرديد

تفاوت بين پيش آزمون و پس ازمون هر گروه از نظر معني دار بودن آماري مورد 

  . بررسي قرار گرفت

استان لرستان و گرفتن  زش وپرورش كلاداره آموبتدا با مراجعه به ا

گيري تصادفي مرحله اي از دو ناحيه آموزش  به روش نمونه، مجوز تحقيق

پرورش ناحيه دو و از بين مدارس ابتدايي يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه 

به مدارس مورد نظر مراجعه نموده  پسرانه نيز به روش تصادفي انتخاب نموده و

، ماهنگي الزم به عمل آمد و از مادران دعوت به عمل آمدوبا مديران آن مدارس ه

نفر به صورت  80و، در جلسه اول پرسشنامه رضايت زناشويي را پر كردند

آزمايش و دو گروه كنترل  نفره دو گروه 20، گروه 4تصادفي انتخاب شدند و به 

در جلسه اول توجيحات كامل در زمينه چگونگي تشكيل كالسها به . تقسيم شدند

 ساعت 2هفته و هر هفته  9و در طول  86و دوره آموزشي در بهار ، عمل آمد

و در . در مدارس مربوطه برگزار گرديد) 4تا  2وبعدازظهر  11تا  9ساعت صبح (

آخرين جلسه نيز هر دو گروه كنترل و آزمايش پرسشنامه رضايت زناشويي را 

 . ودش ميخالصه اي از جلسات آموزشي در زير بيان . پر كردند

هر هفته يك بار و به مدت دو ساعت  جلسات برنامه آموزش ارتباط موثر 

  . شود ميبرگزار 

آشنايي گروه با هم و با رهبر گروه آشنايي اعضاء گروه با : جلسه اول

  . و اجراي پيش آزمون، اهداف و اثرات آموزش ارتباط موثر در زندگي، اصول
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با (خود شناسي ، وانع ارتباطم، تعريف ارتباط و ارتباط موثر: جلسه دوم

  . )توجه به نقش عوامل دروني در ارتباط

  . )گفتن(هدف آموزش مهارتهاي صحبت كردن گويا: جلسه سوم

  . انتقاد و راههاي مواجه با آن با تاكيد بر نقش احترام به خود: جلسه چهارم

توجه مثبت و گوش ( هدف آموزش مهارت گوش دادن پذيرا: جلسه پنجم 

  . )بازگوئي شنيده ها (وعبارت سازي مجدد، ان جمله هاي كاملبي) كردن

 نحوه و محدوده خود )ابراز احساسات(خود آشكارسازي : جلسه ششم

و  بيان انتظارات و خواسته ها، مثبت آن بر بيان احساسات اشكارسازي و تاثير

  . ارتباط غير كالمي

نان در امور آموزش چگونگي ارتباط با فرزندان و كمك به آ: جلسه هفتم

  . تحصيلي

كنار آمدن با ، كنار آمدن با برافروختگي، كنار آمدن با خشم: جلسه هشتم

و همچنين موضوع آزاد با توجه به ، شخص خشمگين با تاكيد بر همسر خشمگين

  . در كالس شركت كننده گان، نظرات

الزم به ذكر است كه در هر جلسه مباحث به صورت گروهي مورد بحث و 

ار گرفته و در پايان هرجلسه به سئواالت گروه پاسخ داده شد ودر بررسي قر

  . صورت نياز به مشاوره فردي اين مهم نيز انجام گرفت

  . جمع بندي و پاسخ به سئواالت و اجراي پس آزمون: جلسه نهم

سئوالي  47فرم كوتاه  براي سنجش رضايت زناشويي از پرسشنامه انريچ  

ترجمه شده و در پژوهشهاي ) 1379(سط ثنايي اين پرسشنامه تو. استفاده شد

  . زيادي به عنوان ابزاري پايا و معتبر به كار رفته است
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  ها هيافت

هاي  صهاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخ يافته: هاي توصيفي يافته) الف

حداكثر و حداقل براي متغير مورد مطالعه در ، انحراف معيار، آماري مانند ميانگين

  . ارائه شده است 1ر جدول اين پژوهش د
 

  ) پيش ازمون ـ پس آزمون(نتايج اثرات بين آزمودني ها از لحاظ نمرات تفاضل) 1جدول(

  مؤلفه هاي رضايت زناشويي گروههاي آزمايش و گواه

  متغيرها  ميانگين  گروه
  مجموع 

  مجذورات

  درجه 

  آزادي

  ميانگين 

  مجذورات
F  

  سطح

  pمعني داري

سائل از ميت رضا  -43/1  آزمايش

  شخصيتي
31/165  1  31/165  15/7  009/0  

  33/0  گواه

از ارتباط  رضايت  -93/0  آزمايش

  زناشويي
25/151  1  25/151  03/12  001/0  

  62/0  گواه

 از حل رضايت  -23/1  آزمايش

  تعارض زناشويي
05/6  1  05/6  811/0  371/0  

  22/0  گواه

از مديريت  رضايت  -68/2  آزمايش

  مالي
80/28  1  80/28  04/4  048/0  

  20/0  گواه

از اوقات  رضايت  -55/2  آزمايش

  فراغت
45/92  1  45/92  86/5  018/0  

  20/0  گواه

از روابط  رضايت  -13/1  آزمايش

  جنسي
207  1  207  05/1  308/0  

  -58/0  گواه

از  رضايت  -67/1  آزمايش

  فرزندپروري
25/61  1  25/61  69/4  033/0  

  -48/0  گواه

از روابط  رضايت  -25/2  آزمايش

خانوادگي و 

  دوستان

05/48  1  05/48  91/6  010/0  
  -10/0  گواه

 از جهت رضايت  -50/1  آزمايش

  گيري مذهبي
05/42  1  05/42  53/4  036/0  

  -90/0  گواه
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مالحظه مي شود كه بين مادران گروه آزمايش و  1همان طور كه در جدول 

، ارتباط زناشويي، ه از لحاظ مؤلفه هاي رضايت از مسائل شخصيتيگروه گوا

روابط خانوادگي و دوستان و جهت ، فرزند پروري، اوقات فراغت، مديريت مالي

هاي رضايت از حل تعارض  و مؤلفه، تفاوت معني داري وجود دارد) گيري مذهبي

- 3رضيه هاي بنابراين ف. زناشويي و روابط جنسي تفاوت معني داري وجود ندارد

به عبارت ديگر آموزش روابط مؤثر با توجــه به . .تأييد نمي گردد 1-6و  1

ميانگين هاي مؤلفه هاي ياد شده مادران گروه آزمايش نسبت به ميانگين دانش 

. موجب افزايش مؤلفه هاي مذكور در گروه آزمايش شده است, آموزان گروه گواه

 . تأييد مي گردد) 1-6و  1-3بجز (  1-9تا  1-1بنابراين فرضيه هاي 

براي تجزيه و تحليل يافته هاي : تحقيق هاي فرضيهيافته هاي مربوط به ) ب

، تحليل واريانس چند متغيري مانوا، پژوهش از آزمون گروه هاي مستقل

روشهاي آلفاي كرونباخ و تنصيف جهت محاسبه ضرايب ، كواريانس يك راهه

  . درج شده اند 3و2تايج اين تحليل در جداول ن. پايايي استفاده به عمل آمده است

  

) پيش آزمون و پس آزمون(مستقل براي مقايسه تفاضل  t نتايج آزمون: 2جدول 

  ميانگين نمره رضايت زناشويي گروه هاي آزمايش و گواه

  ميانگين  گروه  متغير
  انحراف

  معيار

  درجه

  آزادي
t  

  سطح

 pمعني داري

  رضايت زناشويي
  94/30  -32/18  آزمايش

78  75/3-  0001/0  
  11/9  78/0  گواه

نشان داده شده است بين مادران گروه آزمايش  2همان طور كه در جـدول 

از لحاظ رضايت زناشويي تفاوت =p) 0001/0(درسطح معني داريو گروه گواه 

الزم به توضيح است . بنابراين فرضيه اول تأييد مي گردد. معني داري وجود دارد

گواه با توجه به  كه پايين بودن نمره تفاضل در گروه آزمايش نسبت به گروه
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نحوه نمره گذاري مقياس رضايت زناشويي بيانگر افزايش متغير ياد شده مي 

در نهايت مي توان اظهار داشت كه آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش از . باشد

، ارتباط زنانشويي، از مسائل زناشويي رضايت زناشويي در مؤلفه هاي رضايت

، رضايت از فرزند پروري، رضايت از اوقات فراغت، رضايت از مديريت مالي

رضايت از جهت گيري مذهبي شده است ، رضايت از روابط خانوادگي و دوستان

  . ولي بر دو مؤلفه حل تعارض و روابط جنسي تاثيري نداشته است

  

  روي نمرات تفاضل ) مانوا(ند متغيري نتايج تحليل واريانس چ: 3جدول 

  مؤلفه هاي رضايت زناشويي گروههاي آزمايش و گواه) پيش ازمون ـ پس آزمون(

  نام

  آزمون
  0F  خطاDF00  فرضيهDF0  مقدار

  سطح

  pمعني داري

  043/0  07/2  70  9  211/0  آزمون اثر پياليي

  043/0  07/2  70  9  789/0  آزمون المبداي ويلكز

  043/0  07/2  70  9  267/0  آزمون اثر هتلينگ

  043/0  07/2  70  9  267/0  آزمون بزرگترين ريشه روي

، مالحظه مي شود سطوح معني داري همه آزمونها 3همان طور كه درجدول 

بيانگر آن هستند كه بين مادران گروههاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكي از 

، ي داري وجـود داردتفاوت معن) مؤلفه هاي رضايت زناشويي(متغيرهاي وابسته 

در ، از آزمون اثرات بين آزمودني ها  نتـــايج حاصل، براي پي بردن به تفاوت

  . نشان داده شده است 1جدول 
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  بحث و نتيجه گيري

در اين پژوهش سعي شده است تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا 

براي پاسخ تواند باعث افزايش رضايت زناشويي شود؟  آموزش ارتباط مؤثر مي

به اين پرسش يك فرضيه اصلي و نه فرضيه فرعي تدوين و مورد بررسي قرار 

هاي فرعي در  فرضيه اصلي و كليه فرضيه همانطور كه مالحظه كرديد. گرفت

رضايت از ، ارتباط زنانشويي، هاي رضايت از مسائل زناشويي مورد مؤلفه

رضايت از ، پروري رضايت از فرزند، رضايت از اوقات فراغت، مديريت مالي

ولي بر دو مؤلفه  رضايت از جهت گيري تاييد شدند، روابط خانوادگي و دوستان

  . حل تعارض و روابط جنسي تاييد نشدند

آموزش ارتباط مؤثر موجب افزايش رضايت كه  فرضيه كلي دال بر اين بود

 فرضيه اصلي با توجه به. شود ميزناشويي مادران دانش آموزان دوره ابتدايي 

كه نتايج اين تحقيق . تأييد گرديد p/= 0001(با سطح معني داري  2هاي جدول  يافته

فنل ، )1983(ويت گن ، )1981(گارلند ، جمله بررسيهاي ازتحقيقات متعددي با نتايج 

لوئر و همكاران ، )1993(رابينسون و بلنتون ، )1994(الرسون و هولمن ، )1993(

، ))1384(ليلي ق، ) 1381(حاجي ابول زاده  و بررسيهاي 1991(كرادوك ، )1990(

عرفاني ، )1376(مهدويان ، )1379(مرادي ، )1373(سليماني ، )1383(فرح بخش 

  . همسو است، )1380(ذوالفقاري ، )1374(موسوي ، )1383(صادقي ، )1378(اكبري 

مهارتها و فرايندهاي ، با توجه به اينكه توان گفت مي در تبين اين فرضيه

و  مؤثرتر و كارآمدتر رد، سازد كه با دقت بيشتر افراد را قادر مي، اصرفتاري خ

دهند زوجهايي كه  نشان مي، و همچنين مطالعات ميلر و همكاران، بدل كنند

آموزند چگونه تعارض ها و اختالفات خود را به طور مؤثر و كارآمد حل و  مي

د مي توانند به زندگي بيشتر از زوجهايي كه فاقد چنين مهارتهايي هستن، فصل كنند

و با توجه به ، )1385، ترجمه بهاري، ميلر و همكاران(مشترك ادامه بدهند 

مادراني كه در كالسهاي ارتباط مؤثر ، آموزشهاي داده شده در اين پژوهش
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نسبت به - در پرسشنامه رضايت زناشويي انريج  -شركت كردند نمرات باالتري

اين مهم نشان دهنده ، كسب نمودند، دندمادراني كه در كالسها شركت نكرده بو

باشد و نشان  ارتباط و همبستگي مثبت بين نتايج اين تحقيق و تحقيقات فوق مي

در روابط مادران و رضايت كلي آنان ، موثر ارتباطدهنده اينكه كالسهاي آموزش 

 . در زناشويي تأثير مثبت داشته است

جه به آموزشهاي ارائه با تو كهتوان گفت  مي هاي فرعي در تبين فرضيه

زنان شناخت پيدا كردند كه ويزگيها و رفتارهاي همسرانشان را بيشتر درك ، شده

، بخصوص در مسائل اقتصاديكنند و احساسات و نگرشها و اعتقادات خود را 

واضح و با صداقت براي همسران خود بيان نمايند ترجيحات شخصي خود را با 

انطباق و انعطاف پذيري و  هنگ كنند وخانواده و بخصوص شوهران شان هما

آموزش ديدند كه چگونه در  و همچنين شتري در اين مورد كسب نمودنديبتوافق 

اين شناخت را پيدا كردند كه حد و  وامور تحصيلي به فرزندان خود كمك كنند 

كه جايگزين رابطه با  حدود رابطه با خويشاوندان خود را بدانند تا آنجائي

اعضاي خانواده  و با توجه به حفظ استقالل خود رابطه خوبي با همسرشان نگردد

نگرشها و احساسات و بالخره آموزش ديدند كه و بستگان و فاميل داشته باشند 

و عالئق خود را نسبت به مسائل مذهبي را با صداقت بيان كنند و اعتقادات و 

مورد اعتقادات احساسات شوهران خود را نيز دريابند در نتيجه تفاوت كمتري در 

و در نهايت آموزش اين عوامل باعث رضايت بيشتر آنان در مذهبي خواهند داشت 

  . زندگي زناشويي شده است

هاي حل تعارض و روابط جنسي و علل تاييد نشدن اين  اما در تبين فرضيه

  : توان چنين بيان كرد دو فرضيه مي

هر چند به طور ، نداي به تعارض دار هر كدام از صاحب نظران رويكرد ويژه  

ستيز و تقابل از عوامل اساسي تشكيل دهنده ، كلي مفاهيم ناسازگاري عدم توافق

، ادراكات، ي ديدگاهها تواند در زمينه شوند اين عدم توافق مي تعارض محسوب مي
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در مورد تعارض دو ديدگاه متداول . عواطف و نيازها رخ دهد، رفتارها، تمايالت

اي  كه نظريه( 1ديدگاه سنتي، ز جنبه اي به آن مي پردازندوجود دارد و هر كدام ا

هاي  داند و بر پيامد بحران مي غالب است تعارض را موجب افت و تخريب و مسبب

؛ بنابراين جهت گيري اين ديدگاه درمان و حل مخرب و معايب آن تمركز دارد

رات اختالف ادراك و نظ 2از طرف ديگر ديدگاه تعامل. باشد سريع تعارض مي

مختلف و عدم توافق در تصميمات را موجب بهبود و رشد و رفع تمايض و عامل 

 . ) 1384(به نقل از قليلي و همكاران ، 1383بهارستان  (داند  بوياي و تحرك مي

ابتدا به پيامدهاي مثبت و آنگاه به  بر همين اساس و در تبين اين فرضيه

  . شود مي تعارض زناشويي پرداخته تأثيرات سوء

اصطالح بهره برداري از )  2001( 5و تريت، 4به نقل از ويكز، 1982(  3ترنر

زوج از  تعارض را عنوان مي كند و آن را فرايندي فعال و پويا در جهت استفاده

به نظر وي تعارض . و بسنده نكردن به حل مشكل تعريف مي نمايد تعارض

رض از نظر ترنر عبارتند بت تعاكاركرد مث. مولد و عامل رشد باشد، تواند مثبت مي

  : از

  بهره گيري از انرژي به جاي سركوب آن -1

  ، استفاده اخالقانه از تعارض در جهت رشد پرسش ها و آراي جديد -2

  ، برمال شدن احساسات و افكاري كه تاكنون مخفي مانده اند -3

  ، خلق شيوه هايي نوين براي مديريت تعارض توسط زوجين - 4

  ، رت در رابطهارزيابي مجدد قد - 5

  ، خلق يك فضاي همكاري و مشاركت - 6

                                        
1
 Traditional 

2
 Interactional 

3
 Terner 

4
 Weaks 

5
 Treat 
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  يادگيري ديدي منطقي نسبت به مسائل  -7

  مذاكره دوباره در مورد قراردادهاي ديرين و تغيير انتظارات در رابطه  -8

رواني و ، هاي جسميرات مخرب تعارض مي توان به پيامددر زمينه تأثي

ثر افراد تعارض در روابط را بي نهايت اك، از لحاظ رواني. اي آن اشاره نمود رابطه

تعارض با خطر فزاينده انواع اختالالت . )2001، هالفورد(كنند  تنش زا تجربه مي

سوئ مصرف مواد خصوصاً در ، رواني از جمله افسردگي خصوصاً در زنان

مشكالت رفتاري فزاينده در فرزندان ناكارآمدي جنسي در هر دو جنس و ، مردان

ليلي و قبه نقل از ، 1989، 1افارل(ات رفتاري پسران ارتباط دارد فخصوصاً اختال

  . ) 1384همكاران 

و با توجه به مطالب ذكر شده در مورد كاركردهاي مثبت تعارض وهمچنين 

صداقت در بيان ، در آموزش مؤثر به آموزش ابراز احساسات با توجه به اينكه

احتماالًٌ ، پرداخته شده است ... خواسته ها صحبت كردن و گوش دادن فعال به هم

  . دليلي بر رد فرضيه فوق مي باشد

با توجه به ، توان گفت شدن آن مي در تبين اين فرضيه و علت رد

امكان مطرح ، فرهنگي و گروهي برگزار شدن كالسهاي آموزشي هاي محدويت

تواند  و اين مي، شدن مشكالت و مسائل جنسي به طور آشكار در كالس نبود

نتوانسته تاثيري در رضايت از روابط جنسي را  اين برنامه شد بر اينكهدليلي با

داري بين دو گروه گواه و آزمايش مشاهده  افزايش دهد بنابراين تفاوت معني

  . نگرديده است

اي خاص انجام گرفته است  با توجه به اينكه اين پژوهش بر روي جامعه

زيرا افزايش دامنه ، جرا شودها و مناطق ديگر نيز ا شود در جامعه پيشنهاد مي

تواند در پيشگيري بسياري از مشكالت خانوادگي و از هم  چنين تحقيقاتي مي

                                        
1
 Ofarrell 
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ضمناً ، پاشيدگي خانوادگي و از هم پاشيدگي كانون گرم خانواده مؤثر باشد

  . توانند از اين پژوهش استفاده كنند مشاوران خانواده مي

  

 كتابنامه

، غالمرضا، دهشيري. مجتبي، اديب راد. سماعيلا، مهدوي. نسترن، راد اديب -

مقايسه بين باورهاي ارتباطي زنان مراجعه كننده به مراكز قضايي و ، )1384(

شماره هر تهران، فصلنامه خانواده پژوهي، زنان مايل به ادامه زندگي مشترك ش

  . 84تابستان ، دو

ي ارتباطي با بررسي تأثير آموزش مهارتها، 1381، نسرين، زاده ابول حاجي -

. رفتاري بر ميزان سازگاري زناشويي زوجين ساكن شهر كرج- رويكرد شناختي

  . دانشگاه الزهراء. پايان نامه كارشناسي ارشد

بررسي رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده با ، 1380، محبوبه، ذوالفقارپور -

  . رضامندي زناشويي زنان كارمند و خانه دار شهر تهران

بررسي تفكرات غير منطقي بر اساس رويكرد ، 1373، اكبر علي، انسليماني -  

دانشگاه : تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، شناختي بر رضايت زناشويي

  . تربيت معلم

، آموزش مهارت هاي ارتباط زناشويي. نانالي. االم و. فيليس ميلر. شراد ميلر-

  . انتشارات رشد، 1385زمستان ، ترجمه فرشاد بهاري

ر در سازگاري زناشويي بررسي عوامل شخصيتي موث، 1383، سعيد، صادقي -

  . 1384/ 30/1تاريخ  187هفته نامه فرهنگ و پژوهش شماره . شهر اصفهان

بررسي مشكالت مربوط به صميميت زوجين و ، 1378، معصومه، اكبري عرفاني-

تربيتي و  دانشكده علوم، دانشگاه الزهرا، تاثير ارتباط درماني زوجين بر آن

  . روانشناسي
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مقايسه ميزان اثربخشي فنون زوج درماني نظريه . ،1383، كيومرث، فرح بخش-

، پايان نامه دكتري، گالسر تركيبي از آن در كاهش تعارضات زناشويي، اليس

  . تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي

جين در زوج درماني گفتگوي زو. مريم، فاتحي زاده. احمد، احمدي. زهره، قليلي -

  . 40و39سال يازدهم شماره ، فصلنامه تازه هاي روان درماني، حل تعارضات

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي زناشويي بر  ،1379، مهناز، مرادي-

  . دانشگاه الزهراء. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، رضايت زناشويي

، ثرمهارت هاي زناشوييرابطه مؤ، كيم پالك، پاتريك، ماتيو فانتيك، مك كي -

  . شباهنگ: تهران، 1383، ترجمه مهدي قراچه داغي

. يسه عوامل موثر بر رضايت زناشوييبررسي و مقا. 1374، رقيه، موسوي -

  . دانشگاه تربيت معلم، پايان نامه كارشناسي ارشد

بررسي تاثير آموزش ارتباط بر رضامندي زناشويي و ، 1376، فاطمه، مهدويان -

  . انستيتو روان پزشكي تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، انيسالمت رو

مهارت هاي ارتباط . واكمن. دانيال ب، نانالي، االم و، فيلسيس، ميلر، شراد، ميلر -

، 1385، حرف زدن و گوش دادن به همديگر ؛ ترجمه فرشاد بهاري: زناشويي

  . رشد: تهران

بررسي تأثير برنامه بهبود بخشي ، 1384، شكوه، نوابي نژاد. علي محمد، نظري -

فصلنامه علمي پژوهشي  ،ارتباط بر رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل

  . 1384بهار . انجمن مشاوران ايران
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