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چكيده:
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر
تعارضات زناشويي و سخت رويي در زنان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات ميباشد آزمودنيهاي اين پژوهش  32نفر از دانشجويان زن متاهل دانشگاه
هستند كه با نمونهگيري در دسترس (داوطلبانه) گزيده شده اند و شرط ورود
آزمودني ها اين بود كه حداقل دو سال از ازدواج شان گذشته باشد .ابزارهاي تحقيق
عبارتست از :پرسشنامه تعارضها زناشويي و آزمون بررسي ديدگاههاي شخصي
(سخت رويي) كه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پايائي آنها به ترتيب  0/86و
 0/82به دست آمد .طرح پژوهشي ،طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل
ميباشد .ابتدا براي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد ،سپس مداخله آزمايشي
(آموزش مهارتهاي ارتباطي) به گروه آزمايشي ارائه گرديد و پس از اتمام برنامه
آموزشي پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد .نتايج تحليل فرضيهها با استفاده از
روش آماري تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مهارت هاي ارتباطي باعث
كاهش تعارضات زناشويي شده و در خرده مقياسهاي همكاري ،همسو شدن در
كارهاي مالي ،رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان و واكنشهاي
هيجاني تفاوت معناداري ديده شد (  ) p  0 / 05و آموزش مهارتهاي ارتباطي در
سخت رويي زنان تاثيري نداشت و تفاوت معني داري ديده نشد.
 1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،
گروه روان شناسي عمومي تهران ،ايران.
fathi4468@yahoo.com
 2استاديار دانشگاه عالمه طباطبائي
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كليد واژهها:
مهارت هاي ارتباطي ،تعارض هاي زناشويي ،سخت رويي

مقدمه:
به دنبال تحقيق در مورد نحوه ارتباط در خانواده و گسترش رويكرد
سيستمي در مناسبات زوجي بسياري از متخصصان ازدواج به دنبال مشخص
كردن تفاوت بين ارتباط سازنده و ارتباط مخرب بوده تا بدين وسيله الگوي
مطلوب و ايده آلي براي بهبود روابط زوجين پيدا كنند.
دوام و پايداري ازدواج ،مستلزم عشق و احساسات مثبت زوجين نسبت
به يكديگر است .ارتباطات خوشايند و موثر زوجين با همديگر ميتواند در
تقويت اين احساسات موثر باشد .مهارتهاي ارتباطي كه تواناييهاي
اختصاصي هستند به افراد كمك ميكنند تا در پيامهايي كه به صورت نمادين
به شخص ديگر ميرسانند با كفايت عمل ميكنند و احساسات مثبت و لذت
بخشي در طرف مقابل ايجاد نمايند (كارني و برادبوري ،2000 ،1نقل از خجسته
مهر  .)1387تعامالت منفي با كاهش جنبههاي مثبت ازدواج مانند رضايت،
تعهد ،دوستي و اعتماد در رابطه ،احتمال طالق را افزايش ميدهد.
زوجيني كه مي توانند تعارضات موجود در رابطه را با به كارگيري
روش هاي مثبت و استفاده كمتر از تعامالت منفي مديريت كنند فضايي ايجاد
مي كنند كه در آن فرصت بيشتري براي خود افشايي و توافق در مورد
مشكالت خانواده وجود دارد .و اين خود يكي از روشهاي مهم ايجاد صميميت
در رابطه ميباشد (جوهانسون ،2003 2نقل از خوشكام.)1386 ،
سخترويي نيز حالتي تسريع كننده در سالمتي داشته و تداوم
سازگاري را به دنبال دارد در سالهاي اخير توجه زيادي به سخت رويي به
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عنوان يك عامل تعديل كننده استرس بر روي سالمتي شده است .كوباسا
( )1979اظهار داشته است كه افراد داراي ويژگي سخترويي در شرايطي
استرس زاد سالمتر باقي ميمانند و كمتر مضطرب و برافروخته و دچار
استرس شده و بيمار ميشود .فرض كلي بر اين است كه مولفههاي سه گانه
سخت رويي يا هر كدام به تنهايي و يا تركيبي از آن ميتواند بر ميزان
آسيبپذيري فرد در مواجه شدن با موقعيتهاي فشارزا موثر باشد (جمهري،
.)1381
يالسين )2007( 1به  28زوج كه از طريق فراخوان روزنامه ،براي
آموزش مهارت هاي ارتباطي ثبت نام كرده بودند ،مهارتهاي ارتباطي را
آموزش داد ،بعد از پايان دوره ،گروه آزمايشي در مقايسه با گروه كنترل
سازگاري زناشويي باالتري را گزارش دادند .ريچ و همكاران )2003( 2در
تحقيقي به تعدادي از خانوادهها ،مهارتهاي ارتباطي را آموزش دادند ،نتايج
نشان داد كه آموزش مهارتهاي ارتباطي ،منجر به افزايش رضايتمندي،
افزايش ارتباط با زوج بهبود مهارتهاي حل مسئله شد.
كالين و استافورد 2004( 3نقل از خجسته مهر و همكاران )1386 ،رابطه
مهارتهاي ارتباطي وجود رواني – عاطفي خانواده را در  396دانشجوي
متاهل بررسي كردند .نتايج بررسي آنها نشان داد بين استفاده از مهارتهاي
ارتباطي و احساس خوشبختي زوجين رابطه وجود دارد و زوجين با استفاده
از مهارت هاي ارتباطي احساس عالقه و رضايت بيشتري را نشان دادند.
رونان ،درير )2004( 4به  12زوج مراجعه كننده به دادگاه برنامههاي كاهش
خشونت ،شامل كنترل خشم ،مهارتهايي براي برخورد با تعارض شديد و
مهارت هاي حل مسئله را آموزش دادند .نتيجه نشان داد وقتي زوجين از
مهارتهاي ارتباطي موثر استفاده ميكنند .تعارض كمتري را تجربه ميكنند اما
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وقتي از مهارتهاي ارتباطي موثر استفاده نميكنند سطح باالتري از تعارض
مخرب را تجربه كردند .پژوهشهاي اوليورميسر ( 1994نقل از صالحيان
 )1387نشان داد زوجهاي متعارض سالهايي را به علت نداشتن مهارتهاي
ارتباطي به طور ناكارآمد پي كردهاند ،آنها فكر ميكردند كه مشكل آنها مسائل
جنسي ،مالي يا وابستگان است ولي منشاء بيشتر مشكالت آنها فقدان برقراري
ارتباط مناسب و هدايت كردن موضوع به نحوي موثر بود.
شواهد فراواني گوياي آن است كه همسراني كه دچار اختالفات و
ناسازگاريهاي زناشويي هستند در زمينه مهارتهاي ارتباطي دچار نواقصي
بوده و درگير ارتباطي بيحاصل داشتند .گاتمن ( ،1)2004برنشتاين 2و
همكاران ( )1983فينجام ،)2003( 3كريستنس و هيوي ،)1999(4ديروهالفورد
 ،)1998(5استوارت ،)1980( 6النگ ،)1999( 7و ماتسون ،كريستنسن

انگلند8

( ،1990نقل از خوشكام  1386و وامپلز 9و اسپرانكل 1980( 10نقل از قمري
 )1386نشان دادند كه همسراني كه در برنامههاي مهارتهاي آموزشي و
ارتباطي شركت نمودند احساس رضايت بيشتري در زندگي زناشويي داشته،
موجب افزايش سطح همدلي و رضايتمندي از رابطه شده و بر سبك ارتباطي و
كيفيت زناشويي موثر بوده و تاثيرات مثبتي بر ادراك زوجين در خود ارزيابي
زندگي زناشويي داشته است .ماركمن و

همكاران11

( )2003درگزارشي در

زمينهي ارزيابي برنامه پيش گيري از درماندهگي زناشويي با آموزش كنترل
تعارض و ارتباط نشان دادند كه همسران آموزش ديده به سطوح باالتري از
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مهارتهاي ارتباطي مثبت و سطوح پايينتري ازمهارتهاي ارتباطي منفي و
خشونت دست يافتند.
خجسته مهر و همكاران ( )1387در پژوهشي تاثير آموزش مهارتهاي
ار تباطي بر الگوهاي ارتباطي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجين
شهر اهواز را بررسي نمودند نتايج نشان داد كه آموزش مهارتهاي ارتباطي
باعث افزايش احساسات مثبت نسبت به همسر ،بهبود الگوي ارتباطي سازنده
متقابل و كاهش الگوي ارتباطي توقع – كناره گيري و الگوي اجتنابي متقابل
ميشود.
حسينيان ( )1384در پژوهشي اثر آموزش مهارتهاي حل تعارض بر
كاهش تعارضات زناشويي را بررسي كرد و نتايج نشان داد ميانگينهاي دو
گروه آزمايشي و گواه تفاوت معنيداري با هم داشت هم چنين دادههاي كيفي
به دست آمده سودمند بودن آموزش مهارتهاي حل تعارض را در كاهش
تعارضات زناشويي زنان را نشان داد.
در پژوهشي (جاد كينز )2001 ،و جادكينز و همكاران 2005 ،نقل از
همتي راد ،)1385 ،رابطه سخت رويي و استرس را مورد بررسي قرارداد در
اين پژوهش مولفههاي سخترويي و پرسشنامه موقعيتهاي استرسزا
بررسي شد و نتايج نشان كه در پس آزمون ميزان سخت رويي ،تعهد و چالش
افزايش يافته بود و مولفه كنترل كاهش نشان مي داد و افرادي كه سخت رويي
باالتري دارند ،داراي استرس پائينتري داشته و اين با مهارتهاي مقابلهاي و
رضايت شغلي افراد در ارتباط ميباشد.
در مطالعهاي هانتون ،اوانز و نيل ،2003 ،نقل از طيبي  ،)1386اثرات
سخت كوشي و زير مولفههايش و سطح مهارت را بر اعتماد به نفس و
جهت گيري اضطراب از ورزشكاران ،بررسي كردند و نتايج نشان دادكه
ورزشكاران نخبه داراي سخت كوشي باال ،شدت نگراني كمتر و تفسيرهاي
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مدي ،سالواتور؛ براووكوسابا .)2006 ، 1در مطالعه اي به منظور
بررسي ارتباط سخترويي و دينداري با افسردگي و خشم ،شركت كنندگان
پرسشنامههاي سخت رويي ،دينداري و ديگر متغيرها را پركردند و نتايج نشان
داد كه در مقايسه با دينداري ،سخت رويي بطور جامعتري با افسردگي و خشم
ارتباط منفي داشته و يا مكانيسمهاي كنار آمدن و ارتباط اجتماعي رابطه مثبت
دارد.
(ويليافر و وايب ،2004 ،نقل از طيبي  ،)1386نشان داد كه سخترويي با
متغيرهاي كنارآمدن سازگارانه رابطه مثبت و با متغيرهاي كنارآمدن
ناسازگارانه رابطه منفي دارد و نيز تمركز بر مشكل ،جستجوي حمايت و كنار
آمدن اجتنابي در رابطه استرس – بيماراي – ميانجيگري ميكنند و مولفههاي
تعهد و كنترل بيشترين همبستگي را با متغيرهاي كنارآمدن ،داشته و اثرات
سخت رويي همواره در مردان مشاهده شده است.
(طيبي )1386 ،در پژوهشي به بررسي اثربخشي سخترويي بر
سازگاري دانشآموزان دبيرستاني پرداخت بعد از  10جلسه آموزش سخت
رويي ،نتايج آماري نشان داد كه سخترويي به طور معنيداري باعث افزايش
سازگاري كلي ،سازگاري عاطفي و سازگاري اجتماعي در دانشآموزان شده
است اما در مورد سازگاري آموزشي تاثير معني دار نداشته است.
مطالعه پژوهشي اگوستس دوتير ،1984 ،نقل از همتي راد )1385 ،نشان
داده است افراد سخترو در مقايسه با افراد غير سخترو ،درصد بيشتري از
تجارب زندگيشان را مثبت و كامالً تحت كنترل گزارش دادند و تمايل دارند
رويدادهاي استرس زاد زندگي را به شيوههاي كمتر استرسزا ارزيابي كنند.
قمري ( ) 1385در پژوهشي نتيجه گرفت زنان غيرسخت رو در مقايسه
با زنان سخت رو به طور معناداري ،تجارب زندگي را نامطلوبتر ارزيابي
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كردند و همچنين عقيده داشتند هر كدام از رويدادهاي منفي تالش زيادي را
براي سازگاري طلب ميكند.
برنامهي مهارت آموزي اين پژوهش ،برگرفته از اصول و شيوههاي
رفتار درماني شناختي با تاكيد بر مهارتهاي كاهش تعارض و افزايش
سخت رويي است .فرض اصلي اين روي كرد اين است كه همسران ،نيازمند
روشها و مهارتهايي براي حل تعارضها ،كنترل اثرات منفي آن ،مقاومت در
برابر مشكالت و سخت كوشي هستند.
هدف اين پژوهش پيشگيري از درماندگي زناشويي ،كاهش تعارض و
كمك به همسران است تا بتوانند با به كارگيري شيوههاي مناسب فنون
ارتباطي و يافتن راهحلهاي منطقي در موقعيتهاي مشكل آفرين به
تعارض هاي زندگي غلبه نموده و مقاومت خود را افزايش داده و روند زندگي
خويش را بهبود ببخشند.
از آنجا كه پژوهش ها نشان داده است كه برنامه مهارت آموزي بر
پيشگيري از طالق و افزايش رابطه تاثير دارد (لمپ سون  2002نقل از
حسينيان .)1384
در اين پژوهش فرضيههاي اصلي عبارتند از -1 :آموزش مهارتهاي
ارتباطي ،تعارضات زناشويي را كاهش ميدهند -2 .آموزش مهارتهاي
ارتباطي در سخت رويي زنان متاهل تاثير دارد .
فرضيههاي فرعي پژوهش براساس زمينههاي سنجش شده در
پرسشنامه تعارضهاي زناشويي چنين است:
آموزش مهارتهاي ارتباطي ،همكاري همسران را افزايش ميدهد.آموزش مهارتهاي ارتباطي ،واكنش هاي هيجاني را كاهش ميدهد.آموزش مهارتهاي ارتباطي ،پيوند جنسي همسران را بهبود ميبخشد.آموزش مهارت هاي ارتباطي ،حمايت جويي از فرزندان را در برابر همسرپژوهشن
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آموزش مهارت هاي ارتباطي ،پيوندهاي فردي هر كدام از همسران را باخويشاوندان خود كاهش ميدهد.
آموزش مهارتهاي ارتباطي ،پيوندهاي خانوادگي با خويشاوندان همسر ودوستان خود را افزايش ميدهد.
آموزش مهارت هاي ارتباطي ،جداكردن كارهاي مالي از يك ديگر را كاهشميدهد.
فرضيههاي فرعي پژوهش بر اساس زمينههاي سنجش شده در مقياس
سخترويي چنين است .
آموزش مهارتهاي ارتباطي در متغير تعهد از خرده مقياسهاي سختروييدر زنان متاهل تاثير دارد.
آموزش مهارت هاي ارتباطي در متغير مبارزه طلبي از خرده مقياسهايسخترويي در زنان متاهل تاثير دارد.
آموزش مهارتهاي ارتباطي در متغير كنترل از خرده مقياسهاي سختروييدر زنان متاهل تاثير دارد.
ط رح پژوهش ،طرح تحقيق حاضر از نوع پيش آزمون و پس آزمون با
گروه كنترل است .ابتدا براي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد .سپس
مداخله ي آموزشي به گروه آزمايشي ارائه گرديد و پس از اتمام برنامه
آموزشي ،پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد.
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليهي دانشجويان متاهل زن ميباشد
كه در سال تحصيلي  89-1388در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات
تهران در مقاطع كار شناسي و كار شناسي ارشد مشغول به تحصيل بودهاند.
در اين پژوهش ،ابتدا از جامعه مورد مطالعه يك دانشكده بصورت
تصادفي انتخاب رشته و سپس از بين دانشجويان اين دانشكده (بدون توجه به
رشته) دانشجويان متاهل زن جهت شركت در كالس آموزش مهارت ارتباطي
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ثبت نام كردند .در مجموع  39دانشجو جهت شركت در كالسهاي آموزشي به
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تعداد  32دانشجو بصورت تصادفي در گروههاي برابر آزمايشي و كنترل
جايگزين شود با توجه به وجود محدوديتهاي زماني ،مالي و مكاني و اداري،
امكان بررسي نمونه تصادفي انتخاب شده از كل جامعه وجود نداشت و
نمونهگيري بصورت داوطلبانه انجام پذيرفت.
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روش:
موضوع جلسههاي آموزشي و تمرينهاي علمي آن در  7جلسه 2
ساعته تنظيم گرديد به طوري كه نيمي از وقت هر جلسه آموزش مهارتها و
تكنيك هاي ذكر شده براي پر بارسازي ارتباط مناسب شد و نيمه دوم جلسه به
تمرينات مربوط به موضوع آموزشي اختصاص يافت و در پايان هر جلسه
تكاليفي جهت اجرا در منزل ارائه شد .شرح جلسات آموزشي مهارتهاي
ارتباطي به شكل زير است:
جلسه اول شامل برقراري ارتباط ،معارفه اعضاي گروه با همديگر،
آشنايي با اهداف آموزش قوانين و روند كار جلسات و بررسي انتظارات از
برنامه آموزشي
جلسه دوم با هدف آشنايي شركت كنندگان با مشكالت معمول
درخانواده آموزش مهارت خودآگاهي و توجه به خود و بررسي موانع
ارتباطي در آنان ،بيان مشكالت توسط شركت كنندگان و آموزش راهبرد
خودآگاهي جهت بكارگيري در هنگام ايجاد مشكالت بين فردي
جلسه سوم با هدف آشنايي شركت كنندگان با مهارتهاي گيرنده و
فرستنده پيام ،شناسايي اشكاالت فرستنده و گيرنده پيام ،شناسايي عوامل
مزاحم در ادراك پيام و تمرين آن در كالس.
جلسه چهارم با هدف آموزش مهارتهاي گوش دادن موثر و مهارت
صحبت كردن ،شناسايي عوامل محل در گوش دادن فعال ،ابراز احساسات و
تمرين در نحوه صحبت نمودن هدفمند و مدون
جلسه پنجم با هدف شناسايي تعارض و عوامل موثر در آن ،آشنايي
شركت كنندگان با مديريت اثر بخش تعارض ،شناسايي عاليق مشترك و
احترام گذاشتن به عالئق فردي و شناسايي الگوهاي ناموفق حل تعارض و
آموزش مطرح كردن نقش انتظارات را غيرواقع بينانه در ايجاد و تعارض و
پژوهشن
امه
تربيتي
134

مديريت اثربخش بر تعارض
سال ششم -
شماره - 26
بهار 90

پژوهشنــامه تربيتي

جلسه ششم با هدف آشنايي شركت كنندگان با مفهوم سخترويي،
آموزش افزايش سخت رويي شناسايي مولفه هاي سخت رويي براي شركت
كنندگان و نقش آن در مقاومت در مشكالت بين فردي ،تمرين عملي در كالس
آموزشي
جلسه هفتم شامل جمع بندي مباحث انجام شده نتيجه گيري و پاسخ،
سواالت و اجراي پس آزمون بود.
پرسشنامه تعارضهاي زناشويي – پرسشنامه تعارض زناشويي
ابزاري  42سوالي است كه براي سنجش تعارضهاي زناشويي ساخته شده
است و هفت بعد از تعارض ها را مي سنجد :كاهش همكاري ،كاهش پيوند
جنسي ،افزايش به واكنش هاي هيجاني ،افزايش حمايت جويي از فرزندان؛
افزايش رابطه فردي ب ا خويشاوندان خود ،كاهش رابطه خانوادگي با
خويشاوندان همسر و دوستان به جداكردن امور مالي از يكديگر،
اين پرسشنامه بر روي گروهي  111نفري متشكل از  53مرد و  58زن
كه براي رفع تعارض هاي زناشويي خود به مراجع قضايي و يا مراكز مشاوره
مراجعه كرده بودند و نيز يك گروه  108نفري زوج هاي عادي متشكل از 53
مرد و  55زن از دو دانشگاه در تهران و كارمندان ديپلمه و زيرديپلم آموزش و
پرورش تهران اجرا شده است .مشخصات مشترك كليه اين زن و شوهرها
عبارت از داشتن حداقل  2سال زندگي مشترك ،حداقل  25سال سن و
سوادخواندن و نوشتن است .ميانگين و انحراف استاندارد نمره كل كرد .داراي
تعارض هاي زناشويي و گروه كنترل به ترتيب  21/28( 105/06و 58/18
( )11/77بوده است.
اعتبار و روايي پرسش نامه  :براي سنجش روايي اين پرسشنامه،
مي توان به روايي محتوايي آن استناد كرد كه توسط گروهي از كارشناسان و
استادان راهنما و مشاور ،بررسي و تاييد شده است (قمري.)1386 ،
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براي سنجش روايي محتوايي ،همبستگي هر پرسش با كل نمره هاي
آزمون در هر مقياس برآورده شد در مرحله پاياني تحليل مواد آزمون ،از 55
پرسش اوليه 42 ،پرسش كه با كل نمره همبستگي معنادار داشت باقي ماند.
آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه  0/53و براي هفت خرده مقياس آن
چنين است
هم كاري0/30 ،؛ پيوند جنسي0/50 ،؛ واكنش هاي هيجاني0/73 ،؛
حمايت جويي از فرزند (ان) ، 0/60 ،پيوندهاي فردي با خويشاوندان خود0/64 ،
؛ پيوندهاي خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان خود0/64 ،؛ و
جداكردن كارهاي مالي از يكديگر.0/51 ،
هم چنين ،در هنجارهايي دوبارهي پرسش نامه تعارض زناشويي توسط
دانش ( )1383كه از يك گروه نمونه  30نفري بصورت تصادفي استفاده كرده
است .وي آلفاي كرونباخ را براي كل پرسش نامه  0/73و براي هفت خرده
مقياس آن چنين به دست آمد:
كاهش همكاري0/73 ،؛ كاهش رابطه جنسي0/60 ،؛ افزايش واكنشهاي
هيجاني0/74 ،؛ افزايش جلب حمايت فرزند(ان) ،0/82 ،كاهش رابطه خانوادگي
با خويشاوندان همسر و دوستان0/65 ،؛ افزايش رابطه با خويشاوندان خود،
0/81؛ و جداكردن امور مالي از يكديگر.0/69 ،
در پژوهش حاضر ضرايب پاياني (آلفاي كرونباخ) در تعارضهاي
زناشويي براي كل نمونه 0.86 ،بدست آمده است.
نخستين بار كوباسا ( ،1979نقل از جمهري )1381 ،به مطالعه نقش
سخت رويي در ارتباط بين استرس و بيماري پرداخت .كوباسا در سالمت
پرسش نامه سخترويي سعي كرده است كه تركيبي از اندازهگيري عيني و
گز ارش شخصي را مالك قرار دهد.وي اطالعات خود را از صاحبنظران جمع
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نتايج بدست آمده مورد تحليل قرار گرفت و سرانجام مولفههاي تعهد،
كنترل و چالش به دست آمد كه مبناي اصلي براي تدوين پرسشنامههاي سخت
رويي قرار گرفت (كوباسا ،نقل از جمهري.)1381 ،
آزمون نسل سوم سخت رويي كوباسا يك پرسشنامه  50آيتمي است
كه شامل خرده تستهاي چالش ( 17سوال) تعهد ( 16سوال) و كننترل (17
سوال) مي باشد كه براساس مقياس ليكرت شكل گرفته است .اين آزمون سخت
رويي توسط قرباني ( )1373ترجمه و روايي و محتوايي آن محاسبه شده و
نتيجه نشان ميدهد كه مولفه هاي سخت رويي يعني كنترل ،تعهد و چالش به
ترتيب هر يك از ضرايب پاياني  0/70و  0/52و  0/52برخوردارند و اين
ضرايب براي كل صفت سخترويي  0/75محاسبه شده است (جمهري،)1381،
در مطالعه ديگري كه توسط مدي ( ،1994نقل از جمهري )1381،صورت گرفته
است براساس آلفاي كرونباخ ثبات دروني اين آزمون بصورت زير بدست آمده
است.
كنترل0/84،؛ تعهد0/75 ،؛ چالش ،0/71 ،در پژوهش حاضر ضرايب
پاياني (آلفاي كرونباخ) در سخت رويي برابر كل افرادنمونه  0/82به دست
آمده است.
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يافته ها:
در اين پژوهش ،يافته هاي پژوهش از طريق تحليل كوواريانس تجزيه و
تحليل شده است.
فرضيه  :1آموزش مهارتهاي ارتباطي ،تعارضات زناشويي را كاهش
ميدهد
جدول 1تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين تعارضات
زناشويي در گروههاي آزمايش و گواه
شاخص آماري

مجموع

منابع تغيير

مجذورات

گروه آزمايش و گواه

2627/05

df
1

مجموع
مجذورات
2627/05

f
14/04

سطح
معناداري
0/001

چنانچه در جدول  1مشاهده ميشود ميزان  Fبه دست آمده
( )F=14/04از مقايسه ميانگين تعارضات زناشويي بين دو گروه تفاوت
معناداري در سطح خطاي از يك صدم  R  0 / 01نشان ميدهد كه ميتوان
گفت ميزان تعارضات زناشويي ،تحت تاثير جلسات آموزشي در گروه
آزمايشي كاهش معناداري داشته است پس فرضيه صفر رد و با اطمينان %99
فرضيه پژوهش پذيرفته ميشود.
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جدول 2ميانگين نمره هاي خام متغيرهاي تعارض زناشويي در گروه آزمايشي و گواه
گروه ها

گروه آزمايش

گروه گواه

شاخص هاي آماري

پيش

پس

پيش

پس

ابعاد تعارض زناشويي

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

هم كاري

22/06

18/81

19/68

21/31

پيوند جنسي

18/75

16/31

17/93

17/18

واكنش هاي هيجاني

33/25

26/56

32/12

32/37

حمايت جويي از فرزند (ان)

19/31

19/06

18/81

18/37

پيوندهاي فردي با خويشاوندان خود

27/12

25/56

27/31

26/18

25/37

24/12

26/18

25/93

27/5

24/31

26/5

26/68

پيوندهاي خانوادگي با
خويشاوندان همسر و دوستان خود
جداكردن كارهاي مالي از يكديگر

ميانگين نمره هاي خام تعارض زناشويي دو گروه آزمايشي و گواه در
جدول  2آمده است همچن ان كه ديده مي شود ،ميانگين نمره هاي دو گروه در
پيش آزمون تفاوت چنداني با هم ندارند ولي در پس آزمون ،ميانگين نمره هاي
خام تعارض هاي زناشويي در گروه آزمايشي كاهش داشته است.
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جدول 3تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي
تعارض در گروههاي آزمايش و گواه
شاخص هاي آماري

مجموع

ابعاد تعارض

مجذورات

df

مجموع
مجذورات

F

سطح
معناداري

هم كاري

31/60

1

31/60

6/37

0/017

واكنش هاي هيجاني

278/48

1

278/48

23/24

0/001

پيوند جنسي

6/11

1

6/11

1/03

0/319

حمايت جويي از فرزندان (ان)

2 /1

1

2/1

0/177

0/677

پيوند ها فردي باخويشاوندان خود

2/25

1

2/25

0/623

0/436

17/11

1

17/11

5/03

0/033

75/9

1

75/9

7/26

0/012

پيوندهاي خانوادگي با
خويشاوندان همسر ودوستان خود
جداكردن كارهاي مالي از يكديگر

تحليل كوواريانس براي مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي تعارض در
گروههاي آزمايش و گواه در جدول  3نشان ميدهد در ميانگين نمرههاي
همكاري ،واكنشهاي هيجاني ،جدا كردن امور مالي و كاهش رابطه با
خويشاوندان همسر ،تفاوت معناداري وجود دارد و فرضيه پژوهش پذيرفته
شده است و در ميانگين نمره هاي افزايش جلب حمايت فرزند ،پيوند جنسي و
پيوندهاي فردي با خويشاون دان خود در دو گروه آزمايش و گواه تفاوت
معنادار وجود ندارد.
فرضيه  :2آموزش مهارت هاي ارتباطي در سخت رويي زنان متأهل
تأثير دارد.
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جدول  4تحليل كوواريانس مقايسه ميانگين خرده مقياسهاي
سخت رويي در دو گروه آزمايش و كنترل
شاخص هاي آماري

مجموع

ابعاد سخت رويي

مجذورات

مجموع

df

F

مجذورات

سطح
معناداري

تعهد

99/29

1

99/29

5/19

0/030

كنترل

3/13

1

3/103

0/123

0/728

مبارزه طلبي

3/85

1

3/85

0/193

0/663

تحليل كوواريانس براي مقايسه ميانگين نمرههاي خرده مقياسهاي
سخترويي در گروههاي آزمايشي و گواه در جدول  4نشان داد در ميانگين
نمره تعهد ،تفاوت معناداري در سطح خطاي پنج صدم ( F=5/19و ) p  0 / 05
ديده ميشود و مي توان گفت ميزان ميانگين متغير تعهد تحت تاثير جلسات
آموزشي در گروه آزمايشي تغيير معناداري داشته است .و فرضيه پژوهش با
اطمينان  95درصد پذيرفته ميشود و در ميانگين نمرههاي متغير كنترل و
متغير مبارزه طلبي در دو گروه آزمايش و گواه تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول  5ميانگين نمره هاي خام متغيرهاي سخت رويي در گروه آزمايشي و گواه
گروه ها
شاخص هاي آماري

گروه آزمايشي

گروه گواه

پيش آزمون

پس آزمون

پيش آزمون

پس آزمون

تعهد

34/44

30/31

31/44

31/81

كنترل

36/87

34/06

34/81

33/88

چالش طلبي

22/56

23/75

24/62

23/5

مولفه هاي سخت رويي

ميانگين نمرههاي خام سخترويي دو گروه آزمايش گواه در جدول 5
آمده است؛ چنانچه ديده ميشود .ميانگين نمرههاي ميانگين نمرههاي دو گروه
در پيشآزمون و پسآزمون تفاوت چنداني با هم ندارند و در پس آزمون مولفه
تعهد از سخت رويي تغيير محسوسي كرده است.
پژوهشن
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بحث و نتيجه گيري:
نتايج پژوهش نشان داد ،بين زنان متاهلي كه مهارتهاي ارتباطي را
آموزش ديدهاند (گروه آزمايش) و زناني كه مهارتهاي ارتباطي را آموزش
نديده اند (گروه گواه) از لحاظ تعارضات زناشويي تفاوت معناداري وجوددارد،
به اين معني كه آموزش مهارتهاي ارتباطي موجب كاهش تعارضات زناشويي
شده است در راستاي تاييد اين نتيجه ،پژوهشهاي متعدد نشان ميدهد كه
آموزش مهارت هاي ارتباطي نگرش افراد را متاثر ساخته وبركارآمدي آنها
ميافزايد.
كريستنس وهيوي ( .)1999ديروهالفورد،)1998( ،در پژوهشي نشان
دادند همسراني كه در برنامههاي مهارت آموزشي شركت كردهاند رضايت
بيشتري در زندگي زناشويي خود گزارش نمودهاند ريچ و همكاران،)2003( ،
النگ ( ،)1999ماتسون ،كريستن و انگلند ( .)1990وامپلر و اسپرانكل)1980( ،
هالفورد و همكاران ( ،)2003ماركمن و همكاران )2003( ،در پژوهشهاي خود
تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي را بر كاهش درماندگي زناشويي ،تاثير مثبت
بر سبك هاي ارتباطي زوجين ،كنترل تعارض ،افزايش رضايتمندي ،افزايش
سطح همدلي زوجين و افزايش سازگاري زناشويي را نشان دادند.
همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات فولكنر و داوي (،)2005
راسپاس ( ،)2005هارولدو همكاران .)2004( ،گريف و ديبرويني،)2000( ،
هالفورد و همكاران ،)2000( ،حسيني ( .)1383حسينيان ( .)1384و قمري
( )1386همخوان ميباشد بنابراين ميتوان گفت آموزش مهارتها هابر پيش
گيري از طالق ،حل تعارضها و افزايش رابطه تاثير دارد.
در تبيين اين يافته ميتوان گفت زناني كه در تعارضات زندگي ميافتند
راهبرد منطقي و مشخصي براي خروج از اين تعارضات ندارند .آموزش ارتباط
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به آنها كمك ميكند تا راههاي پاداش دهندهتري براي برخورد با تعارضات
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ميشود .مهارتهاي ارتباطي به زوجين كمك ميكند تا داليل زيربنايي تعارض
مخرب خود را شناسايي كرده و از شيوههاي سازنده تري براي برخورد با آن
استفاده كنند .در واقع آموزش مهارتهاي ارتباطي به زوجين كمك ميكند تا
پيامهاي خود را با دقت بيشتر ،موثرتر و كارآمدتر منتقل كنند.
تمرين اصولي اين مهارتها موجب ميشود تا افراد اين عادت را به
گنجينه رفتاري خود اضافه نموده و در موقعيت هي كشمكش زا از شيوههاي
سازندهتري استفاده كنند.
يادگيري مهارت هاي ارتباطي منجر به مبادله رفتارهاي مثبت و خوشايند
و كاهش رفتارهاي منفي مي شود افزايش تبادالت رفتاري مثبت نيازهاي عاطفي
همسران را ارضا كرده و باعث ايجاد احساس مثبت نسبت به يكديگر ميشود
در رفتارهاي منفي تغيير نگرش ايجاد ميشود.
با توجه به اهداف تحقيق براي تعيين اثر بخشي آموزش مهارتهاي
ارتباطي در كاهش ابعاد مختلف تعارض زناشويي ،يافته هاي پژوهش فرضيه
فرعي نخست را مبني بر تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر افزايش هم
كاري با همسر در حل مسائل روزمره تأييد شد .يكي از روشهاي حل
مشكالت زناشويي توجه به نرمش پذيري است .اگر قواعد زناشويي كه برآمده
از باورها و ارزشها است خيلي سخت باشد زوجين نميتوانند همچون دو يار
هم تراز عمل كنند يعني به جاي آن كه درصد مهار تعارض برآيند و آن را به
روشهاي گوناگون مانند گفتگو ،گوش دادن به سخن ديگري ،و نمايش
احساس هاي آسيب ديده كاهش دهند ،به شيوه ئي نامستقيم ناخشنودي خود را
از ديگري نشان ميدهند.
فرضيه فرعي دوم را مبني بر تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر
كاهش واكنشهاي هيجاني تاييد ميكند كه با يافتههاي پژوهشهاي قمري
( )1386و حسينيان ( )1384همخواني دارد.
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دارند آموزش هاي ارتباطي تاثير گذار نبوده و ميتوان اينگونه تحليل نمود كه به
علت محدوديت هاي فرهنگي ،عدم آگاهي ،خودسانسوري ،اهميت ندادن به
مسائل جنسي و عدم توجه مردان به مسائل جنسي به اين آموزشهاي محدود
تاثيري بر زوجين ندارد.
فرضيه چهارم ،كه تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر كاهش روي
آوردن به فرزندان براي حمايت خواستن از آنان بود در اين پژوهش تاييد نشد
تبيين احتمالي چنين نتيجه اي اين است كه زنان شركت كننده در اين پژوهش
مورد حمايت فرزندان خود بودند و با آنان مشكل ارتباطي نداشتند.
فرضيه فرعي پنجم مبني بر تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي درهم سو
شدن در كارهاي مالي در اين پژوهش تاييد شد .يافتههاي نوئي 2000 ،1به نقل
از حسينيان  .) 1384نشان داد كه ناهم سويي درباره هزينه كردن پول از علل
تعارض زناشويي است.
از سوي ديگر ،تعارض هاي زناشويي در زن و شوهر ناامني پديد
ميآورد و هر كدام تالش ميكنند با حفظ توان مالي و پسانداز شخصي اين
ناامني را كاهش دهند .آموزش مهارت هاي گفتگو و حل مساله ميتواند به آن
در رسيدن به هم سويي مالي ياري كند.
فرضيه فرعي ششم ،كه در آن آموزش مهارتهاي ارتباطي بر كاهش
پيوندهاي فردي همسران با خويشاوندان خود موثر داشته شده بود در اين
پژوهش تاييد نشد .شايد سنتي بودن بافت جامعه آماري را بتوان از داليلي
برشمرد كه تفاوت ميانگين نمره ي پيوندهاي فردي همسران با خويشاوندان
خود را در گروه آزمايش و گواه معنادار نميسازد.
هنگامي كه در خانواده مشكلي پديد ميآيد ،خانوادهي زن يا شوهر
تالش مي كنند با پشتيباني بيش از اندازه از فرزندان خود به نياز عاطفي فرزند
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پاسخ گفته و مشكل را حل نمايند كه نتيجه آن دوري بيش تر زن و شوهر از
همديگر شده و آنان را به خانوادهاي اصلي نزديك تر كنند.
فرضيه فرعي هفتم مبني بر تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر
افزايش پيوندهاي خانوادگي همسران با خويشاوندان همسر و دوستان تاييد
ميشود .يافتههاي پژوهش جونز )1992( 1نيز نشان داده است كه با افزايش
تعارض ،پيوندهاي خانوادگي با دوستان مشترك كاهش مييابد .افزايش
تعارض ،پيوسته گي با خانواده اصلي را افزايش ميدهد و تنهايي زن يا شوهر
را بيشتر مي كند بينش درست به پيوسته گي و جدايي از خانواده اصلي ،افزون
بر آموزش مهارت هاي گفت و گو درباره ي فراواني آمد و شد و هم راي شدن
در اين زمينه موثر و سازنده خواهد بود.
فرضيه دوم اين پژوهش با عنوان «آموزش مهارتهاي ارتباطي در
سخت رويي زنان متأهل تأثير دارد» مورد بررسي قرار گرفت .نتايج پژوهش
نشان داد بين زناني كه آموزش مهارتهاي ارتباطي را ديدهاند (گروه
آزمايشي) و زناني كه آموزش مهارتهاي ارتباطي را نديدهاند (گروه گواه)
تفاوت معناداري وجود ندارد .به اين معنا كه آموزش مهارت هاي ارتباطي
موجب افزايش سخترويي نميشود بررسي خرده مقياسهاي سخترويي
نشان داد در مولفه تعهد ،ميزان تعهد ،تحت تاثير جلسات آموزشي در گروه
آزمايشي تغيير معناداري داشته است ولي مولفه كنترل و چالش طلبي تفاوت
معناداري را نشان نميدهد.
نتايج پارهاي از تحقيقات نشان ميدهد كه سخت رويي تاثير چنداني بر
روي سالمت زنان ندارد تحقيقات هاالهان و موس و وايپ ( )1992نشان داد
اثرات تعديل كننده سخت رويي بر روي استرس در بين زنان كمتر مشاهده
ميشود تا در بين مردان ،رابرت و همكاران (1990نقل از همتي راد )1385 ،در
پژوهشي در مورد  122زن مبتال به آرتريت روماتوئيد نشان دادند سخترويي
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و بهزيستي روان شناختي ارتباط مثبت دارد و سخترويي به تنهايي تاثير
زيادي ندارد در تبيين احتمالي عدم تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي ميتوان
اين گونه تحليل نمود كه اوال مقياس كنوني سخترويي ابزار مناسبي براي
اندازهگيري اين سازه در بين زنان نيست و مقياس سخت رويي بر اساس
نمونهاي از مديران مرد ساخته شده است.
همچنين جنسيت مي تواند به عنوان يك متغير ارزشمند در گسترش
نظريه سخت رويي مورد توجه قرار گيرد عدم تغيير ضربان قلب زنان به هنگام
ارزيابي تكليف تهديد آميز نشان از اهميت تفاوتهاي جنسيتي در سخترويي
است و هنگامي كه سخت رويي با جنسيت تعامل ميكند اثرات حمايتي را تنها
در مورد مردان اعمال ميكند.
همچنين پژوهشهاي متعددي مانند تامسون و ديويسون  ،)2003( ،گلبي
و شيرد ( )2007نقل از طيبي  ،1386آريس ،جودكينز ،)2005( ،ويليامز و وايپ
( ،)2004استاسيوسكي ،2008( ،نقل از عليزاده  ،)1388تقي زاده  )1385 ،و
جمهري ( ،) 1381سخت رويي را در زنان و مردان بررسي كردند نتيجه
پژوهشهاي فوق نشان مي دهد احتماالً سخت رويي داراي اهميت يكساني براي
مردان و زنان ميباشد ولي ضرورت در تهيه و تدوين آزمون سخترويي
زنان تحقيقات ديگري را ميطلبد.
با توجه به نتايج اين پژوهش و اهميت ارتباط در كارآمدي خانواده كه
اولين نهاد اجتماعي در افزايش سالمت و بهزيستي معرفي شده است توجه به
فنون مهارت هاي ارتباطي يك ضرورت اجتماعي است ،توجه به اهميت زبان
بدن (لحن ،ژست و نحوه ارتباط) شنونده فعال بودن ،مدون صحبت كردن،
جرات ورزي ،قدرت حل مساله ،مواجهه با تعارض خانواده ،توجه كردن به
ديگران ،توجه مناسب و تبادالت كالمي مستقيم و صريح و همدلي بين اعضاي
خانواده ،نشانهاي از ارتباط سالم ،رضايتمندي و رضايت از زندگي در
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درمانگران به راهبردها و فنوني مجهز باشند كه اثربخش بوده و بتوانند به
نيازهاي ياوران خانوادهها پاسخ بدهند.
محدوديت عمده اين پژوهش اين است كه نمونه پژوهش حاضر از نوع
دسترس بوده و اعضاي نمونه از بين داوطلباني كه ثبت نام كردهاند انتخاب
شده اند ،لذا تعميم نتايج اين پژوهش به تمامي دانشجويان متاهل زن بايد با
احتياط صورت گيرد .با توجه به اثربخشي برنامه آموزش مهارتهاي ارتباطي
بر كاهش تعارضات زناشويي و سخترويي در پژوهش حاضر ،پيشنهاد
ميشود آموزش ارتباط توسط روان شناسان و مشاوران خانواده در بهبود
مشكالت مربوط به ارتباط استفاده شود .همچنين پيشنهاد مي شود مهارتهاي
ارتباطي در جلسات آموزش قبل از ازدواج ،آموزش خانواده ،كارگاههاي
آموزشي مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد و اجرا شود.
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