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چکیده
اين مقاله باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برافزايش سازگاری زناشويی انجام شده است.
همچنین به بررسی اقدامات مشاورهای در زمینه آموزشهای مهارتهای زندگی در بهبود روابط میان زوجین و
افزايش سازگاری آنان در زمینه زندگی مشترک پرداخته است .روش :پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن
شبه آزمايشی با پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود که افراد گروه آزمايش شرکتکننده در اين طرح
تحت آموزش مهارتهای زندگی طی  81جلسه  57دقیقهای قرار گرفتند .ابزارهای اندازهگیری شامل برگه
مشخصات جمعیت شناختی زوجین و پرسشنامه سازگاری زناشويی (الک – واالس) بود که در دو نوبت قبل
از آموزش و بعد از آموزش استفاده شده است .جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعهکننده به مرکز مشاوره
* دانشجوی دکتری جمعیتشناس ی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (نويسنده مسئول).
Darabi8931@yahoo.com

** کارشناس ارشد جمعیتشناسی دانشگاه شیراز و معاون دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
*** کارشناس ارشد مددکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و کارشناس اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم.
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بهزيستی استان قم در سال  8931میباشد که با مشکالت سازگاری با يکديگر و اختالفات خانوادگی به مرکز
مراجعه نمودهاند .حجم نمونه  01زوج بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايش و
کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند .دادههای جمعآوری شده با روش آزمون در گروههای وابسته و با استفاده از
نرمافزار  spssمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
يافتهها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی میتواند در افزايش سازگاری زناشويی زوجین مؤثر بوده
و باعث احساس مثبت در زندگی مشترک شود.
آموزههای مهارتهای زندگی بر مفاهیم نوع دوستانهای همچون مهارت همدلی ،ارتباط موثّر و شیوه درک
متقابل تأکید میورزند .در واقع اهداف آموزشی زندگی در زمینه کاهش تأثیر متغیر مدت ازدواج و تفاوت سنی
زوجین و در نهايت افزايش اثربخشی آموزش مهارتهای مذکور در سازگاری زوجین میباشد.
واژههای کلیدی :خانواده ،سازگاری زناشويی ،مهارتهای زندگی

مقدمه
خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد يکايک اعضای جامعه ،نقش
بنیادين دارد .تالش در جهت استحکام خانواده و استوار سازی روابط درون اين سیستم ،زمینه را برای سالمت
اخالقی و سعادت عمومی فراهم میسازد .خانواده عامل جامعهپذيری و منتقلکننده اصول اخالقی و مهارتهای
اجتماعی از نسلی به نسل ديگر و عامل نظارت و کنترل رفتار اعضای خود است .خانواده میتواند در پرورش
توانايیهای بالقوه افراد از طريق مراقبتهای دوران کودکی ،نوجوانی و جوانی ثر بگذارد و سهم عمدهای در ايجاد
همبستگی اجتماعی برقراری نظم و انضباط در جامعه داشته باشد (عربی .)8911 ،لوی خانواده را واحد اجتماعی
میداند که بر اساس ازدواج شکل میگیرد (ساروخانی .)8951 ،آنچه در ازدواج مهم است ،سازگاری زناشويی و
رضايت از ازدواج است« .سازگاری زناشويی» وضعیتی است که در آن ،زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی
از خوشبختی و رضايت از همديگر دارند( .آشتیانی و احمدی .)8911 ،يکی از مهمتری عواملی که بر بقاء ،دوام و
رشد خانواده اثر می گذارد ،روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم زوجین است .سازگاری زناشويی بهعنوان يکی
از مهمترين عوامل تأثیرگذار بر خانواده است و زندگی خانوادگی در جريان تعامالت روزمره زن و شوهر شکل
میگیرد و همین تعامالت است که به زندگی خانوادگی معنا میبخشد و انتظارات اعضای خانواده را از يکديگر
مشخص میسازد (محرابی زاده و همکاران .)8917 ،سازگاری زناشويی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی
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انسانها تأثیر بسزايی دارد .روابط زناشويی رضايتبخش سنگ بنای عملکرد خانواده است و بهطور مستقیم عملکرد
والدينی مؤثر را تسهیل میکند (خدابخشی .)8919 ،شتاب سرسامآور تحوالت و پیشرفتهای اخیر شبکه گسترده و
پیچیده ارتباطات انسانی و تغییرات سريع اجتماعی و فرهنگی و گسترش رو به تزايد اعتیاد مشکالت عديدهای را بر
سر سازش و سازگاری زوجین و ديگر افراد خانواده ايجاد کرده است .آمار باالی طالق در دهه اخیر بیانگر وجود
ناسازگاری زناشويی در میان همسران است .با توجه به صدمات جبرانناپذير طالقی ،يافتن عوامل مؤثر در نارضايتی
زناشويی و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت حذف اين عوامل و ارتباط مثبت و مؤثر همسران از اهمیت خاص خود
برخوردار است (شاهقلیان .)8917 ،يافتههای علمی گويای آن است که بهداشت روان از جمله مهمترين نیازهای
انسان امروز است که الزمه برآورده شدن آن تسلط يافتن به مهارتهای زندگی میباشد .انسانها برای مقابله
سازگارانه با موقعیتهای تنشزا ،کشمکشهای زندگی نیاز به آموختن برخی مهارتها دارند .متخصصان علوم
رفتاری معتقدند که يکی از مؤثرترين برنامههايی که به افراد کمک میکند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند،
برنامه آموزش مهارتهای زندگی است .مهارتهای زندگی بر ادراک کفايت از خود ،اعتماد بهنفس ،و عزتنفس
اثر دارد .بنابراين نقش مهمی در سالمت روان دارد .همراه با ارتقای سطح سالمت روان ،انگیزه فرد در مراقبت از
خود و ديگران ،پیشگیری از مشکالت بهداشتی و رفتاری افزايش میيابد (لواسانی .)8910 ،آموزش مهارتهای
زندگی منجر به انگیزه رفتار سالم میشود .همچنین بر احساس فرد از خود و ديگران و همچنین ادراک ديگران از
وی مؤثر است .در ضمن منجر به افزايش اعتماد بهنفس میشود (سازمان بهداشت جهانی ،ترجمه نوری قاسمآبادی
و محمدخانی .)8955 ،بر اين اساس ما در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال هستیم که آيا آموزشهای مبتنی
بر مهارتهای زندگی در افزايش سازگاری زناشويی تأثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
ازدواج را میتوان از مهمترين تصمیمهای هر فرد دانست که به دلیل اثرات مستقیم آن بر بافت خانواده نقش مستقیم
و مؤثری در خوشبختی و سعادت ايفا میکند .اگر همسرانی که در يک جامعه زندگی میکنند از رابطه زناشويی گرم
و صمیمی برخوردار باشند نه تنها در فضايی آکنده از محبت زندگی میکنند بلکه با تربیت صحیح فرزندان در
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محیط گرم خانواده ،سالمت و سعادت جامعه را به دست خواهند آورد .مطالعات نشان میدهد که تقريباً اغلب
زوجهايی که ازدواج می کنند در آغاز زندگی دارای سطح بااليی از رضايت زناشويی هستند (مارکمن 8و هالوگ 1به
نقل از هالفورد .) 8919 ،متأسفانه رضايت از رابطه در طی زمان و در بسیاری از زوجها کاهش میيابد (برادبری،
 .)8331در حدود  %77ازدواجها در آمريکا %91 ،در انگلیس ،و  %95در آلمان به طالق منجر میشوند (گیلبرت-
النتون و مونیرف8331 ،؛ به نقل از هالفورد .)8919 ،نرخ طالق فقط نشاندهنده مشکالت ارتباطی يک بخش از
جمعیت کل زوجه است در حالی که بسیاری از زوجها بهرغم وجود مشکالت ارتباطی به زندگی در کنار هم ادامه
میدهند (هیمن 9،ويس8335 9،؛ اولیری 7و بیچ8319 ،؛ به نقل از هالفورد .)8919 ،اکثر افراد واجد مشکالت
ارتباطی تنیدگی شديدی را تجربه میکنند .در حقیقت بعد از مرگ ناگهانی در خانواده ،نابسامانی زناشويی و طالق
از مهمترين عوامل تنیدگی زا هستند (بلوم 0،آشر 5،وايت .)8315 1،توانايی فرد برای مقابله مؤثر با فشارها و
موقعیتهای زندگی و شناسايی و کنترل هیجانات موجب احساس قدرت و موفقیت در زندگی زناشويی شده و بر
میزان سازگاری افراد اثر میگذارد .برخی از توانايیها همچون شکیبايی ،بردباری و مدارا کردن در هنگام عصبانیت،
احتیاج به مهارتهای عاطفی پیشرفته و سطح بااليی چون همدلی ،کنترل خود ،و درک عمیق نیازها و احساسات
ديگران دارد .بهعالوه میزان رضايت زناشويی و شادابی خانواده تا حد بسیار زيادی وابسته به توانايی زوجین در
سازگاری مؤثر با تعارضها و مديريت عواطف منفی مانند عصبانیت و نفرت است .مشکالت و مباحث مطرحشده
در جلسات خانواده درمانی نشان میدهد که در موارد بسیاری اختالف ناشی از فقدان مهارتهای ابتدايی در زندگی
مشترک همچون نداشتن مهارتهايی همچون درک متقابل از يکديگر و همدلی ،حل مسئله ،مديريت هیجان،
خودآگاهی و ...میباشد.
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اهداف تحقیق
با توجه به روند رو به رشد طالق در کشور و افزايش مراجعات به مراکز مشاورهای ،هدف اصلی از پژوهش حاضر
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزايش سازگاری زناشويی زوجین میباشد و از اهداف فرعی
میتوان به بررسی نقش اختالف سنی زوجین در افزايش ناسازگاریها در خانواده اشاره نمود.

فرضیات پژوهش
بین تفاوت سنی زوجین و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.
بین آموزش مهارتهای زندگی و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف واژگان
مهارتهای زندگی :مهارتهای زندگی به مجموعهای از توانايیهای افراد گفته میشود که زمینه سازگاری رفتاری
مثبت و مفید آنها را فراهم آورده و به فرد کمک میکند تا مسئولیتها و نقش اجتماعی خود را بپذيرد و به شکل
مؤثری عمل کند؛ يعنی اوالً خود را بشناسد ،سپس باور کند و بعد از آن به شکل مؤثر ظاهر شود .مهارتهای
زندگی از آن جهت مؤثر و مفید تلقی میشوند که فرد را قادر میسازند تا دانش ،نگرش و ارزشهای وجودی خود
را به توانايیهای واقعی و عینی تبديل کند و بتواند از نیروهای وجودی در جهت شادابی و شادکامی و ايجاد زندگی
مثبت برای خود و ديگران بهره گیرد (خنیفر و پورحسینی .)8917 ،مهارتها با عناوين دهگانه زير مشخص
میباشند؛ که هريک از اين مهارتها رمز برخورداری و دانستن تمرين و بهکارگیری هرچه بیشتر در زندگی روزمره
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است :مهارتهای خودآگاه ی ،همدلی ،ارتباط مؤثر ،ارتباطات بین فردی ،مقابله با استرس ،مقابله با هیجانات ،حل
مسئله ،تصمیمگیری ،تفکر خالق و تفکر انتقادی را میتوان نام برد (نوری قاسمآبادی.)8953 ،
مهارت خودآگاهی :مهارت خودآگاهی توانايی آگاهی يافتن و شناخت اجزايی همچون خصوصیات ظاهری
احساسات ،افکار و باورها ،ارزشها ،اهداف ،گفتگوی درونی و نقاط درونی و نقاط قوت و ضعف خود میباشد
(امانی ،نايینی.)8917 ،
مهارت همدلی :همدلی يعنی اين که بتواند مسائل ديگران را حتی زمانی که در آن شرايط قرار ندارد درک کند
و به آنها احترام بگذارد اين مهارتها موجب میشود تا به ديگران توجه کرده و آنها را دوست داشته باشیم و
خود نیز مورد توجه و دوست داشتن ديگران قرار بگیريم و با ايجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزديک شويم
(خالصی.)8918 ،
مهارت ارتباطات بین فردی :اين مهارت به ايجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با ديگر افراد ،کمک
می کند يکی از موارد ،توانايی ايجاد و بقای روابط دوستانه است که در سالمت روانی و اجتماعی و روابط گرم
خانوادگی به عنوان يک منبع مهم حمايت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار
مهمی دارد (نیک پرور.)8919 ،
مهارت ارتباط مؤثر :کسب اين مهارت به ما میآموزد که برای درک موقعیت ديگران چگونه به سخنان،
فعاالنه گوش دهیم و چگونه ديگران را از احساس و نیازهای خودآگاه نمايیم تا ضمن به دست آوردن خواستههای
خود ،طرف مقابل نیز احساس رضايت نمايد (گانگلوسکی 8311 3،به نقل از امین.)8911 ،
مهارت مقابله با استرس :اين مهارت ،شامل شناخت استرسهای گوناگون زندگی و تأثیر آنها بر فرد است.
به عنوان مثال مشاهده يک فیلم ترسناک ،اخراج از کالس يا سرکار ،صحبت کردن در جمع ،اولین روز کاری ،از
دست دادن شغل ،قرض ،بیماری ،از دست دادن پدر ،مادر ،يا فرد نزديک .شناسايی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر
انسان ،فرد را قادر میسازد تا با اعمال و موضعگیریهای خود فشار و استرس را کاهش دهد (نوری و محمدخانی،
.)8953
مهارت مقابله با هیجانات :اين توانايی فرد را قادر میسازد تا هیجانها را در خود تشخیص داده و نحوه تأثیر
هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای گوناگون نشان دهد .بیشتر اوقات ما حاالت و
احساسات خود را تحت دو واژه خوب يا بد توصیف می کنیم .اگر بتوانیم مديريت مطلوبی بر هیجانات خود مانند:
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شاد ی ،غم ،ترس ،اضطراب و ...داشته باشیم رؤياها ،خاطرات و ادراکات ما جان میگیرند .کسب اين مهارت به ما
کمک میکند تا ضمن شناسايی هیجانات خود و ديگران و نیز تأثیر آنها بر تفکر و رفتارهايمان در مقابله با آنها
واکنش مناسب از خود بروز دهیم (کلنیکه.)8331 81،
مهارت حل مسئله :اين مهارت فرد را قادر میسازد تا بهطور مؤثری مسائل را حل نمايد .مسائلی مانند:
اختالف با ديگران و يا مسائلی مانند مواجهه با قانون ،تصادفات و . ...مشکالت مهم زندگی چنانچه حلنشده باقی
بمانند ،استرس روانی ايجاد میکنند که به فشار جسمانی منجر میشوند (عربستانی و نیک پرور.)8919 ،
مهارت تصمیمگیری :انسان در مسیر زندگی همواره نیازمند تصمیمگیریهای گوناگون است و موفقیت در
زندگی درگرو تصمیمگیری است .مهارت تصمیمگیری به ما کمک میکند تا با اطالعات و آگاهی کافی با توجه به
اهداف واقعبینانه خود از بین راهحلهای گوناگون بهترين راهحل را انتخاب کرده و به کار گیريم و پذيرای پیامدهای
آن نیز باشیم (خالصی.)8913 ،
مهارت تفکر خالق :اين نوع تفکر به حل مسئله و به تصمیمگیریهای مناسب کمک میکند .با استفاده از اين
نوع تفکر ،راهحلهای گوناگون مسئله و پیامد هريک از آنها بررسی میشود .اين مهارت فرد را قادر میسازد تا
مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود دريابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیمگیری خاصی مطرح
نیست ،با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد (نیک پرور.)8919 ،
تفکر انتقادی :تفکر انتقادی و يا تفکر نقادانه نوع ديگری از تفکر است .کسب اين مهارت به ما میآموزد تا
هر چیزی را بهسادگی و دربست قبول يا رد نکنیم؛ ابتدا درباره آن موضوع سؤال و استدالل کنیم ،سپس بپذيريم يا
رد کنیم.
سازگاری زناشویی :سازگاری زناشويی يکی از برجستهترين موضوعهای نگرش جامعه انسانی است که بر
کارکرد شايسته خانواده اثر می گذارد .سازگاری زناشويی پیوند دوستانه همراه با تفاهم و درک يکديگر و تعادلی
منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران است (سینها و مکرجی .)8331 88،سازگاری زناشويی فرايندی است
که در طول زندگی زن و شوهر به وجود میآيد ،زيرا الزمه آن انطباق سلیقهها و شناخت صفات شخصیتی است
(حسینی نسب.)8910 ،

پیشینه نظری
10
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نجات ( )8917به بررسی "تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان صمیمیت زوجین" پرداخته است .وی از
مجموعه مهارتهای زندگی ،دو مهارت توانايی ارتباط مؤثر و توانايی مقابله با استرس را آزمون کرده است.
يافتههای وی نشان میدهد  -8آموزش مهارتهای زندگی بهطور معناداری میتواند باعث افزايش میزان صمیمیت
زوجین گردد -1 .بین میزان صمیمیت مردان و زنان در نمرات پس از آزمون تفاوت معنیداری وجود دارد،
بهطوریکه میزان صمیمیت گزارششده از سوی زنان بیشتر است.
در پژوهشی ياسین و کاراهان ( ،)1115برنامه ارتباطی زوجی را مورد بررسی قرار دادند .نتیجه تحقیق نشان
داد که برنامه آموزشی میتواند از طريق بهبود مهارتهای ارتباطی ،تأثیری مثبت بر سطوح سازگاری زناشويی داشته
باشد و همچنین میتواند منجر به اصالحات رفتاری درازمدت در زوجین شود .اسکات و کارداوا ( )1111يک
برنامه پیشگیری و پر بازسازی رابطه را برای کمک به زوجها در کسب مهارتها و نگرشهای مرتبط با موفقیت
زناشويی به کار بردهاند .در اين برنامه ،از يک کارگاه آموزشی  81ساعته برای آموزش زوجها استفاده شده است.
نتايج تحقیقات آنها نشان داد که زوجهای آموزشديده ،سطوح پايینتری از ارتباطات منفی و پرخاشگری فیزيکی
و سطوح باالتری از ارتباطات مثبت را در مقايسه با زوجهای گروه مقايسه در طول سالهای بعد از شرکت در اين
برنامه ،گزارش میدهند.
عصمت دانش در پژوهش خود با عنوان تأثیر خودشناسی اسالمی در افزايش میزان سازگاری زناشويی از میان
تمام زوجهای داوطلب شرکتکننده در پژوهش 89 ،زوج ( 11آزمودنی) را انتخاب و به دو گروه آزمايش و کنترل
تقسیم نمود .پس از آموزش گروه آزمايش پژوهشگر در پايان اينگونه نتیجهگیری نمود که افزايش خودشناسی
بهطور معنیداری ( ) p=00001باعث افزايش سازگاری زناشويی گروه آزمايش نسبت به قبل از مشاوره و در مقايسه
با گروه گواه میشود.
شکوه نوابی نژاد و همکاران ( )8911در پژوهشی با عنوان مقايسه اثربخشی دو روش مداخلهای تغییر شیوه
زندگی و حل مشکالت خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشويی که بر روی  101زوج صورت گرفت نتیجهگیری
نمودند که :بهکارگیری هر دو شیوه مداخلهای بر کاهش ناسازگاری زناشويی مؤثر بوده است.

روش تحقیق
طرح کلی ا ين پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش يک طرح شبه آزمايشی با پیشآزمون و پسآزمون همراه
با گروه کنترل 81است.
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 X T1 T8 Rگروه E
T1

--

 :Rگمارش تصادفی

 :Cگروه کنترل

 :Eگروه آزمايش

 :Xمداخله آموزشی

 :T8پیشآزمون

 :T1پسآزمون

 T8 Rگروه C

جامعه پژوهش
جامعه آماری ،شامل تمام زوجین مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهزيستی استان قم میباشد که با مشکالت سازگاری
با يکديگر و اختالفات خانوادگی به مرکز مراجعه نمودهاند.

نمونه و روش نمونهگیری
در اين روش نمونههای موردنظر از میان تمام زوجین با تشخیص مشکالت خانوادگی و ناسازگاری زناشويی
انتخابشده اند که عالوه بر موافقت برای شرکت در طرح ،نمره آنان در آزمون سازگاری زناشويی الک-واالس
( 811 )8373به پايین بوده است (نمره برش در آزمون الک و واالس  811میباشد) .اين افراد بهصورت تصادفی در
دو گروه  01نفره ( 91زوج در گروه آزمايش و  91زوج نیز در گروه گواه) قرار گرفتند.

روش اجرای تحقیق
ابتدا فرمی منوط بر تمايل برای شرکت در پژوهش به همراه فرم مشخصات ابتدايی زوجین و نیز آزمون سازگاری
زناشويی الک و واالس ( ) 8373توسط تمام مراجعان با مشکالت زناشويی و خانوادگی تکمیل و افراد واجد شرايط
بر اساس نمره اخذشده در آزمون انتخاب شدند .پس از گمارش تصادفی افراد در دو گروه گواه و آزمايش ،زوجین
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شرکتکننده در گروه آزمايش به مدت  11جلسه ( 1بار در هفته) مورد آموزش در خصوص مهارتهای زندگی
قرار گرفتند ولی افراد گروه گواه هیچ خدماتی درزمینه مهارتهای زندگی دريافت ننمودند .پس از پايان جلسات
مجدداً هر دو گروه به مقیاس سازگاری زناشويی پاسخ گفتند.

ابزار جمعآوری اطالعات
در اين پژوهش بهمنظور اندازه گیری متغیر وابسته ،از آزمون سازگاری زناشويی الک-واالس ( )8373استفاده شده
است .اين ابزار  87سؤالی يکی از اولین مقیاسهای کوتاه برای سنجش سازگاری زناشويی است که بهوسیله هروی
جی-الک و کارل ،ام .واالس ( )8373ساخته شده است .سؤال اول يکی از شاخصهای کلی سعادت زناشويی است
و به آن ارزش عددی بیشتری تخصیص دادهشده است .نمره  811يا کمتر از آن ،نمره برش محسوب میشود و
داللت بر ناسازگاری در روابط زناشويی دارد .سؤاالت بهصورت چندگزينهای هستند و ارزش عددی سؤاالت اين
آزمون متفاوت است .آزمون سازگاری زناشويی الک-واالس ( )8373برای گروههای شناخته شده و با نمرات
متمايزکننده برای زوجهای سا زگار و ناسازگار از روايی و اعتبار بااليی برخوردار است .نمرات اين آزمون ،با آزمون
پیشبینی زناشويی الک-واالس همبستگی بااليی دارد .اين نتیجه نشاندهنده روايی همزمان باالی آن است .آزمون
ياد شده مقیاسی برای پیشبینی سازگاری آينده است .برآورد همسانی درونی با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون
بسیار خوب و ضريب همبستگی بین دونیمه آن برابر با  1/31بوده است (ثنايی .)8953 ،در تحقیق حاضر برای
تعیین پايايی پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفادهشده که به ترتیب برای کل پرسشنامه  1/51و
 1/39است که بیانگر ضرايب قابلقبول پرسشنامه يادشده است.

فنهای آماری مورد استفاده در تحقیق
جهت تجزيه و تحلیل اطالعات مربوط به پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گرديد.
آمار توصیفی جهت توصیف ويژگیها ی حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفت که شامل تنظیم جداول فراوانی
و درصد ،ترسیم نمودار و محاسبه شاخصههای آماری متغیرهای مورد نظر میباشد .آمار استنباطی بهمنظور
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پاسخگويی به پرسشها ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که شامل آزمون پارامتريک  tاستودنت برای گروههای
همبسته میباشد .تمام محاسبات آماری در پژوهش حاضر با نرمافزار کامپیوتری  SPSSانجام گرفت.

یافتههای توصیفی
کلیه آزمودنیهای مورد بررسی در متغیر سن مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول  -1شاخصههای آماری آزمودنیها در دو گروه آزمایشی بر اساس متغیر سن
گروه آزمايش

گروهها
شاخصهای آماری

گروه کنترل

زن

مرد

زن

مرد

تعداد

91

91

91

91

میانگین

7 .11

15

1 .18

9 .15

انحراف معیار

9 .9

9 .9

8 .1

9 .1

جدول  8نشان میدهد که دادههای گردآوری شده از  811پرسشنامه تکمیل شده ( 01مرد و  01زن در
مجموع) دامنه سنی مردان شرکتکننده در اين طرح  97-19سال و دامنه سنی زنان  15-81سال میباشد.
فرضیه اول :بین تفاوت سنی زوجین و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  -2تفاوت سنی زوجین شرکتکننده در طرح پژوهشی با دیگر افراد مراجعهکننده به مرکز مشاوره ناجا
سازگاری زناشویی تفاوت سنی کمتر از  3سال تفاوت سنی  3تا  6سال بیشتر از  6سال
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی درصد

در سطح پایین

87

9939

15

7039

81

6666

در سطح باال

91

0035

18

9935

3

3363

جمع

54

111

54

111

26

111

با توجه به مندرجات جدول  1اختالف سنی افراد در نمونههای انتخاب شده از زوجین با مشکالت زناشويی
نسبت به زوجینی که به داليل ديگری به مرکز مشاوره مراجعه نموده بودند نشان میدهد که اختالف سنی عامل
مؤثری در افزايش ناسازگاری زوجین میباشد بهگونه ای که افزايش سن با افزايش ناسازگاری میان زوجین
همبستگی داشته است.
جدول  -3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره سازگاری زناشویی آزمودنیها در دو مرحله پیشآزمون و
پسآزمون
شاخص آماری

گروه

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

تعداد

گروه
آزمايش

7339

1131

89

31

01

پیشآزمون
گواه

0139

1839

88

37

01

آزمايش

81731

1130

93

891

01

پسآزمون

گواه

5839

8833

97

13

01

با توجه به مندرجات جدول  9مشاهده میشود که با آموزش مهارتهای زندگی در گروه آزمايش نمرات اين
گروه در پسآزمون تفاوت قابلتوجهی با نمرات آنها در پیشآزمون داشته است به طوری که میانگین اين گروه از
 73/9در پیشآزمون به  817/1در پسآزمون رسیده است ،اما تفاوت میانگینها در گروه گواه چشمگیر نبوده است.
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فرضیه دوم :بین آموزش مهارتهای زندگی و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول  -5نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین تفاضل (پیشآزمون -پسآزمون) نمره سازگاری زناشویی
آزمودنیها در دو گروه
متغیر

تعداد زمان آزمون میانگین انحراف معیار درجه آزادی
01

پیشآزمون

8831

8337
881

سازگاری زناشويی
01

پسآزمون

9933

t

سطح معناداری

9305

13118

8939

نتايج مندرج در جدول  9حاکی از آن است که مقدار  Tمحاسبهشده برای گروه آزمايشی برابر با ( )9305در
درجه آزادی  881میباشد که اين مقدار از مقدار بحرانی جدول بزرگتر است .بدين ترتیب تفاوت مشاهده شده
بین نمرات پیشآزمون و پس آزمون برای گروه آزمايش معنادار و اين مسئله حاکی از تأثیرگذاری آموزش
مهارتهای زندگی بر افزايش سازگاری زناشويی مراجعین به مرکز مشاوره بوده است.

بحث و نتیجهگیری
آموزش مهارتهای زندگی فرد را قادر میسازد تا دانش ،ارزشها و نگرشهای خود را به توانايیهای بالفعل تبديل
کند .بدين معنا که فرد بداند چهکاری بايد انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد .اين توانايیها فرد را برای مقابله
مؤثر برای پرداختن به کشمکشها و موقعیتهای زندگی ياری میبخشند تا در رابطه با ساير انسانها ،جامعه،
فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی ،جسمانی و اجتماعی را تأمین میکنند.
فرضیه اول :بین تفاوت سنی زوجین و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.
شناسايی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشويی در میان زوجین میتواند به مشاوران خانواده کمک کند تا میزان
سازگاری در افرادی که در آستانه ازدواج قرار می گیرند و يا در زندگی مشترک با همسر خود با مشکل مواجه
شدهاند را تشخیص داده و ايشان را ياری دهند تا در زندگی مشترک با همسر خود موفق شده و رضايتمندی داشته
باشند و از روند روبه رشد آمار طالق در کشور بکاهند  .در اين پژوهش تالش شد تا به بررسی نقش آموزش
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مهارتهای زندگی در تحکیم روابط میان خانوادهها خصوصاً سازگاری زناشويی پرداخته شود .يافتههای حاصل از
اين پژوهش با بررسی انجامگرفته توسط سلیمانیان ( )8959پیرامون عوامل مؤثر بر سازگاری و رضايتمندی
زناشويی هم سويی دارد و اين خود بیانگر آن است که بسیاری از اين عوامل قابل پیشبینی و پیشگیری میباشند.
با توجه به مندرجات جداول  1و  9پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت سنی همسران تأثیر معکوس در
سازگاری زناشويی آنان دارد .به بیان ديگر بیشترين سازگاری در تفاوت سنی کمتر از  9سال ديده میشود .اين
يافته با پژوهشهای ديگری ازجمله صدق آمیز ( )8950که در بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشويی در شهر
شیراز به رابطه معنی دار میان سازگاری زناشويی و تفاوت کمتر سنی اشاره نموده است ،همخوانی دارد .در اين زمینه
گروهی

از

پژوهشگران

به

تفاوت

سنی

7-0

و

برخی

به

 9-9سال اشاره نمودهاند (ساروخانی .) 8951 ،کارلسون نیز بر اين باور است که چون چشمداشتها و شیوه نگرش
افراد با باال رفتن سن دگرگون میشود و افراد در گروههای سنی گوناگون دارای فرهنگ و انديشه متفاوت هستند،
تفاوت سنی بر ماندگاری زناشويی تأثیر خواهد گذاشت (ناصحی و همکاران )8918 ،همچنین به باور نیلسون

89

( )8338درباره رضامندی زناشويی زنانی که با مردان مسنتر از خود ازدواج کردهاند دو نظريه وجود دارد :ديدگاه
روانکاوی ،دستیابی به رضامندی زناشويی را در اين زنان به سختی ممکن میداند ،اما از ديدگاه اجتماعی اين زنان
فرصت بهتری برای دستیابی به رضامندی دارند .به طور کلی میتوان گفت گرچه بررسیهای انجام شده در زمینه
تفاوت سنی زن و شوهر يافتههای يکسانی را گزارش نکردهاند اما تقريباً تمامی آنها بر اين باور بودهاند که نزديک
بودن سن همسران در استواری پیوند زناشويی تأثیر دارد اما فاصله سنی زياد زن و شوهر ،پیوند زناشويی را در
معرض آسیب قرار خواهد داد ،البته وجود دلبستگی ،آرمان مشترک ،تحصیالت باال و ...میتواند بر استواری پیوند
زناشويی تأثیر بگذارد.
فرضیه دوم :بین آموزش مهارتهای زندگی و سازگاری زناشويی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مندرجات جدول  9میتوان بیان نمود که آموزش مهارتهای زندگی بر افزايش سازگاری
زناشويی زوجین تأثیر داشته است .در تبیین اين يافته میتوان بیان داشت که با آموزش مهارتهای زندگی نحوه
ارتباط مؤثر به زوجین آموخته شد و آيین امر به بهبود تعامالت زوجین کمک کرد .با آموزش مهارتهای زندگی
زوجین ،به آنها ياد داد که پاسخهای شناختیشان از طريق تأثیرشان بر رفتارهای تعاملی بعدی بر سازگاری
زناشويی افراد تأثیر میگذارد .مطلب ديگری که در تبیین فرضیههای حاضر میتوان اظهار داشت ،تأثیر مستقیم
مؤلفه های مهارت زندگی در کنترل شرايط ناخشنود و بحرانزاست .همچنین فراگیری مهارت حل مسئله باعث ارائه
راهکارهای مؤثر ،در هن گام وقوع مشکل و در نتیجه افزايش میزان رضايت و خشنودی آنها از زندگی زناشويی
13
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میشود .تسلط زوجین بر مهارتهای کنترل خشم و استرس نهتنها خانواده را در مقابل چالشها و موقعیتهای
نامطلوب مقاومتر میکند ،بلکه میزان توانايیها را جهت رفع و حل رويدادهای استرس زا افزايش میدهد نتیجه
حاصل از آزمون اين فرضیه با نتايج پژوهشهای انجام شده بهوسیله علی محمدی ( )8953همسويی دارد .يافتههای
حاصل از پژوهش وی نشان میداد که همسرانی که در روابط خود با يکديگر از مهارتها و الگوهای ارتباطی سالم
استفاده میکنند در مشکالت بین فردی بهتر و سازگارتر عمل میکنند .اين نتیجه بیانگر اين حقیقت است که
آموزههای مهارتهای زندگی بر مفاهیم نوع دوستانه ای همچون مهارت همدلی ،ارتباط مؤثر و شیوه درک متقابل
تأکید می ورزند .در واقع اهداف آموزشی زندگی در راستای کاهش تأثیر متغیر مدت ازدواج و تفاوت سنی زوجین
و در نهايت افزايش اثربخشی آموزش مهارتهای ياد شده در سازگاری زوجین است .به عنوان مثال مهارت همدلی
باعث ارتقاء سطح درک فرد از ديگران ،تحمل تفاوتها و احترام به ديدگاههای گوناگون میشود و حس نوع
دوستی را در افراد تقويت میکند .مهارت ارتباط مؤثر با آموزش نحوه صحیح تعامالت بین فردی و شیوه حل
تعارضات ،موجب افزايش سازگاری میشود.

محدودیتها:
تأثیر برخی از متغیرهای مداخلهگر و مزاحم و عدم کنترل برخی از آنها توسط پژوهشگر

پیشنهادها:
 اجرای چنین پژوهشی در سطح گستردهتر در مراکز مشاوره ديگر استانها.
 آموزش مهارتهای زندگی در سطح زيرساختها همچون مدارس و نیز افراد آماده ازدواج.
 برگزاری کارگاههای برونسازمانی با موضوع مهارتهای زندگی برای زوجین بهصورت فردی و گروهی.
 بررسی اثربخشی اين آموزش با ديگر مداخالت در زمینه مشاوره خانوادگی.
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