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  چکیده
آوري و مهارتهاي ارتباطی بر سازگاري زناشویی  این پژوهش به دنبال مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب هدف:

آزمون چندگروهی بود. جامعۀ آماري پژوهش  آزمون و پس روش پژوهش، آزمایشی و طرح آن پیش روش:بود. 
مدت یک تا هفت سال از زندگی زناشویی آنها  93ساوه بود که تا سال حاضر، شامل زوجین دانشجوي شهرستان 

نفر با سازگاري پایین بود که طی یک فراخوان عمومی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند  72گذشت. نمونه شامل  می
امل و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، ش

ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیري و چند متغیري  پرسشنامۀ سازگاري زناشویی اسپانیر بود. براي تحلیل داده
نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که میزان سازگاري زناشویی در گروه آزمایش نسبت  ها: یافتهاستفاده شد. 

و روش آموزشی نشان داد که روش آموزش مهارت ارتباطی با اختالف به گروه کنترل، افزایش داشته است. مقایسۀ د
آموزش  گیري: نتیجهتر بوده است.  آوري، در افزایش سازگاري زناشویی اثربخش کمی نسبت به روش تاب

آوري، هر دو باعث افزایش سازگاري زناشویی شده است. لذا براي بهبود سازگاري زوجین،  مهارتهاي ارتباطی و تاب
   .شود هر دو برنامه مد نظر قرار گیرد اد میپیشنه
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  مقدمهالف) 
هاي  از خانواده که اجتماعی اجتماع است؛ جزء ترین کوچک بیان کرد خانواده )1370(1ستیرگونه که  همان
 این است که افراد باشند، سالم ها خانواده شرط آنکه و سالم است اجتماعی شده باشد، مسلماً تشکیل سالم

و  نکویاست.  ترین مسئله مهم آن و افراد خانواده براي بهبود باشند و بهبود وضع اجتماع و تالش سالم آن
 ها تأثیرگذارند و آنچه در خانواده و معتقدند که عوامل مختلفی در استحکام و پایداري خانواده )2004(2مودي

است. بررسی پیشینۀ مفهوم سازگاري  3یگانگی زن و مرد نقشی بیشتر بر عهده دارد، سازگاري زناشویی
دهد این مفهوم به طور ثابت براي اشاره به فرایندهایی که براي دستیابی به یک رابطۀ  زناشویی نشان می

رابطۀ سازگار شده  شود. در این خصوص، زناشویی هماهنگ و کار کردن ضروري است، در نظر گرفته می
، به ندرت با هم اختالف نظر دارند، اند کنندگان اغلب با هم در تعامل اي که در آن مشارکت به عنوان رابطه

کنند،  بخش و دوجانبه حل و فصل می کنند و اختالفشان را به شیوة رضایت به خوبی با هم ارتباط برقرار می
  شود. در نظر گرفته می

داراي چهار مؤلفۀ  زناشویی ، سازگاري)2004(4ملزو  هاستونعمل آمده توسط هاي به  بر اساس بررسی
زناشویی تابعی  آمیز است. سازگاري محبت بیان و دوتایی همبستگی دوتایی، اصلی رضایت دوتایی، توافق

گذرانند، در حالی  ها با تفاهم و سازگاري زندگی را با شادکامی می از عوامل مختلف است. بعضی خانواده
ترین مسائل زندگی با دشواري و  ترین و ابتدایی ه درست برعکس، گروهی از مردم در حل و فصل سادهک

مشکل و تنش و نارضایتی در زندگی  بروز باعث که دارد وجود گوناگونی عوامل. اند سردرگمی مواجه
ج و رابطۀ خاص ناسازگاري در ازدوا در مطالعات خود، به طور )2008(5ریدو  احمدشود.  زناشویی می
خانواده بیان  وحدت و گسیختگی انسجام روابط، تنش، سردي بروز عوامل ترین مهم از زناشویی را

نیازهاي عاطفی،  تواند تنها نمی نه که کانونی است ایجاد ناسازگاري زوجین باعث کنند و معتقدند می
 ها و مشکالت روانی ناراحتی روانی، آشفتگی باعث بروز روانی و امنیتی اعضاي خود را برآورده سازد، که

بیان کرد که در  )2001(بهرنسو  ساندرز، هالفورداندازد.  خطر می به را آنها روانی سالمت و در اعضا شده
کند وکاهش سازگاري زناشویی نیز  بسیاري از ازدواجها عالئم نارضایتی در چند سال اول زندگی بروز می

، 91طی سالهاي  1394ایت سازمان ثبت احوال ایران، در مهر با خطر باالي طالق همراه است. به گزارش س
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 297624، 1394ایم؛ به طوري که طبق آمار، در پنج ماهۀ اول سال  در ایران شاهد رشد آمار طالق بوده 93، 92
  .درصد افزایش داشته است 5/11مورد طالق ثبت شده که نسبت به سال قبل  69182مورد ازدواج و 

به  آن حفظ و گسیختگى از هم برابر در خانواده از پشتیبانى )1392(کاظمی شعاعو  عابديبه اعتقاد 
 خانواده سنگ است؛ زیرا ضرورى امري انسان معنوى و مادى تعالى و تمدن براى پیشرفت، معیارى عنوان

 اعضاى جامعه یکایک و تعالى رشد و اجتماعى روابط استحکام در و است انسانى جامعۀ بزرگ بناى

درمانگران، یافتن عوامل مؤثر بر سازگاري زوجین و  دارد. بنابر این، یکی از تکالیف زوج ادینبنی نقش
سازه نسبتاً جدیدي تحت  مؤثر را عوامل یکی از این )1389(بهاري و خلعتبريتقویت این عوامل است. 

بیان کرد  )2008(3ینزراباست. 2 مثبت  شناسی روانهاي  آوري یکی از سازه . تاببیان کردند 1آوري عنوان تاب
بیماري  مقابل در عنوان سپري به انسانها قوت نقاط از است که آن پی شناسی سالمت در که جنبش روان

 با آدمی هر چه بیشتر و رضایت سازگاري سبب که ، عواملی)2000(4سلیگمنگیرد. به اعتقاد  بهره روانی

گونه که  و همان اند این جنبش پژوهش ردمو هاي سازه ترین شوند، بنیادي زندگی تهدیدهاي و نیازها
شناسی خانواده جایگاه  آوري در رشتۀ روان دهد، اخیراً سازة تاب نشان می )2014(و همکاران زارعیپژوهش 

  .اي پیدا کرده است ویژه

که اصطالح  چنان؛ تعریفی روشن از آن را دشوار کرده است ۀارائآوري،  تابگستردگی مفهوم 
تعدادي از این  )2003(5و همکاران اولسون .ي مختلف و متنوعی تعریف شده استآوري به صورتها تاب

؛ توانایی )1958 6(هریمن،ند؛ از جمله: کیفیات ارتجاعیا تعاریف را از دید پژوهشگران مختلف بیان کرده
و  10یو سرسخت )1995 9؛ سیچتی و کوهن،1989 8(داروین،در مقابل محیط در حال تغییر 7آمیز سازگاري موفقیت

به ؛ 1999و همکاران،  16؛ رامانایاه1994 15؛ مدي و خوشابا،1989 14؛ هودوالت و زون،1979 13؛ کوباسا،1974 12(آنتونی،11ناپذیري آسیب
آوري، پلیس و  با وجود تعاریف متعدد در مورد تاب ).2003( ،برادریک-، باند، برنز، و والاولسون نقل از
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سازگاري «و  2»توانایی بازگشت به حالت اولیه«صیفات را وجه اشتراك همۀ این تو )2002(1همکاران
آوري را به معناي  تاب )2004(4دوو بیان کردند. 3با وجود استرس زیاد و شرایط ناگوار» آمیز موفقیت

سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادي و زنده ماندن و تالش کردن در شرایط ناگوار 
آوري نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاري فرد در برخورد با  تابتقاد او، تعریف کرده است. به اع

تواند به هم  تر از آن، حفظ و ارتقاي سالمت روانی است. یکی از تجارب تنش زا می مشکل است، بلکه مهم
افراد داراي معتقدند اگر  )1390(آزادو  آزاديخوردن سازگاري و بروز تعارضات در بین زوجین باشد. 

کنند  شناختی خود را حفظ می زا و موقعیتهاي ناگوار، سالمت روان آوري باال باشند، در شرایط استرس ابت
  دهند. شناختی باالیی نشان می و سازگاري روان

ارتباط بین زوجین، عنصري  نظام خانواده بیان کردند در )1383(عباسیو  )1382(از سویی دیگر برنستاین
ترین زیرمجموعۀ خانواده، مجموعۀ زن و شوهري است،  مهم و اینکه اولین به توجه کننده است و با تعیین

در مطالعات  )1370(ستیر. کنندة استحکام خانواده است بینی ترین پیش کیفیت ارتباط بین زن و شوهر قوي
اند  گرفتهخوبی یاد  به ارتباط و ارسال پیام را نحوة برقراري بالنده، هاي خانواده رسید که نتیجه این خود به

یکدیگر، سکوتهاي  شدن براي قایل ارزش محبت، سرزندگی، نشاط، و بنابر این، الگوهاي سالمی دارند.
هاي یک  پذیري و والدینی با ویژگی گویی، انعطاف از ترس و احتیاط، بذله بخش و نه سکوتهاي ناشی آرام

هایی که  ت؛ در حالی که در خانوادههایی اس هاي چنین خانواده ارباب، از ویژگی هاي دوست، نه با ویژگی
آمیز،  طعنه و گزنده هاي خمیده، شوخی و دوال و سست، شق بدنهاي خورد، نمی چشم به مؤثر ارتباط

، ارتباط زناشویی، )1377(نژاد نوابیبه اعتقاد  .هاي خشک، حاکم است ارتباطات غیر مستقیم و مبهم و قاعده
صورت غیر کالمی  به و چه گفتار کالمی در قالب صورت به چه شوهر و آن، زن طی که است فرایندي

  پردازند. افکار می و احساسات تبادل به چهره حاالت و مکث دادن، گوش قالب در

 از یکی زوجین ارتباطی الگوهاي که دادند نشان خود طولی تحقیق در )2007(لونسون و گاتمن
 در پیامهاي مثبت نبود که دریافتند همچنین اآنه. است ازدواج اول در هفت ساال طالق قوي هاي یبین پیش

نیز بیان کرد  )1388(و همکاران عطاريتحقیق  طالق است. بر تأثیرگذار عوامل از یکی روزمره، گفتگوهاي
 در با سایرین را خود عالیق و ها خواسته نیازها، تا سازد می قادر را یکدیگر، آنها با همسران خوب ارتباط

 عهدة حل مشکالت از به خوبی و کنند ابراز یکدیگر به نسبت را محبتشان و تیدوس گذارند. عشق، میان
 از را چنین عملکردي الزم، امکان مهارتهاي ارتباطی فقدان برآیند. اما خانواده در ناپذیر اجتناب مسائل و
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 تبدیل بدون صمیمیت و رابطۀ موازي یک به رابطۀ صمیمانۀ آنها را و کرده سلب زوجین و خانواده
برقراري ارتباط مؤثر یک مهارت است و یکی از دالیل  )1388(و همکاران حیدريکند. از نگاه  می

 )1390؛ نقل از باقریان و بهشتی، 1995(راجرزو  ناکونزي. ناخشنودي زوجهاي آشفته نیز مهارت ارتباطی ضعیف است
یی مؤثر است. وجود معتقد بود که داشتن یا نداشتن مهارتهاي ارتباطی بر وضعیت سازگاري زناشو

هاي ناسازگاري را در  ارتباطاتی که فاقد شرایط الزم است و همچنین روابط مبهم یا روابط مشروط، زمینه
  کند. بین زوجین تشدید می

درمانگران، کاهش ناسازگاري زوجین و افزایش سطح  هاي زوج همانگونه که ذکر شد، یکی از دغدغه
آوري و مهارت ارتباطی چه نقشی درکاهش یا  دو متغیر تاب سازگاري آنهاست. در مقدمه دیدیم که

افزایش سطح سازگاري زناشویی داشتند. ارتباط یا اثربخشی این متغیرها هر یک به طور جداگانه بررسی 
شده، اما دربارة مقایسۀ اثربخشی آنها تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. همین عامل باعث شد تا در این 

بررسی اثربخشی هریک از متغیرها بر سازگاري زناشویی، به دنبال مقایسۀ اثربخشی  پژوهش عالوه بر
  آوري و مهارت ارتباطی بر سازگاري زناشویی باشیم. آموزش تاب

  

  ب) مرور ادبیات و پیشینۀ تحقیق
ناپذیري است. پژوهشهایی که  آوري همان طور که در تعریف آن اشاره شد، نوعی سرسختی و آسیب تاب

رویی و  سخت بین که دادند نشان انجام گرفته، زناشویی سازگاري و رویی سخت رابطۀ بررسی وردم در
. )1390؛ نقل از: معین و همکاران، 2000، 1همکاران و (یوگندارد وجود معناداري رابطۀ مثبت زناشویی سازگاري

انجام داد که در » اشوییآوري با سازگاري و تعارض زن بررسی رابطۀ تاب«پژوهشی با عنوان  )1394(مروجی
نفر زن و مرد که در شوراي حل اختالف شهرستان ساوه پرونده اختالف داشتند، وارد تحقیق شدند.  80آن، 

از نظر  )1388(کاوه آوري رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد بین سازگاري زناشویی و تاب
آوري تا حدودي یک ویژگی شخصی و تا حدود  تاب کند که، اگرچه گونه بیان می این )2007(2کورهونن

هاي محیطی افراد است، ولی انسانها قربانی محیط یا وراثت خود نیستند. افراد  دیگري نیز نتیجۀ تجربه
آوري خود را به وسیلۀ آموختن برخی مهارتها افزایش  توانند تحت آموزش قرار گیرند تا ظرفیت تاب می

تواند  آوري به افراد در یک آموزش کالسی منظم، می د که آموزش تابمعتقد بو )2000(سلیگمندهند. 
دیدگاه آنان را نسبت به زندگی رشد داده و بهبود بخشد، افسردگی را محدود و کنترل کند و سازگاري را 

آوري بر  در پژوهش خود به بررسی اثربخشی آموزش تاب )1391(و همکاران کاظمیانافزایش دهد. 
                                                

1. Ugen & et.al. 
2. Korhonen 
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آوري بر افزایش  دهندة اثربخشی تاب ن جدیدالورود پرداختند. نتایج حاصل نشانسازگاري دانشجویا
تواند  آوري می تاب افزایشنشان دادکه  )2004(کیمو  سیم، شانهاي  سازگاري دانشجویان بود.  نتایج یافته

قیقی تح )2004(1میرويو  گریف. )1390، و همکاران رنجبرحق موجب بهبود کیفیت زندگی شود (به نقل از 
گرفته انجام دادند و دریافتند که فاکتورهاي برجسته شامل  هاي طالق آوري در خانواده روي فاکتورهاي تاب

پذیري و  رویی خانواده، ایجاد معناداري بحران، نگرش افراد به بحران و مسئولیت ارتباطات خوب، سخت
آوري در روابط صمیمانه  رسی تابدر پژوهشی به بر )2009(2ونتردار کاري شدن، امنیت مالی است.  عهده

کننده به مراکزشان کار کرده بودند،  پرداخت و نتیجۀ تحقیقات سه درمانگري را که روي زوجین مراجعه
آوري زناشویی  تاب«آوري زناشویی ارائه داد:  بررسی کرد. وي با بررسی نتایج تحقیقات، تعریفی را از تاب

با تغییرات در روابط زناشویی)؛ یعنی پذیرش تغییرات و  شود(سازگاري به عنوان سازگاري تعریف می
آوري باید پویایی در ارتباط را افزایش  براي رسیدن به تابمعتقد است زوجین او ». سازگار شدن با آنها

و  نفشان را بهبود دهند.  دهند، پهناي باند ارتباطی را بسط دهند و همچنین کیفیت کلی ارتباط
آوري استرس در سالهاي اولیۀ ازدواج پرداختند. هدف از این  وهشی به بررسی تابنیز در پژ )2011(3برادي

تواند رضایت و سازگاري زناشویی را ارتقا دهد! نمونه  آوري می پژوهش این بود که آیا تمرینات تاب
گذشت. نتایج نشان داد زوجینی که در سالهاي اولیه  سال از ازدواج آنها می 5/2شامل زوجینی بود که 

ازدواج استرس زیادي متحمل شدند و داراي منابع ارتباطی و رفتار حل مسئلۀ خوبی بودند، در سالهاي بعد 
آوري دریافت  رضایت باالتري گزارش کردند. همچنین تحقیق نشان داد که افرادي که تمرینات تاب

فتند که آموزش دریا )1391(و همکاران پورسردارکردند، سازگاري و رضایت بیشتري را گزارش کردند. 
در پژوهشی،  )2014(و همکاران زارعیشود.  آوري باعث افزایش سالمت روان و رضایت از زندگی می تاب

آوري، سازگاري زناشویی و صمیمیت زوجین را بررسی کردند. نتایج نشان داد که  ضمن آموزش تاب
  شود. آوري باعث افزایش سازگاري زناشویی و صمیمیت زوجین می آموزش تاب

کنندة اصلی  در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهارتهاي برقراري ارتباط تعیین )2002(4سپرچرا
؛ نقل از جوادي و 1991(5بالمبرگدیگري،  پژوهش در .است زناشویی متقابل روابط و سازگاري زناشویی

بیشتري به  اند، تمایل هکرد شرکت در برنامۀ بهبود ارتباط که زوجینی دریافتند )1383(نظريو  )2013همکاران، 
نیز در پژوهشهاي   )2008(بالنچاردو  )2008(ایمهوند؛ )2007(یالسین؛ )2004(کاستن دارند. شادکامی و رضایت
اي ارتباط و بهبود مهارتهاي ارتباطی را عاملی تأثیرگذار در بهبود سازگاري زناشویی، کاهش  جداگانه

                                                
1. Greeff & Merwe 
2. Venter 
3. Neff & Broady 
4. Sprecher 
5. Blumberg 
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هر چند پژوهشهاي مختلف خارج و برخی پژوهشهاي  .اند تعارضات و افزایش صمیمیت زناشویی دانسته
دهد، اما شواهد موجود نشانگر آن است که اوالً، در خصوص  داخل، اثربخشی این روشها را نشان می

اثربخشی این مداخالت به اندازة کافی در سطح کشور کار نشده است. ثانیاً، تاکنون پژوهشهاي انجام شده 
این پژوهشها تنها مهارتی را آموزش داده و سپس اثربخشی آن را بررسی  اند، به آموزش یک بعد پرداخته

هاي دیگري مقایسه نشده تا  اند، در هیچ یک از این پژوهشها آموزش مهارت ارتباطی با آموزش برنامه کرده
مشخص شود کدام برنامه، غنی شدن مهارت ارتباطی یا تقویت یک بعد شخصیتی در میزان سازگاري 

ست. بنابر این، در اثربخشی این دو مداخله به طور همزمان شکاف پژوهشی موجود است. لذا با تر ا اثربخش
اثربخشی دو روش آموزشی مهارتهاي ارتباطی « ایم که: به دنبال بررسی این فرضیه گفته، توجه به موارد پیش

  ».آوري بر بهبود سازگاري زوجین متفاوت است و تاب

  

  ج) روش اجراي پژوهش
  آزمون با گروه کنترل است. آزمون و پس پژوهش، آزمایشی و طرح آن پیشروش این 

  گیري . جامعۀ آماري، نمونه و روش نمونه1
مدت یک تا هفت سال از  93جامعۀ آماري پژوهش، شامل تمامی زوجین شهرستان ساوه است که تا سال 

تخاب دامنۀ یک تا هفت سال گذرد و حداقل یکی از زوجین دانشجویند. دلیل ان زندگی زناشویی آنها می
معتقدند در سالهاي اخیر  )2007(1لونسونو  گاتمناول ازدواج این است که بسیاري از پژوهشگران از جمله 

  شوند. بخش بزرگی از ازدواجها در سالهاي نخست، به ویژه هفت سال اول به طالق منجر می

اي که معرّف جامعه  منظور انتخاب نمونهگیري طی دو مرحله انجام شد. الف) مرحلۀ شناسایی: به  نمونه
هاي آموزشی یا مداخالت درمانی شرکت نکرده باشند، طی یک فراخوان عمومی از  باشد و در سایر برنامه

که  1393طریق نصب بیلبورد در مرکز شهر و دانشگاهها، از کلیه زوجین ساکن شهرستان ساوه در سال 
گذرد، دعوت به عمل آمد تا در جلسۀ معرفی برنامۀ  میمدت یک تا هفت سال از زندگی مشترك آنها 

گیري اولیه، داوطلبانه بود. در  آوري شرکت کنند. بنابر این، روش نمونه آموزش مهارت ارتباطی و تاب
  جلسۀ معارفه از زوجین خواسته شد تا از طریق مقیاس سازگاري زناشویی مورد ارزیابی قرار گیرند.

تصادفی در دو گروه ز افراد با سطح سازگاري پایین انتخاب و به طور نفر ا 72ب) در مرحلۀ دوم، 
نفر تحت برنامۀ آموزشی  24، با تعداد 1آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش 

                                                
1. Gottman & Levenson 
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نفر تحت برنامۀ آموزشی مهارت ارتباطی قرار گرفتند  24، با تعداد 2آوري قرار گرفتند؛ گروه آزمایش  تاب
نفر تجزیه و  72نفر، هیچ برنامۀ آموزشی را دریافت نکردند. در پایان، نتایج  24با تعداد  و گروه کنترل

  .تحلیل شد

  . ابزار2

به منظور سنجش سازگاري بین زن و  )1976(اسپانیراین آزمون که توسط  :1مقیاس سازگاري زناشویی
ؤال است و تحلیل عاملی نشان س 32کنند، تنظیم شده؛ شامل  شوهرها یا هر دو نفري که با هم زندگی می

سنجد.  را می 5و ابراز محبت 4زناشویی توافق 3همبستگی زناشویی، 2بعد رضایت زناشویی، دهد چهار می
دهندة سازگاري بیشتر و رابطۀ  نشان و بیشتر 101نمرة  است. کسب 151 تا صفر از مقیاس این گذاري نمره

را از طریق روش  96/0پایایی  )1976(اسپانیرگاري کمتر است. تر از آن نشاندهندة ساز هاي پایین بهتر و نمره
ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس به دست آورد. وي همچنین به منظور به دست آوردن اعتبار سازة 

استفاده کرد. همبستگی بین این دو  6واالس الكمقیاس سازگاري زناشویی، از مقیاس سازگاري زناشویی 
بنابر این، مقیاس سازگاري زن و بود.  88/0و در میان افراد طالق گرفته،  86/0د متأهل، مقیاس در میان افرا

شده  و مطلّقه در هر سؤال، روایی خود را براي گروههاي شناخته شوهر با قدرت تمیز دادن زوجهاي متأهل
سازگاري زناشویی  مقیاس این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است؛ زیرا با نشان داده است. همچنین

 96/0اعتبار این مقیاس را در کل نمرات،  )1976(اسپانیر .)1390(معین و همکارن، همبستگی دارد واالس الك
دهد از همسانی درونی قابل توجهی برخوردار است. همسانی درونی  برآورد کرده است که نشان می

، 94/0رتند از: مقیاس رضایت زناشویی: مقیاسها را نیز بین خوب تا عالی برآورد کرده است که عبا خرده
  )1383(عباسی، .73/0و ابراز محبت:  90/0توافق زناشویی: ، 81/0همبستگی زناشویی: 

  . روند اجراي پژوهش3
پس از انتخاب نمونۀ داوطلبانه از میان اعضاي جامعه، اعضاي نمونه با استفاده از روش جایگزینی تصادفی به سه گروه 

نفر بود. پس از آن، یکی از  24وه کنترل و دو گروه آزمایش. نمونۀ الزم براي هر گروه حداقل تقسیم شدند؛ یک گر
اي و دیگري تحت آموزش مهارتهاي  دقیقه 120جلسۀ  9آوري به مدت  گروههاي آزمایش، تحت آموزش تاب

تمام جلسات، مجدداً از اي به عنوان موقعیت آزمایشی دوم قرار گرفت. پس از ا دقیقه 120جلسۀ  9ارتباطی به مدت 

                                                
1. Dyadic Adjustment Scale (DAS) 
2. Dyadic Satisfaction 
3. Dyadic Cohesion 
4. Dyadic Consensus 
5. Affectional Expression 
6. Lock & Wallace 
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ها، فرضیۀ این مطالعه به شیوة تجزیه و تحلیل کوواریانس تک  آوري داده آزمون گرفته شد. بعد از جمع گروهها پس
همچنین به دلیل مؤثر بودن ) بررسی شد. MANCOVA) و تحلیل کوواریانس چند متغیري(ANCOVAمتغیري(

ز اتمام جلسات آموزشی روي گروه کنترل اعمال شد تا اخالق مداخلۀ مورد مطالعه، مداخلۀ مورد نظر بعد ا
  پژوهشی رعایت شود.

  . شیوة مداخله4
  آوري یک) جلسات آموزش تاب

 جلسه اهداف

 اول ارائۀ پیش تست، معرفی اعضا، بیان اهداف برنامه، اهمیت رازداري و حضور به موقع، بیان زمان و مکان جلسات.

 دوم آور هاي افراد تاب آوري و بیان ویژگی تعریف تاب

 سوم بین و بدبین، چرخۀ افکار. هاي افراد خوش بینی، عزت نفس و مکان کنترل، ویژگی عناصر حمایتی مانند خوش

  پذیري فردي، پذیرش نقشهاي معنادار برخی عناصر حمایتی خارجی شامل: سیستم حمایتی اجتماعی، مسئولیت

  زا و کاهش افسردگی و تنهایی قایع استرساثرات حمایت شدن توسط دیگران در کاهش و-

  ها، انگیزش، تعهد و پشتکار پذیري مانند احراز هویت، بهبود توانایی اثرات مسئولیت-

 آماده شدن براي ارتقاي شخصیت، افکار و مهارتهاي زندگی.-

 چهارم

زا و  بندي موارد استرس بآوري شامل: ارتباط و برقراري روابط باثبات با دیگران، قا روشهاي به دست آوردن تاب
 پذیرش تغییرات

 پنجم

مید به آینده روشهاي به دست آوردن تاب  ششم آوري شامل: معناداري و ا

 هفتم آوري شامل: ارتقاي خودآگاهی و اعتماد به نفس دیگر روشهاي به دست آوردن تاب

 هشتم بینی و مراقبت از خود ارتقاي خوش

 نهم بندي و ارائۀ پس تست جمع
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  دو) آموزش مهارتهاي ارتباطی

 جلسه اهداف

 . بیان اهمیتارائۀ پیش تست، معرفی اعضا، بیان اهداف برنامه، اهمیت رازداري و حضور به موقع، بیان زمان و مکان جلسات

 هاي روابط سالم: نگرش سالم و ناسالم (چرخه آگاهی) آشنایی با پایهصحیح.  ارتباط برقراري و ارتباط
 اول

رتهاي حرف زدن شامل با خودگویی، حرف زدن از طرف خود، توصیف اطالعات حسی، بیان افکار، ابراز احساسات، بیان مها
کردن، تصدیق کردن،دعوت کردن،  گوش دادن شامل توجه ها، درمیان گذاشتن اقدامات. آموزش پنج مهارت اصلی خواسته

 خالصه کردن و سؤال کردن از همسر
 دوم

 سوم همسر سوي از پذیرش و همدلی

 چهارم )... و احترام به دادن، نیاز هدیه به وقت گذاشتن، نیاز به نیاز تأیید، به ها (نیاز خواسته و نیازها

 پنجم مسئله حلمهارت 

 ششم تعارض حل مهارتهاي تمرین و آموزش

 هفتم روابط جنسی

 هشتم مهارت کنترل خشم

 نهم بندي و ارائۀ پس تست جمع

  

  ها د) یافته
ها، از روشهاي آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل  براي تجزیه و تحلیل داده

  تحلیل کواریانس تک متغیري و چندمتغیري استفاده شد.
  )=72n: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد سازگاري زوجین بر اساس گروهها (1جدول 

 متغیر   )24مهارتهاي ارتباطی  ( )24( آوري تاب )24کنترل (
SD M SD M SD M ها مؤلفه زمان 

رضایت  آزمون پیش 33/20 5 67/21 3/5 63/22 9/4
 دونفري

یی
شو

 زنا
ري

زگا
سا

 

 آزمون پس 58/24 4/4 26 5 29/23 5

همبستگی دو  آزمون پیش 96/9 3/3 08/10 6/3 63/11 2/3
 آزمون پس 88/13 6/3 96/13 9/3 29/12 3/3 نفري

توافق دو  آزمون پیش 29 5/5 08/30 7/4 54/28 4/6
 آزمون پس 38/34 9/4 88/34 4 96/28 1/6 نفري

 آزمون پیش 33/6 2 38/6 4/2 96/5 6/1
 ابراز محبت

 آزمون پس 04/10 2/2 96/6 7/2 21/6 8/1

 آزمون پیش 63/65 5/9 21/68 3/8 75/68 7/9
 کل

 آزمون پس 88/82 5/8 79/81 7/8 75/70 1/10
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همبستگی دو «، »رضایت زناشویی«هاي  آزمون مؤلفه دهد که: نمرات پس نشان می 1هاي جدول  یافته
یافته  آزمون افزایش آوري، نسبت به پیش در دو گروه مهارتهاي ارتباطی و تاب» توافق دو نفري«و » نفري

ها  ، نمرات آزمودنی»ابراز محبت«ست. در مؤلفۀ که این تغییرات در گروه کنترل محسوس نی است؛ درحالی
آوري و  تنها در گروه مهارتهاي ارتباطی، پس از مداخله افرایش یافته است؛ در حالی که در دو گروه تاب

  آزمون تقریباً یکسان است. آزمون و پس کنترل، میانگین پیش

بر بهبود سازگاري زوجین  آوري اثربخشی دو روش آموزشی مهارتهاي ارتباطی و تاب فرضیۀ پژوهش:
  متفاوت است.

براي بررسی فرضیۀ پژوهش ابتدا اثربخشی دو روش آموزش، تجزیه و تحلیل شد تا در دل آن، 
ها انجام گیرد. بدین منظور از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. اما قبل از آزمون فرضیه،  مقایسه

ترین مفروضۀ چند متغیري، همگنی ماتریس  شود: اساسی هاي استفاده از این آزمون بررسی می مفروضه
 -باکس مفروضۀ همگنی ماتریس واریانس Mشود.  باکس بررسی می Mکوواریانس است که از طریق 

  ).=4/16Box s M= ،75/0F= ،20=df1،9/17089=df2 ،8/0 Pکوواریانس را تأیید کرد(

  ا خطاها در سازگاري زوجینه : خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس2جدول 

 سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي  F متغیرها

  رضایت دونفري

 همبستگی دو نفري

 توافق دو نفري

 ابراز محبت

96/0  

3/1  

1/0  

7/2 

2  

2  

2  

2 

69  

69  

69  

69 

4/0  

3/0  

91/0  

08/0 

هاي  همه مؤلفه، همگنی واریانس خطاي گروهها در Fشود، آزمون  مالحظه می 2چنانکه در جدول 
  کند. سازگاري زوجین را تأیید می

: خالصه آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره براي بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی و 3جدول 
  آوري بر سازگاري زوجین تاب

 اندازه اثر سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجۀ آزادي  F النداي ویلکز اثرات

 68/0 01/0 124 8 33 102/0 گروه

سازگاري «که بردار میانگین گروهها در متغیر  دهد سطح معناداري شاخص النداي ویلکز نشان می
)؛ 102/0Wilks Lambda= ،33F= ،01/0 P= ،68/02با یکدیگر تفاوت معناداري دارد(» زوجین
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هاست، از  یک از سازه از پراش کدامشده ناشی  بنابر این، براي پی بردن به این مطلب که تفاوت مشاهده
  ارائه شده است. 4تحلیل کوواریانس تک متغیره بین آزمودنی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

راهۀ بین آزمودنی براي بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی و  : تحلیل کوواریانس یک4جدول 
  هاي سازگاري زوجین آوري بر مؤلفه تاب

 اسمقی منبع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداري
اندازه 

 اثر

 گروه

  رضایت دونفري
 همبستگی دو نفري

 توافق دو نفري

 ابراز محبت

79/180  
44/147  
65/354  
72/184 

2  
2  
2  
2 

4/90  
7/73  
3/177  
4/92 

7/27  
2/29  
4/61  
7/40 

001/0  
01/0  
001/0  
01/0 

460/0  
473/0  
654/0  
556/0 

 اخط

  رضایت دونفري
 همبستگی دو نفري

 توافق دو نفري

 ابراز محبت

18/212  
16/164  
81/187  
51/147 

65  
65  
65  
65 

3/3  
5/2  
9/2  
3/2 

   

 کل

  رضایت دونفري
 همبستگی دو نفري

 توافق دو نفري

 ابراز محبت

45347  
13817  
79459  
4857 

72  
72  
72  
72 

    

) و کنترل اثر 012/0میزان شده بونفرونی( دهد که با احتساب آلفاي نشان می 4نتایج جدول 
معنادار است. به عبارت دیگر؛ از » سازگاري زوجین«هاي  شده در همۀ مؤلفه آزمون، تفاوت مشاهده پیش
بین گروه تفاوت معناداري » ابراز محبت«و » توافق دو نفري«، »همبستگی دو نفري«، »رضایت زناشویی«نظر 

هاي  درصد واریانس در بهترین ترکیب خطی نمره 4/65دهد که تقریباً  می وجود دارد. اندازة اثر نیز نشان
رضایت «هاي  توسط انتساب به گروهها قابل تبیین است. این رقم در خصوص مؤلفه» توافق دو نفري«

درصد برآورد شده  6/55و  3/47، 46به ترتیب برابر با » ابراز محبت«و » همبستگی دو نفري«، »زناشویی
شناسایی تفاوت مشاهده در گروهها، از آزمون تعقیبی استفاده شد. این آزمون با مقایسۀ است. براي 

  نشان داده شده است. 5شود که خالصۀ نتایج آن در جدول  ها انجام می دوي میانگین دوبه
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  : نتایج آزمون تعقیبی براي مقایسۀ سازگاري زناشویی در گروهها5جدول 
 ها اختالف میانگین 

 کنترل آوري تاب گروه وابسته متغیر

 دونفريرضایت 

  مهارتهاي ارتباطی
  آوري تاب

 کنترل

23/0-  
  
 

*4/3  
*6/3  

- 

 همبستگی دو نفري

  مهارتهاي ارتباطی
  آوري تاب

 کنترل

043/0  
  
 

*2/3  
*17/5  

- 

 توافق دو نفري

  مهارتهاي ارتباطی
  آوري تاب

 کنترل

51/0  
  
 

*2/5  
*7/4  

- 

 ابراز محبت

  طیمهارتهاي ارتبا
  آوري تاب

 کنترل

*2/3  
  
 

*7/3  
*56/0  

- 

توافق دو «، و »همبستگی دو نفري«، »رضایت زناشویی«هاي  ، در مؤلفه5بر اساس اطالعات جدول 
با گروه کنترل » آوري تاب«و » مهارتهاي ارتباطی«هاي گروههاي آزمایشی  ، تفاوت بین میانگین»نفري

، میانگین این سه مؤلفه در هر دو گروه پس از 1دول که بر اساس اطالعات ج معنادار است؛ به طوري
توان نتیجه گرفت که هم آموزش مهارتهاي  یافته است. بنابر این، می مداخله، به طور معناداري افزایش

» توافق دو نفري«و » همبستگی دو نفري«، »رضایت زناشویی«آوري، بر بهبود  ارتباطی و هم آموزش تاب
تفاوت » ابراز محبت«روه آزمایشی تفاوت معناداري مشاهده نشد. در مؤلفۀ مؤثر بوده است و بین دو گ

شده بین هر سه گروه معنادار است؛ بدین معنی که نه تنها هر دو مداخله(مهارتهاي ارتباطی و  مشاهده
هایی که با  مؤثر بوده، بلکه این تأثیرگذاري در آزمودنی» ابراز محبت بین زوجین«آوري) بر افزایش  تاب

  است.» آوري تاب«اند، به طور معناداري باالتر از گروه  دیده آموزش» مهارتهاي ارتباطی«ستفاده از ا

  

  گیري هـ) بحث و نتیجه
آوري و مهارت ارتباطی بر سازگاري  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزش تاب

باطی باعث افزایش سازگاري زناشویی آوري و مهارت ارت زناشویی بود. نتایج نشان داد که آموزش تاب
شده است. همچنین مقایسۀ دو روش آموزشی نشان داد که روش آموزش مهارت ارتباطی با اختالف 

  تر بوده است. آوري در افزایش سازگاري زناشویی اثربخش ناچیزي نسبت به روش تاب

عمدتاً حاکی از این است آوري، نتایج پژوهشها  در زمینۀ آموزش تابدر ارتباط با بخش اول پژوهش 
شناختی و  آوري به عنوان یک ویژگی مثبت و انطباقی شخصیت، با بهزیستی، سالمت روان که تاب
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. )2004و دوو،  1390؛ به نقل از حق رنجبر و همکاران، 2004(شاین و همکاران، سازگاري اجتماعی، رابطۀ مستقیم دارد
أثیرگذار در کاهش احتمال طالق و تعارضات زناشویی آوري همچنین به عنوان یکی از فاکتورهاي ت تاب

و  کاظمیانو  )2015(1گرادي مکو  برنان؛ )2004(دوومطالعۀ . )2004(گریف و میروي، گزارش شده است
شناختی و همچنین سازگاري بهتر این افراد  آوري با بهزیستی روان نشان داد که آموزش تاب )1391(همکاران

آورانه سبب  نشان دادند که آموزش مهارتهاي تاب )2014(و همکاران زارعیر، در پژوهشی دیگ مرتبط است.
نیز نشان داد که بین  )1394(مروجیشود؛  افزایش سازگاري زناشویی و صمیمیت در همسران جانبازان می

در زمینۀ مهارتهاي ارتباطی نیز نتایج  آوري رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد. سازگاري زناشویی و تاب
و  )2008(ایمهوند؛ )2007(یالسین؛ )2004(کاستن؛ )2002(اسپرچر؛ )1991(بالمبرگل از این مطالعه با پژوهش حاص

آموزش  )1391(و همکاران اورکیو  )1387(کیا محبی؛ )1383(نظريهمسو است. در همین راستا،  )2008(بالنچارد
اند. گفتنی است که پژوهشی با  همهارتهاي ارتباطی را بر افزایش سازگاري زناشویی اثربخش گزارش کرد

  نتایج متضاد یا متناقض با پژوهش حاضر یافت نشد.

در تبیین نتایج به دست آمده، ابتدا الزم است تحلیل مختصري از خصوصیات و نحوة عملکرد 
متغیرهایی داشته باشیم که در تحقیق حاضر سعی شده است سطح آنها از طریق آموزشهاي مدون ارتقا یابد. 

هاي مرتبط با سالمت  آوري در مؤلفه آوري، افزایش متغیر مذکور از طریق آموزش تاب ارتباط با تابدر 
. به عبارت )1387؛ بشارت و همکاران، 1389نیا و محمدپور،  (شاکريشناختی تأثیر مثبت و معنادار خواهد داشت روان

گیرد، همچون: افزایش  قرار میآور که در این دست آموزشها مورد هدف  هاي افراد تاب دیگر؛ ویژگی
مندي از حمایت و توان اجتماعی، افزایش قدرت حل مسئله به خصوص در شرایط بحرانی و دشوار،  بهره

کنندة کیفیت و سطح  اي روشن، تعیین خودگردانی و مدیریت هیجانات و احساس هدفمندي و باور به آینده
دهد، در نتیجۀ فرایند  ارائه می )1995(ماستنتعبیري که  باالتري از سالمت روان هستند. به عبارت دیگر و با

شود و این مهم، مانع افت سطح سالمت در  آوري، اثرات ناگوار، اصالح، تعدیل یا حتی ناپدید می تاب
شناختی باالتر در زوجین، با به  بینی نشده خواهد بود. طبیعی است که سالمت روان شرایط ناگوار و پیش
پذیري و عدم هماهنگی بین نیازها،  ي ناشی از عدم تعادل خلقی، عدم مسئولیتحداقل رساندن تنشها

وظایف و حقوق همسران، به افزایش سازگاري در زوجین کمک بسزایی خواهد کرد. کاهش استرس نیز 
تواند از طریق آن، بر بهبود وضعیت زناشویی  آورانه می یکی دیگر از مسیرهایی است که آموزش تاب

آوري، ایجادکنندة راهبردهاي کنار آمدن و سازوکارهاي دفاعی بهتر  ذار باشد. آموزش تابزوجین تأثیرگ
د که شون آورانه با تغییر در سبک اسناد افراد، سبب می هاي تاب . همچنین مداخله)2001 2(اسکهیل،در افراد است

جود و اعتماد به نفس برخورد بینی، ابراز و زا با خوش آوري باال، در مقابل رویدادهاي استرس افراد با تاب

                                                
1. Brennan & Mac Grady 
2. Skehill 
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پذیري فرد را  آوري انعطاف کنند و در نتیجه، این رویدادها را با قابلیت کنترل باالتري ببینند. بنابر این، تاب
دهد و این ویژگی باعث افزایش سازگاري افراد با شرایط مختلف زندگی از جمله پذیرش  افزایش می

آوري با کاهش هیجانات  شود. همچنین تاب گی زناشویی میوظایف، مسئولیتها و نقشهاي جدید در زند
  )1389(حسینی قمی و همکاران، دهد. منفی، میزان رضایتمندي از زندگی زناشویی را نیز افزایش می

در ارتباط با تبیین چرایی اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر بهبود وضعیت سازگاري زوجین، باید 
رضات زندگی مشترك، معموالً راهبرد منطقی و مشخصی براي خروج از گفت که زوجین گرفتار در تعا

تري را براي برخورد با  دهنده کند تا راههاي پاداش این تعارضات ندارند. آموزش ارتباط به آنها کمک می
رفتاري، اسنادها، انتظارات و باورهاي  - تعارضات زندگی زناشویی در پیش گیرند. بر پایۀ رویکرد شناختی

شود، مهارتهاي ارتباطی به زوجین کمک  زیادي وجود دارد که مانع برقراري ارتباط اثربخش میمنفی 
کند تا این دالیل بنیادین را شناسایی کرده و با ارتباطی مؤثرتر و همراه با تنش کمتر، سازگاري بیشتري  می

ین این عادتها را به شود تا زوج را در زندگی مشترك تجربه کنند. تمرین اصولی این مهارتها موجب می
تري  زا از مواجهۀ سازنده گنجینۀ رفتاري و شناختی خود اضافه کرده و در موقعیتهاي دشوار و کشمکش

استفاده کنند. همچنین یادگیري مهارتهاي ارتباطی، منجر به مبادلۀ رفتارهاي مثبت و خوشایند و کاهش 
شود. طبیعی است استمرار این بازخوردهاي مثبت  بهام میمیز و توأم با اآ جویانه، کنایه رفتارهاي منفی، مقابله

با ایجاد نگرش مثبت، افزایش ادراك احترام و ارزشمندي و ارضاي هوشمندانۀ نیازهاي عاطفی زوجین، 
  زندگی زناشویی را به محیطی با حداقل تعارضات و حداکثر حس رضایت و سازگاري تبدیل خواهد کرد.

مقیاس ابراز محبت(در مقیاس سازگاري زناشویی)، دو روش  ک خردهاما در مقام مقایسه، به جز ی
اند. برتري آموزش مهارتهاي ارتباطی با  شده، نسبت به گروه کنترل اثربخش بوده آموزشیِ به کار گرفته

رسد.  اند، کامالً قابل تبیین به نظر می اي که تغییرات بیشتري را به ثبت رسانده توجه به ماهیت متغیر وابسته
تري  هاي سازگارانه گیرند دالیل زیربنایی تعارضات مخرّب خود را شناسایی و از شیوه زوجینی که یاد می

براي برخورد با آنها استفاده کنند و نیازها و پیامهاي خود را با دقت و تأثیر بیشتري انتقال دهند، قطعاً بهتر 
توان اینگونه بیان  ند. در تبیینی دیگر، میبخش برقرار کن توانند ابراز محبت کرده و رابطۀ جنسی لذت می

آور شدن، یکی از گامها آموزش مهارتهاي زندگی و ذیل آن، آموزش مهارت برقراري  کرد که براي تاب
آوري است و افراد حتماً باید ابتدا  اي براي تاب ارتباط است. بنابر این، مهارتهاي ارتباطی اساس و پایه

در تحقیق  )1999(1الدرو  راتر، کانگرآور شوند. همسو با این تبیین،  بتوانند تاب مهارت ارتباطی داشته باشند تا
پذیري را نسبت به شرایط  آور بودن و آسیب خود بر این نتیجه متمرکز شدند که کیفیت تعامل زوجین، تاب

                                                
1. Conger, Reuter & Elder 
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آوري در  تحقیقی بر روي فاکتورهاي تاب )2004(میرويو  گریفهمچنین کند.  بینی می سخت پیش
است.  فاکتورهاي برجسته، ارتباطات خوبیکی از این هاي طالق گرفته انجام دادند و دریافتند که  نوادهخا

آوري باید پویایی در ارتباط را افزایش دهند، پهناي باند  براي رسیدن به تابمعتقد است زوجین  )2009(ونتر
نیز به طور ضمنی بیان  )2011(براديو  نفشان را بهبود دهند.  ارتباطی را بسط و همچنین کیفیت کلی ارتباط

آوري در برابر شرایط سخت  کنند که ارتباط خوب زوجین در سالهاي اولیه، به عنوان یکی از منابع تاب می
 ارتباطی که الگوهاي دادند نشان خود طولی تحقیق نیز در )2007(لونسون و گاتمنآینده است. همچنین 

هاي این  لذا با توجه به یافته. ر هفت سال اول ازدواج استد طالق قوي هاي بین پیش از یکی زوجین
توان گفت که آموزش مهارتهاي ارتباطی، یک گام  پژوهشها که در راستاي تأیید نتایج ما قرار دارد، می

  آوري است. تر از تاب جلوتر و اثربخش

وابط زوجین آن، شود که ر هایی تشکیل می در کل، جامعۀ سالم و مترقی، از تعامل سازندة خانواده
گیري از مداخالت جدید  صمیمی، سازگارانه و دور از تعارضات افراطی باشد. در این بین، بهره

هاي متعدد نهفته در اختالفات زناشویی  تواند هزینه شناختی، عالوه بر دستیابی به اهداف مهم مذکور می روان
  همچون نرخ انواع طالق و خشونتهاي خانوادگی را کاهش دهد.

  دودیتها و پیشنهاد پژوهشمح

  آورد. گیري داوطلبانه: شانس برابري را براي انتخاب تمام اعضاي جامعه فراهم نمی . روش نمونه1

کنندگانی استفاده کردیم که در حد پایین  . وجود اثر رگرسیون؛ به علت اینکه ما به ناچار از شرکت2
خود در پایان کار باعث  گاري پایین. این عامل خودبهگذاري پرسشنامه قرار داشتند؛ یعنی افرادي با ساز نمره

  شود. ها به سمت نرمال می حرکت نمره

گیري تصادفی استفاده شود. با توجه به اینکه نتایج تحقیق  شود تا حد ممکن از نمونه پیشنهاد می
ه در دهندة اثربخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر افزایش سازگاري زناشویی است، به زوجینی ک نشان

شود در کالسهاي عمومی و جلسات خصوصی که در مراکز  اند، پیشنهاد می آستانۀ شروع زندگی مشترك
شود، شرکت کرده و مهارتهاي ضروري براي ورود به این مرحلۀ مهم از  مشاوره به این منظور تشکیل می

  زندگی را فرا گیرند.
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