اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و
رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض
مونا کارگر
فاطمه قاصد
سید علی کیمیایی
پذیرش نهایی5316/80/80 :

دریافت مقاله5311/80/51 :

چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی مینهسوتا بر کیفیت زندگی و
رضایتمندی زناشویی بود .در این پژوهشِ کارآزمایی تصادفی شاهد دار ( 68 ،)RCTنفر ( 38زوج) دارای
مشکالت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره وابسته به آموزش و پرورش مشهد ،با استفاده از نمونهگیری
اتفاقی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام  51زوج) قرار گرفتند .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه کیفیت زندگی ( )WHOو رضایتمندی زناشویی انریچ بود .تنها گروه آزمایش برنامه
مهارتهای ارتباط زناشویی را طی ده جلسه دریافت کردند .پس از پایان مداخالت ،هر دو گروه آزمایش و کنترل
به پس آزمون پاسخ گفتند .دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای کیفیت زندگی و
رضایتمندی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<8/8885در نتیجه برنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی
مینهسوتا در افزایش کیفیت زندگی و تمام ابعاد رضایتمندی زناشویی تأثیر داشته است و از نتایج این پژوهش
میتوان در کاهش مشکالت ارتباطی زناشویی بهره برد.
کلیدواژهها :مهارت ارتباط زناشویی ،رضایتمندی زناشویی ،کیفیت زندگی.

 5ـ دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

mona.kargar@rocketmail.com

 0ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

ghased_b@yahoo.com

 3ـ نویسنده مسئول :دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
kimiaee@um.ac.ir

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال یازدهم ،شماره  ،36پاییز 5311

مقدمه
مهمترین ویژگی خانواده به عنوان اصلیترین نهاد جامعه این است که خانواده سامانهای
عاطفی است که در آن روابط عاطفی و عشق و محبت موجب تأمین سالمت روان و اعتالی انسان
میشود .ستیر (  ) 83معتقد است " :اجتماعی که از خانوادههای سالم تشکیل شده باشد ،مسلماً
اجتماعی است سالم؛ لذا برای بهبود وضع اجتماعی ،بهبود وضع خانواده و روابط اعضای آن
مهمترین مسئله است" .از اینرو ،سالم سازی اعضای خانواده و رابطههایشان بویژه رابطه زناشویی،
بیگمان ،اثرهای مثبتی را در خانواده و سپس در جامعه به دنبال خواهد داشت (برنـشتاین ) 831 ،؛
لذا کیفیت رابطه زناشویی ،نه تنها در سطح سالمت روانی زوجین ،بلکه در سالمت روانی سایر
اعضای خانواده نیز تأثیر میگذارد و کیفیت زندگی 8را ،که یکی از مهمترین مسائل پیش روی
جهان امروز است ،نیز تحت تأثیر قرار می دهد (مالزاده.) 83 ،
داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده است و از مباحث اساسی در تکوین
سیاستگذاری اجتماعی بهشمار میرود (فارکلوث،1

 .) 1یکی از جوانب بسیار مهمِ کیفیت

زندگی ،رضایتی است که همسران در رابطهشان تجربه میکنند (تانیگوچی ،فریمن ،تـایلر و
مالکـارن  .) 112 ،رضایت زناشویی ،نه تنها در سطح سالمت روانی زوجین ،بلکه در سالمت
روانی فرزندان آنها نیز تـأثیر میگذارد و کیفیت کلی زندگی خانواده را نیـز تحـت تـأثیر قـرار
مـیدهـد (شریفیان و همکاران) 838 ،؛ زیرا اگر ازدواج و زندگی خانوادگی زمینۀ مساعدی را
برای ارضای نیازهای روانی زوجها ایجاد نکند ،نه تنها بهداشت روانی تحقق نمییابد ،بلکه تأثیرات
منفی و گاهی جبرانناپذیری مانند اختاللهای عصبی ،افسردگی و خودکشی را بهجای میگذارد
(بارل و همکاران .) 1 1 ،2بنابراین هر دو مقوله کیفیت زندگی و رضامندی زناشویی از عوامل
مهم پایبندی به زندگی زناشویی به شمار میرود (فرکلوس و همکاران،

.) 1

نارضایتی و مشکالت زناشویی در واقع حاصل وجود مشکل در رابطه است (نظری ،طاهریراد
و اسدی .) 83 ،در همین راستا پژوهشهای مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین عوامل
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1 - Satir
2 - Bornstein
3 - Quality of life
4 - Fairclough
5 - Taniguchi, Freeman, Taylor, & Malcarne
6 - Burrell, Allen, Gayle, & Preiss
7 - Faircloth

ارتباط یا به عبارتی اختالل در فرایند تفهیم و تفاهم است (گینزبرگ  112 ،؛ به نقل از نظری،
طاهری راد و اسدی 83 ،؛ گارمن  113 ،به نقل از کشاورز افشار و همکاران 831 ،؛ یالسین و
کاراهان 11 ،8؛ نظری 83 ،؛ عارفی و محسنزاده 83 ،؛ هالفورد .) 83 ،از آنجا که هدف
اصلی ازدواج ارتباط است ،ارتباط به زن و شوهر این امکان را میدهد که با یکدیگر به بحث و
تبادل نظر بپردازند و از نیازهای هم آگاهی یابند؛ زیرا روابط زوجین در واقع با هدف ارضای تمام
سطوح نیازها صورت میگیرد (النگ و یانگ .) 83 ،1بیش از  %31زوجهای آشفته مشکالت
ارتباطی را مسئله اصلی خود بیان میکنند (بهاری و همکاران.) 831 ،
از آنجا که ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اختالل در آن تهدیدی جدی
برای بقای خانواده قلمداد میشود و ارتباط نفوذناپذیر و غیر مؤثر پیشبینیکننده مهم طالق
زوجین است ،پژوهشهای اخیر بر مهارتهای ارتباطی همسران تأکید کرده است (شریفیان و
همکاران) 838 ،؛ چون مهارتهای ارتباطی رفتارهایی را شامل میشود که نگهدارنده ازدواج است
(دانیل.) 333 ،

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

مشکلزا ،که موجب کاهش سطح کیفی زندگی و رضایتمندی زناشویی میشود ،اختالل در

آموزش مهارت ارتباطی کوششی در جهت اصالح ارتباط مشکلزا در بسیاری از رویکردهای
درمانی است (نظری ،طاهری راد و اسدی .) 83 ،آموزش ارتباطات تنها رویکرد خاص درمانی
نیست ،بلکه بخشی از تمام دیدگاهها است و به خودی خود نیز یک رویکرد به شمار میرود.
آموزش ارتباطات در کار با زوجین نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است به طوریکه بخش جدا
ناشدنی زوج درمانی ،آموزش ارتباط به صورت مستقیم یا به شیوهای ضمنی است؛ به عبارت بهتر
زوجها به آموزشی از نوع مربی و شاگرد نیاز دارند تا کاستیهای خود را اصالح کنند و شیوههای
مؤثرتری برای ارتباط بیاموزند (ویکز و تریت  .) 11 ،از آنجا که رسیدگی به وضعیت
رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی زناشویی در زوجهای متعارض گاه چنان ضروری است که
به منظور حفظ بنیان خانواده و پیشگیری از مطرح شدن گزینه جدایی زوجها ،نیازمند استفاده فوری
از مؤثرترین روش به جای امتحان کردن رویکردهای متفاوت است (شیاسی و خیاطان.) 831 ،

1 - Ginsberg
2 - Gurman.
3 - Yalcin & Karahan.
4 - Long & Yong
5 - Weeks & Treat
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امروزه رویکردها و برنامههای نوینی برای ارتقای روابط زناشویی مطرح شده است؛ مانند
برنامه بهبود رابطه گورنی و همکاران ،برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مارکمن 8و همکاران و
برنامه مهارت ارتباط زناشویی (مینهسوتا) .1برنامه مهارتهای ارتباط زناشویی مینهسوتا ( )CCPیا
( )MCCPتوسط میلر ،واکمن  ،نانالی در اواخر دهه  21در مرکز مطالعات خانواده دانشگاه
مینهسوتا پایهریزی شد (میلر ،نانالی و واکمن .) 833 ،این برنامه برگرفته از بینشهای نظری و
کاربرد ویژگیها و اصول نظریه سیستمها است که چند ویژگی خاص دارد که عبارت است از :ارائه
نقشههای ساختگی برای آگاهی زوجین از خود و همسر ،ارائه یازده مهارت خاص حرف زدن و
گوش دادن برای فرستادن و دریافت واضحتر و دقیقتر پیامها ،تأکید بر جنبههای رفتاری و نگرشی
در زمینه حل تعارض و برقراری رابطه ،ارائه فناوریهای مهارتآموزی و تمرینهای ارتباطی در
جهت به کار بستن این مهارتها (میلر و همکاران .) 833 ،این برنامه آموزشی به منظور تقویت
روابط زوجین طراحی شده است و میتواند موجب افزایش سطح تعادل زندگی زناشویی و در
نتیجه افزایش بهزیستی روانشناختی ،هیجانی و اجتماعی خانواده در دراز مدت شود (هالفورد و
مور .) 11 ،طبق این رویکرد ،هرچند مسائلی که زوجین با همدیگر درباره آن صحبت میکنند
مهم است از آن مهمتر ،تعیین کیفیت رابطه ،یعنی چگونگی گفتگوی آنهاست .فرض اساسی این
رویکرد این است که برخی افراد ،مهارتهای ارتباط زناشویی را یاد نگرفته یا فراموش کردهاند
(شریفیان و همکاران .) 838 ،در این راستا با معرفی چرخه آگاهی یعنی طرح و نقشهای که به فرد
کمک میکند تا آگاهی خود را درباره مشکالت تشخیص و گسترش دهد و سپس به یادگیری
مهارتهای حرف زدن با استفاده از این چرخه بپردازد .این مهارتها عبارت است از :حرف زدن از
طرف خود ،توصیف اطالعات حسی ،بیان افکار ،در میان گذاشتن احساسات ،بیان خواستهها و
مطرح کردن اقدامات .در ادامه به پنج مهارت قدرتمند گوش دادن پرداخته میشود تا توجه فرد به
آگاهی همسرش جلب شود :توجه کردن ،تصدیق نمودن ،دعوت کردن ،خالصه کردن و سؤال
کردن پنج مهارت کلیدی گوش دادن است؛ آنگاه ضمن آشنا کردن زوج با شیوههای رایج و
ناکارمد در برخورد با تعارض زناشویی و الگوهای حل تعارض به آنها کمک میکند با مهارتهای
حرف زدن و گوش دادن با فرایندهای عملی ،تصمیمگیری مشترک و حل تعارض تلفیق کنند.
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1 - Guerney Relationship enhancement
2 - Prevention
3 - Markman
)4 - (Minnesota) Couples Communication Program (MCCP, CCP

میکنند .این دستورالعملها از طریق سخنرانی ،ایفای نقش ،نمایش فیلم آموزشی و کتابخوانی به
زوج منتقل میشود .در ادامه به آنها فرصت داده میشود تا این مهارتهای جدید را تمرین ،و از
آموزشدهندگان بازخورد دریافت کنند .این برنامه دارای طرحهای ساختاری است که مستلزم
تکالیف بین جلسه برای زوجین است (میلر ،نانالی و واکمن.) 833 ،
برنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی ( )CCPبیشترین کاربرد و پژوهشها را در میان برنامههای
آموزش مهارتهای زناشویی به خود اختصاص داده است (جاکوبوسکی و همکاران.) 111 ،
جوانینگ ( ) 113تاثیر بلند مدت آموزش ارتباط زناشویی ( )CCPرا در زوجهای دارای
تعارض ،مورد بررسی قرار داده است ،نتایج پژوهش وی بیانگر افزایش رضایت زناشویی
آزمودنیها حتی بعد از گذشت پنج ماه از دوره آموزش بوده است .پژوهشهای جعفری ( ) 833و
فیلو ( ) 833نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی به طور معناداری رضایت زناشویی را بهبود
میبخشد .پژوهش کارخانه و کارخانه ( ) 831نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی ،دلزدگی
زناشویی و مؤلفههای آن (خستگی جسمی ،خستگی عاطفی و خستگی روانی) را در زوجین

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

زوجین در این برنامه دستورالعملهایی را برای کاربرد مهارتهای اساسی در رابطه زناشویی دریافت

کاهش میدهد و این تأثیر در جلسه پیگیری از ثبات الزم نیز برخوردار بوده است .یالسین و
کاراهان (  ) 11به  3زوج برنامه مهارتهای ارتباطی ( )CCPرا آموزش دادند؛ بعد از پایان دوره،
گروه آموزشی در مقایسه با گروه کنترل سازگاریهای زناشویی بهتری را گزارش دادند .پژوهش
هالفورد و همکاران (  ) 1در مورد  3زوج نشان داد که آموزش مهارت ارتباط زناشویی به
زوجینی که رضایتمندی ضعیفی داشتند ،توانست رضایتمندی زناشویی را تا حد قابل توجهی
افزایش دهد .شریفیان ،نجفی و شقاقی (  ) 1در پژوهش خود در مورد  11زن متأهل به این
نتیجه رسیدند که برنامه مهارت ارتباطی مینهسوتا ) (CCPدر بهبود کیفیت زندگی زنان و
صمیمیت زناشویی آنها مؤثر بوده است.
کاراهان (  ) 11در پژوهش خود دربارۀ  1زوج دریافت که برنامه آموزشی مینهسوتا
) (CCPپس از پیگیریهای سه و ششماهه در کاهش تمایل زوجین برای تعارضات منغعالنه
تأثیرات مثبت و دائمی دارد .کاراهان ( ) 113در مطالعه دیگری دربارۀ  11زوج نشان داد که این
برنامه به طور معناداری موجب کاهش تعارضات زناشویی شده است.
1 - Jakubowski
2 - Joaning
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پژوهشهای دیگری نیز نشان داد که این برنامه بر زوجهای بسیار آشفته تأثیر مثبتی داشته و
توانسته است به آنها کمک کند دوباره به روابط زناشویی خود ادامه دهند (البریج و البریچ،
 ، 338به نقل از میلر و شرارد ) 333 ،و همچنین ارتباطی مبتنی بر حل مسئله را بین زوجین افزایش
داده (گالندر  33 ،به نقل از میلر و شرارد ) 333 ،و به زوجین کمک کرده است تا با مشکالت
خود به شیوهای سازنده برخورد کنند بهگونهای که هر دو از راه حلها احساس رضایت کنند
(الرسن و هالمن 331 ،8به نقل از میلر و شرارد.) 333 ،
بنابراین با توجه به اهمیت ارتباط در کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی و همچنین اثربخشی
این رویکرد در بهبود روابط زناشویی و با توجه به اینکه اثربخشی برنامه مهارتهای زناشویی
مینهسوتا ) (CCPدر ایران فقط در مورد زنان (به عنوان آزمودنی) مورد پژوهش قرار گرفته است،
هدف پژوهش بررسی اثربخشی مهارت ارتباطی زناشویی مینهسوتا بر کیفیت زندگی و ابعاد
رضایتمندی زناشویی در مورد زوجین (هم مردان و هم زنان) است.

روش شناسی پژوهش
پژوهش از لحاظ روش شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل
اجرا شد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره آموزش و
پرورش شهر مشهد در سال  831بود .ابتدا با زوجهایی که برای مشکالت زناشویی به مراکز
مشاوره مراجعه کرده بودند به منظور توجیه کار ،جلب اعتماد نمونهها و ارزیابی اینکه آیا نمونهها
با هدف درمانی در این پژوهش متناسب هستند ،مصاحبه اولیهای انجام شد؛ پس از مصاحبه اولیه
 81زوج به عنوان گروه نمونه به روش نمونهگیری اتفاقی انتخاب شدند و به صورت گمارش
تصادفی در دو گروه آزمایش (

زوج) و کنترل (

زوج) قرار گرفتند؛ سپس پرسشنامههای

پژوهش به عنوان پیش آزمون توسط هر دو گروه تکمیل شد .آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی
مینه سوتا به مدت ده جلسه  31دقیقهای به صورت یک جلسه در هفته برای گروه آزمایش اجرا
شد؛ اما گروه کنترل هیچگونه آموزش و مداخلهای را دریافت نکردند .در پایان آموزش نیز،
پسآزمون در مورد هر دو گروه اجرا گردید .پس از پایان این مدت برای مقایسه اثر این مداخله از
هر دو گروه پسآزمون گرفته ،و نتایج پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه با یکدیگر مقایسه
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1 - Albridge
2 - Glander
3 - Larson & Halman

پرورش و کسب رضایت آگاهانه به صورت کتبی از شرکت کنندگان ،زوجهای گروه کنترل نیز
در فهرست انتظار قرار گرفتند و پس از پایان تحقیق ،جلسات آموزش گروهی در مورد آنها اعمال
گردید .ساختار جلسات برنامه گفتگوی مؤثر مینهسوتا در جدول ارائه شده است.
جدول  :برنامه درمانی به تفكیک جلسهها
هدف

جلسه

آشنایی و معرفی.

اول

تكالیف

محتوا

برقراری رابطه حسنه و ایجاد جو همراه تکمیل پرسشنامههای پیشآزمون،

تعیین اهداف برای

با اعتماد و امنیت ،آشنایی با زوجین و

ارزیابی ارتباط زناشویی فعلی و تعیین

دستیابی به رابطه مؤثر

تکمیل فرم جمعیتشناختی آزمودنیها،

اهداف با استفاده از آزمون رویکرد

زناشویی

آشنایی زوجین با درمانگر و اهداف

مینهسوتا

تحقیق ،آشنایی با مقررات و قوانین
جلسه
آموزش ارتباط مؤثر و
دوم

سوم

پرداختن به ارتباط مؤثر و موانع ارتباط

آشنایی با موانع ارتباط مؤثر زناشویی ،توضیح انواع مشکالت
مؤثر

در سه مقوله :الف) موضوعی ،ب)
شخصی (خود یا همسر) ،ج) مناسباتی

استفاده از ایفای نقش

ناسالم (چرخه آگاهی).

آشنایی و تمرین بیشتر نتیجهگیری از بخش گذشته ،آشنایی با
چهارم

تعامالتشان و در نظر گرفتن هفت نکته
دربارۀ ارتباط مؤثر در طی ارتباطشان.

آشنایی با چرخه آگاهی توضیح چهار وضعیت نگرشی سالم و
(نگرشها)

شناسایی موانع ارتباط مؤثر در

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

شد .به منظور رعایت اخالق پژوهشی پس از گرفتن مجوز از مراکز مشاوره زیر نظر آموزش و

شناسایی نگرشهای سالم و ناسالم در
رابطه زناشویی
تمرین پنج قسمت چرخه آگاهی

دربارۀ چرخه آگاهی و پنج قسمت چرخه آگاهی (اطالعات
به کارگیری آن.

حسی ،افکار ،احساسات ،خواستهها و
اقدامات)

پنجم

تمرکز بر خود و

آموزش و تمرین مهارتهای صحبت

اجرای تمرین "به کارگیری مهارتهای

پرورش رشد شخصی

کردن (صحبت کردن از طرف خود،

حرف زدن از طرف خود" توسط هر

سالم و کسب

توصیف اطالعات حسی ،بیان افکار،

یک از زوجین در طول هفته و ثبت آنها

مهارتهای صحبت

ابراز احساسات ،بیان خواستهها ،درمیان و ایفای نقش .تمرین صحبت صریح

کردن

گذاشتن اقدامات) با استفاده از زیرانداز هنگام بحث دربارۀ مشکل واقعی
چرخه آگاهی

کسب مهارتهای گوش آموزش و تمرین مهارتهای اصلی گوش اجرای تمرین "به کارگیری مهارتهای
دادن
ششم

دادن مؤثر (توجه کردن ،اشاره کردن،

گوش دادن مؤثر و توجه نشاندادن به

دعوت کردن ،خالصه کردن و سؤال

همسر" توسط هر یک از زوجین در

کردن)

طول هفته و ثبت آنها ،اجرای تمرین
حلقه گوش دادن و ایفای نقش دربارۀ
مشکل واقعی
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ادامه جدول  :برنامه درمانی به تفكیک جلسهها
هدف

جلسه

آشنایی با چهار سبک

محتوا
به نمایش گذاشتن چهار سبک رایج

تكالیف
شناسایی سبک ارتباط فعلی زناشویی و

رایج ارتباطی زناشویی ارتباطی زناشویی (گپ زدن ـ گوش

پیدا کردن نقاط ضعف آن و به کارگیری

دادن رسمی ،حرف زدن سلطهگرانه ـ

سبک ارتباطی سالم در تعامالت روزانه،

هفتم

گوش دادن واکنشی ،حرف زدن

ترکیب چرخه آگاهی و مهارت صحبت

جستجوگرانه ـ گوش دادن اکتشافی ،و

کردن و گوش دادن و سبکهای ارتباطی

حرف زدن صریح ـ گوش دادن

سالم در تعامالت

توجهآمیز) ،نقشه ارتباط و مراحل ارتباط
زناشویی
تعریف مقابله با تعارض ،تشریح

فهرست کردن تعارضات که هدف آنها

شیوههای انکار ،پرهیز ،تسلیم،

بازی برنده ـ بازنده بود و گزارش نتایج

تبیین ماهیت و اساس

سلطهگری و...

آنها

آشنایی با فرایندهای

معرفی و آموزش هشت گام فرایندهای

شناسایی الگوهای فعلی حل تعارض و

حل تعارض و

حل تعارض و برنامهریزی برای حل

پیامدهای حاصل ،به کار بستن هشت

برنامهریزی حل

تعارض :تعریف مسئله ،قرارداد بستن،

گام فرایند حل تعارض همراه با تشریک

تعارض

تفهیم مسئله ،مشخص کردن خواستهها ،مساعی براساس شش مهارت صحبت

هشتم تعارض زناشویی

نهم

انتخاب و ارزیابی راه حل ،به کارگیری ،کردن و پنج مهارت گوش دادن ،استفاده
ارزیابی نتیجه

از روش حل مسئله مبتنی بر چرخه
آگاهی در مسائل جاری

جمعبندی و
دهم

نتیجهگیری

تعیین میزان دستیابی به اهداف یادگیری تکمیل پسآزمون اجرای مهارتهای
مشخصشده در پیشآزمون و به کار

ارتباطی سالم در تعامالت روزانه،

بستن یادگیریهای جدید با استفاده از

خواندن کتاب مهارتهای ارتباطی

ایفای نقش

زناشویی

ابزارهای سنجش در پژوهش حاضر عبارتند از :پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :این
پرسشنامه به عنوان ابزار تشخیصی سنجش میزان رضایت زناشویی زوجین مورد استفاده قرار گرفته
است .نسخه اصلی آزمون

سؤال دارد که به دلیل طوالنی بودن مقیاس ،فرمهای کوتاهی از آن

استخراج شده است .در این پژوهش از فرم  1سؤال استفاده شده است که رضایتمندی زناشویی
زوجین را به صورت گزینه ای در مقیاس لیکرت (از کامال موافق تا کامال مخالف) میسنجد.
این پرسشنامه نه حوزه رضایتمندی زناشویی شامل مسائل شخصیتی ،ارتباط دوتایی ،حل تعارض،
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مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،فرزندپروری ،خانواده و دوستان و جهتگیری

 1/3گزارش کردهاند .ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مؤلفههای رضایت خانوادگی از 1/1
تا  1/21و با مؤلفههای رضایت از زندگی از  1/8تا  1/1است که بیانگر روایی سازه آن است.
تمام خرده مقیاسهای پرسشنامه ،زوجهای راضی و ناراضی را متمایز میکند و این نشان میدهد که
پرسشنامه انریچ از روایی مالک خوبی برخوردار است (ثنایی .) 83 ،آلفای کرونباخ این آزمون
در این پژوهش  1/ 3بوده است.
پرسشنامه کیفیت زندگی :این پرسشنامه را سازمان بهداشت جهانی ( ) 331ساخته و از 1
سؤال تشکیل شده است و شاخصهایی چون بهداشت و سالمت فیزیکی یا جسمانی ،حیطه
روانشناختی ،روابط اجتماعی محیط و وضعیت زندگی را می سنجد .تاکنون بسیاری از مطالعات
روانسنجی نشان داده است که مقیاس کیفیت زندگی بین جمعیتهای مختلف (در پژوهشهای دی
گیرالمو و همکاران 111،؛ فلک و همکاران 111،به نقل از شریفیان 833 ،؛ جاراس و
همکاران ) 112 ،از روایی مناسب و رضایتبخشی بهرهمند بوده است .آلفای کرونباخ این آزمون
در پژوهش نجات () 832

 1/و در این پژوهش  1/3بوده است.

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

دینی را ارزیابی می کند .اولسون و اولسون (  ) 33اعتبار این پرسشنامه را با روش ضریب آلفا

یافتهها
تحلیل دادههای این پژوهش بر اساس نمرههای پیشآزمون و پسآزمون هر دو گروه در مورد
تمام متغیرها صورت گرفت که در ابتدا ویژگی جمعیتشناختی و سپس شاخصهای توصیفی ارائه،
و در بخش تحلیلهای استنباطی از روش آماری تحلیل کوورایانس بهره گرفته شد.
جدول  :ؤیژگیهای آزمودنیهای دو گروه به تفكیک سن و سطح تحصیالت
متغیرها

سن

تحصیالت

طبقه

گروه آزمایش

گروه کنترل

مرد

زن

مرد

زن

01-31

0

6

0

1

31-01

0

0

1

0

01-11

3

0

0

0

کاردانی

5

5

0

0

کارشناسی

58

53

50

58

باالتر از کارشناسی

0

5

5

3
1 - De Girolamo
2 - Fleck
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جدول  :شاخصهای توصیفی نمرههای آزمودنیهای دو گروه در رضایتمندی زناشویی و ابعاد آن
شاخصهای توصیفی
متغیر

گروه آزمایش ( )n= 1
SD

M

SD

موضوعات

پیش آزمون

0/10

0/33

7/10

0/50

شخصیتی

پس آزمون

55/67

0/70

0/80

0/85

پیش آزمون

1/13

0/71

1/16

0/68

پس آزمون

53/53

5/10

1/30

0/01

پیش آزمون

51/00

3/61

50/76

3/11

پس آزمون

51/70

3/08

50/83

3/38

فعالیتهای اوقات

پیش آزمون

50/00

0/31

50

0/56

فراغت

پس آزمون

56/33

0/80

50/55

5/10

پیش آزمون

50/11

5/00

53/10

0/60

پس آزمون

57/01

0/60

50/85

5/10

پیش آزمون

50/05

3/80

55/11

0/57

پس آزمون

51/58

0/71

55/70

3/63

فرزندان و

پیش آزمون

58/63

3/07

55/11

3/01

فرزندپروری

پس آزمون

53/10

3/15

55/07

0/85

پیش آزمون

55/00

0/31

50/85

0/00

پس آزمون

50/07

5/07

55/10

0/85

جهتگیری

پیش آزمون

58/10

3/80

55/80

0/17

مذهبی

پس آزمون

53/60

0/70

58/11

0/06

رضایتمندی

پیش آزمون

581/16

58/36

580/00

0/76

زناشویی کل

پس آزمون

ارتباط زناشویی
حل تعارض

مدیریت مالی
روابط جنسی

اقوام و دوستان

M

گروه کنترل ( )n= 1

531/13

0/73

583/61

7/01

بر اساس نتایج جدول  ،8میانگین نمرههای رضایتمندی زناشویی کل برای گروه آزمایش و
گروه کنترل در مرحله پیشآزمون به ترتیب  1 / 2و  11/3و در مرحله پس آزمون به ترتیب
 8 /38و  ، 18/23است .برای بررسی معناداری این تفاوت از تحلیل کواریانس استفاده شد .از
آنجا که یکی از فرضهای تحلیل کواریانس برابری واریانس گروهها است ،نتایج آزمون لوین نشان
داد که تفاوت معناداری بین واریانسها نیست ( .)F= /1 , P> 1/1
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و ابعادش در دو گروه با کنترل پیشآزمون
مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

F

Sig

اندازه اثر

آزمون اثر پیالیی

8/16

53

35

15/16

8/885

8/17

آزمون المبدای ویلکز

8/80

53

35

15/16

8/885

8/17

آزمون اثر هتلینگ

37/01

53

35

15/16

8/885

8/17

آزمون بزرگترین ریشه روی

37/01

53

35

15/16

8/885

8/17

نام آزمون

همانطور که در جدول  1مشخص است با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداری همه آزمونها،
بیانگر این است که بین زوجین گروههای آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای
وابسته (رضایت زناشویی و ابعادش) تفاوت معناداری وجود دارد ( /32 ,P> 1/11

=.)F

جدول  :1نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری به منظور مقایسه گروه آزمایش و کنترل در رضایتمندی
زناشویی و ابعاد آن
مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

مقدار F

Sig

موضوعات شخصیتی

565/10

5

565/10

33/80

8/885

ارتباط زناشویی

506/10

5

506/10

01/50

8/885

حل تعارض

581/07

5

581/07

00/01

8/885

فعالیتهای اوقات فراغت

16/10

5

16/10

51/00

8/880

مدیریت مالی

00/15

5

00/15

1/07

8/85

روابط جنسی

555/73

5

555/73

00/63

8/885

فرزندان و فرزندپروری

57/01

5

57/01

1/00

8/885

اقوام و دوستان

30/81

5

30/81

58/55

8/887

جهتگیری دینی

78/00

5

78/00

51/50

8/885

رضایتمندی زناشویی کل

716/50

5

716/50

506/38

8/885

متغیر

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

جدول  :4نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری بر نمرههای پسآزمون رضایتمندی زناشویی

یافتههای جدول نشان میدهد که مهارت گفتگوی مؤثر مینهسوتا بر همه خرده مقیاسهای
رضایتمندی زناشویی معنادار است .طبق این یافتهها رضایتمندی زناشویی زوجین گروه آزمایش و
همچنین ابعاد آن در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است.
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جدول  :6شاخصهای توصیفی نمرههای آزمودنیهای دو گروه در کیفیت زندگی
گروه آزمایش ()n= 1

شاخصهای توصیفی
متغیر
کیفیت زندگی

گروه کنترل ()n= 1

M

SD

M

SD

پیش آزمون

73/10

6/80

71/80

0/10

پس آزمون

15/50

7/07

70/67

7/01

بر اساس نتایج جدول  ،2میانگین نمرههای کیفیت زندگی برای گروه آزمایش و گروه کنترل
در مرحله پیشآزمون به ترتیب  8/33و  /1؛ و در مرحله پسآزمون به ترتیب

3 /و

 ، 1/2است.
جدول  :7نتایج تحلیل کواریانس به منظور مقایسه گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی
منبع تغییرات مجموع مجذورات  dfمیانگین مجذورات مقدار F

Sig

اندازه اثر

پیش آزمون

5630/30

5

5630/30

/8885 75/65

8/78

گروه

113/05

5

113/05

/8885 00/51

8/70

خطا

507310

50

نتایج جدول

نشان میدهد که بین آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل در نمرههای

پسآزمون کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (  .)p<1/111بر اساس اطالعات جدول 2
این تفاوتها به گونهای است که آزمودنیهای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله
پسآزمون در کیفیت زندگی نمره بیشتری به دست آوردهاند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج قسمت قبل حاکی است که آموزش مهارت ارتباط زناشویی مینهسوتا میتواند میزان
رضایت زناشویی زوجین را که ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی است ،افزایش دهد و به بهبود
کیفیت زندگی مشترک آنان کمک کند .بنابراین میتوان گفت که شیوهای مطمئن برای کمک به
افزایش رضایتمندی زوجین ،هدایت آنها به سمت آموختن مهارتهای گفتگو و ارتباط همسران
است؛ زیرا همانطور که اولری و همکاران ( 333به نقل از رضازاده ) 83 ،پی بردند ،بین
مهارتهای ارتباطی ضعیف و اختالفات زناشویی ،همبستگی معناداری وجود دارد .تجربه بالینی
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بسیاری از درمانگران از جمله پژوهشگران این پژوهش نیز حاکی است که بیشتر زوجهای متعارض
و ناسازگار مهارتهای ارتباطی ضعیف ،تحمل کم در برابر انتقاد ،توانایی ضعیف در حل مشکالت

مهارت ارتباط زناشویی مینهسوتا ( )CCPبه دلیل نوع ساختار خود ،تصمیمگیری مشترک را جزء
سامانه ذهنی زوجها قرار داده و قواعد سخت را به قواعد انعطافپذیر تبدیل کرده است و در نتیجه
رضامندی زناشویی را افزایش میدهد و از طریق بهبود مهارت زوجین در حل تعارضات ،باعث
افزایش عواطف مثبت و رضایت بین زوجین میشود و در نتیجه بر کیفیت زندگی زوجین اثر
معنیداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت که صاحبنظران یکی از مهمترین ویژگیهای
موقعیتهای مسئلهآفرین از جمله تعارض همسران را واکنش هیجانی میدانند .آنها عقیده دارند
اولین قدم حتی سادهترین آنها" ،مکث کردن و فکرکردن است" .اگر افراد هنگام رویارویی با
مشکل فورا پاسخ دهند ،ممکن است وقت کافی برای پاسخهای شناختی باقی نگذارند؛ پاسخهایی
که به شخص در انتخاب سلسله اقدامات مؤثر کمک میکند (گلفرید و داویسون به نقل از
کارگر .) 83 ،در این برنامه ،آموزش اصول گفتگوی مؤثر از جمله «دقیق گوش دادن به همسر»
و «خودداری از دادن پاسخ فوری به او» و همچنین «استفاده نکردن از جمالت با ضمیر من» و
«برچسب نزدن به همسر» می تواند واکنشهای هیجانی همسران را کاهش دهد .عالوه بر این در

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

زناشویی و قدرت درک کم از جانب شریک زندگی دارند؛ اما طبق نتایج این پژوهش ،برنامه

برنامه مهارتهای ارتباط زناشویی ( ،)CCPیادگیری ،طی رخدادهای واقعی زندگی ،بازخورد و
آموزش شکل میگیرد .به زوجین فرصتهایی برای تمرین مهارتهای جدید و دریافت بازخورد از
آموزشها داده میشود .در این روش با در نظر گرفتن تکالیفی برای جلسات بعدی ،آنها وادار
میشوند تا به تمرین مهارتهایی در رابطه با خود بپردازند .شرکت کنندگان در طول این برنامه،
مهارتهایی را دریافت میکنند که به آنها کمک میکند به گونهای مفید و مؤثر به صحبتهای
یکدیگر گوش ،و همچنین به گونهای مفید و مؤثر با یکدیگر گفتگو کنند .عالوه براین ،ساختار
" "CCPشامل تکالیف بین جلسات و داخل جلسات به کمک یکدیگر است که زمان با هم بودن
زوج را افزایش میدهد و در نتیجه باعث همکاری بیشتر آنها در ابعاد مختلف زندگی میشود
(میلر و نانالی و واکمن) 833 ،
یکی از جنبههای خاص برنامه مهارتهای ارتباط زناشویی ( )CCPاین است که این برنامه بر
نیازهای بنیادین نظریه انتخاب گلسر تأکید دارد .در نظریه انتخاب بر پنج نیاز اساسی انسان تأکید
میشود که این نیازهای درونی ،جهانشمول ،پویا و همخوان با یکدیگر است و شامل بقا ،عشق،
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قدرت ،آزادی و تفریح میشود .این نیازها در افراد به لحاظ شدت و قوت متفاوت است و این
تفاوتها به بروز اشکاالتی در روابط منجر میشود .از سوی دیگر ناهمخوانی در نیازها به صورت
مشکل جلوهگر میشود و زوجها را مجبور میسازد تا راهحلی برای این مسئله بیابند؛ ولی اغلب
اوقات زوجها به این مسئله بیتوجه میشوند و از عادات زیانباری مانند سرزنش ،گالیه ،شکایت،
تهدید و تنبیه استفاده میکنند (گلسر و گلسر) 838 ،؛ اما در برنامه مهارتهای ارتباط زناشویی
مینهسوتا ،زوجین در جهت شناسایی و توجه به نیازهای خود و یکدیگر آموزش میبینند و با
تمرینهای متعدد مهارت کسب میکنند.
یکی دیگر از جنبههای خاص مهارتهای آموزشی برنامه ارتباطات زوجی مینهسوتا این است
که از مبانی نظری و عملی نظریه سیستمها گرفته شده است .سیستم ،هر کلی است که اجزای آن
در تعامل با یکدیگر است .تمام روابط انسانی را میتوان به شکل برخی از ویژگیهای سامانه بررسی
و درک کرد .سامانه ثابت نیست؛ بلکه موجودیتی پویا و زنده دارد که به صورتی متعادل از ثبات و
تغییر برخوردار است (میلر و شرارد .) 333 ،در همین راستا " "CCPچهار هدف اصلی دارد که
بر ویژگیهای نظریه سیستمها مبتنی است که عبارت است از:
ـ افزایش آگاهی از خود و رابطه (با توجه به ویژگیهای فردیت ،تعامل ،تأثیر متقابل ،مرزها و
همکاری مشترک)

ـ آموزش مهارتهایی برای صحبت کردن و گوش دادن کارامدتر به

همدیگر (با توجه به ویژگیهای تمایزیافتگی و پردازش اطالعات نظریه سیستمها)  8ـ توسعه
اختیارات و انتخابها برای تقویت رابطه (با توجه به اصول حفظ خود ،تصحیح ،کنترل و اصالح
خود)  1ـ افزایش رضایت از پیامدهای مباحث و رابطه (اصل هدف و کارامدی) (میلر و شرارد،
.) 333
در نتیجه سیستمی عمل کردن این برنامه باعث میشود که بیشتر ابعاد زندگی زناشویی و
خانوادگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد و ابتدا با برهم زدن تعادل و سپس ایجاد تعادلی سالم بین
زوجین بر رضایت و کیفیت زندگی آنها به طور مطلوبی اثر بگذارد.
یافتههای این پژوهش با چندین پژوهش همسو است که مـیتـوان به پژوهشهـای جوانینگ
() 113؛ هالفورد و همکاران (  ،) 1یالسین و کاراهان (  ،) 11شریفیان ،نجفی و شقاقی
(  ،) 1میلر و شرارد ( ) 333و کاراهان ( ) 113اشاره کرد که نتایج این مطالعات بیانکننده این
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است که آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی ( )CCPبه افزایش رضایت زناشویی و صمیمیت بین
آنها کمک میکند .در مطالعه فراتحلیلی که در مورد برنامه مهارت ارتباطی زناشویی ()CCP

توجهی دارد و از طرفی نسبت به سایر رویکردهایی که بر دیگر رویکردهای ارتباطی زوجین کار
میکنند ،این برنامه موفقیتآمیزتر بوده است (باتلر.) 333 ،
در ایران نیز نتایج پژوهشهایی چون سرمدی سلطان ،رستگار و لواسانی ( ،) 831شریفیان
( ،) 833فیلو ( ،) 833کارخانه و کارخانه ( ،) 831هشیاری وطن دوست ( ) 831و شریفیان و
همکاران ( ) 838بیانگر اثربخش بودن این برنامه بر بهبود روابط بین همسران و افزایش رضامندی
آنها است که با نتایج این پژوهش هماهنگ است .همچنین پژوهش بهاری و همکاران () 831
نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی ،که برگرفته از رویکرد مینهسوتاست توانسته است موجب
کاهش واکنشهای هیجانی و به طورکلی کاهش میزان تعارض زوجهای متقاضی طالق شود .وجه
تمایز این پژوهش با دیگر پژوهشهای هماهنگ این است که این مطالعه اثربخشی برنامه مهارت
ارتباطات زوجین ( )CCPرا در مورد زوجین متعارض (هم زنان و هم مردان) مورد ارزیابی قرار
داده است که در سطح قابل توجهی نیز نتایج معنادار شدند؛ شاید به این دلیل که حضور زن و
شوهر در جلسات آموزشی به بهبود روابط بین آنها سرعت و کیفیت بیشتری بخشیده است .در

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و...

انجام شد ،مشخص گردید که این برنامه بر بهبود ارتباط و رضایت زناشویی اثر معنادار و قابل

واقع این مطالعه یکی از محدودیتهای دیگر پژوهشها در این زمینه را برطرف کرده که البته این نیز
الزم است در مطالعهای فراتحلیلی به طور دقیقتری بررسی شود.
در مجموع میتوان گفت برنامه مهارت ارتباطی زناشویی مینهسوتا ( )CCPدر راستای ارتقای
رضامندی زناشویی زوجها ،برنامهای موفق است .شرکت در این گروهها ،صرف نظر از سبک
ارتباطی اولیه زوجها و میزان ناسازگاری آنها در شروع دوره بر بهبود زندگی زناشویی آنها تأثیر
قابل توجهی داشته است .طی ده هفته برگزاری گروهها ،حتی یک زوج از ادامه حضور در
جلسات منصرف نشد و اعضای گروه تا جلسه پایانی ثابت ماند که این امر حاکی از سودمندی و
جذابیت آموزشها برای زوجها است.
بنابراین براساس نتایج پژوهش میتوان اظهار کرد در صورتی که افراد ارتباط را به گونه
گوناگونی نقطهگذاری کنند در روابطشان مشکل به وجود خواهد آمد و چگونگی درک ارتباط و
بیان علت رفتار به چگونگی برداشت طرفین از رابطه بستگی دارد که براساس آن ،طرف مقابل را
مقصر میدانند که هماهنگ با نظریه واتزالویک (نظریه دیدگاه تعاملی) است .به عقیده
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واتزالویک ،فرایند ارتباط در دو سطح جدا ولی به هم مرتبط روی میدهد .سطح اول محتوا و
سطح دوم شکل و ظاهر ارتباط است .تعاملکنندگان در ارتباط با انتخاب محتوا یا انتخاب کلمات،
لحن ،سرعت و یا رفتارهای غیر کالمی به برداشتهای متفاوتی دست میزنند (موسیزاده.) 833 ،
زوجین متعارض ،که روابط آشفته دارند ،اغلب با تمرکز بر سطح دوم ارتباط به طور منفی واکنش
نشان میدهند و از آنجا که رفتار هر فرد از رفتار دیگری تأثیر میپذیرد ،زنجیرهای از تعامالت
ناکارامد بین این زوجین تکرار می شود (ویکز و فیف  .) 1 1 ،بر همین اساس میتوان بیان کرد،
آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند به زوجین در برقراری رابطه خوب ،دو سویه و کارامد ،که در
جهت رشد و شکوفایی آنان باشد ،کمک کند و از ایجاد یا تداوم احساسات زیانبار و منفی در
طول جریان رابطه زناشویی بکاهد .همچنین طبق نظریه یادگیری از آنجا که ویژگی بیشتر
مشکالت روابط زناشویی بهکارگیری محرکهای آزاردهنده از سوی هر یک از زوجین برای
کنترل رفتار مقابل است ،آموزش مهارتهای ارتباطی میتواند به زوجین در شناسایی محرکها ،حل
تعارض و رفع مشکالت زناشویی و در نهایت کاهش تنشها کمک کند.
این پژوهش مانند دیگر پژوهشها با محدودیتهایی همراه بود؛ از مهمترین محدودیتهای این
پژوهش ،عدم امکان کنترل متغیرهای مداخلهگری بود که در حوزههای مختلف شخصیتی،
روانشناختی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...وجود داشت .بنابراین ،پیشنهاد میشود این
متغیرها بررسی شود و تأثیر آنها در اثربخشی برنامه مهارت ارتباط زناشویی مینهسوتا بر کیفیت
زندگی و رضایتمندی زناشویی مدنظر قرار گیرد .از آنجا که امکان انتخاب تصادفی اولیه شرکت
کنندگان وجود نداشت و فقط جایگزینی آنان در گروههای کنترل و آزمایشی به صورت تصادفی
صورت گرفت ،تعمیم این نتایج به جامعه مورد نظر باید با احتیاط صورت گیرد و همچنین نبودن
پیگیری ،محدودیتهای مرتبط با خودگزارشی بودن ابزارها و اثر مرتبط با ماهیت گروه درمانی از
جمله محدودیتهای پژوهش مورد نظر است .با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میشود که
آموزش مهارتهای ارتباط همسران به عنوان یکی از مداخالت روانی ـ آموزشی بر دیگر مداخالت
مشاورهای افزوده شود؛ همچنین توصیه میشود مشاوران مدارس کالسهای آموزش مهارتهای
ارتباطی را بویژه در سطح دبیرستان و پیشدانشگاهی برای دانشآموزان و حتی والدین آنها برگزار
کنند؛ همچنین برنامههای آموزش دیداری ـ شنیداری گوناگون در زمینه مهارتهای ارتباطی از
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