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 چکیده

 6331زوجوین شوهر تهوران در سوا       های زندگی بر کیفیت زندگی زناشوویی این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت

آزمون با گوروه کنتور    پس – آزمونپیش و از نوعآزمایشی  نیمه ایدر مقاله حاضر روش مداخلهطرح تحقیق شده است.  انجام

به خود اختصاص دادند که محقوق نمونوه آمواری را بوه      6331ن در سا  ارآماری را زوجین شهر ته بود. در این پژوهش جامعه

زوج بودنود کوه از میوان موراجعین بوه مراکو         05نمونه آماری مقاله حاضور   روش تصادفی از میان جامعه آماری انتخاب نمود.

در این پوژوهش بوه   زوج گروه آزمایش(.  50زوج گروه گواه و  50) مشاوره خانواده سازمان به یستی شهر تهران انتخاب شدند. 

 فورم  –( 6330اسویی و همرورارن )  منظور گردآوری اطالعات و آمار مورد نیاز برای آزمون فرضیه از مقیاس کیفیت زناشوویی ب 

بوه عنووان     شده نظر تجدید فرم –( 6330مقیاس کیفیت زناشویی باسیی و همررارن )در ادامه . شد استفاده شده، نظر تجدید

ای دقیقوه  05جلسوه   65آزمون بین کلیه افراد نمونه توزیع شد سپس برای گروه آزمایش دوره آموزش مهارت زندگی در پیش

 –( 6330مقیاس کیفیت زناشویی باسویی و همرورارن )  ین در حالی بود که گروه گواه اصال آموزش ندیدند. سپس برگ ار شد. ا

آزمون از هر دو گروه برگ ار شد و سپس نتایج از طریق آزموون اسوتنیاطی کواریوانس موورد     به عنوان پس شده نظر تجدید فرم

زوجوین   های زندگی بر کیفیت زندگی زناشوییآموزش مهارتد که؛ گیری شتج یه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت چنین نتیجه

 تاثیر معنادار دارد.  6331شهر تهران در سا  

 ، زوجین ساکن شهر تهرانکیفیت زندگی زناشویی ،های زندگیآموزش مهارت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و تمدن آدمی است. خانواده کانونی است کوه بایود    ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگترین و خاصخانواده نخستین، برجسته

 برای حفظ کرامت و ارج آدمی و تأمین سالمت جسمانی و روانی و رشد معنوی و کما  او استحرام یابد. استواری خوانواده بوه  

ری از مهوم ی. از طرفی و رشد آدمی، نیازی انرارناپذیراست منظور ماندگاری انسجام جامعه و تأمین محیطی سالم برای زیستن

 وه بر زندگی شخصی،الاست که عاز زندگی فرد ای ازدواج مرحله ازدواج است. افتد،ترین اتفاقاتی که در زندگی افراد جامعه می

 برخووردی اسوت دراماتیوی بوین فرهنوگ و     نظران معتقد هستند؛  صاحبگونه که دهد و همانجامعه را نی  تحت تاثیر قرار می

ای از زندگی است ازدواج ورود به مرحله تازه. (6331و همراران،  سلحشوری) تماعی و کشش جنسییا میان قواعد اج طییعت،

ترین روابط بین فردی اسوت  گیرد. پیوند زناشویی ج ء مهممی بر ارزشی از زندگانی فردی و اجتماعی هر فرد را در که بخش با

عنوان زن و شوهر کنوار هوم زنودگی     گیرند به قی تصمیم میکه بر اساس آن مرد و زن بر اساس تعهدی قانونی، مذهیی و اخال

. بوه هور حوا     ثیات و رضایتمندی را تجربه کننود  ندگی باز نظرشان کنند تا بر اساس اهداف مدکنند و آرزو دارند و تالش می

کیفیوت زنودگی   وهر از . وقتی زن و شانرار استبقاء آن غیرقابل  در تاثیر کیفیت آنباشد، صورت گرفته که  زدواج با هر هدفیا

ت بوه  التوانند بوا مسوا ل و مشور   می زوجین شود ورضایت داشته باشند، خانواده از استحرام خوبی برخوردار می زناشویی خود

تورین  . رابطه بین زوجین یری از پیچیوده (6331و همراران،  رهانی کاخری)ب ها در امان بماننددرستی برخوردکنند و از آسیب

اجتمواعی   نیو  روانوی   ت و به دلیل اینره روابط زوجین هم مان دارای همه ابعاد زیستی، اقتصوادی، عواطفی و  روابط انسانی اس

انتخواب همسور و پیموان و معاهوده     . است هیچردام از روابط انسانی دارای ابعاد وسیع و متعدد همانند رابطوه زوجوین نیسوت   

شود. بدون شوی انتخواب شوریی زنودگی یروی از      قی میزناشویی شروع عطفی در پیشرفت و رشد شخصیت و کما  آدمی تل

در طو  زندگی هر فرد است و ارزش اصلی خانواده، حاصل شیره روابطی اسوت کوه توسوط     هاترین تصمیمترین و حساسمهم

 کیفیت است و داشتن کیفیت زندگی مطلوب نیو   اعضای آن بوجود آمده است. هر خانواده همیشه و همواره به دنیا  زندگی با

 دهود و در بطور خواص، در  ههنوی فورد را نشوان موی      زناشویی کیفیت زندگی. همواره آرزوی تمام اعضای خانواده بوده است

یفیوت  . کهای مثیت و هدفمنود و احسواس خوشویختی در زنودگی اسوت     برگیرنده روابط بین فردی مؤثر، توانایی انجام فعالیت

تلف زندگی همچوون وضوعیت موالی، کوار، عشوق، موذهب و همچنوین        های مخ، مفهوم وسیعی است که عرصهزناشویی زندگی

زناشوویی شوامل همراهوی، ارتیوا       زندگی. کیفیت (6330و همراران، آهرنیی) سالمت جسمی، روانی و اجتماعی را در بردارد

ابوراز   هوای مشوتر  و  خوب و فقدان تضاد است و همچنین توافق درباره موضوعات مهمی مانند تعامل و همرواری در فعالیوت  

کیفیت زندگی زناشوویی بعنووان    .تواند منتج به سازگاری و ارتیا  مؤثر و خوب در زوجین گردد محیت به یردیگر است که می

های اصلی و مهوم توداوم، ثیوات و    کننده بینیا  حاضر این بعد یری از پیششده و در ح عملررد یی ازدواج و موفقیت توصیف

های ساختاری که روابط زوجوین در آن شورل    مطالعه روابط زوجین به روشن شدن چارچوب .پایداری در روابط زناشویی است

 نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتیاطات خانوادگی دارد و مفهوومی چنود   1کیفیت روابط زناشویی. کندکمی میگیرد می

)علیو اده کنودری،    شودانسجام و تعهد می شامل ابعاد گوناگون ارتیا  زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی،بعدی است و 

 کیفیت زندگی زناشویی بعد مهمی از زندگی خانوادگی است که بررسی آن از ابعاد مختلف حا   اهمیت فراوان است. از. (6331

از قییل افسردگی کمتور و احسواس سوالمت     ویی با پیامدهای مثیت زیادیجمله اینره رابطه سطوح باالتر کیفیت زندگی زناش

تنها بر سالمتی و به یستی فرد بلره بور روابوط فورد بوا      بیشتر در مطالعات مختلف، تأییدشده است. کیفیت زندگی زناشویی نه

صوادی حاصول از آن نیو     ی منفوی اقت تر موجب جدایی همسران شده و پیامودها دیگران اثر دارد و کاهش آن در سطوح وسیع

ها تواثیر  بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان زناشویی بر کیفیت زندگیاندکه مطالعات نشان داده. وجود خواهد آمدب

 بووده بخش، زیربنای عملررد خوب خانواده روابط زناشویی رضایت. آنچه مسلم است، (6334و همراران،  وندمحمدی) گذاردمی

محققین درصدد کشوف   ،به دلیل اهمیت ویژه خانواده زوجین خواهد شد. لذاشایستگی و توانایی سازگاری در بین  و باعث رشد

یروی از عوامول مووثر در     زناشویی کیفیت زندگیسازد. را فراهم میزناشویی  اف ایش کیفیت زندگیهستندکه موجیات  رموزی

 . متاسفانه در دهه اخیر، آموار و اطالعوات  است اهل خانوادهی همسران و ها و در عین حا  بهداشت روانثیات و پایداری خانواده

http://jzvj.miau.ac.ir/article_2026_en.html
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نتوایج  . (6331)فرزانوه و همرواران،    دهند که می ان شیوع ناسازگاری زناشویی به صور مختلوف رو بوه افو ایش اسوت    نشان می

 و اطالعات ین آمارا شده است. از هر سه ازدواج یی ازدواج منجر به طالق 6331در کشور ایران و در سا  مطالعات نشان داده 

 کیفیوت کواهش   . این در حالی است کوه؛ کندرا بیان می کشورزندگی زناشویی در  کیفیتها وکاهش وضعیت نابسامان خانواده

ق السویب طو   ینت در بوین زوجو  الف و مشور الف خانوادگی و در صورت حل نشدن این اخوت الزندگی زناشویی سیب بروز اخت

 بوده کاهشزندگی زناشویی رو به  کیفیتطی دو دهه گذشته  ایرانانجام شده در کشور  هایپژوهشایج با توجه به نت. شود می

کیفیوت زنودگی زناشوویی بطوور خالصوه       نمایان کرده اسوت. فات خانوادگی در کشور الق و اختالبه صورت اف ایش طخود را و 

های خوب و بد زندگی شوامل چوه موواردی    ینره جنیههای بد زندگی است اما در اهای خوب زندگی و غیاب جنیهحضور جنیه

مثا  مطالعات نشان داده، خووب و بود در روابوط همسوران در      . بعنوان(6330)مسلم بیات و همراران،  ندارد است توافق وجود

دو  مثیت شامل رضایت زناشویی، ارتیاطات و باهم بوودن؛ و  سه عنصرجوامع مختلف متفاوت است. در کیفیت زندگی زناشویی 

انود کوه کیفیوت    هوای مختلوف نشوان داده   های پژوهشافته. ینظرها نقش دارد منفی شامل مشرالت زناشویی و اختالف عنصر

مندی از زندگی و سازگاری زوجین دارد و با کاهش آن ناسازگاری در روابوط افو ایش و   زندگی زناشویی نقش مهمی در رضایت

های روانشناختی و پرخاشوگری، سوطپ پوایین    یی مانند جدایی و طالق، ناسازگاریشود و پیامدهانارضایتی از زندگی بیشتر می

اختالالت خوردن و خواب، افسردگی، خشونت و  مصرف مواد و الرل، اعتیاد، کیفیت روابط بین فردی، اختالالت اضطرابی، سوء

 در. (6331و همرواران،   منیو)مو  های قلیوی و جسومی را بوه دنیوا  خواهود داشوت      تنش و درگیری و حتی سرطان و بیماری

عواتی  الاط ،هوا و عقیده بر این است که این مهارت استمدنظر قرار گرفته زوجین های زندگی به  های اخیر، آموزش مهارت سا 

کوه   ایشوان و بوا تیییور در شوناخت و رفتوار     زندگی زناشویی در میان زوجین شده  کیفیتاف ایش آورد که موجب را فراهم می

-همچنین آمووزش مهوارت   .کندکمی میزندگی زناشویی در میان ایشان  کیفیتاف ایش باشند به س خانواده میبنیانگذار اسا

کنود  های زندگی به او کمی میها و موقعیتبرای برخورد موثر با کشمرشهر یی از زوجین های های زندگی به عنوان توانایی

هوایی هسوتند کوه بوه منظوور ارتقواء       های زندگی، مهارتمهارتد. کنو محیط خود مثیت و سازگارانه عمل شریی زندگی تا با 

گیرد. در آمووزش  گیری، مدیریت، در  خود، و کار کردن در گروه مورد استفاده قرار میسطپ ارتیاطات، اف ایش قدرت تصمیم

 خواهود کورد  کمی  زندگی زناشویی در زوجین کیفیتاف ایش گردد که به های زندگی، محورها و موضوعاتی تدریس میمهارت

های زندگی بور کیفیوت   لذا با این مقدمه، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوا  است که آیا آموزش مهارت .(6335یوسفی، )

 زندگی زناشویی زوجین موثر است یا خیر؟

 

  و پیشینه پژوهشی مبانی نظری

زناشوویی مفهوومی    زنودگی دگی دارد. کیفیوت  زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیوت کلوی ارتیاطوات خوانوا     زندگیکیفیت 

سوه رویرورد    شوود. چندبعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتیا  زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد می

اسوت کوه کیفیوت     (6383)زناشویی وجود دارد. رویررد او  مربو  به لیوای  و اسوپانیر   زندگیسازی کیفیت عمده برای مفهوم

رهوانی  )ب اسوت  (6398داند. رویررد دوم مربو  به فینچوام و برادبووری )  زناشویی را ترکییی از سازگاری و شادمانی می ندگیز

زناشویی منعرس کننده ارزیابی کلوی فورد از رابطوه زناشوویی      زندگی. براساس این رویررد کیفیت (6331و همراران،  کاخری

( 6389ست که تلفیقی از رویررد لیوای  و اسوپینر و رویرورد سیسوتمی بوو ن )    ( ا6393است. رویررد سوم مربو  به مارکس )

است. مارکس نسیت به فرد، رابطه فرد با همسرش و رابطه فرد با دیگران نگرش سیستمی دارد. از این دیدگاه یی فرد متأهول  

ود درونی فرد است که در بر گیرنده بعود  دارای سه زاویه شامل زاویه درونی، زاویه همسری و زاویه بیرونی است. اولین زاویه، خ

های گوناگون است که بوسیله پیشینه طووالنی از تموامی تجربیوات زنودگی فورد شورل       ها و انرژی ها، انگی هدرونی فرد و تالش

از او شود و کند، با او هماهنگ میگیرد. زاویه دوم رابطه با همسر است. آن بخش از خود که بطور مداوم به همسر توجه می می

-میستگی است، به همین دلیل است که همسر به عنوان نیمه دوم شخص تصور میو ه کند. زاویه دوم پل استقال  مراقیت می

. به عیارتی اینجوا  (6330)مسلم بیات و همراران،  دهدج  همسر را نشان میه شود. زاویه سوم هر نقطه تمرک  خارج از خود، ب
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داند، مارکس معتقد است که دیگری ر خالف نظر بو ن که دیگری مهم را صرفا یی شخص میباما  شود ها بحث مینی  از مثلث

کنود   زناشوویی را چنوین تعریوف موی     زنودگی این اساس، موارکس کیفیوت    بر تواند، شیل، سرگرمی و غیره، نی  باشد.مهم می

را در این مثلوث )سوه زاویوه( سوازماندهی      مند خودهایی است که افراد متأهل بطور نظامزناشویی نتیجه شیوه زندگیکیفیت »

زناشویی و می ان شادمانی تابع نحوه تعامل زن و شووهر   زندگی، کیفیت (6398اساس نظریه فینچام و برادبوری ) بر«. کنندمی

 .(6335)یوسفی،  های تنش زای زندگی استها با موقعیتهای مقابله آنو شیوه

هوا و  ای کوه فورد بتوانود بوا چوالش     توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثیت به گونهرا  های زندگیمهارت سازمان جهانی بهداشت

 به افوراد  های زندگیمهارت اند که آموزشقیقات نی  ثابت کرده، تعریف کرده است. تحضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید

های توانایی های زندگیمهارت. کندجلوگیری می نوادگیخا های روانی و مشرالتها به بیماریتا حد بسیار زیادی از ابتالی آن

هوا از  مهوارت  ایون  آموزشوی  اهوداف  عملی بوده که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز افراد هستند.

خوود بایود از    گیخوانواد  ، شیلی وبهتر کردن زندگی فردی ، اجتماعی شود و ب رگساالن براینیازهای زندگی روزمره گرفته می

را بوه   ده مهوارت  ،مویالدی  5561سازمان جهانی بهداشوت در سوا    . (6331و همراران،  سلحشوری) ها بهره بیرنداین آموزش

ر یوی از ایون   . یادگیری هو اشاره شده است های زندگیانواع مهارت اصلی معرفی کرد که در ادامه به های زندگیمهارت عنوان

هوای  جنیوه  از بسویاری  در ت باعوث موفقیوت  بوده که نیازمند تالش و پشترار افراد اسوت و در نهایو  ها فرایندی زمان بر مهارت

  د. شوزندگی می

یی و بررسوی راه  ست، شناسوا ا عیارت است از تعریف دقیق مشرلی که فرد با آن روبرو مهارت حل مسئله :مهارت حل مسئله

ار دغدغوه و اضوطراب   های موجود و انتخاب و اجرای راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مسئله تا به این ترتیب فورد دچو  حل

 .نرند استفاده  سالم برای حل مشرلهای غیرنشود و از راه

انتخواب بوین دو یوا چنود اقودام اسوت. در فراینود         گیری در بیانی ساده به معنوی عمول  مهارت تصمیم :گیریمهارت تصمیم

توانود از  گیوری موی  های ممرن برای یی مسئله اسوت. تصومیم  گیری شامل انتخاب بین راه حلتر حل مسئله، تصمیمگسترده

 .فرایند شهودی یا استدال  یا ترکیب این دو صورت بگیردطریق یی 

سد و بتواند آن ها ها و نیازهای خود را بشناکند فرد بتواند نقا  قوت و ضعف، ترسکمی میاین مهارت   :مهارت خودآگاهی

  . ر آور هستندهایی برای وی فشاقعیتآموزد که چه شرایط یا مورا مدیریت کند. فرد با یادگیری مهارت خودآگاهی، می

-و شناسوایی آثوار ارزش   توانایی تحلیل عینی اطالعات موجود با توجه به تجارب شخصی مهارت تفرر نقاد :مهارت تفکر نقاد

 .باشدتفسیر این اطالعات برای خود می های گروهی بر رفتار فردی وهای اجتماعی، همساالن و رسانه

های مرتیط با سیی یی مهارت سازنده و پایه برای رسیدن به سایر مهارت خالقیت و توانایی تفرر خالق :مهارت تفکر خالق

معمولی خویش فراتر رفته های متفاوت و تجربه از و ای متفاوت بیندیشدگیرد که به شیوه. در این مهارت فرد یاد میاست تفرر

 .هایی را خلق کند که خاص و ویژه خودش استو راه حل

آموزد برای در  موقعیت دیگران چگونوه بوه سوخنان آنوان گووش      کسب این مهارت به ما می :رت برقراری ارتباط موثرمها

هوای خوود طورف مقابول نیو       استهدهیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازهای خود آگاه نماییم تا ضمن به دست آوردن خو

 .احساس رضایت نماید

ختلوف و  وسیله آن تعامل مثیت بوا افوراد م  کند تا بمهارتی است که به فرد کمی می :دیمهارت ایجاد و حفظ روابط بین فر

 .، مرز روابط را تشخیص دهد و بتواند با دیگران همراری کنداعضای خانواده داشته باشد

آمووزد کوه چگونوه    . در ایون مهوارت فورد موی    یعنی یاد گرفتن نحوه در  احساسات دیگوران  همدلی: مهارت همدلی کردن

دی خود را با افوراد مختلوف   های فردی را بپذیرد و روابط بین فردیگر را تحت شرایط مختلف در  کند، تفاوتاحساسات افراد 

 .بهیود بیخشد

http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/1073/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/1077/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/1077/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/1241/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/1241/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
http://www.heyvafamily.com/web/articles/view/1100/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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شودید و  های ها و تاثیر آن ها بر رفتار فرد و نحوه مدیریت هیجاناین مهارت به معنی شناخت هیجان مهارت تنظیم هیجان:

در صوورت لو وم    هوا نیش یا کاهش هیجوا صورت توانایی اف اسیاری از محققان این مهارت را ب. بمشرل آفرین مثل خشم است

 .شوداند که باعث حفظ سالمت و عملررد سیستم هیجانی افراد مییف کردهتعر

هوای ناشوی از زنودگی مقابلوه کننود .      گیرند که چگونه با فشارها و تنشدر این مهارت افراد یاد می مهارت مقابله با استرس:

کنود پریشوانی هیجوانی    افراد کمی موی  بهای سالم های مقابلهمیت دارد این است که ایجاد مهارتآنچه در مورد این مهارت اه

 . (6333)دارابی و همراران،  زا دوری کنندهای استرسن با موقعیتخود را کاهش داده یا از روبرو شد

آهرنیوی  داخته شده است. رها پهایی نی  صورت گرفته که در این بخش از مقاله به نتایج جدیدترین آندر این خصوص پژوهش

های ارتیاطی توانسته منجر به کواهش تعارضوات زناشوویی و     آموزش مهارتپژوهش خود دریافتند که؛ (، در 6330و همراران )

( نی  در پوژوهش خوود   6331. سلحشوری و همراران )آزمون و پیگیری شود اف ایش سطپ رضایت زناشویی زنان در مراحل پس

بدین صوورت کوه ایون آمووزش      .ثیر معنادار داردآموزش هوش زناشویی بر رضایت و سازگاری زناشویی زوجین تأدریافتند که؛ 

های پژوهش حاضر بیانگر آن بودنود   یافته .( زوجین شود19/5( و سازگاری زناشویی )14/5توانسته بود منجر به بهیود رضایت )

 ش در گیری از فنونی همانند آموزش همدلی، ابراز هیجان مثیت، صمیمیت، خودآگاهی، انگی که آموزش هوش زناشویی با بهره

تواند به عنووان یوی    رابطه، همدلی، اصالح مداوم الگوهای احساسی، جنسی، رفتاری و شناختی مشتر  و اقدامات اثربخش می

در پوژوهش علیو اده و   هوا   توایج داده . نروش کارآمد جهت بهیود رضایت و سازگاری زناشویی زوجین مورد استفاده قورار گیورد  

هوای ارتیواطی بور     گروه آزمایش و کنتر  تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش مهارت نشان داد که بین دو(، 6331همراران )

آموزش مهارت ارتیاطی بر کاهش طوالق عواطفی زنوان آسویب دیوده از خیانوت       .همچنین مؤثر بوده استکاهش طالق عاطفی 

های زنودگی بور   د که آموزش مهارتحاکی از آن بو (،6331ی پژوهش فرزانه و همراران )هاافتهو نی  ی همسر تأثیر داشته است

تعارضوات  گیری از های زندگی در پیشآموزش مهارتهمچنین، مت روان دانشجویان متاهل موثر است. الرضایت زناشویی و س

نشان داد بین دو گوروه  (، 6334در پژوهش مومنی ) نتایج تحلیل کوواریانس. ت روانی موثر استالالفات زناشویی و اختالو اخت

 د وداری وجوود دار  ازدگی زناشویی تفاوت معن های د  لحاظ مؤلفه های زندگی از آزمایش و کنتر  پس از اجرای آموزش مهارت

. داری کاهش یافت طور معنی آزمون و گروه کنتر  به یت به پیشهای آن در گروه آزمایش نس زدگی زناشویی و مؤلفه می ان د 

آزمون گوروه   آزمون و پس نشان داد که بین میانگین نمرات پیش (،6331یوسفی )پژوهش دست آمده از  های به تهیافدر نهایت، 

کوارگیری آمووزش    تووان نتیجوه گرفوت کوه بوه      پوژوهش موی  ایون  آزمایش و کنتر  تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس نتوایج  

 د.ی و اف ایش رضایت زناشویی و امیدواری موثر باشتواند بر دوام و پایداری زندگی زناشوی های زندگی می مهارت

 

 روش

در ایون   .بوود آزموون بوا گوروه کنتور      پوس  – آزمونپیش و از نوعآزمایشی  نیمه ایدر مقاله حاضر روش مداخلهطرح تحقیق 

وش تصوادفی  به خود اختصاص دادند که محقق نمونه آماری را به ر 6331ن در سا  هرارا زوجین شهر ت آماری جامعه پژوهش

زوج بودند که از میوان موراجعین بوه مراکو  مشواوره خوانواده        05از میان جامعه آماری انتخاب نمود. نمونه آماری مقاله حاضر 

الزم به هکر است در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعوات و آموار موورد نیواز     سازمان به یستی شهر تهران انتخاب شدند. 

 فرم تجدید نظر شده، اسوتفاده شود. ایون مقیواس     –( 6330کیفیت زناشویی باسیی و همررارن ) برای آزمون فرضیه از مقیاس

 زنودگی ساخته شده اسوت کوه بوه منظوور سونجش میو ان کیفیوت         6330توسط باسیی، کران، الرسن و کریستنسن در سا  

سووا (   3سووا ( و انسوجام )   0یت )سوا (، رضوا  1خرده مقیاس توافق ) 3گویه و  64زناشویی برار می رود. این پرسشنامه از 

سوا  دارد که توسط اسپینر و براساس نظریه لیووای  و اسوپینر در موورد کیفیوت      35فرم اصلی این مقیاس  .تشریل شده است

و توافوق دا وم    5ای )همیشه اخوتالف داریوم     نقطه 1گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیررت  نمره .زناشویی ساخته شده است

( بورای سوه خورده    5550پایایی پرسشنامه به شیوه آلفای کرونیاخ در مطالعه هولیسوت، کوودی و میلور )    باشد. ( می0داریم   
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(، ضرایب آلفای 6335در پژوهش یوسفی ) گ ارش شده است. 35/5و  95/5، 83/5مقیاس توافق، رضایت، انسجام به ترتیب از 

های چهارگانوه اسوتخراج شوده، بوه تفریوی      ماده و عامل 64ی کرونیاخ و تنصیف پرسشنامه کیفیت زناشویی در کل نمونه برا

پوس از  در اداموه   .باشود موی  های پرسشنامه( که حاکی از همگونی و همسانی ماده85/5جنس رضایت بخش و باال بوده )باالی 

ه آمواری  های واتوس آ  زوجوین موجوود در نمونو    انتخاب زوجین مورد نظر از میان زوجین در جامعه آماری ضمن اخذ شماره

آزموون  ، برای ایون افوراد بوه عنووان پویش     فرم تجدید نظر شده  –( 6330باسیی و همررارن ) مقیاس کیفیت زندگی زناشویی

شده برای محقق ارسوا  شوود )بوازه    های ترمیلآ  شد و از ایشان خواسته شد به سواالت پاسخ داده و تصویر پرسشنامهواتس

-مهارتهای آموزش (. در ادامه برای گروه آزمایش، تنها لینی کالسشده بودم مشخص زمانی و مهلت برای پاسخ در همان پیا

ارا ه شده است( تشوریل شوده اسوت،    (، 6)در جدو   مذکورای )پروترل اجرای آموزش دقیقه 05جلسه  65که از  های زندگی

هوا  تاکید شد کوه زوجوین حتموا در کوالس     اف ار بلو اسرای بصورت زنده )الیو( برگ ار شد وبرای زوجین گروه آزمایش، در نرم

ماری ایون  از جمع نمونه آ نداشتندشرکت کنند الزم به هکر است اگر یری از زوجین بیش از دو جلسه در کالس آنالین حضور 

-. این در حالی است که، هیچ کالسی برای زوجین گروه کنتر  برگ ار نشد. بعد از برگ اری این کوالس شدندپژوهش حذف می

آزمون بورای ایون   ، به عنوان پسفرم تجدید نظر شده  –( 6330باسیی و همررارن ) مقیاس کیفیت زندگی زناشوییجددا ها، م

شده برای محقوق ارسوا  شوود    های ترمیلآ  شد و از ایشان خواسته شد به سواالت پاسخ داده و تصویر پرسشنامهافراد واتس

آزمون زوجین گردآوری شده آزمون و پس (. در ادامه نتایج پیششده بودخص )بازه زمانی و مهلت برای پاسخ در همان پیام مش

 و از روش تحلیل کواریانس )مانروا(، به آزمون فرضیه این پژوهش پرداخته شد. 

 

(1931خالصه محتوی دوره آموزشی مهارت های زندگی برای گروه آزمایش )ابراهیمی، (: 1) دولج  

 محتوی جلسه

 اعضای گروه و موضوعات دوره اموزشی آشنایی با  جلسه اول

 هایمان کسب مهارت خود اگاهیشناخت خود و توانا ی جلسه دوم

 آشنایی با مهارت همدلی کردن جلسه سوم

 جلسه چهارم
شناخت در مورد پدیده ارتیا  و نحوه برقراری ازتیا  با دیگران کسب مهارت برقراری ارتیا  موثر داشته 

 است.

 ی با مهارت کنتر  و مدیریت خشمآشنای جلسه پنجم

 آشنا کردن و توانمند سازی اعضای گروه در زمینه مهارت حل مسئله جلسه ششم

 آشنایی با مهارت مدیریت و مقابله با استرس جلسه هفتم

 آشنایی با مهارت تصمیم گیری جلسه هشتم

 آشنایی با مهارت تفرر انتقادی جلسه نهم

 ناتمهارت مدیریت هیجا جلسه دهم
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 هایافته

سن ها برحسب (: جدول مقایسه فراوانی و درصد آزمودنی2دول)ج  

 سن گروه آزمایش گروه گواه )شاهد(

  فراوانی درصد فراوانی درصد

 سا  31باالی  63 39 61 92

 سا  36-30 65 55 65 22

 سا  51-35 63 51 61 92

 سا  55-50 9 61 1 12

 جمع 05 655 05 111

 

 30نفر زن و مرد متاهل در نمونه آماری پژوهش حاضور،   655نشان داده شده است، از مجموع  (،5آنچه در جدو  )با توجه به 

 سا  سن دارند.   50تا  55نفر بین  64سا  و در نهایت  30تا  36نفر بین  55سا ،  35تا  51نفر بین  53سا ،  31نفر باالی 

 

تحصیالت ها برحسب نی(: جدول مقایسه فراوانی و درصد آزمود9) جدول  

 سن گروه آزمایش گروه گواه )شاهد(

  فراوانی درصد فراوانی درصد

 دیپلم و فوق دیپلم 61 35 61 92

 کارشناسی 63 51 61 92

 کارشناسی ارشد 61 35 64 22

 دکترای تخصصی 0 65 4 2

 جمع 05 655 05 111

 

 35متاهل در نمونه آماری پژوهش حاضور،  و مرد نفر زن  655جموع نشان داده شده است، از م (،3با توجه به آنچه در جدو  )

نفور   3ارشد و در نهایت نفر دارای مدر  کارشناسی 35نفر دارای مدر  کارشناسی،  53نفر دارای مدر  فوق دیپلم و دیپلم، 

 دارای مدر  دکترای تخصصی بودند.
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آزمونپسآزمون و (: جدول بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات پیش2جدول)  

 میانگین ماکزیمم مینیمم حجم 
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

 آماره آماره آماره آماره آماره آماره 

خطای 

استاندار

 د

 آماره

خطای 

استاندار

 د

پیش آزمون کیفیت زندگی 

 زناشویی
50 11.00 20.00 

16.640

0 
1.87094 -.501 .337 .492 .662 

پس آزمون کیفیت زندگی 

 44.00 19.00 50 زناشویی
31.760

0 
8.75415 .026 .337 

-

1.84

3 

.662 

 
و زنوان   کیفیوت زنودگی زناشوویی   های کجی و کشیدگی در توزیع نمرات ( چون آماره4با توجه به نتایج بدست آمده از جدو )

-ع نمورات پویش  توان چنین استنیا  نمود که توزیو باشند. بنابراین میمی -5+ و 5متاهل در نمونه آماری پژوهش، بین مردان 

 در پژوهش حاضر، در تحقیق حاضر طییعی است. نمارت کیفیت زندگی زناشوییآزمون برای آزمون و پس

 

ها(: آزمون لوین برای بررسی همگونی واریانس گروه5)جدول  

 مقدار بحرانی df1 df2 آماره لوین 

آزمون پس  1.087 1 48 .302 

 پیش

 555. 48 1 353. آزمون

 

 50/5( با مقدار بحرانوی نموایش داده شوده اسوت، بیشوتر از      0ینره، سطپ معناداری در آزمون لوین که در جدو  )با توجه به ا

های گوواه و  در نمونه آماری پژوهش، بدست آمده در گروه کیفیت زندگی زناشوییتوان نتیجه گرفت، واریانس نمرات است، می

لوین این است که واریانس دو گروه گوواه و آزموایش دارای تجوانس     آزمایش از همگنی برخوردار هستند. فرض صفر در آزمون

های گواه و های گروهاست، فرض صفر  مینی بر همگنی واریانس 50/5( که بیشتر از 4است، با توجه به سطپ معناداری جدو )

 .گرددآزمایش تایید می

 .هر تهران موثر استزوجین ش های زندگی بر کیفیت زندگی زناشوییآموزش مهارت: فرضیهآزمون 

روش آماری که برای پاسخ به این سوا  در تحقیق حاضر استفاده شده است، روش تحلیل کواریانس اسوت. تحلیول کواریوانس    

 و شده استفاده کنتر  گروه با آزمونپس –آزمون  پیش های آزمایشی،حالت جامعی از تحلیل واریانس است که معموال در طرح

های یی یا چند گروه و برآورد تاثیر یی یا چند متییر مستقل، اثر یوی یوا چنود متییور کنتور ،      گینمیان مقایسه ضمن آن در

-شود. محقق در این فصل به منظور حذف تاثیر متییور همپراش)تواثیر پویش   می آزمون از معادله خارجگر و تاثیر پیشمداخله
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در برارگیری روش آماری تحلیل کواریوانس بررسوی چهوار     آزمون( از تحلیل کواریانس استفاده نموده است. نرته حای  اهمیت

 پردازیم ها میفرضباشد که در زیر به بررسی آماری این پیشفرض میپیش

 

آزمون(: جدول تعامل بین متغیر مستقل و پیش6)جدول  

 Type III Sum منابع

of Squares 
Df میانگین مربعات F 

سطح 

 معناداری

 9942.711a 3 3314.237 66.319 .000 مدل اصالح شده

 002. 10.699 534.653 1 534.653 تعامل دو متغیر 

 636. 228. 11.372 1 11.372 گروه

آزمونپیش  66.112 1 66.112 1.323 .256 

آزمون*گروهپیش  53.297 1 53.297 1.067 .307 

   49.974 46 2298.809 خطا

    50 98936.000 کل

    49 12241.520 کل اصالح شده 

 

-و متییور تواثیر پویش    هوای زنودگی  آمووزش مهوارت  تعامول بوین متییور مسوتقل کوه هموان        F(، مقدار 1با توجه به جدو )

اسوت لوذا تفواوت بوین      50/5( و ب رگتر از 358/5که سطپ معناداری مرتیط با این متییر)( بوده و با توجه به این518/6آزمون)

توان نتیجه گرفت که، فرضیه صفر)پوچ( مورد قیو  و فرضویه خوالف رد شوده و    براین میها معنادار نیوده و بناشیب رگرسیون

 فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.پیش

 

 ها(: آزمون لوین برای بررسی همگونی واریانس گروه7) ولدج

 مقدار بحرانی df1 df2 آماره لوین 

آزمون پس  1.238 1 48 .271 

 

 50/5( با مقدار بحرانوی نموایش داده شوده اسوت، بیشوتر از      1معناداری در آزمون لوین که در جدو  ) با توجه به اینره، سطپ

های گوواه و  در نمونه آماری پژوهش، بدست آمده در گروه کیفیت زندگی زناشوییتوان نتیجه گرفت، واریانس نمرات است، می

است که واریانس دو گروه گوواه و آزموایش دارای تجوانس     آزمایش از همگنی برخوردار هستند. فرض صفر در آزمون لوین این

هوای  است، فرض صوفر  مینوی بور همگنوی واریوانس      50/5(، که بیشتر از 586/5( )1است، با توجه به سطپ معناداری جدو )

 شود.های گواه و آزمایش تایید می گروه
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فرضیه(: خروجی اصلی تحلیل کواریانس و آزمون 2) جدول  

 Type III Sum منابع

of Squares 
Df میانگین مربعات F 

سطح 

 معناداری

 9889.414a 2 4944.707 98.806 .000 مدل اصالح شده

 000. 15.172 759.284 1 759.284 تعامل دو متغیر 

آزمونپیش  33.334 1 33.334 .666 .419 

 000. 191.423 9579.715 1 9579.715 گروه

   50.045 47 2352.106 خطا

    50 98936.000 کل

    49 12241.520 کل اصالح شده 

 
( معنادار است زیورا، سوطپ   111/5) Fدهد،. این مقدار آزمون را نشان میمتییر پیش F(، سطر سوم مقدار 9با توجه به جدو )

فورض خطوی بوودن همیسوتگی     توان بیان نمود کوه پویش  ب رگتر است. حا  می 50/5از سطپ معناداری  463/5معناداری آن 

( در بروارگیری تحلیول کواریوانس کوه همیسوتگی      های زنودگی مهارتآموزش آزمون( و متییر مستقل)تییر پراش)تاثیر پیشم

متییور همپوراش معنوادار نیاشود، تحلیول       Fمتییر همپراش و مستقل بود، رعایت نشده است. الزم به هکر است که، اگر مقدار 

 تییر همپراش انتخاب شده تاثیری بر مد  پیشنهادی ندارد.توان نتیجه گرفت که، م کواریانس صحیپ است اما می

هوای  مهوارت آمووزش   تاثیر متییر مستقل یعنی روش F(، خروجی اصلی تحلیل کواریانس است. مقدار 9سطر چهارم از جدو )

و با توجه به ( محاسیه شده است 555/5که، سطپ معناداری مرتیط با این سطر از جدو  )( و با توجه به این453/636) زندگی

( کوچرتر است بنابراین اختالف بین میانگین نمرات دو گروه گواه و آزمایش معنادار است. یعنی 50/5اینره از سطپ معناداری )

آزمون وجوود دارد؛  نمرات دو گروه گواه و آزمایش در پس آزمون اختالف معناداری بین میانگین پس از خارج نمودن تاثیر پیش

-آزمون از حذف اثر احتمالی پیشهای گواه و آزمایش در پسمیتنی بر معنادار بودن اختالف میانگین گروه بنابراین فرض صفر

، های زندگی بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین شوهر تهوران مووثر اسوت    آموزش مهارتگردد و این فرضیه که آزمون تایید می

 گیرد.مورد تایید قرار می

 

 گیریبحث و نتیجه

های زندگی بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر آموزش مهارتگیری شد که؛ اله حاضر چنین نتیجهقهای مبه یافتهبا توجه 

و  آهرنیوی )هوای  های صورت گرفته نتیجه آزموون فرضویه در مقتواه حاضور بوا نتوایج پوژوهش       . ضمن بررسیتهران موثر است

-محمودی )، (6331(، )علی اده کنودری،  6330و همراران،  وریسلحش، )(6331و همراران،  رهانی کاخری، )ب(6330همراران،

یوسوفی،  و ) (6333، )دارابی و همراران، (6331و همراران،  ومنیم، )(6330 ،و همراران مسلم بیات، )(6330و همراران،  وند

دهد. در تییوین نتوایج آزموون فرضویه  ایون      اله خیر می، همسو بوده که این امر از باال بودن اعتیار بیرونی نتایج این مق(6335

ت الته شد و آیین امر به بهیود تعامهای زندگی نحوه ارتیا  مؤثر به زوجین آموخبا آموزش مهارتتوان بیان نمود که؛ مقاله می

بور   هوا آن یوق توأثیر  از طر خوود  های شناختیهای زندگی زوجین، به آنها یاد داد که پاسخزوجین کمی کرد. با آموزش مهارت

-حاضر موی  فرضیهنتیجه آزمون گذارد. مطلب دیگری که در تییین رفتارهای تعاملی بعدی بر سازگاری زناشویی افراد تأثیر می

سوت. همچنوین فراگیوری    ا زا های مهارت زندگی در کنتر  شورایط ناخشونود و بحوران   توان اظهار داشت، تأثیر مستقیم مؤلفه
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ارا ه راهرارهای مؤثر، در هنگام وقوع مشرل و در نتیجه افو ایش میو ان رضوایت و خشونودی آنهوا از      مهارت حل مسئله باعث 

-ها و موقعیوت تنها خانواده را در مقابل چالش های کنتر  خشم و استرس نهشود. تسلط زوجین بر مهارتیم زندگی زناشویی

-یافتههمچنین  .دهدفع و حل رویدادهای استرس زا اف ایش میها را جهت رکند، بلره می ان تواناییتر میهای نامطلوب مقاوم

ها و الگوهوای ارتیواطی سوالم اسوتفاده     داد که همسرانی که در روابط خود با یردیگر از مهارتنشان میحاصل از پژوهش های 

هوای  های مهوارت موزهکنند. این نتیجه بیانگر این حقیقت است که آت بین فردی بهتر و سازگارتر عمل میالکنند در مشرمی

ورزنود. در واقوع اهوداف    ای همچون مهارت همدلی، ارتیا  مؤثر و شیوه در  متقابل تأکیود موی  زندگی بر مفاهیم نوع دوستانه

آموزشی زندگی در راستای کاهش تأثیر متییر مودت ازدواج و تفواوت سونی زوجوین و در نهایوت افو ایش اثربخشوی آمووزش         

است. به عنوان مثا  مهوارت همودلی باعوث ارتقواء سوطپ در  فورد از        کیفیت زندگی زناشویی بهیودهای یاد شده در مهارت

  کند. مهارت ارتیوا شود و حس نوع دوستی را در افراد تقویت میهای گوناگون میها و احترام به دیدگاهدیگران، تحمل تفاوت

 بهیوود کیفیوت زنودگی زناشوویی در زوجوین      بتعارضوات، موجو  ت بین فردی و شیوه حول  المؤثر با آموزش نحوه صحیپ تعام

ر از گر و م احم و عودم کنتور  برخوی از آنهوا توسوط پژوهشوگ      تأثیر برخی از متییرهای مداخله. الزم به هکر است که؛ شود می

تور در مراکو  مشواوره دیگور     اجرای چنین پژوهشی در سطپ گسوترده شود که؛ های این پژوهش بوده و پیشنهاد میمحدودیت

 ، اعموا  شوده،  ها همچون مدارس و نی  افراد آماده ازدواجهای زندگی در سطپ زیرساختآموزش مهارتاتفاق افتاده،  هااستان

تودار  دیوده شوود و     صوورت فوردی و گروهوی   های زندگی برای زوجوین ب سازمانی با موضوع مهارتهای برونبرگ اری کارگاه

 باشد.نی  از پیشنهادهای پژوهشی این مقاله می ینه مشاوره خانوادگیت در زمالاثربخشی این آموزش با دیگر مداخبررسی 

 

 منابع

کود  نوجوان. پایان -(. بررسی اثربخشی گروهی آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات والد6336. )لیابراهیمی، ع .6

 حقیقات.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ت

هوای   (. اثربخشوی آمووزش مهوارت   6330مهساسوادات. )  ،موسووی  ؛محمود  ،حواتمی ؛ امین ،رفیعی پور ؛مینا ،آهرنیی .5

زن و مطالعوات   .ارتیاطی بر می ان رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان زن دانشگاه علوم پ شوری 

 .696-603(، 04)64، خانواده

رفتواری   -درمانی شناختی  (. مقایسه اثربخشی زوج6331توکل. ) ،موسی زاده ؛محمد ،نریمانی ؛مریم ،برهانی کاخری .3

پژوهشونامه اسوالمی    .و آموزش مهارت های زندگی در اف ایش رضایت زناشویی زوجین متقاضی طالق سازش نیافته

 .95-16(، 5)3، خانواده  و  زنان

هوای زنودگی بور     (. اثربخشوی آمووزش مهوارت   6333محمد حسوین. ) ، مسعود ؛ مجید ،کاظمی اصل ؛سعداله ،دارابی .4

 .43-56(، 5)6، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سازگاری زناشویی

(. اثربخشوی آمووزش هووش زناشوویی بور کیفیوت زنودگی زناشوویی و         6331حمید. ) ،آتش پور ن؛نسری، سلحشوری .0

 .51-63(، 48)65، فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی  تمای یافتگی زوجین

ق عواطفی زنوان آسویب دیوده از     الاثربخشی آموزش مهارت ارتیاطی بر کواهش طو  (. 6331اده کندری، سهیال. )علی  .1

 .91-89(، 0)3، 5، دوره فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی، خیانت همسر

مت روان الهوای زنودگی بور رضوایت زناشوویی و سو      اثربخشی آمووزش مهوارت  (. 6331فرزانه، گیلدا؛ قدرتی، سیما. ) .8

 .656-660،  46فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره ، دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد تهران

بررسوی اثربخشوی آمووزش     (. 6330) عوذرا.  ،غفواری  ل؛وکیو  ،نظوری  ؛ منصوور  ،بیراموی  ؛محمد حسین ،وندمحمدی .9

 .553-635 ،66، جلد مطالعات ناتوانیهای رضایت زناشویی زنان متأهل. مجله  های زندگی بر مؤلفه مهارت
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هوای زناشوویی بوا رویرورد     بررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت (. 6330) فریده.مسلم بیات، سمیرا السادات؛ عامری،  .3

، (6) 1 ،اسالمی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی متأهلین تهرانی. سویی زنودگی اسوالمی بوا محوریوت سوالمت      

658-39. 

هوای زنودگی بور     (. اثربخشوی آمووزش مهوارت   6331روجا. )، بیگدلی ؛زهرا، علی اده ؛فاطمه ،قانده ؛خدامراد ،مومنی .65
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