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ها بر  مقابله زوج يها برنامه افزايش مهارت يآموزش گروه ياثربخش

  ناسازگار يها كيفيت ارتباط زوج
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 ��������  چكيده

برنامه  يآموزش گروه ياثربخش نييپژوهش با هدف تع نيا :مقدمه
ناسازگار  يها ارتباط زوج تيفيها بر ك زوج يا مقابله يها افزايش مهارت

�.  انجام گرفت

پس آزمون با  - آزمون شيبا طرح پ يتجرب مهيروش پژوهش ن :روش
 يها كننده به خانه مراجعه يها زوج هيكل يجامعه آمار. گروه كنترل بود

زن و شوهر به صورت  24افراد  نيسالمت منطقه دو تهران بودند كه از ا
زن و شوهر به تصادف در  12عنوان نمونه انتخاب شدند و  دردسترس به

. زن و شوهر به گروه كنترل اختصاص داده شدند 12و  شياگروه آزم
كه گروه  يكردند در حال افتيجلسه آموزش در 8 شيگروه آزما

در  ييزناشو يسازگار اسيمق. نكردند افتيرا در يا مداخله چيكنترل ه
 يها داده. ديو كنترل اجرا گرد شيقبل و بعد از مداخله در گروه آزما

مورد  انسيكووار ليدو و تحل يآزمون خ روشبدست آمده با استفاده از 
�. قرار گرفت ليو تحل هيتجز

 ينشان داد كه سازگار انسيكووار ليدست آمده از تحل به جينتا :ها افتهي
 شينسبت به گروه كنترل افزا يطور معنادار به شيگروه آزما ييزناشو

�. است افتهي

ها  مقابله زوج يها آموزش برنامه مهارت رسد يبه نظر م :يريگ جهينت
موثر  ييارتباط زناشو تيفيك شيو افزا يبر كاهش ناسازگار تواند يم

�.باشد
  ييارتباط زناشو تيفياسترس، مقابله، ك :ها واژهديكل
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	مقدمه

. هاي بشري اسـت  ترين ارتباط ارتباط زناشويي يكي از قديمي
. شادي يـا درد و رنـج باشـد    تواند مايهميكيفيت اين ارتباط 

مطالعات نشان داده است كه سطح باالي سـازگاري در ميـان   
هـا در آن بـا يكـديگر ارتبـاط      شود كه زوج افرادي ديده مي

هـا و سـازگاري   مثبتي بين ارتبـاط زوج  خوبي دارند و رابطه
هاي از طرف ديگر، نقص در مهارت]. 1[زناشويي وجود دارد 

]. 2[ناشـويي باشـد   تواند عامل وقوع درماندگي زمي ارتباطي
نشـانگر  ]  3[اساس مطالعات طولي انجام شده تحقيقاتي كه بر

ها اغلب، به دليل  اين هستند كه مسير منفي بسياري از ازدواج
بـه طـوري كـه نقـص در     . ها است ها در زوج كمبود مهارت

حـل  هاي ارتبـاطي، توانـايي    هاي زوجي مانند، مهارت مهارت
هاي مهم فروپاشي زناشـويي   كننده بيني مسئله و مقابله از پيش

عنـوان   هاي ارتبـاطي بـه كـرات بـه     اگر چه مهارت. هستند
كننده اصلي كيفيت زناشويي و پايـداري زناشـويي    بيني پيش

اسـترس و مقابلـه     مطرح شده است، اما مطالعاتي كه در زمينه
هـاي   ها مهـارت ها انجام شده نشانگر اين است كه تن در زوج

بينـي فروپاشـي زناشـويي     ارتباطي و حل مسئله بـراي پـيش  
هاي مقابله فردي و زوجي نيـز   كنند بلكه مهارت كفايت نمي

نقش مهمي در كيفيت زناشويي و پايـداري زناشـويي بـازي    
  ]4[كنند  مي

نشان داده است كـه نـه فقـط      ]6، 5[عالوه بر اين، مطالعات 
هـاي ارتبـاطي نشـان     در مهارتهاي قبلي  ها نقص بيشتر زوج

هاي  شان را در موقعيت هاي ارتباطي دهند بلكه آنها مهارت مي
تواند زمان با هم بودن،  استرس مي. دهند زا از دست مي استرس

فرصت كسب تجارب مشترك، خود افشايي هيجاني متقابـل،  
 »مـا بـودن  «مندانه و احساس مهرباني و روابط جنسي رضايت

د و از طريق كاهش در كيفيت ارتبـاط  ها را كاهش ده زوج
در شـرايط  . ]5[هـا تـاثير بگـذارد     زناشويي بر روابـط زوج 

دادن فعـال، ابـراز    ، رفتارهاي مثبت از جمله گـوش زا استرس
يابـد و در مقابـل    كـاهش مـي  هـا   عالقه و همـدلي در زوج 

احترامـي،   رفتارهاي منفي مانند، انتقاد كـردن، تحقيـر و بـي   
اي افـزايش   طـور قابـل مالحظـه    ي بـه گير خصومت و كناره

  كننـده  بينـي  موارد ذكـر شـده، از عوامـل پـيش    . ]4[ يابد مي
. ]7[عملكرد زناشويي ضعيف و خطر بـاالي طـالق هسـتند    

بسياري  ، هاي مقابله مناسب با استرس بدون توانايي و مهارت
نـاتواني در  اي كه  ، به گونهبينند مي آسيبزناشويي از روابط 

 اساسـي  يـل داليكـي از  هـا   مناسب با استرس در زوجمقابله 
ها نشان  به طور خالصه اين يافته . ]8[ ميزان باالي طالق است

ترين متغيرها بـراي روابـط صـميمانه،     دهد كه زيان بخش مي
استرسورهاي خفيف مزمن بيرونـي هسـتند كـه بـه روابـط      

ايـن استرسـورها دليـل تـنش و     . كنـد  صميمانه سرايت مـي 
ها و  بيگانگي ميـان آنهـا اسـت كـه      در بين زوجها  تعارض

  . دهد احتمال طالق را افزايش مي
از طرف ديگر، نتايج  مطالعات مختلف نشان داده است كـه  

تواند توسط سطوح مناسـب مقابلـه    تجربه استرس روزانه مي
                                 ً          و مقابله زوجي تعديل شود و متعاقبا  به عنوان  ]10،9[فردي 

يك پيامد، از تاثير منفي اسـترس بـر روابـط صـميمانه و     
كـاهش  �و خطر تعامل دو نفره منفي ]12،11[بهزيستي كلي 

  .يابد
سازي ارتباط  غنيهاي  ها و برنامه هاي اخير، آموزش در سال

ويـژه  و در نهايت پيشگيري از طالق مورد توجـه   زناشويي
 تقويـت  آمـوزش «هـا   يكي از اين برنامه. رار گرفته استق

و   ]13[و همكـاران   بودنمناست كه توسط  »ها مقابله زوج
طبـق ايـن   . گذاري شده است پايه] 14[ شانتيناثو  بودنمن
و زوجـي نقـش مهمـي در كيفيـت     �مقابله فردي ،رويكرد

تمركـز  . كنـد  مـي  ايفا ارتباط زناشويي و پايداري زناشويي
توانـد   بر اين است كه استرس چگونه مي رويكرداصلي اين 

چگونه ها  باعث كاهش كيفيت ارتباط زناشويي شود و زوج
هاي مقابلـه   مهارت ارتقايشان را با  توانند ارتباط صميمي مي

  .فردي و زوجي مناسب، از تاثيرات منفي استرس حفظ كنند
مطالعات بررسـي   اثربخشي آموزش اين برنامه در شماري از

نشـان داده   ]13[براي مثال، نتايج يـك مطالعـه   . شده است
كننده در آموزش تقويت مقابلـه   هاي شركت است كه زوج

اي در كيفيت زناشويي نشـان   زوج ها، افزايش قابل مالحظه
هـا   عالوه بر اين بررسي كيفيت زناشويي اين زوج. داده اند

تـاثيرات   بعد از گذشت يك سـال، نشـان داده اسـت كـه    
گـزارش   ]14[در مطالعه ديگـري  . آموزش حفظ شده است

اي در زوج  اندكه كيفيت زناشويي به طور قابل مالحظه كرده
ها شـركت كـرده    هايي كه در آموزش تقويت مقابله زوج

عالوه بر اين نمرات آنها در خرده . بودند افزايش يافته است
توسط خـود  هم (هايي همانند، مقابله دونفره حمايتي  مقياس

و مقابله دونفره مشترك افـزايش  ) شخص، هم توسط همسر
  .يافته بود

نيـز نشـان داده اسـت كـه كيفيـت       ]15[مطالعه ديگـري  
تقويـت  « هايي كه در گروه آموزش برنامـه  زناشويي زوج

 »مقابله فردي«اند، در مقايسه با آموزش  بوده »ها مقابله زوج
هـاي   زوج عـالوه بـر ايـن، نمـرات    . افزايش يافتـه اسـت  

نه ) ها برنامه تقويت مقابله زوج(كننده در اين گروه  شركت
فقط در متغيرهاي ارتباطي همانند، ارتباط و مقابلـه زوجـي   
افزايش يافته بود بلكه در متغيرهاي فردي نيز افزايش نشان 

  .داده است
اي در زمينـه   با توجه به اينكه پژوهش علمي گزارش شـده 

ا در ايران يافت نشد و با توجه ه آموزش تقويت مقابله زوج
به اينكه يكي از داليل بروز ناسـازگاري زناشـويي و عـدم    

يـت طـالق، عـدم برخـورداري     رضايت زناشويي و در نها
اي  هـاي مقابلـه   هاي ارتبـاطي و مهـارت   مهارت ها از  زوج

بنابراين اين تحقيق درصدد پاسخگويي به اين . ضعيف است
ها  هاي مقابله زوج سوال بود كه آيا آموزش گروهي مهارت

  دهد؟ هاي ناسازگار را افزايش مي كيفيت ارتباط زوج
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  روش
آزمون  پس - اين مطالعه از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون

  جامعـه آمـاري پـژوهش شـامل، كليـه     . روه كنترل بودبا گ
تهـران   2كننده به مراكز خانه سالمت منطقه  هاي مراجعه زوج
بود كه از اين ) زن و شوهر(نفر  28حجم نمونه پژوهش . بوند

در طول مداخله افت كردند و تحليل ) زن و شوهر(نفر  4تعداد 
ري بـه ايـن   گي روش نمونه. زن و شوهر انجام شد 24نهايي با  

تهران  مشـخص   2هاي سالمت منطقه  ترتيب بود كه ابتدا خانه
سپس . خانه سالمت در اين منطقه وجود دارد 7در مجموع . شد

هايي كه انجام شد، به اين مراكز مراجعـه و بـا    طبق هماهنگي
در . صـحبت شـد  سرپرست مراكز در مورد برنامه آموزشـي  

وزشي آماده شد و در شركت در برنامه آممرحله بعد، فراخوان 
سـپس از  . رسـاني صـورت گرفـت    مراكز پخش شد و اطالع

نويسـي   مراجعان داوطلب براي شركت در برنامه آموزشي نـام 
. در بين داوطلبين، پرسشنامه سازگاري زناشويي توزيع شد. شد

ها مورد تحليل قرار گرفـت و آنهـايي كـه نمـرات      پرسشنامه
سپس، . بود، انتخاب شد 101تر از  شان پايين سازگاري زناشويي

بود ) زن و شوهر 80(زوج  40ها كه تعداد آنها  از بين اين زوج
�. نمونه انتخاب شد

زن و شـوهر   24شيوه  اجرا به اين ترتيب بود كـه از بـين   
كه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودنـد،  ) زوج 12(

بـه صـورت تصـادفي در    ) زوج 6يعنـي،  (زن و شوهر  12
در گـروه  ) زوج 6يعني، (زن و شوهر  12يش و گروه آزما

يك هفته قبل از اجراي . كنترل  به تصادف جايگزين شدند
زمان در گروه آزمايش  پژوهش پيش آزمون به صورت هم

جلسـه برنامـه    8گروه آزمـايش  . و گروه كنترل  اجرا شد
را دريافـت كردنـد،  در    »آموزش تقويت مقابله زوج هـا «

. اي را دريافـت نكـرد   حالي كه گروه كنترل  هيچ مداخلـه 
آزمـايش  (يك هفته پس از اتمام پژوهش در هر دو گروه 

آزمون در  بعد از اجراي پس. آزمون اجرا شد پس) و كنترل 
، يك كارگـاه سـه روزه   )آزمايش و كنترل(هر دو گروه 

تشكيل شد و  براي گروه كنترل جهت رعايت اصول اخالق
همچنين جزوه و . جزوه آموزشي در اختيار آنها قرار گرفت

مطالب آموزشي در اختيار تمام كساني كه نمره پرسشـنامه  
  . بود قرار داده شد 101تر از  سازگاري آنها پايين

پروتكل آموزشي براساس برنامه آمـوزش تقويـت مقابلـه    
ـ   6اين برنامـه داراي  . بود  ]14، 5[ها  زوج ) 1. تبخـش اس

تقويـت  ) 3تقويت مقابله فردي) 2شناخت استرس و مقابله 
تقويت ارتباط ) 5تبادل و انصاف در ارتباط ) 4مقابله زوجي 
هـاي حـل مسـئله اسـت و      تقويت مهـارت ) 6زناشويي و 

هاي مختلف  كشد و به شكل ساعت طول مي 18آموزش آن 
در اين پژوهش آموزش بـه صـورت   . شود آموزش داده مي

اي يك جلسـه   هفته(تگي و به صورت كارگاهي جلسات هف
برگزار شد و ) و هر جلسه به مدت دو ساعت و پانزده دقيقه

  .هاي عملي استفاده شد هاي ايفاي نقش، فعاليت از روش
هاي پژوهش از مقياس سازگاري زن و  آوري داده براي جمع

سـوالي   32اين مقيـاس ابـزاري   . استفاده شد) ���(شوهر 
براي ارزيابي كيفيـت   1976در سال �پانيراساست كه توسط 

زن و شوهري از نظر زن و شوهر و يا روابط دو نفري   رابطه
دهد كـه   تحليل عاملي نشان مي. مشابه آن، ساخته شده است

اين مقياس چهار بعد، رضايت دونفري، همبستگي دو نفري، 
توافق دو نفري و ابراز محبت را در روابط زناشـويي نشـان   

ايـن پرسشـنامه از اعتبـار و روايـي بـااليي      . ]16[دهد  مي
از  96/0كل مقياس با آلفاي كرونباخ   نمره. برخوردار است

همساني دروني . خوردار است همساني دروني قابل توجهي بر
رضـايت  : ها نيز بـين خـوب تـا عـالي اسـت      خرده مقياس

، توافـق دو نفـري   81/0، همبستگي دو نفري 94/0دونفري 
اين مقياس با قـدرت تميـزدادن    73/0بت و ابراز مح 90/0

هاي متاهل و مطلقه در هر سوال، روايي خـود را بـراي    زوج
اين مقياس از روايي . هاي شناخته شده نشان داده است گروه

مقياس رضايت زناشـويي  «همزمان نيز برخوردار است و با 
  .]16[همبستگي دارد �»واالس -الك

بـاز  ترجمه و اجرا شده و بـا روش   ]17[اين مقياس در ايران 
اي متشـكل از   روز روي نمونـه  10زمـاني    آزمايي و با فاصله

اجرا گرديده و بـراي  ) مرد 60زن و  60(نفر از زوجين  120
بررسي ميزان همبستگي نمرات از روش گشـتاوري پيرسـون   

ضريب همبسـتگي بـين نمـرات زنـان و     . استفاده شده است
و مقيـاس فرعـي    86/0كل نمرات  مردان طي دو بار اجرا در

 71/0، مقياس فرعي سوم 75/0و مقياس فرعي دوم  68/0اول 
در . ]17[دسـت آمـده اسـت     به 61/0و مقياس فرعي چهارم 

پژوهش حاضر، ضريب اعتبار كل مقياس با آلفاي كرونبـاخ  
هاي ابـراز محبـت، همبسـتگي دو     و براي خرده مقياس 93/0

، 70/0دو نفـري بـه ترتيـب     نفره، رضايت زناشويي و توافق
  .دست آمد به 84/0و  90/0، 74/0
  

  ها يافته
دو گروه آزمايش و كنترل از نظر سن، تحصيالت و مدت  

  .ازدواج با يكديگر جور شدند
دهد كـه دو گـروه آزمـايش و كنتـرل      نشان مي 3جدول 

ــويي در    ــازگاري زناش ــرات س ــاداري در نم ــاوت معن تف
  .آزمون ندارند پيش
آزمـون بـر    دهـد كـه پـيش    ، نشـان مـي  4جدول هاي  داده
آزمون تاثير گذاشته است با اين وجود، بعـد از تعـديل    پس

آزمون، آموزش برنامه تاثير معناداري  آزمون بر پس اثر پيش
�0001/0(بر متغير وابسته داشته است  �� ���18/324	
اين ). 

به اين معنا اسـت كـه آمـوزش گروهـي برنامـه ارتقـاي       
هاي ناسـازگار   ها كيفيت ارتباط زوج له زوجهاي مقاب مهارت

  .را افزايش داده است
  



 يدولتشاه ،ييكوال يدادخواه، خدابخش ،يدوج ياوزون / 28  

 1391، بهار 1، شماره 6مجله علوم رفتاري، دوره 

  محتواي جلسات آموزشي -1جدول 
  محتواي برنامه آموزشي درماني  موضوعات  جلسه

  آزمون آشنايي، اجراي پيش  مقدماتي
معرفي برنامه آموزشي برقراري رابطه حسنه، معرفي اعضاي گروه به يكديگر و آشنايي، 

هاي مختلف آن، قواعد گروه، اهميت شركت منظم در جلسات و عدم غيبت،  و بخش
  اجراي آزمون

مرور مفهوم استرس، تعاريف، داليل استرس، انواع و پيامدهاي آن، ارزيابي شناختي در   شناخت استرس  1
  .و فولكمن هاي هيجاني طبق ديدگاه الزاروس استرس، ارتباط ميان استرس و واكنش

ها و  ريزي، سازماندهي فعاليت مرور مفهوم مقابله، تعاريف، انواع مقابله، نقش برنامه  مقابله  2
  .كردن موقعيت در پيشگيري از استرس بيني پيش

هاي غيرقابل اجتناب،  هاي خوشايند، روش مقابله با استرس مقابله، ايجاد خزانه موقعيت  )ادامه جلسه قبل(مقابله   3
  آموزش آرام سازي 

هاي شناسايي آنها،  تعاريف، انواع مقابله زوجي و روش مقابله زوجي در روابط زناشويي،  مقابله زوجي  4
  اهميت مقابله زوجي در روابط زناشويي، چرخه انتقال استرس زوجين به يكديگر 

هاي مقابله زوجي، روش قيف در مقابله زوجي، روش سه  مقابله زوجي، آموزش مهارت  )ادامه جلسه قبل(مقابله زوجي   5
  ي ايفاي نقشاي در مقابله زوجي، اجرا مرحله

مرور مفاهيم تبادل و انصاف و عدالت در روابط زناشويي، مرزها، مشكالت مرزها در   تبادل و انصاف در ارتباط  6
  .روابط زناشويي، صميميت و نزديكي در روابط زناشويي

هاي ارتباط  ارتقاي مهارت  7
  زناشويي

هاي ارتباط  زناشويي، سبكهاي ارتابط  اهميت مهارت: هاي ارتباط زناشويي ارتقاي مهارت
  .شنونده خوب بودن -منفي و مثبت در روابط زناشويي، آموزش مهارت گوينده

اجتناب ناپذيربودن مسئله در روابط زناشويي، اهميت حل : هاي حل مسئله ارتقاي مهارت  هاي حل مسئله ارتقاي مهارت  8
  .هاي حل مسئله مسئله مناسب، آموزش گام

  ها  آزمون، گرفتن بازخورد از اثربخشي آموزش برنامه در زندگي زوج اجراي پس  آزمون  اجراي پس  جلسه آخر

  

 آزمون آزمون و پس هاي سازگاري زناشويي در پيش ميانگين و انحراف استاندارد نمره -2جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  آزمون  گروه  متغير

  )نمره كل(سازگاري زناشويي 
  آزمون پيش  آزمايش

  آزمون پس
16/96  

109  
7/2  
04/2  

  آزمون پيش  كنترل
  آزمون پس

58/97  
98  

7/1  
8/1  

  توافق دو نفري
  آزمون پيش  آزمايش

  آزمون پس
08/34  
16/39  

3/4  
8/4  

  آزمون پيش  كنترل
  آزمون پس

16/34  
33/34  

7/5  
7/5  

  همبستگي دو نفري
  آزمون پيش  آزمايش

  آزمون پس
08/16  
66/19  

2/2  
3/1  

  آزمون پيش  كنترل
  آزمون پس

58/16  
83/16  

8/1  
9/1  

  رضايت زناشويي
  آزمون پيش  آزمايش

  آزمون پس
75/38  
16/42  

08/5  
3/4  

  كنترل
  آزمون پيش
  آزمون پس

41/39  
41/39  

1/5  
1/5  

  ابراز محبت
  آزمون پيش  آزمايش

  آزمون پس
25/7  
5/8  

3/1  
90/0  

  آزمون پيش  كنترل
  آزمون پس

41/7  
41/7  

6/1  
5/1  

  
  آزمون در گروه آزمايش و كنترل مقايسه ميانگين نمرات سازگاري زناشويي در پيش  -3جدول 

 سطح معناداري�����  انحراف استاندارد  ميانگين  گروه  آزمون   متغير

  14/0  22  5/1  7/2  16/96  آزمايش  آزمون پيش  سازگاري زناشويي
        7/1  58/97  كنترل

�



  29/  ناسازگار يها ها بر كيفيت ارتباط زوج مقابله زوج يها برنامه افزايش مهارت يآموزش گروه ياثربخش
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  براي سازگاري زناشويينتايج تحليل كوواريانس  -4جدول 
  سطح معناداري  �  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع

  001/0  09/15  13/35  1  13/35  آزمون پيش
  0001/0  18/324  36/754  1  36/754  گروه
      32/2  21  86/48  خطا
        24  0/257904  كل

  

  بحث 
ها باعث ارتقاء كيفيت ارتبـاط   زوج هاي مقابله افزايش مهارت

هـاي قبلـي    اين نتيجه، بـا يافتـه  . هاي ناسازگار شده است زوج
به لحاظ نظـري طبـق ديـدگاه    . ]18، 15، 13، 4[همسو است 

استرس و انتقال آن به روابط زناشويي عامل مخربي در  بودنمن
بنـابراين، اگـر هـر    . ]20، 19[كيفيت ارتباط زناشويي اسـت  

بتواند استرس روزانـه خـود را توسـط سـطوح      كننده شركت
                                ً و مقابله زوجي تعديل كند، متعاقبا   ]10، 9[مناسب مقابله فردي 

به عنوان يك پيامد، از تاثير منفي استرس بر روابط صميمانه و 
كـاهش  �و خطر تعامل دو نفره منفـي  ]12، 11[بهزيستي كلي 

از . يابد مي يابد و به اين طريق كيفيت ارتباط زناشويي ارتقاء مي
هـا   هاي ارتباط مناسـب بـه زوج   طرف ديگر، آموزش مهارت

كند تا از رفتارهاي غيرحمايتي و منفي دوري كننـد   كمك مي
هاي مناسب مقابله فـردي و  و اين عوامل باعث شود تا مهارت

زوجي به عنوان عوامل حفظ كننده بـراي عملكـرد زناشـويي    
هاي مناسب ارتباط كننده، مهارتهاي شركتزوج. عمل كنند

گذاشتن براي زناشويي از جمله خودافشاسازي، انتظارات و وقت
شان به كار اند و آن را در زندگي زناشويي همديگر را آموخته

برند كه اين موارد باعث افزايش كيفيت ارتبـاط زناشـويي   مي
شـان  هـاي مثبـت   هايي كه تعاملاز طرف ديگر، زوج. شود مي

زناشويي پايـدارتري   شان است، رابطهنفيهاي مبيشتر از تعامل
  . ]21[در طول زمان دارند 

ها، باعث افزايش توافـق دو   هاي مقابله زوج سازي مهارت غني
ايـن  . هاي ناسازگار شـده اسـت   نفري در روابط زناشويي زوج

از آنجـايي  . ]23، 22، 18[هاي قبلي همسو اسـت   نتيجه با يافته
سـازي   ، مربوط به غنـي سازي كه بخش مهمي از آموزش غني

هــاي حــل مسـئله، ارتبــاط مــوثر، خودافشاســازي و   مهـارت 
ابرازگري، فنون گوينده و شنونده، تبادل و انصاف در روابـط  

هـا و   توان گفت كه آمـوختن ايـن مهـارت    زناشويي بود مي
ها در رسيدن به توافق در روابط زناشـويي   كاربرد آنها به زوج
ها را قادر بـه شـناخت    زوج ها، اين مهارت. كمك نموده است

سازد؛ بـه طريقـي    شان مي بهتر منابع استرس، نيازها و تمايالت
هـاي دفـاعي، اضـطراب،     كه كمترين احتمال ايجاد واكـنش 

خصومت و تعارض و بيشترين احتمال فراخواني فهم همدالنـه،  
  . ]18[همكاري و حمايت وجود داشته باشد 

اعث افزايش همبسـتگي  ها، ب هاي مقابله زوج سازي مهارت غني
اين . هاي ناسازگار شده است زناشويي در روابط زناشويي زوج

انسجام زناشـويي  . ]22، 18[هاي قبلي همسو است  نتيجه با يافته
نزديكي و همساني عملكرد زوج در امور روزمـره زنـدگي را   

هاي مقابلـه زوجـي   درگيرشدن در فعاليت. ]18[دهد  نشان مي
اطالعات به صورت مشترك براي  مثل جستجوي و گردآوري

مسئله، كمك به همـديگر بـراي انجـام كارهـا، محبـت       حل
بنـدي مجـدد    شدن، قـاب  فيزيكي، كمك به همسر براي آرام

تواند زمان با هم بودن، موقعيت و توجه نشان دادن به همسر مي
افزايش زمان با هـم بـودن، منجـر بـه     . ها را افزايش دهدزوج

تقويـت احسـاس مـا بـودن، خـود      افزايش تجارب مشترك، 
افشاسازي، ارتباط عاطفي، صميمانه و مقابله زوجي مثبت مـي 
شود و در نهايت درگيرشدن در مقابله زوجي مثبـت احسـاس   

  .دهدها را افزايش مي همبستگي زناشويي يا ما بودن زوج
ها، باعث افزايش رضايت  هاي مقابله زوج سازي مهارت غني

. هاي ناسازگار شـده اسـت   ي زوجزناشويي در روابط زناشوي
به لحـاظ  . ]22، 18[هاي قبلي همسو است  اين نتيجه با يافته

هاي مقابله فردي و  توان گفت كه آموزش مهارت نظري مي
زوجي مناسب و بحث تبادل و انصاف در روابط زناشويي به 

هاي مناسب را ياد گرفته  كند تا آنها روشها كمك ميزوج
زا  مينه مقابله مناسب با شرايط اسـترس شان را در زو تجارب

ها در مقابله بـا  زوج  شده تجارب مثبت انباشته. افزايش دهند
هـا از كيفيـت   زا يا مشـكالت، ادراك زوج شرايط استرس

ها دهد و به احتمال زياد منجر به تعامل شان را تغيير مي رابطه
هـا  شود و در همين حال، داشتن تعاملو رفتارهاي مثبت مي

رفتارهاي مثبت بـه احتمـال زيـاد رضـايت زناشـويي و      و 
  .]24، 19[دهد ادراك از كيفيت زناشويي را افزايش مي

  
  گيري نتيجه

طور كلي نتـايج ايـن پـژوهش نشـان داد كـه آمـوزش        به
ها در كاهش ناسازگاري زناشـويي و   هاي مقابله زوج مهارت

. هـاي ناسـازگار مـوثر اسـت     افزايش كيفيت ارتبـاط زوج 
ها  هاي مقابله زوج شود اثربخشي آموزش مهارت پيشنهاد مي

هـاي ديگـر از جملـه     هايي با فرهنگ هايي از زوج در نمونه
اسـترس و  . ها انجام گيرد تركمن، كرد، ترك و ديگر زوج

مقابله موضوعي مهم براي محققان و درمانگراني است كه با 
مينه بـه  مندي به اين ز اميد است عالقه. كنندها كار ميزوج

ويژه در ارتبـاط بـا كاربردهـاي ايـن تحقيـق در اهميـت       
مديريت استرس در حفظ و رشد روابـط صـميمانه و بـراي    

هاي آينده رشد كند  پيشگيري از آشفتگي زناشويي در سال
ها بـراي محققـان و همـين طـور     و موضوع استرس و زوج

  .درمانگران بيشتر مورد توجه قرار گيرد
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  تشكر و قدرداني
ليه كساني كه در به انجام رساندن اين تحقيق به محققـين  از ك

  .نماييم ياري نمودند تقدير و تشكر مي
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