
 

 ازگارناس همسر دارای زنان زناشویی تعارضات بر فردی بین مؤثر ارتباط مهارت آموزش اثربخشی 

 * 2عارفي مختار ،1مطلق الهي فتح مريم

 .ايران كرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه كرمانشاه، واحد مشاوره، و شناسیروان گروه .1

 (.مسئول نويسنده) .ايران كرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه كرمانشاه، واحد مشاوره، و شناسیروان گروه .2

 302-311، صفحات 1041 م، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوين در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 72/70/1077تاريخ پذيرش:                                                                             70/70/1077تاريخ وصول: 

 چکیده

گار در ناساز همسر دارای زنان تعارضات زناشويي بر فردی بین مؤثر ارتباط مهارت آموزش هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشي

نفر بود كه  01با گروه كنترل بود. حجم نمونه  آزمونپسو  آزمونپیشبود. طرح پژوهش، نیمه آزمايشي از نوع  0911-0011سال 

نفر به گروه كنترل تخصیص يافتند. گروه  01نفر به گروه آزمايش و  01تصادفي ساده انتخاب شدند.از جامعه مذكور، به روش 

 هادهدابرای تحلیل  .نددريافت كرد فردی بین مؤثر ارتباط مهارت آموزشدقیقه  11به مدت  هر جلسهآزمايش در طول هشت جلسه، 

 آزمونسپ ازلحاظآزمايش و كنترل  هایگروهكه بین   ها نشان دادافتهي و يك متغیره استفاده شد. چندمتغیره كوواريانساز تحلیل 

 آزمونپیشل اثر )با كنتربین فردی  مؤثرآموزش مهارت ارتباط تفاوت معناداری وجود دارد.  آزمونپیشبا كنترل زناشويي  میليبيابعاد 

 F، 001/0=P=93/01) همکاری كاهش شاملت زناشويي تعارضا( بر افزايش هر يك از ابعاد آزمونپسروی عامل همپراش  عنوانبه

 F، 000/0=P=13/00) هیجاني هایواكنش افزايش ،(Eta=610/1 و F، 000/0=P=11/00) جنسي رابطه كاهش ،(Eta=001/1 و

 خود خويشاوندان با فردی رابطه افزايش ،(Eta=309/1 و F، 000/0=P=01/06) فرزندان حمايت جلب افزايش ،(Eta=061/1 و

(10/09=F، 000/0=P 610/1 و=Eta)، 60/00) دوستان و همسر خويشاوندان با خانوادگي رابطه كاهش=F، 000/0=P و 

690/1=Eta)، يکديگر از مالي امور كردن جدا (13/00=F، 000/0=P 606/1 و=Eta  )01/00) ارتباط كاهش و=F، 000/0=P 

 ارتباط مهارت آموزشثر بودن ؤترين نتايج اين پژوهش، ممهم . است هداشت معناداری تأثیر آزمونپس مرحله در( Eta=309/1 و

 شودميه ان توصیشناسروانبه مشاوران خانواده و  روازاينباشد. مي ناسازگار همسر دارای زنان تعارضات زناشويي بر فردی بین مؤثر

 .بردارند زنانزناشويي  تعارضاتزندگي زناشويي و كاهش  ارتقاء و حفظ جهت در مؤثری هایگام

 .ناسازگار همسر دارای زنان زناشويي، تعارضات فردی، بین مؤثر ارتباط مهارت آموزشکلیدواژه:  

 

 1041 سال، موپنجپنجاه، شماره هفتمی نوين در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 و همکار مطلق الهي فتح                            ......                                                                        تعارضات بر فردی بین موثر ارتباط مهارت آموزش اثربخشي

  

 

 909                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 قدمهم

نیازهای عاطفي، رواني و امنیتي مورد تأيید همگان است. اين در  ترين رسوم اجتماعي برای دستیابي بهيکي از مهم عنوانبه 0ازدواج

است.  شبخغیر رضايتشود، ازدواج شخصي هر فرد كه به جدايي منجر مي مسئلهترين و ناراحت كننده ترينبزرگحالي است كه 

 دانستندمي چون و است قرارگرفته گبزر اديان پیروان و اخالقیون خصوصبه و فالسفه نويسندگان، موردتوجه اوايل همان از ازدواج

آمارهای  (. 0911 مهدوی، و هدايت عارفي،) اندداشته آن بنیادهای حفظ در هاييتوصیه ،كندمي تهديد را خانواده بسیاری عوامل

 يعني زندگي است. رويدادهای يافتهافزايش نسبت به سال قبل كاهش و درصد جدايي هرسالهدهد كه ازدواج رسمي كشور نشان مي

 احتمالبه ایهرابط مشکالت شودمي گفته باشد داشته رابطه زناشويي تعارضات با تواندمي مزمن و حاد شرايط و رشد و انتقال حلراه

 حمايت ونچ ديگری متغیرهای البته. باشد زياد ،زاتنش رويدادهای و تغییرات میزان كه آيندمي به وجود هاييدوره طي در بیشتری

 رد مؤثری عامل نیز زوجین از هركدام زندگي تاريخچه. نمايد تعديل زناشويي رابطه در را رويدادها اين تأثیر تواندمي تعهد و

 كه ایگونههب دارد برزنان شديدی تأثیر امر اين. دارد شدهثابت ایرابطه زناشويي مشکالت والدين، طالق. هستند زناشويي تعارضات

 اصلي خانواده در تعارضات. شودمي منجر طالق به ديگر زنان از بیشتر %01 میزان به دارند لدينيوا طالق سابقه كه زماني ازدواج

 ربوطم تعارضات با ازدواج از قبل در همديگر از زوجین شناخت كیفیت و میزان. شودمي محسوب زوجین روابط در خطر عامل نیز

 همسر كننديم پیدا فرصت افراد صورت اين غیر در و شده یشترب زناشويي رضايت باشد، بیشتر و بهتر شناخت اين چه هر است،

 اين به اسخپ يافتن راستای در اروپايي، برجسته روانشناسان از يکي فرانکل ويکتور. دهند تشخیص نامناسب همسر از را مناسب

 فشارزای هایموقعیت. است تحمللقاب نیز آن از ناشي فشار باشد داشته مفهوم و معنا افراد برای زندگي اگر كه گرفت نتیجه سؤال

 موجب ودخ نوبهبه دشوار شرايط تداوم و باشد مؤثر گوناگون شرايط با آمدن كنار در افراد توانايي جريان بر تواندمي همواره زندگي

جنسي متقابل روابط زناشويي ارتباط مستقیمي با خشنودی  (.0913 كار، ابريشم) شودمي رواني و جسمي نابساماني تشديد يا بروز

آمدن  تواند منجر به پايیندر روابط زناشويي مي متأهلزنان   میليبيو ارضای تمايالت دروني افراد دارد. مشکالت جنسي به ويژه 

تحوالت مهم در ساختار خانواده ايراني و  باوجود. امروزه (0101 ،0)وولفكیفیت روابط جنسي و در كل، روابط زناشويي شود 

رسد شديداً نیازمند دريافت مداخالت نظر مي عاطفي و مشکالت متعدد در روابط زناشويي، به مربوط به جداييافزايش آمارهای 

 عنوانبه زناشويي (. ارتباط0911)قلیلي، اين مشکالت و ارتقای كیفیت زندگي خود هستند  وفصلحلپیشگیرانه و درماني برای 

 مسرانه رواني و جسمي سالمت برای ،بخشرضايت ازدواج زيرا است بوده ردتوجهمو همواره ارتباط نوع ترينعمیق و ترينطوالني

 و رشد موجب هاازدواج بعضي كهدرحالي دهدمي رخ زندگي در كه است حوادثي ترينمهم از يکي ازدواج. است مفید بسیار

 روابط فظح و ايجاد شوند، بدل يکديگر مقابل در هاييمصیبت به توانندمي نیز شوهرها و زن از بسیاری است، زوجین شکوفايي

 اولیه، سالم تجارب و روان سالمت بر عالوه كه است مهارتي و هنر ازدواج، جريان در رواني و عاطفي نیازهای ارضای و صمیمانه

 ،دهزاقاسم) است خويش خاص وظايف انجام و زندگي هایمهارت ارتباطي، هایمهارت منطقي، هاینگرش كسب و داشتن نیازمند
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 900                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 أكیدت زوجین ارتباطي الگوهای بهبود بر خود، مداخالت در زوجین جنسي تعارضات بهبود برای توانندمي درمانگران زوج (.0911

 حي،صال مام عارفي،) كنند استفاده ازدواجشان در هاآن شکست و زوجین طالق و جدايي از پیشگیری جهت رويکرد اين از و كنند

 رسراس ارتباط باشد؛مي يکديگر با زوجین ارتباطي هایمهارت عدم زناشويي، مشکالت علل از يکي (.0911 ياراحمدی، و مرادی

 شودمي تولدم ارتباط دامان در انسان. يابدمي پايان آن قطع با و شودمي آغاز ارتباط شروع با زندگي. است برگرفته در را انسان زندگي

 شبختيخو و سعادت يابد،مي تکامل و كندمي رشد ماند،مي زنده ارتباط كمك به. ندكمي برطرف باشد كه نوعي هر از را نیازهايش و

 ارتباط. ستا خويش خردمندانه بیان و پیام خوب انتخاب ارتباط. دارد بستگي ديگران با او ارتباط چگونگي به زيادی حد تا انسان

 يويژگ اين. است شخص قصد یدرباره ديگران برای العاتاط آوردن فراهم ارتباط، ويژگي اولین. است هایويژگي و ابعاد دارای

 (.0101 كانلي، و كلي) اندنامیده هدفمندی مؤلفان بعضي را

 اين. وندشمي تعريف دستوری هایپیام یوسیلهبه همسران میان روابط چنانکه است رابطه نوع تعريف ارتباط مهم ويژگي دومین 

. كندمي مشخص را شوهر و زن میان ارتباط چگونگي كه دهندمي تشکیل زمان طول در را کارناآش و آشکار قوانین از سیستمي هاپیام

 ویر غیركالمي و كالميهم به مرتبط اما مجزا سطح دو در ارتباط كه معنا اين به است، آن بودن چندبعدی ارتباط، سوم ويژگي

 عهده بر را كالمي سطح به بخشيكیفیت یوظیفه ركالميغی سطح كهدرحالي است، ارتباط محتوای به مربوط كالمي سطح. دهدمي

 گفتاری، هایپیام توسط احساسات مفاهیم درصد هفت نفره دو رويارويي ارتباط يك در( 0101) رايدلي و كرو نظر طبق. دارد

. ودشمي منتقل بدني هایژست و صورت هایحالت نگاه، توسط درصد وپنجپنجاه و آوايي هایحالت قالب در صد در وهشتسي

 است، اطارتب ازدواج اصلي هدف. است مؤثرتر غیركالمي یاليه همیشه باشند، ناهماهنگ ارتباط كیفیت یجنبه و محتوا كه زماني

 زوجین روابط يابند، آگاهي هم نیازهای از و بپردازند نظرتبادل و بحث به يکديگر با كه دهدمي را امکان اين شوهر و زن به ارتباط

 ضينارا زوجین توسط كه مشکلي ترينشايع كه است دلیل همین به. گیردمي صورت نیازها سطوح تمام ارضای باهدف عدرواق

 حالنبااي نیست زناشويي تعارضات علت تنها ارتباطي هایدشواری اگرچه. است رابطه برقراری در موفقیت عدم شود،مي مطرح

 هاييگام هب غالباً روابط در مداوم آشفتگي كند،مي تشديد را موجود مشکالت درسمي نظر به و است آشفته روابط یكنندهمشخص

 سؤال اين به پاسخ حاضر پژوهش هدف زناشويي، تعارضات رواج به توجه با لذا(. 0101 كوردك،) انجامدمي جدايي و طالق برای

 دارد؟ تأثیر ناسازگار همسر یدارا زنان زناشويي تعارضات كاهش بر فردی بین مؤثر ارتباط مهارت آيا كه، است

 روش پژوهش

. كنترل است گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح نوع از و آزمايشي به هدف كاربردی و شیوه اجرا نیمه با توجهپژوهش حاضر 

 آبادخرم هرمركز اورژانس اجتماعي بهزيستي ش به كنندهمراجعه ناسازگار همسر دارای زنانكلیه شامل جامعه آماری در اين پژوهش 

به اورژانس اجتماعي  كنندهمراجعهنفر  39، تعداد كنندگانمراجعه، كه در اين سه ماه از میان كلیه باشديم 0911 سال آخر ماههسهدر 

نفر با  01مركز بودند. از بین جامعه آماری،  شناسروانكساني بودند كه دارای مشکالت زناشويي و همچنین دارای پرونده زير نظر 

 آزمون اساس بر و در دسترس و هدفمند كه شرايط الزم جهت همکاری با اين پژوهش را دارا بودند گیرینمونهفاده از روش است

گروه آزمايش و  نفر 01گروه در دو گروه آزمايشي و كنترل )در هر و  برگزيده روانشناس و مشاور تشخیص و ناسازگاری سنجش
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 906                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 یرامونپ توضیحات و داده قرار هاآزمودني اختیار در همزمان را پرسشنامه نمونه، انتخاب از پس نفر گروه كنترل( انتخاب شدند. 01

 یمهن پژوهش اين در .كند تکمیل را پرسشنامه دقت باكمال تا شد خواسته هاآزمودني از سؤاالت به پاسخگويي نحوه و پژوهش

( فردی نبی مؤثر ارتباط مهارت) آزمايشي ایمداخله. شد ستفادها كنترل و آزمايش گروه دو برای آزمونپس و آزمونپیش از آزمايشي

 نوع هیچ  كنترل گروه ناسازگار همسر دارای زنان كه است حالي در اين و شد اجرا آزمايشي گروه ناسازگار همسر دارای زنان روی

 جلسه دو ایهفته و ایدقیقه 11 جلسه هشت در و بود عملي آموزش صورتبه معناداری جلسات. نکردند دريافت درماني مداخله

 و يافتهاختصاص مربوطه جلسه خاص مطلب ارائه به جلسه ابتدايي دقیقه 91 كه است ایگونهبه جلسات ريزیبرنامه.  شد برگزار

 رایاج نیز و شودمي ارائه آموزشي مطالب با رابطه در گروه اعضای مسئله پیرامون گروهي بحث صورتبه ماندهباقي دقیقه 01

 آبادخرم بود و در سطح شهر متأهلكساني بودند كه  هاآزمودنيمعیار ورود و خروج . باشدمي رويکرد اين خاص هایتکنیك

 صورتبه و همچنین شدند تصادفي گزينش و بر اساس آزمون سنجش ناسازگاری و تشخیصي مشاور و روانشناس انتخاب صورتبه

 پژوهش را داشتند. هایپرسشنامهسخ دادن به داوطلبانه و اختیاری تمايل به پا كامالً

 ابزار پژوهش

 هایتعارضاست كه برای سنجیدن  سؤالي 60يك ابزار ( 0936براتي )توسط اين پرسشنامه هاي زناشويي: تعارض پرسشنامه

شويي را ضات زنااست. اين پرسشنامه هشت بعد از تعار شدهساختهبر مبنای تجربیات بالیني استاد راهنمای پژوهش  وشوهریزن

هیجاني، افزايش جلب حمايت فرزندان، افزايش  هایواكنشاز كاهش همکاری، كاهش رابطه جنسي، افزايش  اندعبارتكه  سنجدمي

رابطه فردی با خويشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان، جدا كردن امور مالي از يکديگر، و كاهش 

اد آن استفاده و ابع وشوهریزن هایتعارضاز اين پرسشنامه برای سنجیدن  توانندميمشاوران و ساير متخصصان بالیني . مؤثرارتباط 

است. حداكثر نمره كل  شدهدادهاختصاص  هاآننمره به  6تا  0 تناسببهكه  شدهگرفتهپنج گزينه در نظر  سؤالبرای هر  كنند.

، 90، 06، 01، 00، 0 هایپرسشاست: كاهش همکاری،  قرارازاين هامقیاسخرده  هایالسؤاست.  60و حداقل آن  031پرسشنامه 

؛ افزايش رابطه 00، 91، 90، 00، 1 هایپرسش؛ افزايش جلب حمايت فرزند، 01، 96، 01، 09، 6 هایپرسشكاهش رابطه جنسي، 

 هایپرسشردی با خويشاوندان همسر و دوستان، ؛ كاهش رابطه ف09، 93، 01، 00، 06، 1 هایپرسشفردی با خويشاوندان خود، 

 هایپرسش مؤثر، كاهش ارتباط 01، 91، 99، 00، 03، 01، 0 هایپرسش، جدا كردن امور مالي از يکديگر، 69، 61، 00، 90، 09، 0

 هامقیاسخرده آن  هایسؤالحداكثر نمره هر خرده مقیاس مساوی با تعداد  60٫، 60، 03، 06، 00، 91، 01، 00، 00، 00، 3، 9

 گذارینمره .است. در اين ابزار نمره بیشتر به معني تعارض بیشتر و نمره كمتر به معني رابطه بهتر و تعارض كمتر است 6ضربدر 

، 03، 06، 99، 91، 00، 00، 00، 9 سؤاالت(. 6(، همیشه )0) اكثراً(، 9(، گاهي )0(، بندرت )0به اين صورت است: هرگز ) هاگزينه

به دست  10/1نفری برابر با  031آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه روی يك گروه  .شوندمي گذارینمرهمعکوس  ورتصبه 60

هیجاني،  هایواكنش؛ افزايش 00/1؛ كاهش رابطه جنسي، 10/1است: كاهش همکاری،  قرارازاينخرده مقیاس آن  1آمد و برای 

؛ كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان 10/1رابطه فردی با خويشاوندان خود، ؛ افزايش 99/1؛ افزايش جلب حمايت فرزند، 31/1

. پرسشنامه تعارضات زناشويي از روايي 01/1، مؤثر؛ و كاهش ارتباط 30/1؛ جدا كردن امور مالي از يکديگر، 11/1همسر و دوستان، 
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ی آماری  از هاداده وتحلیلتجزيهجهت . محاسبه شد 19/1محتوايي خوبي برخوردار است. در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ 

 وواريانسكآمار توصیفي  شامل: فراواني، درصد، میانگین، انحراف معیار، و آمار استنباطي شامل: آزمون تحلیل  هایروشو  هاشاخص

 استفاده شد. 09نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  16/1و يك متغیری در سطح  چندمتغیری

 ناسازگار به مراكز اورژانس همسر دارای اطالعات در مورد زنان آوریجمعمحقق ابتدا با تعیین وقت قبلي برای  برای اجرای پژوهش

 یگیرنمونهرا تهیه و روش انتخاب حجم نمونه تحقیق روش  هاآنبهزيستي مراجعه كرده و مشخصات و محل سکونت  اجتماعي

قرار داده و توضیحات پیرامون پژوهش و  هاآزمودنيمه را همزمان در اختیار در دسترس قرار گرفت.  پس از انتخاب نمونه، پرسشنا

 در اين پژوهش نیمه آزمايشي ازدقت پرسشنامه را تکمیل كند.  باكمالخواسته شد تا  هاآزمودنياز  سؤاالتنحوه پاسخگويي به 

ردی( ف بین مؤثر ارتباط مهارت آموزش) يشيآزما ایمداخلهبرای دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شد.   آزمونپسو  آزمونپیش

ناسازگار گروه كنترل  هیچ نوع  همسر دارای ناسازگار گروه آزمايشي اجرا شد و اين در حالي است كه زنان همسر دارای روی زنان

دو  ایهفتهو  ایدقیقه 11و در هشت جلسه  باشدميآموزش عملي  صورتبهمداخله آموزشي دريافت نکردند. جلسات معناداری 

 افتهياختصاصدقیقه ابتدايي جلسه به ارائه مطلب خاص جلسه مربوطه  91است كه  ایگونهبهجلسات  ريزیبرنامهجلسه برگزار شد.  

جرای و نیز ا شودميبحث گروهي پیرامون مسئله اعضای گروه در رابطه با مطالب آموزشي ارائه  صورتبه ماندهباقيدقیقه  01و 

 به عمل آمد.  پژوهشگر آزمونپس. در پايان جلسات گروهي، از هر دو گروه آزمايش و كنترل باشدميخاص اين رويکرد  هایتکنیك

 قرار گرفت.  وتحلیلتجزيهگروه آزمايش و كنترل را مورد  آزمونپسو  آزمونپیشنتايج حاصل از 

 فردي بین مؤثر ارتباط مهارت آموزشجلسات  محتواي. 1جدول 

 تکالیف درماني هایروشفنون و  و محتوای جلسه هدف جلسه

ه برقراری ارتباط اولی –آشنايي اعضاء با يکديگر  اول

 تعريف خود و خودآگاهي – آزمونپیشاجرای  –

معروف آدلرين ها:                        سؤاالتپاسخ به 

من كي هستم؟ خود ايده ال من چیست؟ من دنیا را 

 چگونه مي بینم؟

يك تعريف واقعي از خود بنويسیدو بگويید كدام تکلیف: 

يك از ويژگیهای شما قابل تغییر است وكدام يك قابل تغییر 

 نیست؟ مالكهای ارزشمندی خود را چه مي دانید؟

ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل               سپس:  دوم

بیان اهمیت گفتگو و ويژگیهای يك گفتگوی 

 اثربخش

ره حرفه ای پس از يك نف 0اجرای يك گفتگوی 

يژگیهای و) جزئیاتگفتگوی عادی با درنظرگرفتن كلیه 

ر آن ب تأثیرگوينده، پیام، ويژگیهای شنونده و...( و 

 گفتگو

تکلیف: يك موقعیت و يا يك مفهوم را در نظر بگیريدو 

.   جمله متفاوت بیان كنید 6بکوشید منظورتان را حداقل با 

ستان يا اعضاء خانواده خود تصويری از چند در جمع دو

 هاآنشکل هندسي در هم تنیده را توضیح دهید و از 

بخواهید تصوير مورد نظر را طراحي كنند، تا چه اندازه در 

 بیان منور خود موفق بوده ايد؟

ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل             سپس:  سوم

دن و آشنايي اعضا با گوش دادن فعال و زبان ب

 توضیحات كامل در اين خصوص

 –پرهیز از قضاوت و نصیحت  –گوش دادن فعال 

استفاده از فن  كنار گذاشتن تمرين ذهني پاسخ 

 خودمان به جای گوش دادن به طرف مقابل

تکلیف: به يکي از دوستان خود كه اورا شنونده خوبي  مي 

دانید فکر كنید، كدام عادت يا عادتهای رفتاری او اين حس 

؟ سپس: به يکي از دوستان خود كه كندميرا در شما القاء 

او را در هنر شنیدن ضعیف مي دانید فکر كنید، كدام عادت 

 ؟كندمييا عادتهای رفتاری او اين حس را در شما القاء 

ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل             سپس:  چهارم

بیان مفهوم انعکاس محتوا و احساسات و تاثیرات 

 آشنايي با مشوق های جزئي -آن در روند ارتباط

نفر و بیان عملي انعکاس و  0اجرای بازی آينه  توسط 

تاثیرات آن و استفاده عملي از مشوق های جزئي در 

 ره بین كلیه اعضاءيك گفتگوی دو نف

در گفتگويي دوستانه با اعضای خانواده يا دوستان خود از 

انعاس محتوا و انعکاس احساسات و هماهنگي با زبان بدن 

استفاده كنید، به نظر شما اين مفاهیم تا چه اندازه در پیشبرد 

 ؟باشدمي مؤثررابطه 
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ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل        سپس: آشنايي  پنجم

 -باز پاسخ و يا بسته پاسخ سؤاالتمفاهیم انواع با 

در پیشبرد رابطه و سواالتي كه نبايد  مؤثر سؤاالت

 پرسیده شوند.

آشنايي با فن استفاده از كلمات جادويي: چه، چگونه و 

؟ ارائه عملي از سواالتي كه نبايد پرسیده شوند مثل كي

 محدود كننده و يا حدسي. سؤاالت

مورد يکي از  در با همسرتان، در يك رابطه دوستانه

تعارضات اخیر به صحبت بنشینیدو به جای بیان 

 باز پاسخ ازوی سؤاالتاستفاده از  با افکارواحساسات خود،

بخواهید مشکل را توضیح دهد، نتايج را با دفعه قبل مقايسه 

 كنید.

ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل و بررسي پیشرفتهای  ششم

                                                   .گروه اعضاء

سپس: بیان مفهوم پذيرش و پذيرش بي قید و 

 چگونگي ابراز پذيرش –شرط 

ابتدا تمركز و شناسايي احساسات منفي و افکار غیر 

و استفاده از فن جايگزيني باورها و انتظارات  -منطقي

 غیر منطقي توسط باورها و انتظارات منطقي

فکر كنید و تمام عادت ها و رفتارهای  تکلیف: به همسرتان

مناسب و نامناسب وی را به ياد آوريد، آيا شما وی را با 

همه خصوصیاتش پذيرفته ايد يا مدام قصد تغییر وی را 

 ؟داريد

ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل               سپس:  هفتم

بیان شناسايي افکار منفي و نحوه جای گزيني آن 

 و تمركز بر افکار مثبتبا افکار مثبت 

عاطفي، تمركز برشناسايي به  –تصوير سازی عقالني 

 موقع هیجانات، باورها و افکار به ويژه افکار مثبت.

تکلیف: به اتفاقات گذشته و اخیری كه برای خودتان و 

اطافیانتان رخ داده است فکر كنید و ببینید به جای جمالت 

دو از مركز كنیصورتي كه بر افکار مثبت ت در گفته شده،

عملکرد هیجاني بپرهیزيد، چه جمالت ديگری هم مي شد 

 بیان كرد؟ نتايج را با هم مقايسه كنید.

ابتدا: مرور تکلیف جلسه قبل                                                 هشتم

 اهداف تأثیرسپس: بیان اهمیت هدف در رابطه و 

دف ما از ما در پیشبرد رابطه و بیان اينکه ه

 برقراری رابطه صمیمیت و عشق است نه تعارض.

بیان هدفمندی و جهت گیری آدلرين ها و كاربرد آن 

 جستجوی -در عیني تر شدن رفتارها و حصول نتیجه

 معنای زندگي

بیان خالصه ای از آنچه تا كنون گفته شده است و رفع 

 .آزمونپسحاضرين و اجرای  سؤاالتابهامات و پاسخ به 

 ه هايافت

 .دهدميمیانگین سني افراد نمونه در دو گروه را نشان  0جدول شماره 

 پژوهش افراد نمونه .2جدول

 متغیر پژوهش
 گروه كنترل گروه آزمايش

M SD M SD 

 13/6 06/91 19/0 11/91 سن )به سال(

 ت.سال بوده اس 91 تقريباًكه میانگین سن افراد نمونه در دو گروه  دهدمينشان  0نتايج جدول 

 زناشويي و ابعاد آن به تفکیک گروه و مرحله سنجش میانگین و انحراف معیار تعارضات .3جدول 

 تعداد گروه متغیر پژوهش
 آزمونپیش آزمونپس

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

 همکاری  كاهش

 

 00/06 ± 16/0 09/00 ± 30/1 01 آزمايش

 10/00 ± 19/1 01/00 ± 10/0 01 كنترل

 جنسي  رابطه كاهش

 

 11/00 ± 69/0 00/00 ± 11/1 01 آزمايش

 06/00 ± 01/0 03/06 ± 00/0 01 كنترل

 هیجاني هایواكنشافزايش 
 00/09 ± 11/0 11/01 ± 00/1 01 آزمايش

 13/00 ± 01/0 11/09 ± 06/0 01 كنترل

 فرزندان  حمايت جلب افزايش
 91/00 ± 30/0 00/00 ± 90/0 01 آزمايش

 00/00 ± 01/0 00/00 ± 10/9 01 كنترل

 خود خويشاوندان با فردی رابطه افزايش

 

 01/06 ± 61/0 90/00 ± 10/9 01 آزمايش

 11/00 ± 39/9 03/00 ± 60/9 01 كنترل

 همسر خويشاوندان با خانوادگي رابطه كاهش

 دوستان و

 16/06 ± 00/0 99/00 ± 69/0 01 آزمايش

 33/00 ± 00/0 11/00 ± 01/9 01 كنترل

 يکديگر از مالي امور كردن جدا
 00/09 ± 11/0 11/01 ± 00/0 01 آزمايش

 13/00 ± 01/9 11/09 ± 06/9 01 كنترل

 91/00 ± 30/0 00/00 ± 90/0 01 آزمايش  ارتباط كاهش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 10

http://ijndibs.com/article-1-735-fa.html


 و همکار مطلق الهي فتح                            ......                                                                        تعارضات بر فردی بین موثر ارتباط مهارت آموزش اثربخشي

  

 

 901                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 00/09 ± 01/9 00/00 ± 10/9 01 كنترل

 زناشويي نمره كل تعارضات
 11/001 ± 10/03 01/16 ± 91/01 01 آزمايش

 01/000 ± 16/06 16/000 ± 61/09 01 كنترل

دهد كه میانگین )و انحراف معیار( نمره كل متغیر تعارضات زناشويي در افراد گروه آزمايش در مرحله نشان مي 9نتايج جدول 

د. در افراد گروه كنترل میانگین )و باشمي (10/03)و  11/001برابر با  آزمونپیش( و در مرحله 91/01)و  01/16برابر با  آزمونپس

( 16/06)و  16/000برابر با  آزمونپیش( و در مرحله 61/09)و  16/000برابر با  آزمونپسانحراف معیار( اين متغیر در مرحله 

 باشد.مي

 هافرض همگني خطاي واريانسنتايج آزمون لوين در مورد پیش. 4 جدول

 سطح معناداری 0درجه آزادی  0آزادی  درجه Fآماره  متغیرهای وابسته

 199/1 91 0 060/0 تعارضات زناشويي 

كه به دلیل تصادفي  ؛گرددمي متغیرهای پژوهش تأيید كلیه در نيلو فرضپیش شودميمشاهده  0گونه كه در جدول شمارههمان

 استفاده كرد. لیلوتحتجزيهاريانس جهت وتوان از روش تحلیل كومي بودن دو گروه و حجم نمونه باال

 ابعاد تعارضات زناشويي آزمونپسمتغیره چند هايآزموننتايج  .5جدول 

 توان آماری تأثیرضريب  سطح معناداری F آزمون مقدار نوع آزمون

 111/0 090/1 111/1 010/03 169/1 اثر پیاليي

 111/0 090/1 111/1 010/03 003/1 المبدای ويلکز

 111/0 090/1 111/1 010/03 091/06 اثر هتلینگ

 111/0 090/1 111/1 010/03 091/06 ريشه روی ترينبزرگ

كه بین ( معنادار است. نتايج مؤيد آن است F=010/03و  P=111/1بیانگر آن است كه المبدای ويلکز ) 6نتايج جدول شماره 

 فاوت معناداری وجود دارد. بر اين اساست آزمونپیشبا كنترل تعارضات زناشويي  آزمونپس ازلحاظآزمايش و كنترل  هایگروه

 تأثیرريب است و ض ايجادشدهيعني ابعاد تعارضات زناشويي  توان گفت كه تفاوت معناداری حداقل در يکي از متغیرهای وابستهمي

 .آزمايشي است هدرصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخل 0/09ه دهد كنشان مي

 تعارضات زناشويي  آزمونپس در ريانس چندمتغیرهنتايج اثرات بین آزمودني کووا .6جدول 

 آماری توان تأثیرضريب  F P-Valueآماره  df مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 110/1 001/1 111/1 93/01 0 901/00 همکاری كاهش

 110/1 610/1 111/1 11/00 0 300/60 جنسي رابطه كاهش

 110/1 061/1 111/1 13/00 0 011/90 هیجاني هایواكنش افزايش

 110/1 309/1 111/1 01/06 0 109/00 فرزندان حمايت جلب افزايش

 110/1 610/1 111/1 10/09 0 391/03 خود خويشاوندان با فردی رابطه افزايش

 خويشاوندان با خانوادگي رابطه كاهش

 دوستان و همسر
060/00 0 60/00 111/1 690/1 110/1 

 110/1 606/1 111/1 13/00 0 100/31 يکديگر از مالي امور كردن جدا

 110/1 309/1 111/1 01/00 0 309/011 ارتباط كاهش

)با كنترل بین فردی  مؤثرآموزش مهارت ارتباط كه  دهدمينشان  0نتايج تحلیل كوواريانس چندمتغیره )مانکوا( در جدول شماره 

 همکاری كاهششامل تعارضات زناشويي يك از ابعاد هر  بهبود( بر آزمونپسروی عامل همپراش  عنوانبه آزمونپیشاثر 
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(93/01=F ،110/1=P  001/1و=Eta ،)جنسي رابطه كاهش (11/00=F ،111/1=P  610/1و=Eta ،)هیجاني هایواكنش افزايش 

(13/00=F ،111/1=P  061/1و=Eta ،)فرزندان حمايت جلب افزايش (01/06=F ،111/1=P  309/1و=Eta)فردی رابطه ، افزايش 

 ،F=60/00) دوستان و همسر خويشاوندان با خانوادگي رابطه كاهش ،(Eta=610/1و  F ،111/1=P=10/09) خود خويشاوندان با

111/1=P 690/1 و=Eta)، يکديگر از مالي امور كردن جدا (13/00=F، 111/1=P 606/1 و=Eta )  01/00) ارتباط كاهشو=F ،

111/1=P  309/1و=Eta)  زش آمو»بنابراين فرضیه دوم پژوهش مبني بر اينکه ؛ معناداری داشته است ثیرتأ آزمونپسدر مرحله

 .شودمي، تأيید «دارد تأثیربین فردی بر كاهش تعارضات زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار  مؤثرمهارت ارتباط 

 گیرينتیجهبحث و 

اسازگار ن همسر دارای زنان تعارضات زناشويي بر ردیف بین مؤثر ارتباط مهارت آموزش هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي

فاوت ت آزمونپیشبا كنترل تعارضات زناشويي  آزمونپس ازلحاظآزمايش و كنترل  هایگروهكه بین نتايج مؤيد آن است . بود

 ي ابعاد تعارضاتيعن توان گفت كه تفاوت معناداری حداقل در يکي از متغیرهای وابستهمي معناداری وجود دارد. بر اين اساس

اين يافته  .آزمايشي است هدرصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخل 0/36ه دهد كنشان مي تأثیراست و ضريب  ايجادشدهزناشويي 

 تمشکال توان  گفتدر تبیین اين يافته مي .باشدميهمسو ( 0101، اينگلهارت )(0911دهکردی و همکاران ) هایپژوهش هایيافتهبا 

 تأثیر ایاندازههبمؤثر تعارض  ریتعامل و كنترل غ ،شودگفتگو حل مي قيآرام كمتر از طر نیآشفته نسبت به زوج نیر زوجد ایرابطه

شود كه دهد و باعث ميكاهش مي گريکديرا از  نیدرك زوج ف؛یتعامل ضع گذارد،ياثر م يتداوم مشکالت ارتباط یدارد كه رو

ناست كه مع نيمؤثر تعارض به ا ریتالش كنند. كنترل غ گريکدي یازهاین یارضا یه و براكرد تيحما گريکديهمسران نتوانند از 

 یهاحثب شهیهم نیاز زوج يلیخ ،شودمي یتکرار یهامسائل غالباً منبع تعارض نيو لذا ا مانديم يباق نشدهحلمسائل مهم رابطه، 

(. 0911و همکاران،  یزيتبر ی؛ ترجمه0110، هال فوردحل كنند ) مشکل را نکهيا دونموضوع دارند، ب كي رامونیپ يکساني ايمشابه 

روج از خ یبرا ایسازگارانهاست كه روش  نياند اافتاده ریگ يكه در تبادل منف ينیكه زوج یهاچالش ترينبزرگاز  يکيدرواقع 

 یهااحتمال طالق و كاهش جنبه شيافزاموجب  ي(. تعامالت منف0911؛ نقل از خجسته مهر، 0111)گاتمن،  كنندينم دایبحران پ نيا

تعارضات موجود در رابطه را با به كار  ندتوانكه مي ينی. زوجگردديو اعتماد در رابطه م يتعهد، دوست ت،يمثبت ازدواج مانند رضا

خود  یبرا یترشیكنند كه در آن فرصت بمي جاديا ييكنند، فضا تيريمد يكمتر از تعامالت منف یمثبت و استفاده هایروش یریگ

ست )جوهانسون، ادر رابطه  ايجاد صمیمتمهم  هایروشاز  يکيخود  نيدر مورد مشکالت خانواده وجود دارد و ا و توافق ييافشا

شود و ايجاد آن )رابطه صمیمانه( صمیمانه با خود افشايي واقعي و درك نیازهای همسر در رابطه برابر تعريف مي یرابطه (.0101

 متأسفانه زوجین امروزی وقت كمتری برای يکديگر دارند و درنتیجه روابط صمیمانه كمتری نیز با هم دارند. .مان داردنیاز به گذر ز

اشد، ، هر چه میزان اشتراك معاني بیشتر بهاانديشهارتباط عبارت است از انتقال و اشتراك معاني و عقايد، تصاوير و  از طرفي ديگر

كاهش  و احساسات منفي و هاسوءتفاهمباشد كه، به  ایگونهبه تواندميارتباطي ضعیف  هایمهارت و و مؤثرتر است ترقویارتباط 

یان داشت توان  بارتباطي، مي هایمهارتشناختي در خصوص  –با استناد به رويکرد رفتاری  كیفیت رابطه و صمیمت منجر شود.

متمركز شويم  آوردميو بر زبان  كندميكه شخص مقابل احساس  بر آنچهفعال )گوش دادن  ارتباطي شامل مهارت هایمهارتكه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 10

http://ijndibs.com/article-1-735-fa.html


 و همکار مطلق الهي فتح                            ......                                                                        تعارضات بر فردی بین موثر ارتباط مهارت آموزش اثربخشي

  

 

 961                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

بینش شناخت كافي از هیجانات و عواطف طرف مقابل(، مهارت عواطف )و باهدف درك كردن به او گوش دهیم(، مهارت تنظیم 

ردازش اطالعات در آگاهي از نحوه پپیام )مهارت درك ، يا پرخاشگری( پذيریسلطه دورازبهمهارت پرورش انتخاب عمل خود )

برقراری قاطعیت )مهارت و  كه با درك طرف مقابل همخواني داشته باشد( ایگونهبههای كالمي و غیركالمي طرف مقابل و انتقال پیام

 یهمه. گرچه (0101گلدنبرگ و گلدنبرگ، ) هسترابطه، صادقانه، صريح، مستقیم و روشن توأم با احترام متقابل و اصیل( 

از طريق گوش كه در مطالعات خود نشان دادند  طورهماناما  كندميوق به ايجاد رابطه صمیمانه زوجین كمك شاياني ف هایمهارت

 هایمهارتآموزش  رسدمي به نظر صمیمیت را ايجاد كنند و به تداوم آن كمك نمايند؛ توانندميدادن در روابط بین فردی خود 

تا از اين طريق عالئق، نیازها و تعصبات خود  شودميه فهمیدن و رسیدن درك همدالنه منجر بگوش دادن،  درزمینه زوجینارتباطي 

كاهش فشار عصبي در طرف  هایشیوه مؤثرترينرا كاسته و از زاويه ديد طرف مقابل به موضوع نگاه كرده. گوش دادن يکي از 

ي خود و همسرشان شناخت و توجه كافي دارند در تنظیم عواطف، زوجیني كه نسبت به عالئم هیجان درزمینهمقابل است. همچنین 

و احساس صمیمیت و همراهي بیشتری را در روابط بین فردی خود احساس  آيدميپیش  ندرتبه سوءتعبیرروابطشان كدورت و 

ه بپريشان به علت عدم شناخت كافي از هیجانات و عواطف همسرشان در مقاطع زماني حساس دست  هایزوج. در مقابل كنندمي

صمیمیت به توانايي همسران . درواقع گردندميو باعث ايجاد كدورت و ناراحتي در روابط خود با همسرشان  زنندمي مثلبهمقابله

ارتباطي  هایمهارتيادگیری  بستگي دارد. بنابراين، هايشانخواستهبرای انتقال روشن، صحیح و مؤثر افکار، احساسات، نیازها و 

بت، افزايش تبادل مث سبب هازوج صمیمیت، طوركليبهافزايش صمیمیت و سازگاری است. فرآيند ايجاد و  كارآمد، گام مهمي در

جامعه آماری پژوهش زنان دارای  كهازآنجايي .گرددمي، حل مشکل و تعارض و تغییر الگوهای فکری مخرب يارتباط هایمهارت

 ااحتیاطب بايستميپژوهش به ساير جوامع  هایيافتهتعمیمبودند،  آبادمخر به اورژانس اجتماعي شهر كنندهمراجعههمسر ناسازگار 

 رزمینهدهمچنین بر اساس نتايج پژوهش  در اين پژوهش اثر پیگیری به دلیل بروز بیماری كرونا بررسي نشده است. .انجام گیرد

مشاوره، پیشنهاد  مراكز به كنندهمراجعه ناسازگار همسر دارای زنان تعارضات كاهش بر فردی بین مؤثر ارتباط مهارت آموزش

گروهي و شركت  در چنین  هایآموزشو  هاكالس تشکیل ومنظم  صورتبه هادوره گونهاينكه مشاوران با تشکیل  گرددمي

 در جهت كاهش تعارضات زناشويي در زنان اقدام نمايند. هاييكارگاه

 منابع 

 نامه مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا.رضايت زناشويي در بین معلمین. پايان(. مقايسه كمي و كیفي 0911) .تبريزی، سمیرا 

 بین فردی  و افزايش احساس مثبت نسبت به همسر  مؤثرروانشناسي گروهي مهارت ارتباط  تأثیر(. بررسي 0911) .خجسته مهر، رضا

 .000-000 ،(03)6روانشناسي،  هایپژوهشو  هاتازهارشد،  يشهر اهواز، كارشناسدر زوجین 

 ،شاغل زنان زناشويي رضايت بینيپیش در اولیه ناسازگار هایوارهطرح نقش (.0911آزاده. ) سعیده و مهدوی، هدايت، ؛مختار عارفي 

 .000-066 ،(93 پیاپي) 0 هشتم، شماره سال يشناسروان رويش كرمانشاه، شهر انتظامي نیروی

 ،بین رابطه در ارتباطي الگوهای ایواسطه نقش(. 0911. )يحیي ياراحمدی، ید وام مرادی، ؛حسین صالحي، مام ؛مختار عارفي 

 .001-060 ،(010 پیاپي) 0 شماره ،00 دوره .ايران بالیني روانشناسي و روانپزشکي .زوجین جنسي رضايت و خود تمايزيافتگي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 10

http://ijndibs.com/article-1-735-fa.html


 و همکار مطلق الهي فتح                            ......                                                                        تعارضات بر فردی بین موثر ارتباط مهارت آموزش اثربخشي

  

 

 960                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 فصلنامه دانش و پژوهش  ،شهر اصفهان نیجمؤثر با زو گویوگفت ياثربخش (،0911) ميمر ،يفاتح حمد؛ا دیس ،یاحمد هره؛ز ،يلیقل

 .010 ،(01)03 واحد خوراسگان، يدانشگاه آزاد اسالم ،شناسيدر روان

 Crowe, M., & Ridley, J. (2019). Therapy With couples: A behavioral-systems approach to couple 

relationship and sexual Problem. Second Edition. Blackwell Science. 

 Goldenberg, I., Goldenberg, H. (2020). Family Therapy: An overawe. Brooks /Cole Publishing 

Company. 

 Johanson, S.M. (2020 ). The revolution in couple therapy. Journal of marriage and Family 

Therapy, 29, 348-365. 

 Kelly,  A, F. Conley, L. (2020).Family communication patterns and social support in families of  

origin and adult children’s subsequent intimate relationships. Paper presented at the international 

Association for Relationship Research Conference, Madison, WI, 22-25. 

 Kurdek, L.A. (2020). Assessing multiple determination of marital commitment in cohabiting gay, 

cohabiting lesbian, dating heterosexual, and married heterosexual couple. Family Relations, 4(July), 

261-266. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://ijndibs.com/article-1-735-fa.html
http://www.tcpdf.org

