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 علوم تربیتی دومین کنفرانس ملی روانشناسی و
Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 بر رضايت زناشويی مهرتهای زندگی اثربخشی آموزش

 3عباس علويان -2عبدالعظیم شهرويي - 1شهريار شهرويي
 هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان،گروه آموزش ابتدايی،شادگان،ايران -1

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی -2

 اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان -3

 

 چكیده:

ناشويي زوحین مراحعه رضايت ز افزايش بر مهارتهای زندگي  بررسي اثربخشي آموزشهش حاضر، هدف پژو       

در  گیرری نمونه که به روش دارزوج مشكل 33 شاملشهرستان شادگان بود. نمونه آماری، کننده به مرکز مشاوره 

نامره رضرايت   ی پرسشوسیله گمارده شدند. ازهر دو گروه به انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گروه گواه. دسترس

ای دقیقره  99ای يک جلسره  هفته، هفته 9آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمايش به مدت زناشويي انريچ، پیش

هر دو گروه آزمرايش و گرواه مرورد پرس      "(، قرارگرفت و نهايتادر معرض متغیر مستقل)آموزش مهارتهای زندگي

 tآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود و بررای تللیرل داده هرا از    آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پیش

استفاده گرديد. نتايج بره دسرت آمرده    (>9991/9p)ر سطح معناداریعاملي د های مستقل و تللیل واريانسگروه

شود. ميگروه کنترل با گروه آزمايش در مقايسه  باعث افزايش رضايت زناشويي آموزش مهارتهای زندگي نشان داد

بر رضايت زناشويي بین دو جنس زن ومرد، تفاوت معني  ي آموزش مهارتهای زندگيمیزان اثربخش بعالوه از للاظ

 د. نشداری مشاهده 

 

 ، رضايت زناشويیرتهای زندگیاکلیدی: مه گاناژو   

 

 
 ،گروه آموزش ابتدايی،شادگان،ايراندانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگانهیات علمی  -4

 انشناسی بالینیکارشناسی ارشد رو -5

 اداره آموزش و پرورش شهرستان شادگان -6
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 مقدمه: 

تمدن جديد و دست آورد های علوم تجربي هر چند برای بشر مفید بود لیكن رنجها و مصائب زيادی را 

نیز با خود به همراه داشت. جنگهای بزرگ جهاني و پیامد های آن، بروز فاصله طبقاتي و فقر ناشي از سیاست 

م های حاکم، باعث بروز بیماری های رواني و ناهنجاری های رفتاری و حتي تهديدهای جدی علیه قوی های نظا

ترين و ريشه دارترين نهاد اجتماعي يعني خانواده گرديد. در چنین فضايي، تالش برای التیام بخشیدن به رنجهای 

شناسي شد و سر انجام مشاوره به بشری آغاز شد. اين روند موجب پیدايش مكاتب و نظريه های گوناگون روان

 عنوان يک ضرورت مطرح گرديد.

خانواده متشكل از دو يا چند نفر است که از طريق ازدواج، تولد و يا فرزند خواندگي، با يكديگر مرتبط 

کنند. خانواده نخستین جايگاه زندگي تربیتي و اجتماعي و اولین آموزشگاه فرد شده و در يک منزل زندگي مي

جانبه گیری شخصیت، خودشكوفايي و سالمت همهتولد است و بیش از هر ملیط ديگری، بر رشد و شكلپس از 

 (.1332توان گفت سالمت جامعه در گرو سالمت خانواده است فرجاد)فرد تاثیر دارد و به جرأت مي

ه طالق هستند، يا سرنوشتهای ختم بوهايي که دچار ناسازگاری،رضايت زناشويي پايیندر کشور ما خانواده

های بزرگ و فراوانند و آمار رسمي و واحدی هم در اين مورد، وجود ندارد. از اين رو برای حل مشكالت و چالش

يعني انطباق بین انتظاراتي که فرد از »1متنوع زندگي کنوني، انسجام و سالمت خانواده و افزايش رضايت زناشويي

 کند، بايد به رويكردهای خانواده درماني رجوع کرد.تجربه ميدارد و آن چه که در زندگي « زندگي زناشويي

خانواده به عنوان سیستم مستلزم تشخیص اين نكته است که روابط شكل گرفته در میان اعضای خانواده  

بیش از حد قدرتمند هستند و سرشار از میزان قابل توجهي از رفتار، هیجان، ارزشها و نگرشهای آدمي است. به 

نند تارعنكبوت، هر رابطه خانوادگي و نیز هر عضو خانواده، برتمام روابط خانواده و تمام اعضاء تاثیر عالوه هما

گذارد. ظهور خانواده درماني با تغییرات چشمگیر در شكل، ترکیب و ساختار خانواده آمريكايي از واحد مي

های تک والدی و دوبار بديل شدن به خانوادهای اولیه به نهاد پیچیده و متنوع مقارن بوده است. برای مثال، تهسته

                          .(1999)گلدنبرگ و گلدنبرگ ، «اج کردهازدو

مهارت حل مسأله برتعارض  رآموزشی( درخصوص تأث2992)الچیزکووبيزر،کوهن،فریکه توسط س يدرپژوهش

مهارت حل مسأله  ین دادند که اجرانشا جيصورت گرفت.نتا يياختالف زناشو یدارا نیزوج يوافسردگ ييزناشو

 داشته است. ييبربهبود وحل تعارضات زناشو یریرچشمگیتأث

 ۀ)شناخت دربارييزناشو یارهایمع نیباعنوان تعامل ب ي( درپژوهش2992)نیورانك ن،بارنتیگردن،بوکام،اپست

 يارتباط یالگوهاشناخت ازازدواج، نیب ۀزوج،رابط 323نمونه متشكل از کي،دريارتباط یازدواج( والگوها

 .   ادد يرا نشان م ييباال يهمبستگ جيکردند که نتا يرا بررس ييزناشو یوسازگار

                                 
1. marital  satisaction   
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 شیب تیوحساس فیضع ييزناشو یسازگار نیگرفتند که ب جهی( ازپژوهش خود نت 2992) گتير ندرویس     

 يجانیه یانگریب نید که بگرفتن جهیخود نت زازپژوهشی(ن2992ازحد به انتقاد رابطه وجود دارد.النگ وآنه رو)

                                                                وجود دارد. يمنف ۀرابط ييناشوز یبا سازگار يجانیه یانگریدرب ييدوسوگرا نیرابطه مثبت وب ييزناشو یوسازگار

هايي که قرار گرفت زوج ( مورد ارزيابي1921)1اثربخشي آموزش مهارتهای گوش دادن فعال توسط گارلند

تر بودند، به داری دقیقها و احساسات همسر به طور معنيدر اين مهارتها آموزش ديده بودند، در ادراکاتشان از نگرش

بررسي تلقیقات قبلي (. در زمینه شخصیت افراد و ثبات رابطه زناشويي، مطالعاتي انجام داد و به 1323ازصائمي)نقل

و  2گابلتر وضعیت مطلوب ازدواج پردانهای عصبي و سطوح پايیباالتر حالتدر ارتباط میان سطوح 

گرايي، راحت (، همبستگي میان پنج ويژگي شخصیتي )عصبي بودن، برون1323(به نقل از صائمي)2991)3رايس

ررسي بودن در گفتار، سازگاری و شرافت اخالقي( و احساساتي بودن به شیوه مثبت و منفي و رضايت زناشويي را ب

کردند نتايج نشان داد برون گرايي و سازگاری و شرافت اخالقي، عوامل مؤثر بر رضايت بودند و عصبي بودن، عدم 

بندی همسران تنها عامل مشخص رضايت و سهولت بیان نیز ارتباطي به کیفیت ازدواج نداشت. در مورد درجه

اساتي بودن نیز دومین متغیر تأثیرگذار بر بخش، منفي و مثبت بودن فرد مقابل و احسکننده ارتباط رضايت

اند و لیكن اين رضايت زناشويي گزارش شد. پژوهشگران تأثیر عاطفه مثبت را در سازگاری زوجین بررسي کرده

 مطالعات به اندازه کافي وسیع نیستند.

رزيابي ( دريافتند، زماني که زوجین رابطه خود را مثبت ا2991) 2وفری 3فینچام، کارني، مک نالتي 

تواند به حل مشكالت در ارتباط با تعامالت روزمره کمک کند کنند )از نظر شناختي( اين طرز تفكر و روش ميمي

دانند، ارزشیابي کلي آنها از و زماني که همسران، طرف مقابل خود را در بروز وقايع منفي مشخص مسئول مي

 (1323شود. )تبريزی،رابطه به مرور زمان ضعیف مي

ساله دريافتند که اسناد دادن همسران در طول  3(، در يک مطالعه 2991و کارني) 6براد بری ینهمچن 

کند. او دريافت اگر همسران رابطه خود را با زمان با تغییرات در رضايتمندی و تجربیات روزمره تغییر مي

شود. مي اسنادهای منفي و نگرشهای منفي شروع کنند در طول زمان باعث کاهش رضايت زناشويي

 (1323)جعفری،

گیری رضايت زناشويي در ابتدای هفته و ثبت وقايع در پژوهشي با اندازه (،2992اوگارسي و هالفورد) 

هايي دارند. آن مثبت و منفي و يادآوری و بازگويي آنها، نشان دادند که زوجها در مورد بازگويي وقايع، سوگیری

                                 
1. Garland 

2.Gable 

3.Reis 

4.Mcnulty 

5. Frye 

6. Bradbury 
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دهند. آورند، همان کساني هستند که رضايت کمتری نشان مييافرادی که بیشتر موارد منفي را به خاطر م

 (1323)تبريزی،

 29(، در تلقیقي اثربخشي زوج درماني رفتاری را در اصالح مهارتهای ارتباطي و حل مسأله در 1923)هالوگ 

ار گرفت. های مربوط به زوجین به صورت ويدئويي ضبط شده سپس مورد ارزيابي قرزوج مورد آزمايش قرارداد. بلث

های تلت درمان، شبیه الگوهايي بود نتايج نشان داد که خانواده درماني رفتاری مؤثر بوده است و الگوهای تعاملي زوج

(،در بررسي دقیق پژوهشهای 2991)1هايمن(.1323شد. )جعفری، که توسط گروههای بدون مشكل نشان داده مي

که مداخالت اثر بخش براساس آموزش زوجها استوار است. در مورد بود به اين نتیجه رسید  299خود که بالغ بر 

شوند.   های ارتباطي معیوب خارج ميآموزند و از شیوههای ارتباطي سالم را مياين آموزشها خانواده و زوجها چرخه

 (1332)خوش نسب ،

   

 پژوهشي  یفرضیه

 بر رضايت زناشويي تأثیر دارد. مهارتهای زندگيآموزش  

 روش تلقیق

پس  -میداني( طرح پیش آزمون  -پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی روش آن نیمه تجربي )آزمايشي 

جامعه آماری در اين های همتا شده استفاده شده است. آزمون با گروه کنترل با آرايش تصادفي در مورد آزمودني

ان شادگان مراجعه کرده بودند. شهرستز مشاوره پژوهش کلیه زوجین دارای اختالفات زناشويي بود که به مرک

طور تصادفي در دو گروه آزمايشي  بهزوج  33بدين منظور های در دسترس بود نمونه اين پژوهش که از نمونه

آزمون روی هر دو به صورت پیش رضايت زناشويي نامهپرسش. ابتدا قرار گرفتند زوج( 13زوج( و گروه گواه )13)

ر معرض متغیر مستقل ای ددقیقه 99ای يک جلسه هفته، هفته 2ش به مدت سپس، گروه آزماي. گروه اجراء شد

گروه پس آزمون بعمل آمد، بعد از اتمام دوره، نتايج پیش  هر دو از "(، قرارگرفت. نهايتا)آموزش مهارتهای زندگي

 . ندآزمون با پس آزمون مقايسه شد

زناشويي انريچ استفاده شده است. اين ز پرسشنامه سنجش رضايت رای بررسي میزان رضايت زناشويي اب 

پرسشنامه به عنوان يک ابزار تلقیق معتبر در تلقیقات متعددی برای بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده قرار 

اولسون از اين پرسشنامه برای  ( هستند.1929، )2کنندگان اين پرسشنامه اولسون و فرينرگرفته است. تهیه

شود به تغییراتي که در طول دوره  حیات ده و معتقد است که اين مقیاس مربوط ميرضايت زناشويي استفاده نمو

                                 
1. Heyman 

2. Chalder , Tong , Diary  

2. Olson, Fournier, & Drunckman. 

929

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 علوم تربیتی دومین کنفرانس ملی روانشناسی و
Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

نامه انريچ را با فرم روايي همزمان پرسش .(1333سلیمانیان، ی ترجمه 1929 ،1اولسون و فرينردهد)آدمي رخ مي

به دست  DFA2 92/9( روايي آن را با پرسشنامه سازگاری زوجي1329ملاسبه کرد و شريف نیا ) 92/9اصلي آن 

گزارش و سلیمانیان نیز با  92/9نامه انريچ را با روش ضريب آلفای کرونباخ ( پايايي پرسش1929آورد. اولسون )

در اين تلقیق برای ملاسبه ضرايب پايايي پرسشنامه از روش  ملاسبه کرد. 93/9روش آلفای کرونباخ پايايي را 

 مي باشد. 33/9و  39/9ه به ترتیب برابر با آلفای کرونباخ و تنصیف  استفاده شده است ک

ارتباط  ،رده مقیاس پاسخ قراردادی، رضايت زناشويي، موضوعات شخصیتيخ 12اين مقیاس شامل 

، بستگان و  هاارت مالي، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسي، ازدواج و بچه، نظزناشويي، حل تعارض

 112فرم اصلي پرسش نامه انريچ  باشد.عقیدتي مي زن و مرد و جهت گیری دوستان، نقشهای مربوط به برابری

 12را در ايران هنجار نمود که  سؤالي 33( در يک کار پژوهشي فرم کوتاه 1333سلیمانیان ) ،سؤالي است. لیكن

 رده مقیاس مذکور را ارزيابي مي کند.خ

 روش اجرا و نمره گذاری پرسش نامه انريچ:

، (3)، نه موافق و نه مخالف(3)، موافقم(2)گزينه است که عبارتند از: کامالً موافقم 2زمون شامل آ گويههر        

 39نمره باالتر از  .است 232. حداکثر نمره آزمودني در اين پرسش نامه برابر با (1)کامالً مخالفم ( و2)مخالفم

نشان دهنده رضايت زياد، نمره های  39ا ت 69نشان دهنده رضايت فوق العاده از روابط زناشويي، نمره های بین 

نشان دهنده عدم رضايت نسبي و  39تا 39نشان دهنده رضايت نسبي و متوسط، نمره های بین  69تا  39بین 

، 32، 36، 33سؤاالت: "ضمنانشان دهنده نارضايتي شديد همسران از روابط زناشويي است.  39نمره های کمتر از 

33 ،32 ،31 ،39 ،39 ،32 ،33، 32 ،33 ،32 ،31 ،39 ،23 ،23 ،22 ،21 ،29 ،19 ،12 ،16 ،12 ،13 ،13 ،12 ،

 د.نبه صورت معكوس نمره گذاری مي شو 3 و 6، 2، 11

 شیوه مداخله

 99 ای يک جلسه و هر جلسهصورت هفتهجلسه در طي دو ماه به  2به مدت  آموزش مهارتهای زندگي

ارتباطي ،  خشم و هیجانات ناخوشايند ،مقابله با استرس ، کنترل خودآگاهي ، مهارتهای :رای هرمهارت ) دقیقه ب

و در آخر جلسه اعضای گروه خالصه مطالب آن جلسه را حل مساله وتصمیم گیری ، تفكر خالق وتفكر نقاد ( اجرا

 پس از پايان جلسات مداخله آموزشي، پس آزمون از هر دو شد.بیان کرده و تكلیفي برای جلسه آينده تعیین مي

 گروه آزمايش و کنترل بعمل آمد، 

 يافته های توصیفي

های توصیفي اين پژوهش شامل شاخص های آماری میانگیررن، انلراف معیار، برای يافته نتايج حاصل از       

ارائه شده است.  (1) کلیه متغیرهای مورد مطالعه در اين پژوهش در جدول

                                 
1. Olson, Fournier, & Drunckman. 

2. family Adjustment Dyadic. 
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 در مراحل پیش آزمون، زناشويي رضايتمیانگین، انلراف معیار، نمره  (1)جدول 

 پس آزمون( –پس آزمون و تفاضل )پیش آزمون  

 مرحله متغیر
 شاخص آماری

 میانگین
انحراف 

اد معیار
عد

ت
 آزمودنی ها گروه 

ی
وي

اش
 زن

ت
ضاي

ر
 

 پیش آزمون

 آزمايش

 13 31/11 32/122 زن  

 13 33/12 92/113 مرد  

 33 36/13 12/129 کل

 گواه

 13 29/19 23/129 نز  

 13 32/12 69/116 مرد  

 33 63/12 96/122 کل

 پس آزمون

 آزمايش

 13 32/12 62/122 زن  

 13 33/16 23/132 مرد  

 33 16/12 32/129 کل

 گواه

 13 39/23 69/111 زن  

 13 39/29 23/122 مرد  

 33 39/22 12/113 کل

تفاضل )پیش 

 پس –آزمون 

 آزمون(

 آزمايش

 13 93/6 -23/69 زن  

 13 22/19 -31/69 مرد  

 33 22/19 -23/69 کل

 گواه

 13 69/19 99/2 زن  

 13 26/2 69/6 مرد  

 33 32/9 22/2 کل

 

هر رضايت زناشويي مشاهده مي شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انلراف  1همان طوری در جدول 

مردان ، 31/11و  32/122زنان گروه آزمايش ، 36/13و  12/129گروه آزمايش زوجین ها به ترتیب يک از گروهررر

مردان ، 29/19و  69/116زنان گروه گواه ، 63/12و  96/122گروه گواه زوجین و  33/12و  92/113آزمايش گروه 
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زوجرین  وهرررها بره ترتیرب   و در مرحله پس آزمون میانگین و انلراف هر يک از گر 32/12و  23/129گواه گروه 

و  33/16و  23/132آزمايش گروه مردان ، 32/12و  62/122زنان گروه آزمايش ، 16/12و  32/129گروه آزمايش 

و   39/29و  23/122گرواه  گروه مردان ، 39/23و  69/111زنان گروه گواه ، 39/22و  12/113گروه گواه زوجین 

و  -23/69زنان گروه آزمرايش  ، 22/19و  -23/69گروه آزمايش ین زوجدر تفاضل هر يک از گروهرررها به ترتیب 

، 69/19و  99/2زنان گروه گواه ، 32/9و  22/2گروه گواه زوجین و  99/13و  -31/69آزمايش گروه مردان ، 93/6

 باشد. مي 26/2و  69/6گواه گروه مردان 

 يافته های مربوط به فرضیه های تحقیق

گروه آزمايش و  پیش آزمون رضايت زناشوييهای مستقل برای مقايسه میانگین  گروه tنتايج آزمون  (2)جدول 

 گواه

 

 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

 سطح

معنی 

 Pداری

رضايت  زوجین

 زناشويی

 36/13 12/129 آزمايش
29 696/9- 233/9 

 63/12 96/122 گواه

رضايت  مردان

 زناشويی
 33/12 92/113 آزمايش

23 31/2- 939/9 
 32/12 23/129 گواه

رضايت  زنان

 زناشويی

 31/11 32/122 آزمايش
23 33/1 122/9 

 29/19 69/116 گواه

 

رضیه زير است که همراه با نتايج به دست آمده از تجزيره و تللیرل آن در ايرن بخرش     اين پژوهش شامل ف

مقايسه شدند تا از عدم  از للاظ رضايت زناشوييارائه مي گردد. قبل از بررسي فرضیه ها، دو گروه در پیش آزمون 

تا  2د. نتايج در جدول تفاوت )برتری( معني دار گروه آزمايش نسبت به گروه گواه يا بالعكس اطمینان حاصل گرد

 ارائه شده است.3

در گروههای آزمايش و گرواه  رضايت زناشويي مالحظه مي شود بین میانگین 2همان طوری که در جردول 

 .که بیانگر رضايت زناشويي تقريبراً مشرابه دو گرروه مري باشرد      پیش آزمون تفاوت معني داری مشاهده نمي شود
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وجرود  پیش آزمون تفراوت معنري داری   در گروههای آزمايش و گواه نان رضايت زناشويي زبین میانگین همچنین 

رضايت زناشويي مرردان  بین میانگین عالوه بر آن  .ندارد که بیانگر رضايت زناشويي تقريباً مشابه دو گروه مي باشد

ه نسبت به وجود دارد که بیانگر برتری مردان گروه گواپیش آزمون تفاوت معني داری در گروههای آزمايش و گواه 

  .مردان گروه آزمايش از للاظ رضايت زناشويي مي باشد
 

 

موجب افزايش رضايت زناشويي زوجین گروه آزمايش در مقايسه برا   آموزش مهارتهای زندگي :اول فرضیه

 .گروه گواه مي شود

يت زناشويي رضاپس آزمون( میانگین نمره  رمستقل برای مقايسه تفاضل )پیش آزمون  tنتايج آزمون   (3)جدول 

 گروه های آزمايش و گواهزوجین 

 میانگین گروه تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

 سطح

 Pمعنی داری

رضايت 

 زناشويي

 22/19 23/69 آزمايش 26
29 13/23 9991/9 

 32/9 22/2 گواه 26

 

رضرايت  اه از للراظ  گروه آزمايش و گروه گرو زوجین نشان داده شده است بین  3همان طور که در جردول 

برا   آموزش مهارتهای زندگي ,(. به عبارت ديگر= t 13/23و  =p 9991/9) داری وجود داردتفاوت معنيزناشويي 

موجرب موجرب    ,(22/2) گروه گواه نسبت به میانگین  ر(23/69) گروه آزمايش رضايت زناشوييتوجه به میانگین 

  تأيید مي گردد. اول تلقیقبراين فرضیه گروه آزمايش شده است. بنارضايت زناشويي افزايش 

بر رضايت زناشويي زنان و مردان  گروه آزمايشري و   آموزش مهارتهای زندگيمیزان اثربخشي  :دوم فرضیه

 .گواه متفاوت است

به منظور بررسي اينكه آيا مداخله آزمايشي تأثیر متفاوتي بر زنان و مردان داشته است يا به عبرارت ديگرر,   

ارائه شرده   3جدول استفاده شده است که نتايج آن در ر اين رابطه مؤثر بوده است از تللیل واريانسآيا جنسیت د

 است.
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زن و مرد  رضايت زناشويي آزمودنیهای میانگین تفاضل نمرههای(  2×2نتايج تللیل واريانس ) (3)جدول 

 گروههای آزمايش و گواه 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه درجه 

  آزادیآزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 pمعنی داری)

) 

 9991/9 22/262 13/26226 1 13/26226 گروه

 333/9 923/9 32/2 1 32/2 جنسیت

 322/9 191/9 13/19 1 13/19 گروه * جنسیت

 ررررررر رررر 92/199 32 23/32232 خطا

 ررررررر رررر ررر 22 99/199192 کل

 

است که در سطح  22/262شاهده شده گروه برابر با م Fنشان داده شده است  3همان طوری که در جدول 

9991/9 p=  ترأثیر داشرته    آموزش مهارتهای زندگيجلسات ست که ا معني دار مي باشد. اين يافته حاکي از آن

بیشرتری   رضرايت زناشرويي  از  گروه آزمايش. به عبارت ديگر باشدگروه آزمايش مي. البته اين تفراوت به نفع است

دار معنري  =p 92/9در سطح است که  923/9 جنسیت برابر با از رابطه با مشاهده شده  Fچنین  برخوردارند. هم

رضايت زناشرويي زنران و مرردان     زنئگي بر دد. يعني آموزش مهارتهایگربنابراين فرضیه دوم تأيید نمي باشد.نمي

 .( =p 322/9و  =F 191/9) دار نیست تاثیر متفاوتي ندارد. به عالوه تعامل جنسیت و گروه نیز معني

 بحث و نتیجه گیری:

بر رضايت زناشويي، فرضریه هرای زيرر مرورد آزمرون قررار        يزندگ یآموزش مهارتهادر زمینه اثر بخشي 

 گرفتند که عبارت بودند از:

 بر رضايت زناشويی تاثیر دارد. فرضیه اول: آموزش مهارتهای زندگی

ز افرزايش معنرادار میرزان رضرايت زناشرويي در گرروه       ( حراکي ا  3و  2نتايج به دست آمده در جداول ) 

( و موريس و والدرون 1993گردد. نتايج اين پژوهش  با مطالعات اسمیت )آزمايش است. پس فرضیه اول تايید مي

( همسو است. اين 1323( و صائمي )1923( و هالوگ )1929( همچنین تلقیق فريمن و زاکن، گرينبرگ )1992)

هايي است کره  پذيری خانوادهدهد. بلكه نشان دهنده انعطافخشي روش به کار رفته را نشان مينتايج نه تنها اثر ب
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کنند. در حالي که عدم تغییر مثبت در گروه کنترل حاکي به رغم تعارضات شديد برای حل مشكالتشان تالش مي

 سازد.ها و لزوم مداخله تخصصي را آشكار مياز بلران در بعضي از خانواده

 بر رضايت زناشويی زنان و مردان متفاوت است.  ی آموزش مهارتهای زندگیدوم: میزان اثربخش فرضیه

، به للاظ میرزان  مايش حاکي از آن است که اين آموزشها نتايج به دست آمده، بین مردان و زنان گروه آز

ا مطالعرات نوربراال و   دهد. نتايج ايرن پرژوهش بر   داری را نشان نمياثربخشي بین دوجنس زن و مرد، تفاوت معني

 همكاران همخواني ندارد.

دهد که مراجعیني که بره دلیرل مشركالت خرانوادگي بره مرکرز       نگاهي اجمالي به نتايج تلقیق نشان مي

قررار داشرتند و طرول     سال 33تا  29دامنه سن بین  مشاوره مراجعه کرده بودند، هر چند در طیف گسترده ای از

اما بیشترين فراواني مشكالت زناشويي در چهار  .داشت سال 11بین چند ماه تا  ایمدت ازدواجشان دامنه گسترده

در اين مقطع احتمال طرالق براالتر اسرت کره ايرن موضروع برا         ،خورد. يعني( به چشم مي%69سال اول زندگي )

 ارد.( همخرواني د 1322(، نوربراال، اهه ای و  عرامری )  1323پژوهشهای انجام شده در اين زمینره توسرط صرائمي)   

تواند ضمن افرزايش رضرايت زناشرويي زوجرین بره حفر  و       ميآموزشي مهارنهای زنئگي ازاينرو برگزاری جلسات 

هرای خرانواده   به نظر میرسد اگردر اين راستا دادگاه چنین. همتلكیم بنیان خانواده در جامعه کمک موثری نمايد

رمانگران نواده به نلو موثری ازمشاوران و خانواده دها و نهادهای حمايت از خاشوراهای حل اختالف و کلیه سازمان

توان چشم انداز روشني ازسالمت ها و افزايش رضايت زناشويي زوجها استفاده کنند ميبرای حل مشكالت خانواده

 ها و نهايتاً جامعه ای سالم را ترسیم نمود.خانواده

 منابع

 بريزی و علي علوی نیا، تهران: انتشارات فراروان. ، مصطفي تمشاوره خانواده(، 1993استريت ،ادی، )       

رفتاری به شیوه گروهي بر  –(،تأثیر درمان شناختي 1322اماني، حسین، يونسي، علي، طالقاني، ملمد، )       

 رضايت مندی زناشويي زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره همدان.

 هقاني، زهره دهقاني، تهران: انتشارات رشد.(، خانواده درماني پايه، ملسن د1926ر بارکر، فلیپ، )

مقايسه اثر بخشی شناخت درمانی و خود آموزش دهی و حساسیت زدايی (، 1332ر بیابانگرد، اسماعیل)
 پايان نامه دکتری ، دانشگاه عالمه طباطبايي. منظم برکاهش اضطراب انسان ،

 ،تهران: انتشارات کتاب مهربان. و اجتماعیروشهای تحقیق در علوم انسانی (، 1322ر بیابانگرد، اسماعیل،)

شناخت درمانی ، بررسی و مقايسه اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی زوجها(، 1323ر تبريزی، مصطفي، )
 پايان نامه دکتری ،دانشگاه عالمه طباطبايي.  گروهی بک و کتاب درمانی بر کاهش نارضايتی زناشويی،
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 خانواده و ازدواج ، تهران : انتشارات بعثت.  (، مقیاسهای سنجش1339ر ثنايي، باقر، )

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی پیش از ازدواج بر افزايش رضايت (، 1323) ر جعفری، فروغ
 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي.  زناشويی،

ر گروه زنان شاغل و خانه مقايسه رضامندی زناشويی و ويژگی های شخصی د(، 1339ر حافظي، مريم )

 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت معلم.دار، 

(، بررسي اثر بخشي شیوه درمان فراشناختي ر رفتاری بر بهبود عاليم بیماران زن  مبتال 1321ر حسیني، رضوان )

 به اختالل وسواس فكری عملي، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه  عالمه طباطبايي. 

گسیخته و زوجهای در حال زندگي، پايان نامه طلبي در زوجهای از هم(، بررسي سطح تهییج1333خداپناهي، )ر 

 ارشد، تربیت معلم.

نامه کارشناسي ارشد طلبي جنسي در رضامندی زناشويي، پايان(، بررسي نقش تهییج1332نسب،شیوا،)ر خوش

 دانشگاه فردوسي مشهد. 

 ، تهران: انتشارات رشد.ی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیمبان(، 1329ر دالور، علي، )

 (. 1323ر ديبائیان، شهرزاد، )

  (تهران: انتشارات رشد.1339شناسي خانواده، بهروزبیرشک،)سازی در روان(، آدم1323ستیر، ويرجینیا، )ر 

رضايتمندی زناشويی دانشجويان بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با (، 1333اکبر، )ر سلیمانیان، علي
 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت معلم. متأهل،

(، رابطه بین پايگاه اقتصادی و اجتماعي زوجین با میزان رضامندی از زندگي 1339ر شباني حصار، حمید، )

 زناشويي ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه طباطبايي. 

 های مشاوره و روان درماني، تهران : مرکز نشر دانشگاهي.(، نظريه1329اصری، غالمرضا، )ر شفیع آبادی، عبداهلل، ن

 

رفتاری بر رضايت زناشويی زوجین  ـاثربخشی خانواده درمانی شناختی (، 1323ر صائمي،حسین،)
 ه طباطبايي.نامه دکتری، دانشگاه عالم، پايانکننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان شاهرودمراجعه

شناسي خانواده در ايران،  نخستین کنگره سراسری آسیب مشكالت ارتباطی و خانواده،(، 1323ر عامری، فريده،)

 تهران: دانشگاه شهید بهشتي. 

 انتشارات ابجد.  آسیب شناسی اجتماعی و تعامل اجتماعی ،(، 1332ر فرجاد، ملمد حسین، )

شكوه نوابي نژاد،  تهران:  خانواده درمانی کارآمد،(، 1933ديت، )ر کارلسون، جان، اسپری، لن، اسپری، جو

 انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 
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(، رفتار درماني شناختي، ترجمه: کاوياني، حسین، جلد دوم، تهران : 1993ر کالرک،د.، م و فربورن.، ک، م.، )

 انتشارات سینا.

 جمه: قراچه داغي، مهدی، تهران: نشر البرز.تر مردان مريخی و زنان ونوسی،(، 1336ر گری، جان،)

ترجمه: فرشاد بهاری، بدری  خانواده درمانی ـ تاريخچه، نظريه و کاربرد،(، 1322ر گالدينگ، ساموئل، )

 السادات بهرامي، سوسن سیف، مصطفي تبريزی، تهران : نشر ويرايش.

بندی و د رضا شاهي براواتي، سیامک نقشحمی خانواده درمانی،(، 2999ر گلدنبرگ، ايرنه، گلدنبرگ، هربرت، )

 الهام ارجمند، تهران: نشر روان.

(، بررسي تاثیر آموزش ارتباط بر رضايتمندی زناشويي و سالمت رواني،         پايان نامه 1336ر مهدويان، فاطمه،)

 کارشناسي ارشد، انستیتو روانپزشكي تهران. 

، پايان نامه ضايت از زندگی زناشويی و سالمت روانبررسی رابطه میان ر(، 1332ر میرخشتي،فرشته،)

 کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد رودهن.

 ، تهران: انتشارات اولیاء و مربیان. مشاوره ازدواج و خانواده درمانی(، 1323ر نوابي نژاد، شكوه، )

مداخالت خانواده درمانی راهبردی در  بررسی تاثیر(، 1322ای، جواد، طباطبايي، کاظم، )ر نورباال، احمد، اهه
 .3/ سال هفتم، شماره 23، مجله روانشناسياختالفات زناشويی

زاده، حبیب اهلل،       جلد (، رفتار درماني شناختي، ترجمه:قاسم1929ر هاتون، کرک و سالكوسكیس، کالرک،)

 اول، تهران: انتشارات ارجمند. 
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