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Abstract
Introduction: Satisfaction with relationships between couples enhances marital relations, vitality and vitality 
of spouses and prevents the disorders associated with them. The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of communication skills training on reducing marital burnout and enhancing marital quality of 
married female nurses working in Hamadan hospitals.
Methods: This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The 
statistical population of the study was all female nurses aged 25-40 years working in hospitals of Hamadan 
city in 1398, 160 of whom were the sample of the study. Of the nurses who scored high on the Couple Burnout 
Measure (CBM) and Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) scores (n = 97), 32 were randomly selected 
into two groups (intervention group and control group). The intervention group received sex education based 
on the Communication Skills Training (Miller, Nunnally & Wackman) 1999 Package for 8 sessions of 90 
minutes and the control group did not receive any intervention. At the end of training sessions, both groups 
received post-test. Data were analyzed by analysis of covariance.
Results: The results showed that in the pre-test and post-test stages, there was a significant difference between 
the intervention and control groups in marital dissatisfaction (P = 0.001, F = 13.28) and marital quality (F = 
68.33, P <0.001). . There was a significant difference. In other words, communication skills training will reduce 
marital distress and increase marital quality.
Conclusions: The results of this study showed the effect of communication skills training on reducing marital 
fatigue and enhancing marital quality. It can be concluded that many marital problems with various training 
including communication skills can be improved and improved. Therefore, counselors and psychologists can 
use this method to reduce marital burnout and increase the quality marriage.
Keywords: Marital Burnout, Marital Quality, Communication Skills.
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چکیده
ــا  مقدمــه: رضایــت از روابــط بیــن زوجیــن، موجــب گرمــی روابــط زناشــویی و نشــاط همســران مــی شــود و از اختالالتــی کــه ب
آن مرتبــط هســتند، پیشــگیری مــی کنــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی بــر کاهــش 
دلزدگــی زناشــویی و افزایــش کیفیــت زناشــویی پرســتاران زن متاهــل 25-40 ســاله شــاغل در بیمارســتان های شــهر همــدان انجــام 

شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش  بــه روش نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون – پــس آزمــون  بــا گــروه گــواه بــود.  جامعــه آمــاری 
پژوهــش همــه پرســتاران زن 25-40 ســاله شــاغل در بیمارســتان هــای شــهر  همــدان در ســال 1398 کــه تعــداد آنــان 160 نفــر، 
ــاال و  ــود. از بیــن پرســتارانی کــه در پیــش آزمــون دلزدگــی زناشــویی )CBM( نمــره ب ــر جامعــه ب ــه براب ــه گیــری نمون روش نمون
کیفیــت زندگــی زناشــویی )RDAS( نمــره پایینــی کســب کــرده بودنــد )97 نفــر(، 32 نفــر بصــورت تصادفــی انتخــاب در دو گــروه 
)گــروه مداخلــه و گــروه گــواه( بصــورت تصادفــی جایگزیــن شــدند. گــروه مداخلــه آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی، براســاس پکیــج 
آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی )Miller, Nunnally& Wackman( 1999 بــه مــدت 8 جلســه 90 دقیقــه ای دریافــت کردنــد و 
افــراد گــروه گــواه مداخلــه ای دریافــت نکردنــد. پــس از اتمــام جلســات آموزشــی از هــر دو گــروه پــس آزمــون بعمــل آمــد. داده هــا 

بــا آزمــون تحلیــل کواریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
ــواه در دلزدگــی زناشــویی          ــه و گ ــن گــروه هــای مداخل ــون بی ــس آزم ــج نشــان داد در مراحــل پیــش آزمــون و پ ــا: نتای ــه ه یافت
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــود داش ــی داری وج ــاوت معن ــویی )P>0/001، F=68/33(. تف ــت زناش )F= 133/28 ،P>0/001( و  کیفی

ــی شــود. ــت زناشــویی م ــش کیفی ــویی و افزای ــی زناش ــای ارتباطــی موجــب کاهــش دلزدگ ــوزش مهارته آم
ــر کاهــش دلزدگــی زناشــویی و افزایــش کیفیــت  ــر آمــوزش  مهارتهــای ارتباطــی ب ــج پژوهــش بیانگــر تاثی ــری: نتای نتیجــه گی
زناشــویی بــود. مــی تــوان نتیجــه گرفــت، بســیاری از مشــکالت زناشــویی بــا آمــوزش هــای مختلــف از جملــه مهــارت هــای ارتباطــی 
ــد از ایــن روش در جهــت کاهــش دلزدگــی زناشــویی و  ــود اســت. بنابرایــن مشــاوران و روانشناســان مــی توانن ــل اصــالح و بهب قاب

افزایــش کیفیــت زناشــویی اســتفاده کننــد.
کلید واژه ها: دلزدگی زناشویی، کیفیت زناشویی، مهارتهای ارتباطی.

مقدمه
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــتم های اجتماع ــن سیس ــواده از مهم تری خان
اســاس ازدواج بیــن دو جنــس مخالــف شــکل می گیــرد. خانــواده 
ــر و  ــل و تغیی ــد، تکام ــون رش ــی، کان ــد اجتماع ــوان واح ــه عن ب
ــرای  ــتری ب ــم، بس ــه ه ــت ک ــوارض اس ــیب ها و ع ــول آس تح

شــکوفایی و هــم،  فروپاشــی روابــط میــان اعضایــش اســت ]1[. 
ــویی  ــت زناش ــق کیفی ــک ازدواج موف ــاد ی ــن ابع ــی از مهمتری یک
ــدی اســت  ــد بع ــی چن ــت زناشــویی مفهوم ــع کیفی اســت. در واق
ــردی، بلکــه شــامل  ــه تنهــا شــامل ویژگــی هــای درون ف کــه ن
ــاط  ــون ارتب ــاد گوناگ ــران و ابع ــردی همس ــن ف ــای بی ویژگی ه
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ــد  ــادمانی، انســجام و تعه ــت، ش ــازگاری، رضای ــد س ــن مانن زوجی
ــت و  ــی پویاس ــویی مفهوم ــت زناش ــن کیفی ــود. همچنی ــی ش م
ــان  ــی زم ــد در ط ــی توان ــویی م ــط زناش ــت رواب ــت و کیفی ماهی
ــر  ــی از متغیرهــا نظی ــا ردیف ــت زناشــویی ب ــد ]2[. کیفی ــر کن تغیی
ســبک شــناختی ادراکــی، بهــا و هزینــه هــای رابطــه ، رویدادهــای 
زندگــی، عشــق و دوســت داشــتن و نیــز دلزدگــی زناشــویی مرتبط 
اســت. در واقــع دلزدگــی زناشــویی نیــز جــزء مهمتریــن عواملــی 
اســت کــه ســبب تعــارض و گاهــی فروپاشــی خانــواده مــی گــردد 

.]3[
ــی زناشــویی اســت.  ــن، دلزدگ ــج در زوجی یکــی از مشــکالت رای
دلزدگــی زناشــویی یــک حالــت خســتگی و از پــا افتــادن جســمی 
ــا فرســودگی  ــادن جســمی ی ــا افت ــی اســت. از پ و عاطفــی و روان
بدنــی ناشــی از دلزدگــی بــه صــورت خســتگی مزمــن بــروز مــی 
ــادن  ــا افت ــع نمــی شــود. در خصوصــاز پ ــا خــواب رف ــد کــه ب کن
عاطفــی نیــز مبتالیــان بــه دلزدگــی همیشــه در ایــن تصــور غوطه 
ــد و مــدام آزرده و  ــود شــده ان ور هســتند کــه از نظــر عاطفــی ناب
دلســردند ]4[. از پــا افتــادن روانــی ناشــی از دلزدگــی نیــز معمــوال 
ــه  ــبت ب ــری نس ــی نگ ــاوری و منف ــود ب ــش خ ــورت کاه ــه ص ب
روابــط، بــه خصــوص رابطــه بــا همســر رخ مــی دهــد. ایــن پدیــده 
امــری تدریجــی اســت و در حقیقــت عشــق و صمیمیــت بــه تدریج 
تحلیــل مــی رود و همــراه بــا آن فرســودگی کلــی بــه وجــود مــی 
آیــد. ایــن پدیــده بــا فروپاشــی رابطــه و بــا رشــد و آگاهــی و توجــه 
بــه چیزهایــی کــه بــه انــدازه گذشــته خوشــایند نیســتند، شــروع 
ــرای جلوگیــری از پیشــرفت  ــه کاری ب شــده و اگــر در ایــن مرحل
ایــن رونــد صــورت نگیــرد، همــه چیــز از مرحلــه بــد بــه مرحلــه 
بدتــر مــی رســد. در واقــع انباشــته شــدن ســرخوردگی هــا و تنــش 
هــای زندگــی روزمــره، ســبب فرســایش مــی شــود و ســرانجام بــه 

دلزدگــی منجــر مــی گــردد. 
یکــی از متغیرهــای موثر بــر دلزدگی زناشــویی و کیفیت زناشــویی، 
ــای  ــاط و مهارت ه ــت ارتب ــت. اهمی ــی اس ــای ارتباط ــارت ه مه
ــه  ــته ک ــر آن داش ــردازان را ب ــه پ ــگران و نظری ــی پژوهش ارتباط
الگوهایــی را در زمینــه رشــد و چگونگــی روابــط در خانــواده تعریف 
ــی  ــای آموزش ــود رویکرده ــا وج ــه نمایند[5]..ب ــی ارائ و راهبردهای
ــود  ــان نب ــا، همچن ــه زوج ه ــات ب ــن تعلیم ــه ای ــون و ارائ گوناگ
ــن  ــکایت زوجی ــبب ش ــر س ــی و موث ــی کاف ــای ارتباط مهارت ه
اســت ]6[. بیــش از 90 درصــد از زوج هــای آشــفته ایــن مشــکالت 
ــد.  ــان می کنن ــود بی ــط خ ــدی در رواب ــئله کلی ــوان مس ــه عن را ب
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از ایجــاد تنــش و طــالق و نیــز بهبــود 
روابــط بیــن زوج هــا ارائــه آموزش هایــی از ایــن نــوع همــواره الزم 

ــدم  ــل ع ــه دلی ــا ب ــی از جدایی ه ــر نیم و ضــروری اســت ]7[. اگ
آشــنایی زوج هــا بــا الگوهــای ارتباطــی مناســب و فقــدان مهــارت 
ــری شــیوه های درســت خــوب حــرف زدن و خــوب  ــه کارگی در ب
ــت آمــوزش مهارت هــای  ــه اهمی ــاز هــم ب ــم ب گــوش دادن بدانی
ــم  ــی می بری ــرای زوج هــا پ ــا رویکرد هــای گوناگــون ب ارتباطــی ب
آگاهــی،  خــود  ارتباطــی شــامل  مهارت هــای  از جملــه   ]8[
ــناخت  ــارض و ش ــل تع ــوش دادن ، ح ــرف زدن، گ ــای ح مهارت ه
ــزاری در  ــی اب ــای ارتباط ــت. مهارت ه ــی اس ــبک های ارتباط س
ــد دلزدگی هــای  ــا آن بتوانن ــه ب ــد ک ــرار می دهن ــن ق ــار زوجی اختی
ــاق  ــب انطب ــه موج ــی را ک ــد و صمیمیت ــل کنن ــویی را ح زناش
ــب  ــی اغل ــش دهد.زندگ ــود، افزای ــردان می ش ــان و م ــای زن نیازه
زوج هایــی کــه امیــد دارنــد ازدواجــی مســتحکم داشــته باشــند بــه 
دلیــل فقــدان مهــارت هــای الزم  بــه یــک رابطــه مــوازی بــدون 
صمیمیــت مــی انجامــد و هنگامــی کــه ارتبــاط متوقــف می شــود 
عشــق بــه دلزدگــی و نیــز خشــم تبدیــل مــی شــود و در نتیجــه 

ــراوان را موجــب مــی شــود ]9[. منازعــه هــای ف
ــت  ــایعی اس ــی ش ــکالت زوج ــی از مش ــویی یک ــی زناش دلزدگ
کــه زندگــی بســیاری از زوجیــن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. 
ــا  ــی زناشــویی هســتند ، احســاس از پ ــار دلزدگ ــه دچ ــرادی ک اف
ــد، آزرده خاطــر و  ــی مــی کنن افتادگــی جســماتی، عاطفــی و روان
دلســردند، عالقــه ندارنــد چیــزی را توضیــح بدهنــد و یــا در جهــت 
حــل مشکالتشــان گام بردارنــد. تصــور مــی کننــد کــه دیگــر برای 
آنهــا در رابطــه شــان نقطــه امیــدی باقــی نمانــده اســت. از آنجــا 
ــد  ــا احساســاتی مانن ــن ب ــده دلزدگــی زناشــویی در زوجی ــه پدی ک
خشــم، نفــرت، ناامیــدی و ســرخوردگی نســبت بــه همســر همــراه 
اســت و انباشــته شــدن ایــن احساســات دردنــاک بــه مــرور زمــان 
ــه همســر مــی  ــی میلــی و ناخشــنودی نســبت ب در زوج باعــث ب
ــل تحمــل  ــر قاب ــار شــریک زندگــی را غی گــردد و زندگــی در کن
ــرب آن و  ــرات مخ ــده و اث ــن پدی ــه ای ــه ب ــذا توج ــازد، ل ــی س م
همچنیــن درمــان بــه موقــع آن بــرای سیســتم زوجــی بســیار مهم 
اســت. همچنیــن از آنجایــی کــه بــروز پدیــده دلزدگــی زناشــویی 
در افــراد یکــی از مقدمــات جدایــی و طــالق مــی باشــد. از ســوی 
دیگــر متغیــری کــه در مشــکالت مربــوط بــه رضایــت زناشــویی 
تاثیــر پــر اهمیتــی دارد، کیفیــت روابــط زناشــویی اســت. بطوریکــه 
ــا  ــر دردســر همان ــا  آرام و پ ــن مشــکل در ازدواج هــای ن رایجتری
ــن مشــکالت  ــر ای ــف اســت و اگ ــط زناشــویی ضعی ــت رواب کیفی
بــه گونــه ای مناســب  حــل نگــردد، زوجیــن تصمیــم بــه طــالق 
ــه بررســی اثربخشــی  ــادی ب ــد گرفــت. پژوهــش هــای زی خواهن
آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی بــر متغیرهــای خانوادگــی از جملــه 
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ــی  ــویی ]11[، دلزدگ ــازگاری زناش ــی ]10[، س ــات خانوادگ تعارض
زناشــویی ]12[، کیفیــت زناشــویی ]13[ پرداختــه اســت. بــا توجــه 
بــه مطالبــی کــه دربــاره کارآیــی و ســودمندی آمــوزش مهارتهــای 
ارتباطــی در حــل مشــکالت زناشــویی و بهبــود ارتباطــات زوجیــن 
بیــان گردیــد و بــا عنایــت بــه اینکــه در جســتجوهای انجــام شــده 
در پژوهــش هــای داخلــی و خارجــی، تاکنــون پژوهشــی مســتقل 
ــودگی  ــر فرس ــای ارتباطــی ب ــوزش مهارته ــر آم ــه بررســی تاثی ب
زناشــویی و کیفیــت زناشــویی نپرداختــه اســت، انجــام پژوهشــی 

در ایــن بــاره ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
ــت  ــوال اس ــن س ــخ ای ــن پاس ــدد یافت ــگر در ص ــن پژوهش بنابرای
ــی  ــر کاهــش دلزدگ ــارت هــای ارتباطــی ب ــوزش مه ــا آم ــه آی ک
ــاله  ــل 25-40 س ــتاران متاه ــویی پرس ــت زناش ــویی و کیفی زناش

ــت؟ ــر اس ــدان موث ــهر هم ــای ش ــتان ه ــاغل در بیمارس ش

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون- پــس 
آزمــون با گــروه کنتــرل مــی باشــد.جامعه آماری،شــامل پرســتاران 
زن 25-40 ســاله شــاغل در بیمارســتان هــای شــهر  همــدان کــه 
تعــداد آنــان 160 نفــر بــود. پرسشــنامه هــای دلزدگــی زناشــویی 
ــن  ــد.از بی ــرا ش ــر اج ــه 160 نف ــر روی هم ــویی ب ــت زناش و کیفی
پرســتارانی کــه در پیــش آزمــون دلزدگــی زناشــویی نمــره بــاال و 
کیفیــت زناشــویی نمــره پایینــی کســب کــرده بودنــد )97 نفــر(، 32 
نفــر بعــداز همتــرازی از نظــر ســن،مدرک تحصیلــی، بیمارســتان 
ــویی و  ــی زناش ــون دلزدگ ــش آزم ــرات پی ــت و نم ــل خدم مح
کیفیــت زناشــویی بصــورت تصادفــی انتخــاب و در دو گــروه )گروه 
آزمایــش  و گــروه کنتــرل( بصــورت تصادفــی جایگزیــن شــدند. در 
گــروه آزمایشــی مهارتهــای ارتباطــی، آمــوزش داده شــد.ولی گــروه 
ــرداد  ــر و م ــاه )تی ــوزش 1 م ــدت آم ــد. م ــرل آموزشــی ندیدن کنت
1398( طــول کشــید. هــر هفتــه 2 جلســه عصــر روزهای یکشــنبه 
و چهارشــنبه تشــکیل شــد. 2 هفتــه بعــداز آمــوزش از هــر دو گروه 

پــس آزمــون اخــذ گردیــد. 
 Couple Burnout Measure( مقیــاس دلزدگــی زناشــویی
ــن  ــد. ای ــه شـ ــال 1996 تهیـ ــط Panizi در سـ CBM( توس
ــدازه  ــراي ان ــه ب ــت ک ــنجی اس ــزار خودس ــک اب ــنامه ی پرسش
گیــري درجــه دلزدگـــی زناشـــویی در بیــن زوجیــن طراحــی شــده 
اســت و داراي 21 عبــارت و ســه خــرده مقیــاس اصلــی خســتگی 
جســمی )مثــال احســاس خســتگی، سســتی و داشــتن اختــالالت 
خــواب( )ســوال 1 تــا 7(، خســتگی عاطفــی )احســاس افســردگی، 
ــی  ــتگی روان ــا 14( و خس ــوال 8 ت ــادن( )س ــدي، در دام افت ناامی

ــه همســر(  ــی ارزشــی، ســرخوردگی و خشــم ب ــل احســاس ب )مث
)سوال 15 تا 21( است. نمره گـــذاري ایـــن پرسشـــنامه براســـاس 
ــا همیشــه  طیــف هفــت درجــه اي لیکــرت از هرگــز )نمــره 1( ت
)نمـره 7( تنظـیم شـده اسـت )12-13-14-15-16-17-18-21-

11-10-9-8-7-5-4-2- 1(. برخــی از پرسشــها )3 ، 6، 19، 20( 
به صورت معکوس نمره گـــذاري مـــی شـــود. ارزیـــابی ضـــریب 
پایـــایی پرسشــنامه دلزدگــی زناشــویی نشــان داد کــه داراي یـــک 
همســـانی درونـــی بـــین متغیرهـــا  برخــوردار اســت ]4[. در ایران 
نویــدی ]14[  آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه را در مــورد نمونــه 
240 نفــری ، 120 پرســتار و 120 معلــم انــدازه گیــری کــرد کــه 
ــب راد [15 ]  ــب راد و ادی ــش ادی ــد. در پژوه ــدار آن 0/86 ش مق
نیــز ضریــب اطمینــان آزمــون- بازآزمــون 0/89 بــرای یــک دوره 
یــک ماهــه، 0/76 بــرای یــک دوره دو ماهــه و 0/66 بــرای یــک 
دوره چهــار ماهــه بــه دســت آمــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه اعــداد 
بزرگتــر بیانگــر میــزان دلزدگــی باالتــر خواهنــد بــود و برعکــس.
پرسشــنامه تجدیــد نظــر شــده کیفیــت زندگــی زناشــویی 
 )Revised Dyadic Adjustment Scale )RDAS(
 Busby. Crane, ایــن پرسشــنامه توســط دارد.  14ســوال 
Larson & Christensen ســاخته شــده اســت. فــرم اصلــی 
ایــن مقیــاس 32 ســوال دارد کــه توســط اســپینر و بر اســاس نظریه 
لیوایــز و اســپینر در مــورد کیفیــت زندگــی زناشــویی ســاخته شــده 
اســت. ایــن پرسشــنامه بــه صــورت لیکــرت 6 درجــه ای از کامــال 
موافــق 5 تــا کامــال مخالــف 0 بصــورت مســتقیم نمــره گــذاری 
ــزار از ســه خــرده مقیــاس توافــق  )عبــارت 1  مــی شــود. ایــن اب
ــا 14(  ــارت 11 ت ــا 10( انســجام )عب ــارت 6 ت ــت )عب ــا 5(، رضای ت
تشــکیل شــده اســت کــه در مجمــوع نمــره کیفیــت زناشــویی را 
نشــان مــی دهنــد و نمــرات بــاال نشــان دهنــده کیفیــت زناشــویی 
باالتــر اســت. روائــی ظاهــری و محتوایــی آن توســط افــراد افــراد 
متخصــص تعییــن گردیــد. ســرانجام پــس از چنــد مرحلــه بررســی 
، بازبینــی و اعمــال تغییــرات و اصطالحــات مقیــاس بــرای اجــرای 
ــا روش  ــی شــاخص ب ــاده مــی شــود. همســانی درون پژوهــش آم
آلفــای کرونبــاخ 20 /محاســبه شــده اســت ]16[. در تحقیقــی کــه 
توســط Andres ]17[ انجــام گردیــد پایایــی آن 0/91 بــه دســت 
ــزارش شــده اســت. در  ــول گ ــل قب ــی آن قاب ــاده اســت و روای آم
مطالعــه حاضــر نیــز آلفــای کرونبــاخ 0/26 جهــت همســانی درونی 
مقیــاس بــه دســت آمــد و روایــی محتوایــی مقیاس توســط اســاتید 
دانشــگاهی مــورد تاییــد قــرار گرفــت. پایایــی پرسشــنامه به شــیوه 
 0/80 Hollist & Miller ]18[  ــه ــاخ در مطالع ــای کرونب آلف
تــا 0/90 گــزارش شــده اســت. عیســی نــژاد، احمــدی و اعتمــادی 
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]3[ در پژوهشــی بررســی مشــخصات روانســنجی ایــن پرسشــنامه 
ــای  ــه آلف ــی از جمل ــانی درون ــی همس ــب پایای ــاس ضری را براس
کرونبــاخ و تصنیــف بــرای 14 مــاده و ســه عامل در کل پرسشــنامه 
ــزارش  ــش گ ــت بخ ــدار 0/92 و 0/89 رضای ــا مق ــب ب ــه ترتی ب
نمــود. همچنیــن ضرایــب روایــی همگــرای کیفیــت زناشــویی بــا 
پرسشــنامه رضایتمنــدی زناشــویی، پرسشــنامه ارزیابی همبســتگی 
زوجیــن و مقیــاس ســازگاری توافــق دو نفــری بــه ترتیــب )0/39 و 

0/36 و 0/33( بدســت آمــده اســت. 
 Miller,Nunnally& ــی ــای ارتباط ــی مهارته ــج آموزش پکی
Wackman  ]19[ اســتفاده شــد. بعــد از بررســی مفروضــه هــای 
کوواریانــس، از آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــره 

   SPSS 24 اســتفاده شــد، جهــت تجزیــه و تحلیــل از نــرم افــزار
اســتفاده شــد. مالحظــات اخالقــی لحــاظ شــده در مطالعــه حاضــر 
ــدگان  ــرکت کنن ــفاهی از ش ــه ش ــت نام ــد از: رضای ــارت بودن عب
ــراد  ــام اف ــه تم ــد. ب ــذ گردی ــش اخ ــن پژوه ــرکت در ای ــرای ش ب
مــورد مطالعــه توضیــح داده شــد هــر مرحلــه ای از طــرح کــه مایل 
باشــند مــی تواننــد از مطالعــه خــارج شــوند. تمــام اطالعــات افــراد 
کامــال محرمانــه حفــظ شــد . در هیــچ یــک از مراحــل جمــع آوری، 
ــورد  ــه م ــات نمون ــی، اطالع ــزارش نهای ــه گ ــا و تهی ورود داده ه
مطالعــه یــا اســامی آنهــا فــاش نشــده و در اختیــار هیــچ شــخص 
حقیقــی یــا حقوقــی قــرار نگرفتــه اســت. هیــچ گونــه هزینــه ای 

بــه نمونــه هــای پژوهــش تحمیــل نشــد.
]19[  Miller,Nunnally& Wackman جدول 1: خالصه جلسات آموزشی مهارتهای ارتباطی

محتویجلسات

اول
ارائه رهنمودهایی برای مشارکت اعضاء و تشریح چگونگی انجام کارمعرفی پژوهشگر، معرفی اعضاءبیان اینکه شیوه هاي برقراري ارتباط با دیگران 
آموختني و قابل اصالح است.بیان اهداف و تکلیف دادن به آزمودني ها که تا جلسه آینده در ارتباطات خود دقت بیشتري کرده، چند ارتباط خود با 

دیگران را در گروه بیان کنند.توضیح خطوط کلی جلسات برای اعضاء

آشنایی با چهارچوب کلی بحث تعریف ارتباط و رابطه نحوه آماده سازي و خاتمه یک ارتباط مفیدحرکت در جهت رفع موانع مؤثر و بهبود یک ارتباط اثر دوم
بخش

آموزش مهارت خودآگاهی و افزایش خودآگاهی، تاکید بر اهمیت خودباوری، نشان دادن تاثیر باورها بر احساسات و رفتار فردزبان غیر کالمی و تفسیر آنسوم

آشنایی   آموزش مهارت های گوش دادن شامل توجه کردن، تصدیق کردن، دعوت کردن، خالصه کردن و سوال کردن از طرف مقابل.همدلی و چهارم 
انعکاس احساسات معانی.

انواع ابراز وجود فواید و کارکردهای آنپنجم
معرفی برنامه آموزش مهارت های ارتباطی و اصول عمومی صحبت کردن پرورش قدرت نه گفتنششم
معرفی و آموزش فرایند های حل تعارض و برنامه ریزی برای حل تعارض و پیشگیری از آن.هفتم

روش حل مشارکت آمیز مساله و کاربرد آن و تله های فرایند حل مساله جمع بندی و نتیجه گیری، پاسخ به سواالت آنها. هشتم

یافته ها
میانگیــن و انحــرا ف معیــار ســنی گــروه مداخلــه )3/25( 35/8 و 
گــروه گــواه )2/12( 33/9 ســال بــود. قبــل از انجام تحلیــل داده ها، 
پیــش فــرض هــای آن بررســی شــد. در مفروضــه هــای آزمــون 
کواریانــس،  نتایــج آزمــون کالموگــروف اســمیرنف نشــانگر نرمــال 
بــودن توزیــع پراکندگــی نمــرات بــود. درماتریــس هــای واریانــس/
واریانس هــا  باکس(،همگنــی  )آزمــون  همگنــی  کوواریانــس، 

ــز  ــدای ویلک ــون المب ــن آزم ــود دارد.همچنی ــن( وج ــون لوی )آزم
ــس  ــه پ ــه در مرحل ــورد مطالع ــای م ــروه ه ــه در گ ــان  داد ک نش
آزمــون حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای وابســته تفــاوت 
ــدای  ــود دارد )F=27/55 ،P>0/001، 0/144=المب ــاداری وج معن
ویلکــز(.و نیــز شــیب های خطــوط رگرســیون مــوازی هســتند و بــه 
 عبــارت  دیگــر معادلــه همگنــی شــیب رگرســیون معنــادار نیســت 
)P<0/05(. بنابرایــن اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس مجــاز 

اســت. 
جدول 2: میانگین و انحراف استاندارد دلزدگی زناشویی و کیفیت زناشویی

تعدادگروهمتغیر
پس  آزمونپیش  آزمون

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

دلزدگی زناشویی  
1579/053/6547/222/14گروه آزمایشی 

1578/953/5879/143/70کنترل

کیفیت زناشویی
1524/154/0949/211/78گروه آزمایشی 

1523/883/9124/123/89کنترل
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ــرات  ــن نم ــه؛ میانگی ــد ک ــان می ده ــدول 2( نش ــای )ج یافته ه
ــویی   ــی زناش ــر دلزدگ ــش در متغی ــای آزمای ــروه ه ــون گ پس آزم
)گــروه گــروه آزمایشــی ؛ M= 47/22  و SD=2/14، نســبت 
 SD= 3/65 و M=79/05 بــه پیش آزمــون )گــروه آزمایشــی ؛

کاهــش یافــت. میانگیــن نمــرات پس آزمــون گــروه هــای 
ــی؛ 49/21  ــروه آزمایش ــویی )گ ــت زناش ــر کیفی ــش در متغی آزمای
ــی  ــروه آزمایش ــون )گ ــه پیش آزم ــبت ب =M  و SD=1/78 ،نس

؛ M=24/15  و SD= 4/09، افزایــش یافــت.

 جدول 3: نتایج تحلیل کوواریانس  جهت تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی  بر کاهش دلزدگی زناشویی
توان آماریضریب اتاسطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابستهمنبع تغییرات

0/0460/7150/945  6/78716/7877/039دلزدگی زناشویی

داده هــای )جــدول 3( نشــان می دهــد بــا کنتــرل نمــرات 
 7/039 ،P>0/05( ــویی ــی زناش ــره دلزدگ ــن نم ــون، بی پیش آزم
=F و 0/715 = انــدازه اثــر( در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل 
تفــاوت معنــی داری مشــاهده شــد؛ یعنــی آمــوزش مهــارت هــای 
ارتباطــی  باعــث کاهــش دلزدگــی زناشــویی در پس آزمــون 

ــس  ــد واریان ــت 71/5 درص ــته اس ــده و توانس ــروه آزمایش ش گ
متغیــر وابســته را تبییــن کنــد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت آمــوزش 
ــر  ــویی مؤث ــی زناش ــش دلزدگ ــی  در کاه ــای ارتباط ــارت ه مه

اســت.

جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش کیفیت زناشویی
توان آماریضریب اتاسطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع متغیر 

2/70312/7038/3110/0190/8130/837گروه

نمــرات  بــا کنتــرل  داده هــای )جــدول4( نشــان می دهــد 
 311/8 ،P> 0/019( پیش آزمــون، بیــن نمــره کیفیــت زناشــویی
=F و 0/813 = انــدازه اثــر( در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل 
تفــاوت معنــی داری مشــاهده شــد؛ یعنــی آمــوزش مهــارت 
ــت زناشــویی در پس آزمــون گــروه  هــای ارتباطــی  باعــث کیفی
آزمایش شــده و توانســته اســت 81 درصــد واریانــس متغیــر 
وابســته را تبییــن کنــد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت آمــوزش 

ــت.  ــر اس ــویی مؤث ــت زناش ــی در کیفی ــای ارتباط ــارت ه مه

بحث 
هــدف پژوهــش حاضرتعییــن اثربخشــی آمــوزش مهــارت هــای 
ــت  ــش کیفی ــویی و افزای ــی زناش ــش دلزدگ ــر کاه ــی ب ارتباط
زناشــویی پرســتاران متاهــل 25-40 ســاله شــاغل در بیمارســتان 
هــای شــهر همــدان بــود. نتیجــه فرضیــه اول نشــان داد:  
آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی  بــر کاهــش دلزدگــی زناشــویی 
ــت.  ــدان موثراس ــهر هم ــاله ش ــل 25-40 س ــتاران زن متاه پرس
 Hansson & Lund Bland ایــن یافتــه  بــا  یافتــه هــای
 Jakubowski, Milne, Brunner & Miller  ،]12[
ــی  ــد، کیامنــش امان ــی زاده هنرمن ــدم، مهراب ــان مق ]13[. کاظمی
ــکاران  ــاری و هم ــا ]21[،  به ــرج نی ــس ]20[، ف ــی بری و لطافت
]22[ همســو مــی باشــد. پژوهــش هادیــان، امینــی ]23[ نشــان 
ــای  ــویی و مهارت ه ــی زناش ــا دلزدگ ــی ب ــوش عاطف ــن ه داد بی

ارتباطــی رابطــه وجــود دارد. همچنیــن شمشــیر گــران و  همائــی 
]24[ در یافتنــد کــه بیــن مهــارت هــای ارتباطــی و مولفــه هــای 

ــا دلزدگــی زناشــویی رابطــه منفــی وجــود دارد.  آن ب
درتبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت زوجینــی کــه دردور باطــل 
ــدازه درشــکل  ــک ان ــه ی ــر دو ب ــد، ه ــی افتن ــاط مخــرب م ارتب
ــد و فرقــی  گیری،ادامــه ودوام ایــن الگــوی ارتباطــی نقــش دارن
نمــی کنــد کــه مــرد شــروع کننــده ایــن شــیوه ارتباطــی ورفتــار 
ــدم  ــی زناشــویی، ع ــروز دلزدگ ــل ب ــا زن. یکــی از دالی اســت ی
توانایــی زوج بــرای برقــراری ارتبــاط منطقــی بــا یکدیگــر اســت 
نتیجــه دلزدگــی زناشــویی، فرســودگی جســمی، عاطفــی و روانــی 
اســت. کــه ســبب توقــف رابطــه صمیمانــه میشــود، عشــق، بــه 
آزردگــی و خشــم تبدیــل مــی شــود و در نتیجــه منازعات فــراوان، 
ــی  ــدم همراه ــکوت، ع ــه س ــردن ب ــاه ب ــرر، پن ــای مک انتقاده
عاطفــی و الینحــل مانــدن مشــکالت را پدیــد مــی آورد. زمانــی 
ــر وســازنده در تعامــالت خــود  ــن ازســبک هــای موث ــه زوجی ک
اســتفاده مــی کننــد، ایــن نحــوه ارتبــاط بــا تقویــت کننــده هــای 
مختلفــی روبــرو شــده و دوام مــی یابــد. از ایــن رو شــاید پیــش 
از جنســیت، عوامــل دیگــری در بکارگیــری غالــب یــک الگــوی 
ــن  ــه ای ــد، از جمل ــر باش ــردان موث ــا م ــان ی ارتباطــی توســط زن
مــوارد مــی تــوان بــه الگوبــرداری زوجیــن از والدیــن ونزدیــکان 
در نحــوه تعامــل، ویژگیهــای شــخصیتی زوجیــن و... اشــاره کــرد. 
ــه و ارضــای نیازهــای عاطفــی و  ایجــاد و حفــظ روابــط صمیمان
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ــر  ــی اســت کــه عــالوه ب ــر و مهارت ــان ازدواج، هن ــی در جری روان
ــد داشــتن و کســب  ــه، نیازمن ســالمت روان و تجــارب ســالم اولی
مهارت هــای  ارتباطــی،  مهارت هــای  منطقــی،  نگرش هــای 

زندگــی و انجــام وظایــف خــاص خویــش اســت.
عــدم برقــراری روابــط درســت و صمیمیانــه بیــن زوجهــا ممکــن 
ــان هیجانهــا، احساســات و همچنیــن  ــه عــدم بی ــوط ب اســت مرب
عــدم آگاهــی از احساســات یکدیگــر باشــد.  زنــان نیــز همــواره در 
ایجــاد ارتبــاط صمیمانــه و نزدیــک بــا همسرانشــان دچار احســاس 
تــرس، خجالــت و شــرم میشــوند و بــه ایــن دلیــل از ازدواج خــود 
ــد  ــه تأکی ــا ک ــد. از آنج ــی میکنن ــی و دلزدگ ــاس نارضایت احس
آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی  بــر جنبــه هــای رفتــاری و بــه 
کارگیــری اصــول رفتــاری ماننــد تبــادل رفتــار، تقویــت رفتارهــای 
مثبــت و تنبیــه رفتارهــای ناشایســت، اصــالح رفتــار اســت؛ موجب 
میشــود دلزدگــی زناشــویی و تــرس از صمیمیــت زوجهــا کاهــش و 

روابــط آنهــا بهبــود یابــد.
ــا  ــان ب ــان داد زن ــز نش ــش نی ــن پژوه ــن روش در ای ــوزش ای آم
کســب مهارتهــای ارتباطــی درســت، توانســتند رفتارهــای ارتباطــی 
مناســب را توســعه دهنــد و روابــط زناشــویی خــود را بهبود بخشــند. 
. افــزون بــر ایــن، در ایــن پژوهــش آموزش مهــارت هــای ارتباطی  
ــد و و  ــاال ببرن ــان دلزده،بتواننــد آگاهــی خــود را ب موجــب شــد زن
شــناخت خــود را نســبت بــه جنبــه هــای مثبــت رفتــار همســر خود 
افزایــش و درنهایــت دلزدگــی زناشــویی خــود را کاهــش دهند.لــذا 
از آنجــا کــه آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی  بــه آگاهــی از ایــن 
احساســات و ســازگاری زوج هــا کمــک میکنــد، میتوانــد در ایجــاد 

روابــط صمیمانــه و نزدیــک بــا همســر مؤثــر باشــد. 
ــای  ــارت ه ــوزش مه ــد  آم ــی ده ــان م ــه دوم نش ــه فرضی نتیج
ــل  ــتاران زن متاه ــویی پرس ــت زناش ــش کیفی ــر افزای ــی ب ارتباط
ــه  ــا  یافت ــه  ب ــن یافت ــدان موثراســت. ای ــاله شــهر هم 25-40 س
 Jakubowski, ]12[ Hansson & Lund Bland هــای
مقــدم،  کاظمیــان   ،]13[  Milne, Brunner & Miller
ــس ]21[،  ــی بری ــی و لطافت ــش امان ــد، کیامن ــی زاده هنرمن مهراب
ــد.  ــی باش ــو م ــکاران ]23[ همس ــاری و هم ــا ]22[،  به ــرج نی ،ف
ــزان  ــد می ــی توان ــی م ــارت ارتباط ــان داد مه ــری ]25[  نش قم
ــش ــن پژوه ــش دهد.همچنی ــان افزای ــویی را  زن ــت زناش کیفی
Basson  ]26[ نشــان مــی دهــد کــه وجــود مشــکالتی در بیــان 
احساســات از ســوی همســران ،کیفیــت زناشــویی از احساســات را 
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. و نیــز خدابخشــی و همــکاران ]27[
نشــان دادنــد آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی مــی توانــد ســبب 
ــت  ــد کیفی ــی توان ــز م ــده و نی ــاری ش ــکالت رفت ــش مش کاه

زناشــویی زنــان دارای مشــکالت ذهنــی مزمــن را افزایــش دهــد. 
و پژوهــش یوســفی ]28[ نشــان مــی دهــد مهــارت ارتباطــی مــی 
توانــد کیفیــت زناشــویی را در ســالمندان زن 50-70 ســال  افزایش 

دهــد. 
در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت  کیفیــت زناشــویی ازدواج 
برآینــد کلــی حاصــل از ازدواج اســت کــه مفهومــی چنــد بعــدی 
اســت و شــامل ابعــاد گوناگــون روابــط زوجیــن ماننــد ســازگاری، 
رضایــت، شــادمانی، انســجام و تعهــد مــی  شــود.کیفیت زناشــویی 
ــۀ آنهــا  ــع چگونگــی تعامــل زن و شــوهر و شــیوه هــاي مقابل تاب
ــاي  ــی اســت.بنابراین مهارته ــش زاي زندگ ــاي تن ــت ه در موقعی
ــت  ــش کیفی ــد افزای ــل موج ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــی ب ارتباط
ــبک  ــه ای از س ــوزش مجموع ــا آم ــوان ب ــت.می ت ــویی اس زناش
ــای  ــاز ه ــه نی ــودن ب ــاس ب ــد حس ــت مانن ــی مثب ــای ارتباط ه
ــئله  ــم مس ــوان درک و فه ــات، ت ــراز مناســب احساس ــران، اب دیگ
از دیــدگاه همســر و توانایــی درک همدالنــه آنچــه کــه او تجربــه 
ــازگاري،  ــش س ــه افزای ــاز ب ــورد نی ــب م ــت، و مطال ــرده اس ک
شــادماني زناشــویي و ارزیابــي مثبــت کلــي فــرد از رابطه زناشــویي 

ــت زناشــویی( کمــک کــرد. )کیفی
آمــوزش مهــارت هــای ارتباطــی ، بــه زنــان فرصــت هایــی بــرای 
ــها  ــورد از آموزش ــت بازخ ــد و دریاف ــای جدی ــارت ه ــن مه تمری
ــرای  ــی ب ــن تکالیف ــر گرفت ــا در نظ ــن روش ب ــود. در ای داده میش
ــی  ــن مهارتهای ــه تمری ــا ب ــا وادار میشــوند ت ــدی، آنه جلســات بع
ــری  ــه یادگی ــق نظری ــن طب ــد. همچنی ــود بپردازن ــا خ در رابطــه ب
ــه  ــویی ب ــط زناش ــکالت رواب ــتر مش ــی بیش ــه ویژگ ــا ک از آنج
ــن  ــک از زوجی ــر ی ــده از ســوی ه ــای آزاردهن ــری محرکه کارگی
بــرای کنتــرل رفتــار مقابــل اســت، آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی 
میتوانــد بــه زوجیــن در شناســایی محرکهــا، حــل تعــارض و رفــع 
ــد.  ــک کن ــها کم ــش تنش ــت کاه ــویی و در نهای مشــکالت زناش
ــی  ــای ارتباط ــارت ه ــوزش مه ــش، آم ــن پژوه ــج ای ــق نتای طب
تصمیــم گیــری مشــترک را جــزء ســامانه ذهنــی زنــان قــرار داده 
و قواعــد ســخت را بــه قواعــد انعطــاف پذیــر تبدیــل کــرده اســت 
و در نتیجــه رضامنــدی زناشــویی را افزایــش میدهــد و از طریــق 
بهبــود مهــارت زنــان در حــل تعارضــات، باعــث افزایــش عواطــف 
ــت  ــر کیفی ــا میشــود و در نتیجــه ب ــن آن ه ــت بی ــت و رضای مثب

ــی داری دارد.  ــر معن ــن اث ــی زوجی زندگ

نتیجه گیری
ــی  ــوزش گروه ــه آم ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــه ه یافت
ــویی و  ــی زناش ــش دلزدگ ــب کاه ــی “ موج ــای ارتباط “ مهارته
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افزایــش کیفیــت زناشــویی پرســتاران زن مــی شــود. بــا توجــه بــه 
ــان  ــه روانشناس ــن روش آموزشــی را ب ــتفاده از ای ــن نتیجــه اس ای
ــای  ــت ه ــوص محدودی ــود. درخص ــی ش ــه م ــاوران توصی و مش
پژوهــش مــی تــوان گفــت؛ جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر کلیــه 
پرســتاران زن شــهر همدان در  انتخاب شــده اســت. و مســلماً بین 
شــهرها از نظــر فرهنگــی  تفــاوت هایــی وجــود دارد لــذا در تعمیــم 
یافتــه هــای ایــن گونــه تحقیقــات، توجــه بــه تفــاوت هــای هــر 
منطقــه ضــروری بــه نظــر مــی رســد. از محدودیــت هــای دیگــر 
ایــن مطالعــه، بــه علــت محدودیــت زمانــی پیگیــری انجــام نشــد. 
ــی شــوددر  ــج حاصــل از پژوهــش پیشــنهاد م ــه نتای ــه ب ــا توج ب
پژوهــش هــای آتــی بــه جهــت تعییــن دقیــق تــر اثــرات درمانــی 
آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی مرحلــه پیگیــری نیــز گنجانــده شــود 
ــن پژوهــش مقایســه شــود. پیشــنهاد  ــج ای ــا نتای ــا ب ــج آنه و نتای
ــوزش  ــی آم ــه اثربخش ــه مقایس ــی ب ــش های ــردد پژوه ــی گ م
ــوزه  ــی در ح ــای درمان ــر رویکرده ــا دیگ ــی ب ــای ارتباط مهارته
خانــواده بپردازنــد تــا تصویــر روشــن تــری از کارآیــی ایــن شــیوه 

درمانــی  بــا توجــه بــه بافــت فرهنگــی کشــور مــا بــه دســت آیــد. 
پیشــنهاد مــی گــردد کــه محققیــن تاثیــر ایــن مــدل درمانــی را بــر 
ســایر متغیرهــای زناشــویی مــورد بررســی قــرار دهنــد. همچنیــن 
ــن  ــواده از ای ــا مشــاوران و درمانگــران خان ــی شــود ت پیشــنهاد م
رویکــرد درمانــی در گــروه هــای مختلــف و کالس هــای آمــوزش 

خانــواده جهــت حــل مشــکالت زناشــویی بهــره ببرنــد. 

سپاسگزاری
ایــن مقالــه نتیجــه پایــان نامــه دکتــری دانشــجو  فریبــا بیگدلــی 
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مصــوب بــا کــد 13820702972002 مــی باشــد کــه در دانشــگاه 
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پزشــکی و  بیمارســتانهای شــهر همــدان و  بــه ویــژه پرســتارانی 
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