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Abstract 
Domestic violence is an instance of aggressive behavior with a host of physical, psychological, 

economic, and sexual aspects. It is a top priority due to its significant effects on women's health. 

Purpose: This study examined the impact of life skills training on marital adjustment of 

women for the prevention of domestic violence. 

Method: This was a quasi-experimental study with pretest and posttest design. It was 

performed on 94 women supported by Imam Khomeini Relief Committee in Ardabil, Iran, in 

2015. The subjects were randomly selected. The data collection instruments included 

demographic data and Rosenberg’s self-esteem questionnaires. Educational intervention was 

designed as three educational sessions lasting 120 minutes each. 45 days after the 

intervention, the second test was administered. 

Funding: Before the intervention, the mean score of marital adjustment was 5.29 which 

significantly increased to 6.64 after the intervention (P < 0.001). The linear regression 

analysis showed a significant relationship between life skills training and marital adjustment 

after the educational program. There was a significant relationship between the level of 

violence before the intervention and after that (P<0.001). 

Results: Life skills education is effective in increasing marital adjustment and reducing 

violence against women. 
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 پزشکی شناخت و روان مجله روانشناسی
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 چکیده

شناختی، آسیب، اقتصادی و جنسی است  دارای ابعاد مختلف جسمی، روان ای است کهخشونت خانگی رفتار پرخاشگرانه مقدمه:

شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش های سالمت محسوب میتوجه آن بر زنان جزء اولویتو با توجه به عوارض قابل

 مهارتهای زندگی بر سازگاری زناشویی و کاهش خشونت خانگی علیه زنان بود.

نفر از زنان تحت پوشش کمیته  91آزمون بود که با حضور آزمون و پسر یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیشمطالعه حاض روش:

گیری تصادفی آسان انتخاب شدند. ابزار های پژوهش به صورت نمونهانجام شد. نمونه 1394امداد امام خمینی شهر اردبیل در سال 

ای با دقیقه 120جلسه  3پرسشنامه دموگرافیک بود. مداخله آموزشی در آوری اطالعات، پرسشنامه سازگاری زناشویی و جمع

ها با آزمون برگزار گردید و دادهروز بعد از مداخله آموزشی، پس 45روش بحث گروهی و توزیع جزوه آموزشی برگزار شد. 

 رار گرفت. و روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل ق 20نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

بعد از مداخله آموزشی تغییر نمود، بدین  664/6به  29/5ها نشان داد میانگین نمره سازگاری زناشویی قبل آموزش از یافته ها:یافته

ها نشان داد که آموزش همچنین یافته .داری بر سازگاری زناشویی واحدهای مورد پژوهش داشتمعنی که آموزش اثر معنی

(. همچنین ارتباط بین آموزش مهارتهای زندگی P<001/0) داری بر افزایش سازگاری زناشویی داردثیر معنیمهارتهای زندگی تأ

دار بود. ارتباط بین میزان خشونت نیز قبل از مداخله آموزشی نسبت به بعد از و سازگاری زناشویی پس از مداخله آموزشی معنی

 دار بود. مداخله معنی

 ای زندگی بر افزایش سازگاری و کاهش خشونت علیه زنان موثر است.آموزش مهارتهگیری: نتیجه

 زناشویی، خشونت خانگی مهارت زندگی، سازگاری :هاواژهکلید 

 

 ]دریافت مقاله:          پذیرش مقاله:          [
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  23     و همکاران مهدی نعیم

 21-32 ،1395 تابستان، 2، شماره ومسنشناسی و روان پزشکی شناخت، سال مجله روا

 مقدمه

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی 

در آن شکل است که تکوین و پرورش شخصیت افراد 

گیرد. برای این که خانواده بتواند کارکردهای اصلی می

خود را به خوبی ایفا نماید، الزم است امنیت و آرامش 

(. در صورتی که 2003)ریتزر،  در کانون آن رخنه کند

افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی 

آگاهی داشته باشند، با تالش برای حفظ حقوق خود، 

رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که  نسبت به

ی آنها قرار داده است، احساس جامعه بر عهده

پذیر کنند و به این ترتیب جامعه مسئولیتمسئولیت می

گردد و هر فرد در هر جا و هر مقام به ایفای می

(. 2009پردازد )مهدوی و میرزاپور، مسئولیت خود می

هان وجود خشونت علیه زنان در تمام کشورهای ج

سازمان جهانی  2000دارد؛ به طوری که در سال 

آن را به عنوان یک اولویت بهداشتی معرفی  1بهداشت

ای که (. در مطالعه2002کرد )فروزان و همکاران، 

سازمان جهانی بهداشت در میزان خشونت خانگی در 

چندین کشور جهان انجام داده است، میزان شیوع آن 

باشد )جعفرنژاد و ر میدرصد متغی 71تا  13بین 

ها، (. یکی از انواع خشونت2009همکاران، 

خانگی است. به خشونتی، خشونت خانگی یا خشونت

شود که در یک رابطه خانوادگی خانوادگی گفته می

خشونت خانگی  .طرفین دعوا وجود داشته باشد بین

رسد نظر میبیشتر اختالف بین زن و شوهر است. به

ن بیش از سایر مسائل درگیری درگیری بین همسرا

اند که ها نشان دادهشوند. پژوهشخانگی را شامل می

آموزش مهارت های زندگی در ارتقای سازگاری 

. سازگاری زناشویی، فرآیندی زناشویی مؤثر است

آید؛ و است که در طول زندگی زوجین به وجود می

ها، شناخت صفات ی پیدایش آن، انطباق سلیقهالزمه

                                                           
1 . World Health Organization (WHO) 

گیری الگوهای وضع قوانین رفتاری و شکل طرفین،

مناسب است. سازگاری زناشویی، فرآیندی تکاملی بین 

 2(. ویسیمن1384زن و شوهر است )قربانعلی پور، 

( سازگاری زناشویی را به میزان تفاهم و سهیم 2001)

ها، که با خرسندی و موفّقیت در شدن در فعالیت

ی گذشته، دههکند. در زندگی همراه باشد، تعریف می

محقّقان بر شناسایی عواملی که رابطه ی زناشویی و 

 اندکند، متمرکز شدهمندی را بررسی میسطح رضایت

(. مروری بر تحقیقات پیشین 1990)نولر و فیتزپارتیک، 

دهد که کیفیت ارتباط زوجین، یک عامل نشان می

 ی زناشویی استکننده برای سازگاری آیندهبینیپیش

(. یکی از مسائل عمده در 1997کشمی، )ویجایاال

های توانمندسازی زندگی زناشویی آموزش برنامه

(. یکی از اجزای 1989مهارتهای ارتباطی است )کاپنتر، 

ی ناپذیر ارتباط، توانایی فرد در ابراز قاطعانهجدایی

احساسات خویش است. هدف نهایی ابراز خویش این 

 لی غیراست که به همسران کمک شود تا به شک

تهاجمی و مثبت خود افشایی کرده و به جای رانده 

شدن از هم، به عنوان واحدهای پیوسته به یکدیگر 

(. با استفاده از 2006نزدیک شوند )بارون و همکاران، 

های پرخاشگرانه در های قاطعانه به جای پاسخپاسخ

تواند مانعی بر ی زناشویی، حالت تدافعی که میرابطه

رسد. در خود می ط باشد، به کمترین حدسر راه ارتبا

ی همسران تأثیری واقع، پاسخ پرخاشگرانه به وسیله

های قاطعانه منفی بر روابط خواهد داشت و جلوی پاسخ

)برین،  شودگیرد و مانع صداقت متقابل میرا می

بندی ( در جمع2006) 3(. بارون و همکاران1989

-ز مشخّصهاند که یکی اهای مختلف دریافتهپژوهش

های پرخاشگری، ابراز ارتباط منفی از سوی هر یک از 

ی زناشویی است. محقّقان زیادی زن یا شوهر در رابطه

                                                           
2 . Weseman 
3 . Baron&et al 
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 و کاهش خشونت خانگی علیه زنان اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری زناشویی      24

 21-32 ،1395 تابستان ،2، شماره ومسسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

ی زناشویی پس از اعمال راهبردهای به رضایت فزاینده

اند. بنابراین، استفاده از مدیریت خشم پی برده

راهبردهای ارتقای کیفیت رابطه و رضایت زناشویی 

شود. ندگی زناشویی ضروری تلقّی میبرای بقای ز

تواند در راه دستیابی یادگیری مهارتهای زندگی می

زوجین به این هدف مفید باشد. مهارتهای زندگی 

ها است که مولّد سازگاری هستند ای از قابلیتمجموعه

و ماحصل آنها رفتاری سودمند )مفید( و مثبت است 

( 1991)1(. پیت من2010)خاجدین و همکاران، 

ها، دانشها، نگرشها به عنوان توانایی مهارتهای زندگی را

اند که برای شادمانی و و رفتارهایی تعریف کرده

شود. این مهارتها انسان موفّقیت در زندگی آموخته می

سازد تا با موقعیتهای زندگی سازگاری یابند را قادر می

و به آنها تسلّط داشته باشند. از طریق رشد این مهارتها 

گیرند تا به راحتی با دیگران زندگی کنند، افراد یاد می

احساس خود را با امنیت خاطر بیان کنند و زندگی را 

(. 1388)فرمهینی فراهانی و پیداد،  دوست داشته باشند

متخصصان علوم رفتاری معتقدند که یکی از موثّرترین 

کند تا زندگی بهتر و هایی که به افراد کمک میبرنامه

ی آموزش مهارتهای برنامهباشند،  ی داشتهسالمتر

زندگی است. هدف از این برنامه کمک به افراد برای 

خود، برقراری روابط بین فردی  شناخت هر چه بهتر

-مناسب و موثّر، کنترل هیجانات، مدیریت شرایط تنش

 زا و حل کردن هر چه بهتر مسایل و مشکالت است

 (.1385)نائینی، 

شت جهانی، مهارتهای زندگی از نظـر سازمان بهدا

اساسی برای زندگی کردن نظیر  شامل مهارتهـای

های خود، توجه به ارزشهـای شناخت ویژگیها و توانایی

شخصـی، خـانوادگی و اجتماعی، بـه کـار بـردن 

روشهـای صـحیح برقـراری ارتبـاط، قاطعیت، 

دوستیابی، تعیین هدف و روشهای مناسـب رسـیدن به 

                                                           
1 . Pittman. k 

گیری صحیح، پرهیز از خشونت و حفظ آن، تصمیم

 (.1993سـالمتی است )هانتر، 

با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مهارتهای 

اجتماعی با اهداف پیشگیرانه و ارتقای سطح سالمت 

روان، فقدان این مهارت باعث کاهش ارزشمندی در 

ای وجود فرد خواهد شد. مهارتهای زندگی، مجموعه

ا هستند که فرد را برای مقابله هاز مهارتها و توانمندی

ها و موقعیتهای دشوار مؤثر و پرداختن به کشمکش

-ها فرد را قادر میکند. این تواناییزندگی یاری می

انها، جامعه، فرهنگ و سسازد تا در ارتباط با سایر ان

محیط خود، مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت 

آموزش  (.2005روان خود را تأمین نماید )کلینکه، 

چنین مهارتهایی در زنان باعث احساس کفایت، توانایی 

مؤثر بودن، غلبه کردن بر مشکل یا سازگاری با ناکامی، 

ریزی و رفتار هدفمند و یا تغییر اهداف توانایی برنامه

شود. ابراز مواجه شده با ناکامی و متناسب با مشکل می

 نکردن خود و عدم توجه به حقوق فردی و نشان ندادن

قاطعیت در تعامالت، انسان را گرفتار سستی و 

کند و روانی و روابط ناسالم می-بیماریهای جسمی

شود فرد در هر کاری قدرت نه گفتن نداشته باعث می

باشد. اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی 

گردد. اجتماعی می-های روانیموجب ارتقای توانایی

ها و ثر با کشمکشاین توانایی فرد را برای برخورد مو

-بخشند و به او کمک میموقعیتهای زندگی یاری می

کنند تا با سایر انسانها، جامعه، فرهنگ و محیط خود 

مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را 

تأمین نماید. بدین ترتیب، تمرین مهارتهای زندگی 

موجب تقویت یا تغییر نگرش ها، ارزش ها و رفتار 

 (.2005گردد )نصیری، انسان می

امروزه آموزش مهارتهای زندگی که رویکردی 

رفتاری است، رواج بسیاری یافته و برای افرادی که 

مشکالتی در ابراز وجود خود در موقعیتهای بین فردی 
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دارند، مفید است، اما با این وجود، آموزش مهارتهای 

تواند برای همه افراد مناسب باشد؛ چرا که زندگی می

افراد در ابراز وجود خود در موقعیتهای معینی  همه

(. آموزش مهارتهای 2007مشکل دارند )هاشمی، 

زندگی به انسان احساس خود کارآمدی و کنترل 

بخشد و این احساسات نیز در روابط متقابل با درونی می

کند دیگران، اعتماد به نفس و عزت نفس را تقویت می

زندگی باعث (. آموزش مهارتهای 2006)پاییزی، 

اجتماعی و -افزایش عزت نفس، بیان منطقی ارتباطی

مالحظه حقوق دیگران و در عین حال، گرفتن حق 

خود و در نهایت افزایش میزان سازگاری زناشویی و 

 (.2007شود )هاشمی، شادکامی می

هـا و مطالعـات مـرتبط بـا سـازگاری اکثـر پـژوهش

زنـدگی در  زناشـویی بیـانگر اهمیـت مهـارتهـای

ها از یکـدیگر هسـتند. در سازگاری و رضایت زوج

ی (، برنامـه2007) 1پژوهشـی یالسین و کاراهان

ی ارتبـاطی زوجـی را مـورد بررسی قرار دادند. نتیجه

ی آمـوزش مهارتهای پژوهش آنان نشان داد برنامه

ارتباطی، تأثیر مثبتی بر سـازگاری زناشـویی دارد و 

صـالحات رفتـاری درازمـدت در زوج هـا همچنین بـه ا

جاللـی و  .(2007)یالسین و کاراهان،  شودمنجـر می

( نیز در پژوهشی به بررسی تأثیر 1385جاللونـد )

آمـوزش مهـارتهـای زندگی بر سازگاری زناشویی 

درصـد  70ها پرداختند و به این نتیجـه رسیدند که زوج

ا ناشی از تأثیر هـافـزایش در نمـرات سـازگاری زوج

آموزش مهارتهای زنـدگی بـوده اسـت )جاللی و 

( در پژوهش خود 1385(. نجـات )1385جاللوند، 

تحت عنوان تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان 

صمیمیت زوجـین بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه آموزش 

مهارتهای زندگی بـه طـور معنـاداری باعـث افـزایش 

(. 1385گردد )نجات، ها میمیزان صمیمیت زوج

                                                           
1 . Yalcin & Karahan 

( نیز 1389زاده )زاده هنرمند، حسینپور و مهدیمهرابی

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش 

مهارتهای زندگی، بدون کنترل و بـا کنتـرل طـول 

مدت ازدواج باعث افزایش سازگاری زناشویی زنان 

 شودگروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می متأهل

بر اساس گزارش  (.1389زاده و همکاران، مهرابی)

سازمان جهانی بهداشت، کمتر کسی قادر است بدون 

کسب مهارتهای اجتماعی و ابراز وجود، زندگی 

رضایت بخشی داشته باشد. تأثیر آموزش این مهارتها بر 

-پذیر است و زنان را قادر میموفقیت در زندگی امکان

قعیت به رفتارهای سازد تا با اندیشه و تحلیل مو

سازگارانه روی آورند. در نتیجه، با پدید آمدن 

-رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از رفتارهای خشونت

)مانگرولکار،  باشدآمیز و منفی قابل پیشگیری می

2001.) 

هـای انجـام بندی پایانی از آنچه پژوهشدر جمع

تـوان گفـت مهـارتهـای اند، مـیشـده نشان داده

ی با سازگاری زناشـویی و کاهش خشونت زنـدگ

-خانگی ارتبـاط دارد. به ویژه این نوع مهارتها مـی

تواننـد بـرای زوجهای جوان که در آغاز مسیر زندگی 

مشترک خـود هسـتند بسیار مفید باشند. مستند سـاختن 

ایـن مسـأله یکـی از اهـداف انجام این پژوهش بوده 

-وانـد بـرای برنامهتاست. روشن شدن این مسأله می

ریزیهـای اجرایـی در سـطح مراکـز آموزشـی و مراکـز 

مشاوره و راهنمایی کمک شایانی باشد. بنـابراین بـا 

توجـه بـه آنچه بیان شد، در این پژوهش هدف تعیین 

مهـارتهـای زنـدگی بـر بهبـود و  میزان تأثیر آموزش

افـزایش سازگاری زناشویی و کاهش خشونت خانکی 

 .در نظر گرفته شد
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 روش 

پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح 

پس آزمون و بدون گروه گواه بود. -پیش آزمون

نفر از زنان همسردار دارای  91جامعه آماری مطالعه 

یک فرزند تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اردبیل 

نفر جمعیت  244( بودند که از میان 1394)در زمستان 

ان دارای این خصوصیت بر طبق فرمول حجم کل زن

گیری نمونه انتخاب شد. این تعداد از طریق نمونه

آوری اطالعات از تصادفی آسان انتخاب شدند. جمع

 80نامه بود. حجم نمونه با توان آزمون طریق پرسش

نفر برآورد  126درصد برابر  95درصد و سطح اطمینان 

زش نمونه، حجم درصد ری 15گردید. با در نظر گرفتن 

نفر افزایش یافت. همچنین با توجه  145نمونه به تعداد 

نفر کلیه افراد  244به محدود بودن جامعه مورد مطالعه )

همسردار دارای حداقل یک فرزند تحت پوشش کمیته 

نفرتغییر یافت و با  91امداد( تعدیل نمونه به حداقل 

نفر گردید و با  145درصد جمعیت برابر  15خطای 

 رمول زیر حجم نمونه به دست آمد: ف

 

معیارهای ورود به مطالعه شامل: همسردار بودن، 

داشتن حداقل یک فرزند، ایرانی بودن و حداقل یک 

سال تحت پوشش کمیته امداد بودن و معیارهای خروج 

 جلسه آموزشی، 2از مطالعه شامل: شرکت نکرن در 

ی بود. مهاجرت از اردبیل و عدم تمایل به ادامه همکار

برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش از 

 (:و االس- الک) 1سازگاری زناشوییی پرسشنامه

آزمون سازگاری زناشویی بر پایه )ادراک بین فردی( 

سوال  15از روابط زناشویی استوار است. این آزمون با 

                                                           
1 . Marital Adjustment Test 

میزان موفّقیت همسران را در خصوص فعالیتهای دخیل 

ی جد. در این آزمون نمرهسندر سازگاری زناشویی می

ی پایینتر ی سازگاری زناشویی و نمرهو باالتر نشانه 100

ی تنیدگی در روابط زناشویی است. نشان دهنده 100از 

گیری معتبر آزمون سازگاری به عنوان ابزار اندازه

سازگاری زناشویی شناخته شده است. پایایی این 

به  r/=9ابر با آزمون با استفاده از روش دو نیمه کردن بر

(. آزمون 1384زاده و همکاران، )مومن دست آمد

های سازگاری زناشویی الک و واالس برای گروه

شناخته شده و با نمرات متمایزکننده برای زوجهای 

سازگار و ناسازگار از روایی باال برخوردار است. 

بینی زناشویی الک و نمرات این آزمون با آزمون )پیش

-باالیی دارد. این نتیجه، نشان دهندهواالس( همبستگی 

 ی روایی همزمان باالی آن است. آزمون مذکور

)ثنایی،  بینی سازگاری آینده استمقیاسی برای پیش

(. در پژوهش حاضر پایایی این آزمون به روش 1387

 .به دست آمد 72/0آلفای کرانباخ محاسبه و 

پس از دعوت از افراد مورد مطالعه، در جلسه اول 

آزمون برگزار گردید. طبق برنامه زنان بر اساس  پیش

نفره و یک گروه  30گروه  2سن و میزان تحصیالت به 

دقیقه  120جلسه به مدت  3نفره تقسیم شدند. طی  31

برای هر گروه جلسات آموزشی بر پایه آموزش 

مهارتهای زندگی جهت باال بردن سازگاری زناشویی و 

آمیز ی خشونتآموزش چگونگی برخورد با رفتارها

 45همسرانشان برگزار گردید. پس از گذشت مدت 

های قبلی نامهروز پس آزمون برگزار شد. سپس پرسش

با رعایت دقت در کد پرسشنامه، بین هر کدام از افراد 

نام و با کد تهیه شده بود و ها بینامهشستوزیع شد. پر

ی رضایت کنندگان در مطالعهبرای هر یک از شرکت

بنی بر تمایل شرکت در مطالعه تهیه شد و افراد کتبی م

مجاز بودند در هر مقطع از زمان در صورت تمایل از 

مطالعه خارج شوند. روشهای آموزشی ترکیبی در این 
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هایی پژوهش استفاده شد. در جلسه دوم آموزش، جزوه

کننده قرار گرفت. تجزیه و در اختیار افراد شرکت

نسخه  SPSSافزار آماری ز نرمها با استفاده اتحلیل داده

، آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار 20

 ( انجام شد.  Paired t2χ ,استنباطی )

 

 هایافته

نفر از افراد مورد پژوهش به دلیل داشتن  7

معیارهای خروج، از مطالعه خارج شدند و نتایج بر طبق 

سنی  تحلیل گردید. این افراد در رده نفر تجزیه و 84

ال قرار داشتند و دارای میانگین سنی ـس 71-16

درصد از این افراد  2/91سال و حدود  37/37 13/12±

درصد شاغل بودند. از لحاظ سواد و  8/8خانه دار و 

سواد و درصد بی 35تحصیالت نیز بیشترین تعداد یعنی 

درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر  4/14فقط 

ح سواد همسرانشان در حد بودند و میانگین سط

-درصد آنها در روستا زندگی می 56راهنمایی بود. 

درصد  8/41درصد منزل ملکی داشتند.  1/68کردند و 

با خانواده همسر زندگی می کردند و جنسیت فرزندان 

 درصد آنها فقط دختر بود. 6/17

 
 ای مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات سازگاری زناشویی واحده1جدول

 

دهد که ( نشان میPaired t )آزمون 1جدول 

میانگین نمره سازگاری زناشویی زنان قبل از آموزش از 

بعد از مداخله آموزشی تغییر یافته و بدین  64/6به  29/5

داری بر ارتقای معنی است که آموزش اثر معنی

سازگاری زناشویی واحدهای مورد پژوهش داشته 

 است.

 
 : توزیع وضعیت سازگاری زناشویی افراد مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش2جدول 

 2Xنتایج آزمون  سازگاری زناشویی بعد از مداخله سازگاری زناشویی قبل از مداخله 

 درصد تعداد درصد تعداد

 P<001/0 5/16 15 5/50 46 ضعیف

 3/25 23 9/20 19 متوسط

 5/50 46 6/28 26 خوب

 3/92 84 0/100 91 جمع

 

دهد که وضعیت سازگاری نشان می 2نتایج جدول 

 6/28نفر ) 26زناشویی خوب پس از آموزش از 

درصد( افزایش یافت و  5/50نفر ) 46درصد( به 

 5/50نفر ) 46وضعیت سازگاری زناشویی ضعیف از 

درصد( کاهش یافت. در  5/16نفر ) 15درصد( به 

 4در مقیاس لیکرت تفسیر نمرات سازگاری زناشویی 

( کل جوابهای 4درجه ای تا چارک اول )نمرات زیر 

صحیح به عنوان سازگاری زناشویی ضعیف، چارک 

 Paired tآزمون                          عزت نفس

 P انحراف معیار میانگین

 001/0 92/1 29/5 سازگاری زناشویی قبل مداخله

 39/1 64/6 سازگاری زناشویی بعد مداخله

 26/1 -39/1 تفاضل سازگاری زناشویی قبل و بعد مداخله
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دوم تا سوم به عنوان سازگاری زناشویی متوسط 

( و از چارک سوم به باال به عنوان 6تا  4)نمرات بین 

به باال( در نظر  7سازگاری زناشویی خوب )نمرات 

2آزمون گرفته شد. نتایج 

X  بیانگر این بود که رابطه

تغییر نمرات سازگاری زناشویی قبل و بعد از آموزش 

 (.P<001/0دار است )معنی
 

 : توزیع وضعیت میانگین و انحراف معیار فراوانی خشونت قبل و بعد از مداخله آموزشی3جدول 

 P بعد آموزش قبل آموزش 

 درصد تعداد درصد تعداد

 001/0 1/79 72 9/54 50 خشونت دارد

 2/13 12 1/45 41 خشونت ندارد

 3/92 84 0/100 91 جمع

 

-نشان می Paired tحاصل نتایج آزمون  3جدول 

داری دهد که بین خشونت قبل علیه زنان ارتباط معنی

 وجود دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

کند تا مهارتهایی را برای انسان همواره سعی می

یگران کسب کند و این باعث تسهیل ارتباط خود با د

گردد. کسب مهارتهای ارتباطی تکامل شخصیت او می

سبب افزایش تعامالت زنان با دنیای خارج از منزل آنان 

توان آنها را توانمند نمود و شود. با آموزش زنان میمی

راه را برای حضور آنها در جامعه هموار کرد. حضور 

گذارد. واده میزنان در جامعه اثر مثبتی بر روند خان

های مطالعه اخیر، بین آموزش مهارتهای طبق یافته

زندگی و کنترل خشم و ارتقای نمره سازگاری 

داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل زناشویی ارتباط معنی

های این پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای یافته

زندگی باعث ارتقای سازگاری زناشویی واحدهای 

نشان  Paired tد. نتایج آزمون شومورد پژوهش می

دهد، نمره سازگاری زناشویی زنانی که مهارتهای می

اند، زندگی و مهارتهای کنترل خشم را آموزش دیده

نسبت به قبل از آموزش افزایش یافته است )میانگین 

 29/5±92/1نمرات سازگاری زناشویی قبل از آموزش 

زناشویی ارتقا یافت( و از نظر سازگاری  64/6±39/1به 

داری بین قبل و بعد از مداخله وجود دارد تفاوت معنی

(001/0>P.) 

بین آموزش مهارتهای زندگی و سازگاری زناشویی 

(33/0=R  002/0و=Pارتباط مستقیم و معنی ) داری به

ی آموزش مهارتهای زندگی، افراد در نتیجهدست آمد. 

را در ها آموزند و این تواناییها را مییک سری توانایی

برند و همین امر سبب کار میزندگی زناشویی خود به

های این یافته شود.افزایش سازگاری زناشویی آنها می

زاده و هایی از جمله مهرابیهای پژوهشپژوهش با یافته

 (، ضیاعی و دادفر1385) (، نجات1389همکاران )

(، 1381(، فقیر پور )1384) (، جاللی و جاللوند1385)

 (؛ به نقل از فرهانیان و گلزاری2008کارهان ) یالسین و

(، بارون و 2004) و همکاران 1(، والدینگر1389)

( همخوانی زیادی دارد. این 2006همکارانش )

های همخوانی، گواهی بر این مدعاست که اجرای دوره

آموزش مهارتهای زندگی، یکی از موثّرترین 

بوده راهکارهای افزایش سازگاری زناشویی در جامعه 

( در 1389زاده هنرمنــد و همکــاران )است. مهرابــی

پــژوهش خــود دریافتند که آموزش مهارتهای 

زندگی، بدون کنترل و با کنترل طول مدت ازدواج 

                                                           
1 . Waldinger 
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باعـث افـزایش سـازگاری زناشـویی زنـان متأهل گروه 

شـود. آنهـا در آزمایش در مقایسه با گروه گواه می

هایی نظیر گوش فـرا ی از شیوهآموزش مهارتهای زندگ

های غیرکالمی دادن، صحبت کردن و ارائه ی پاسخ

مؤثر استفاده کردنـد که همین امر ممکن است کیفیت 

رابطـه بـین زوجـین را ارتقـا بخشد. همچنین فراگیری 

حل مسأله باعـث ارائـه ی راهکارهـای مؤثر در هنگام 

ایت افراد در وقوع مشکل و در نتیجه افزایش میزان رضـ

زاده و همکاران، )مهرابی شـودزندگی زناشویی می

(. بـه عـالوه، هـوش و ادراک هیجانی زوجین از 1389

همدیگر و آموزش ابـراز صـحیح هیجانـات نسـبت بـه 

همـدیگر عامـل بسـیار مـؤثر در بهبـود سـازگاری 

آنهاست. بسیاری از زوجهای جوان به علت تجربیات 

ی برقراری ارتباط با یکدیگر و مینهکم خود در ز

نداشتن آمـوزش صـحیح در این مورد دچار آسیبهـای 

ی مطلوبی با تواننـد رابطهخـانوادگی شـده و نمـی

یکدیگر برقرار نمایند. آمـوزش مهـارتهـایی نظیر 

مهارتهای ارتباطی، همـدلی، خودبـاوری، مهـارتهـای 

توانـایی  بیانی و ادراکـی )گـوش دادن فعـال(،

-گیـری، توانایی حل مسأله به جای هیجـانتصـمیم

زدگـی، شـناخت هیجانـات خود و طرف مقابل و 

مدیریت این هیجانها بـه خـوبی ممکـن است با افزایش 

های افراد در تعامل با دیگـری موجـب افزایش توانایی

تـوان گفـت کـه سازگاری طرفین شـود. در واقـع مـی

ی زندگی و هوش هیجانی سازگاری آموزش مهارتها

دهد و های آن افزایش میفرد را با محیط و چالش

ای کارآمد و مؤثر با محیط شـود فـرد به گونهباعث مـی

خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی خود برخورد 

(. ایـن مهـارتهـا فــرد را در 1385نماید )نجات، 

هــا کشــمکش ی مــؤثر بــرای پــرداختن بــهمقابلــه

بخشـد و سـطح های زنـدگی یـاری مـیو موقعیت

دهد. یالسین و کارایان سـازگاری را افزایش می

های ارتباطی زوجین (، اثربخشی آموزش مهارت2006)

بر میزان سازگاری زناشویی را بررسی کرده و به این 

نتیجه رسیدند که بهبود ارتباط میان فردی، تأثیر مثبتی 

-ی زناشویی دارد. هنگامی که زوجین، نحوهبر سازگار

های کالمی ی ارتباط صحیح و موثّر را بیاموزند، به پیام

و غیر کالمی موجود در ارتباط توجه کنند وگوش 

دادن فعال را بیاموزند، روابط آنان بهبود یافته و در 

وقتی . یابدنتیجه سازگاری در زندگی نیز افزایش می

برقرار شود، زوجین به ی مناسب ارتباط به شیوه

شوند و افکار و احساسات خود را همدیگر نزدیکتر می

گذارند و از بروز هر به میزان بیشتری با هم در میان می

گونه سوءتفاهم احتمالی که سبب بسیاری از اختالفها و 

کنند. این شود، جلوگیری میهای زناشویی میتعارض

و پیشگیری از مهارت، بهترین شیوه برای ایجاد اعتماد 

بروز تعارضات بین فردی است. مطلب دیگری که در 

تبیین این فرضیه میتوان اظهار داشت، تأثیر مستقیم سایر 

های مهارتهای زندگی بر سازگاری زوجین است. مولّفه

شود به عنوان مثال، مهارتهای حلّ مسأله باعث می

زوجین راهکارهای موثّری را در مورد مسائل و 

-گی شان ارائه دهند و همین امر سبب میمشکالت زند

شود که از زندگی خود لذّت بیشتری ببرند. میتوان 

گفت که آشنایی با مهارتهای زندگی، در روابط و 

شود که هر یک از زوجین، زندگی زناشویی باعث می

با شرایط، رویدادها و ناسازگاری هایی که اغلب در 

تا حدودی  آید، به راحتی کنار آمده وزندگی پیش می

ها در روابط و زندگی زناشویی از ایجاد این ناسازگاری

 (.2007)یالسین و کاراهان،  کاسته شود

با وجود مطالعات زیادی که در زمینه ی بروز، 

شیوع و علل خشونت خانگی در کشور ما صورت 

ای مبنی بر آموزش مهارت گرفته، اما متأسفانه مطالعه

تأثیر آن را بر کاهش کنترل خشم انجام نشده است تا 

ی خشونت خانگی بسنجد. با توجه به نتایج مطالعه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
86

65
7.

13
95

.3
.2

.5
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

he
na

kh
t.m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1395.3.2.5.6
https://shenakht.muk.ac.ir/article-1-200-fa.html


 و کاهش خشونت خانگی علیه زنان اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری زناشویی      30

 21-32 ،1395 تابستان ،2، شماره ومسسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

حاضر، آموزش مهارت کنترل خشم و خشونت باعث 

ی آموزشی در کاهش میزان خشونت بعد از مداخله

ی حاضر میان افراد مورد پژوهش شد. نتایج مطالعه

داری در نشان داد که پس از مداخله تفاوت معنی

نان نسبت به قبل آموزش به کاهش خشونت علیه ز

وجود آمد و بیانگر این امر است که آموزش مهارتهای 

زندگی و کنترل خشم در افراد مورد پژوهش، به طور 

داری باعث کاهش خشونت خانگی علیه آنها شده معنی

است که این مؤید تأثیر آموزش بر کاهش خشونت 

و  ی کیمباشد. نتایج مطالعهعلیه افراد مورد پژوهش می

نفر از زنان خشونت دیده در دو  33که بر روی  1کیم

پناهگاه در کره انجام شد، نشان دهنده این امر بود که 

های مدیریت مداخالت آموزش گروهی، استراتژی

استرس، تشخیص ویژگیهای فرد خشونت ورز و 

دار خشونت علیه آنها خودشناسی باعث کاهش معنی

 2ی مک فارالنلعه(. در مطا2001شود )کیم و کیم، می

نفر زن اسپانیایی باردار  329و همکاران که بر روی 

انجام شده بود، نشان داد که مداخالت آموزشی و 

های آموزشی در رابطه با خشونت خانگی علیه جزوه

زنان، باعث کاهش خشونت همسران علیه زنان شده 

( که نتایج دو 1998است )مک فارالن و همکاران، 

نتایج مطالعه حاضر مبنی بر تأثیر  مطالعه فوق مؤید

باشد. آموزش بر کاهش خشونت خانگی علیه زنان می

گردد، با آموزش زنان و شناخت بنابراین پیشنهاد می

های کنترل خشم، آگاهی از مهارتهای ارتباطی و راه

افزایش اعتماد به نفس، خشونت علیه زنان را کاهش 

کنترل خشم، دهیم. بنابراین هدف از آموزش مهارتهای 

آموزش و افزایش کارکردهای درون فردی و بین 

فردی برای اداره و حل مشکالت زندگی است. افرادی 

که ارتباطات و مهارتهای اجتماعی کمی دارند تنها، 

                                                           
1 . Kim & Kim 
2 . McFarlane 

رویی و عزت نفس منزوی و مضطرب با روحیه کم

پایین هستند، بنابراین نیاز به آموزش مهارتهای زندگی 

به عنوان یکی از ارکان اصلی  و کنترل خشم به زنان

رسد. آموزش مهارتهای خانواده ضروری به نظر می

زندگی و کنترل خشم سبب کسب تجربه، حل مسأله، 

گردد که ارتباط مؤثر و رفتار جرأت مندانه زنان می

همگی مانع از بروز رفتارهای منفی از جانب زن در 

 شود و این خود باعث افزایش اعتماد به نفسمنزل می

آمیز آنها و جلوگیری از بروز رفتارهای خشونت

 شود.همسرانشان نسبت به آنها می

ی حاضر آموزش نظر به این که در نتایج مطالعه

مهارتهای زندگی روش مؤثری بر افزایش سازگاری 

زناشویی است و افزایش سازگاری زناشویی با کاهش 

ن آمیز علیه زنان ارتباط دارد، بنابرایرفتارهای خشونت

های الزم شود با صرف وقت بیشتر و پیگیریپیشنهاد می

آموزش مهارتهای زندگی در هر سطحی برای زنان 

دار که کمتر با دنیای خارج از خانه در ازتباط خانه

آموزان و دانشجویان دختر در دارند و همچنین دانش

ها اجرا شود. امید است در آینده با مدارس و دانشگاه

ی توانمندسازی تر بتوانیم در زمینهمعانجام تحقیقات جا

های ی پایین جامعه گامزنان به خصوص زنان طبقه

 مؤثری برداریم.
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