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چکیده

با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اصلیی و مهلم ملیباشلد فظلپ پایلههلا نن در
سالمت روانی و رفتار زوجین بسیار مهم میباشلد و فدلدان مهلارتهلا ارتالا ی و
تواناییها عا ظی ،روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مشکالت و مسائل نسلی -
پذیرنموده و ننها را درمعرض انواع اختالالت روانی ،اجتماعی و رفتار قرارمیدهد
از این رو یکی از راهها پیشلییر از بروزمشلکالت زناشلویی نملوزا مهلارتهلا
اجتماعی است
در این تحدیق هدف اصلیی ،تعیلین رابطله بلین مهلارتهلا اجتملاعی و سلازیار
زناشویی زنان شاغل تاریز میباشد اهداف اختصاصی نن تعیین رابطه بین مهلارتهلا
رفتار و شناختی ،میزان استدالل یای زنان ،سن زنان و براساس نشنایی قال از ازدواج
(متغیر مستدل) با میزان رضایت زناشویی (متغیر وابسته) میباشد چارچوب نظر نن را
نظریهها فریمو ،نا  ،یازدا ،یاتمن ،مارکس ،انییس و روشه تشکیل میدهند

 - 1عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم اقتصادی تهران.
 - 2کارشناسیارشد رشته جامعهشناسی دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز.
E-mail: fnasiri2000@gmail.com
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روش:

روا تحدیق پیمایشی است جامعه نمار نن زنان  09-55ساله شهر تاریز و

فجم نمونه نن  818نظر و شیوه نمونهییر  ،ادها متناسل

ملیباشلد ابلزار تحدیلق

پرسشنامه استکه برا سؤالها مهارتها اجتماعی از پرسشنامه محدق سلاخته و
برا سنجش متغیرمالک (سلازیار زناشلویی ) از پرسلشنامله اسلیاینر اسلتظاده شلده
است برا ارائه نتایج از رواها ونماره ها توصیظی و نیز بلرا نزملون فرضلیههلا از
ضری

هماستیی پیرسون ،Ttest ،استظاده شد و تجزیه و تحییلل دادههلا بلا نلرم افلزار

 spssانجام یردید
یافتههای تحقیق ::رابطله معنلیدار بلین متغیرهلا مهلارتهلا اجتملاعی (رفتلار -
شناختی) اسلتدالل یالی زنلان ،سلابده نشلنایی قالل از ازدواج ،سلن زنلان و سلازیار
زناشویی وجود دارد سازیار زناشویی زنان شاغل ،بیش از هر متغیر دییر از متغیلر
مهارتها شناختی زوجین ،متأثر میباشد نخرین عامل تأثیریذار استدالل یای زنلان
میباشد
واژگان کلیدی :سازیار زناشویی ،مهلارتهلا رفتلار و شلناختی ،زنلان شلاغل،
استدالل یای ،عواملفرد
مقدمه و بیان مسأله

هاکینز رضایتمنلد زناشلویی را افساسلات عینلی ازخشلنود  ،رضلایت و للذت
تجربه شده توسط زن و شوهر موقعیکه تمام جناهها ازدواجشان را در نظلر بییلرنلد،
تعریف میکند اق تعریف فرد رضلایتمنلد زناشلویی در واقلگ نیلرا موالت و
لذتبخش است که زن و شوهر از جنالههلا مختیلف روابلط زناشلویی دارنلد(زرین-
صدف)80 :8813 ،
با توجه به اینکه خانواده یک نهلاد اصلیی و مهلم ملیباشلد فظلپ پایلههلا نن در
سالمت روانی و رفتار زوجین بسیار مهم میباشد به همین خلا ر فدلدان مهلارتهلا و
تواناییها عا ظی ،روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مشکالت و مسائل نسلی -
پذیر نموده و ننها را در معرض انواع اختاللها روانی ،اجتماعی و رفتار قرار ملی-
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دهد از این رو یکی از راهها پیشییر از بروز مشکالت زناشویی نملوزا مهلارت-
ها اجتماعی است
بنابراین در زمینه خانواده و تربیلت فرزنلدان وکودکلان ،روابلط زناشلویی و تحدیلق
درباره اینکه چیونه بیوییم رفتارکنیم و بیندیشلیم کله فلرفهلا درسلت ،خلال و
سالم ما را بچهها و افرادخانواده یوا کنند ،مهارتها اجتماعی کمک میکنلد بله
خصوص یکی از عوامل بسیار مهم مشکالت زناشویی را در فددان «ارتااط ملؤثر» بایلد
جستجوکرد
از این ماافث میتوان نتیجه یرفت مهارتها ارتالا ی بله فردکملک ملیکنلد تلا
بتواندکالمی و غیرکالمی و مناس

با فرهنگ ،خود را بیان کنلد بلدین معنلیکله فلرد

بتواند نظرها ،عداید ،خواستهها ،نیازها و هیجانها خود را ابراز و به هنیام نیلاز بتوانلد
از دییران درخواست کمک و راهنمایی نماید و این توانایی به ایجلاد روابلط دوسلتانه
کمک میکند و در سالمت روانی و اجتماعی ،روابط یرم خانوادیی بله عنلوان یلک
مناگ مهم ،فمایت اجتماعی و قطگ روابط اجتماعی ناسالم ندش مؤثردارد
سازیار زناشویی وضعیتی است کله در نن زن و شلوهر در بیشلتر مواقلگ افسلاس
خوشاختی و رضایت از هم دییر دارند سازیار در ازدواج از ریلق عالقله متدابلل،
مراقات از یکدییر ،پذیرا ،درک یکدییر و ارضا نیازها ایجاد ملیشود(سلینهلا و
ماکرجک؛ به ندل از قائمیان)8811 ،
درباره سازیار زناشویی دیدیاهها و نظریهها مختیظی وجودارد بعضیها می-
یویند موفدیت در ازدواج بستیی به قدرت رؤیا دارد ،بستیی به این داردکه تاچه
اندازه به عشق متعهد هستید جمعی دییر موفدیت روابط صمیمانه را به بخت و اقاال
نسات می دهند ،جمعی دییرهم به شور واشتیا و به وجود عالیق و یا ارزاها
مشترک اشاره میکنند بعد از بررسی صدها رابطه به این نتیجه رسیدیم که کسانی در
روابط صمیمانه خود موفق میشوندکه از مهارتها ویژها برخوردارند به این نتیجه
رسیدیم که روابط پایا و پردوام را زوجهایی تحدق میبخشندکه بامهارتها میان
شخصی نشنایی دارند :مانندیوا دادن پویا ،ارتااط روشن ،مذاکره ،برخورد مناس
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با خشم و چیزها دییر ایر در یک رابطه زناشویی این مهارتها وجود داشته باشند
میتواند دستمایه شاد و درغیر این صورت مناگ بزرگ رنج و تألم باشد(مککی و
دییر )6 :8830 ،
افزایش روزافزون ال در دنیا کنونی ،هر چنلدکله در مدیاسلی کمتلر ،متأسلظانه
جامعه فعیی ما را نیز در بریرفته است و نارضایتی زن و شوهر از یکدییر و نیلز از هلم-
یسیختیی کانونها یرم بسیار از خانوادهها و تأثیرها سوء ایلن جلدایی بلر افلراد
خانواده نیاز به رسیدیی و رفگ این مشکل را مطرح ساخته است
عوامل زیاد وجود دارندکه بر تصلمیمهلا مربلوط بله لال تلأثیر ملییذارنلد
زوج ها هم نیازها شخصلی و هلم تأثیرهلا اجتملاعی ،فرهنیلی را بلا خلود بله درون
ازدواج مینورند با وجود این ممکن است که مشکالت رابطها زمینه ساز اصیی همه
مسائل باشند(برنشتاین و برنشتاین )01 :8833 ،پس از سالها رشد کند ،درمان خلانواده
و به ویژه زناشویی درمانی ،بر اساس نظریهها متنوع عیمی به جاییاه شایسته خلود در
درمانها روانشناختی رسیده است و به عنوان شیوهها مؤثر و کلار سلاز در کلاهش
مشکالت خانوادیی ،میان فرد  ،روابط زن و شوهر یا مشکالت زناشویی ملورد تأییلد
صاف نظران قراریرفته است یرچه مشاوره مسلائل خلانوادیی و مشلکالت بلین زن و
شوهر سابدها بسیار والنی و نزدیک به یک قرن دارد ،اما در سه دهه اخیر ،بلا تلالا
نظریهپردازان متخصصان روان درمانی و عیوم رفتار و دییلر افلراد کله بلر اهمیلت
مسائل مربوط به انسان و از جمیه خانواده توجه و تأکید داشتهاند نظریههلا و شلیوههلا
مؤثر جدید برا رفگ یا کاهش مسائل میان فرد در خانواده ارتدلا ندلشارتالا ی-
مناس  ،بسط پیوستیی و ادراک خانواده نسات به نیازها علا ظی یکلدییر و رشلد و
در نهایت ،تمامیت خانواده مطرح شده است(همان)88 :
مهارتها اجتماعی که به نن مهارتها ارتاا ی و روابط بلین فلرد یظتله ملی-
شود عاارت است از توانایی برقرار روابط فرد با دییران ،به نحو که از نظر جامعه
قابل قاول ،ارزامند و منطاق برعرف و درعین فلال بلرا شلخ

 ،خلانواده و جامعله

سودمند بلوده و بهلرههلا دو جاناله داشلته باشلد یکلی از نشلانههلا سلالمت روانلی
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اجتماعی وجود همین ارتااط هلا اجتملاعی اسلت داشلتن روابلط یلرم و صلمیمی بلا
انسانها دییر مناگ ایمنی و اعتماد ،رافتی و نسایش هلر انسلان ،سلازمان و جامعلها
است(سییمانزاده)81 :8811 ،
سازیار زناشویی وضعیتی استکله درنن زن و شلوهر در بیشلتر مواقلگ افسلاس
خوشاختی و رضایت از همدییر دارند سلازیار در ازدواج از ریلق عالقله متدابلل،
مراقات از یکدییر ،پذیرا ،درک یکدییر و ارضا نیازها ایجاد ملیشود(سلینهلا و
ماکرجک؛ به ندل از قائمیان)8811 ،
در این تحدیق سازیار زناشویی در سه بعد بررسی شده است( :رفتلار  -شلناختی
 عا ظی) رویکرد رفتار ( :داشتن مهارتها ارتاا ی مؤثر ،شرکت در امور تظریحیبه ور مشترک ،بحث نرام ،اخذ تصمیمها مهم به ور مشترک ،شیوه رفتار مناسل
با خانواده همسر ،همکار  ،قدردانی ،سازا ،توانایی مدابیه با استرسها و بحلرانهلا و
) رویکردشناختی( :شناخت هیجانها خود و همسر ،نیاهی داشتن از افساسات و
نیازهلا همسللر ،نیللاهی از تحریلفهللا شللناختی موللل اعتملاد متدابللل ،و نشللنایی بللا
مهللارتهللا فللل مسلل.یه و ) رویکللرد عللا ظی( :توانللایی برقللرار رابطلله دوسللتانه و
عاشدانه ،ابراز عالقه و بوسیدن همسر ،همدلی و صمیمیت با همسر ،تالادل افکلار مهلیج
و )
مبانی نظری

فریمودر راستا دیدیاه نظریهپردازان روابط فرد  ،معتدد اسلت کله تعلارضهلا
درون روانی فل ناشده خانواده مادأ ،کماکان در روابط صلمیمی کنلونی بلا همسلر یلا
فرزندان برونریز یا تکرار میشلوند در فدیدلت فریملو ( )8018ملدعی اسلت کله
کوشش (زوجین) برا فل تعارض درونی از ریق روابط بین فرد (موالاًَ ،انتداد شدید
شوهر از همسر به خا ر ناتوانی در کنار نمدن بلا انتظارهلا شلدیداًَ نامتناسل

شلوهر)

کانون اصیی انواع یرفتار هایی استکه در ازدواجها و خانوادههلا نلا نرام مشلاهده
میشود فریمو با کاوا این پدیلدههلا از ریلق مظلاهیم روانپویشلی و سیسلتمی میلان
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عوامللل شخصللی و اجتمللاعی نللوعی ارتاللاط مظهللومی بللر قللرار مللیسللازد(ییدنارگ و
ییدنارگ )850 :8811 ،یکی از نظریهها مهم در زمینه ازدواج و خانواده کله توجیله
مناسای برا روابط رضایتبخلش و بلالعکس ملیباشلد ،نظریله ماادلله اجتملاعی نلا
است او این نظریه پادااها وهزینهها موجود در تعاملها را مورد توجه قرار میدهد،
افراد به دناال ماادالت پاداا دهنده هستند و تالا کمتر را برا فظلپ هزینلههلا در
مدایسه با پادااها میکنند اکورمطالعههلا در موردکیظیلت تصلمیمییلر در خلانواده،
توجیه عیت و چیونیی تصمیمییر ازاین نظریهها استظاده نمودهاند این نظریه به ایلن
مطی

اشاره داردکه هرکس مناگ پول دانش ،استعداد ،عا ظه و داردکه برا پلاداا

مناس

با دییران از این منابگ استظاده میکند چنلین منلابعی ملیتوانلد منالگ قلدرت در

تصمیمییر زوجین باشد نظریه ماادله اجتماعی به لور یسلتردها بلرا کملک بله
زوجین در موقعیلتهلا تعلارض اسلتظاده ملیشلود اثلر درملانهلا موفلق زناشلویی
برفداکورساز جناهها پاداا دهنده روابط و به فداقل رساندن موانگ تأکید میکنلد
(زرین صدف)51 :8811 ،
یازدا اعتداد دارد اجتماعی نشدن هر فرد دستاورد مهارتهلا ارتالا ی اوسلت کله
پیشتر نموخته است سطح برخوردار افراد از این نوع مهارتها ملیتوانلد فراتلر رود
افراد دارا تلوان بلالدوه یسلتردها

بلرا درک و فهلم و ملورد افتلرام واقلگ شلدن،

محات ،راستیویی ،یشادهرویی و ارتااط بیشلتر بلا دییلران هسلتند بلا برخلوردار از
پیکرها دانش نظر الیوها مناس

و فرصتها بلیشلمار بلرا تجربله کلردن،

فرایند تکامل جناهها انسانی به میزان شایانی میتواند تسریگ شود(سلییمانزاده:8811 ،
 )80بر مانا تحدیقها یاتمن ( )8030ثاات و رضایت زناشویی ازتوانایی زوجها در
رفگ تعارضهایی که در همه ارتااطها ایجاد میشود نتیجه میییرد این مس.یه در تعلادل
بلین رفتلارهللا موالت و منظلی واقللگ شلده اسلت روا یللاتمن در بررسلی رفتارهللا
زناشویی محدود به روا پرسشنامها نمیشود و عالوه بلر روا پرسلشناملها از
روا مشاهده مستدیم (قرار دادن زوجها در شرایط معمول تعارضها و تمایلها و ثالت
رفتار ننها) و مصافاه نیز به خوبی استظاده میکند و سیس نتایج فاصلیه از رواهلایی
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ملیکنلد و نتیجله بله

دست نمده را یزارا میکند یاتمن مکالمهها و رفتارهلا زوجهلا را در یلک دامنله
هیجانی از قایل نظرت ،تحدیر،کج خیدی و تصدیق ،درجهبند وکدیذار میکند بله
نظریاتمن زوجها رضامند تعاملها مواتشان بیشتر از تعاملها منظیشان اسلت و
ثاات زناشویی زمانی بیشتر استکه نسات رفتارها موات به منظی کمتر از یک بله پلنج
است این زوجها تعارضها چهره و رفتار موات بیشلتر را در تعامللهلا شلان بله
نمایش مییذارند(پارکر ،0990 ،به ندل از مهاد )8811 ،یکی از مظلاهیم محلور در
نظریه بافتنیرکه توسط نیی مطرح شده است ،عاارت است ازضوابط اخالقی ارتااط
براساس این مظهوم ،انصاف و عدالت میان اعضا خانواده امر است پرنوسلان کله در
نن عالیق رفاهی هرعضو از سو دییلران بله رسلمیت شلناخته ملیشلود بلرا نمونله
زوجین باید نوعی بده بستان متدارن به وجود نورندکه فدو و مس.ولیتهلا هرکلدام
را در برابر دییر متعادل ساخته و از این رهیذر بنا ارتاا ی ننان فظپ شده و ادامله
یابد در مواقعیکه نیازها

رفین متعارض هستند ،چیز که در هلر رابطله یریزناپلذیر

است ،ننان باید بتوانند صادقانه و نزادانه بر سر این اختالف به توافق برسند بله صلورتی
که عدالت و انصاف در نن رابطه مجموعاًَ فظپ شود عوامییکه مسلیر شلکل و نزاد
عمل خانواده را تعیین میکنند عاارتنلد از :علدالت و نزاکلت مالفظله نیازهلا تملامی
اعضا خانواده وفادار  ،برابر  ،دوسوییی و تدابل مهربانی و مس.ولیت هدف اصلیی
درمان بافتنیر بهاود قابییت ارتاا ی اعضلا خلانواده و متعلادلسلاز پرداخلتهلا
عا ظی و تاادالت اعضا خانواده اسلت ویژیلی خلانوادههلا برخلوردار از کلارکرد
کارنمد عاارت است از توانایی توافق و مذاکره بر سر نلابرابر هلا و خصوصلاًَ توانلایی
فظپ افسلاس انصلاف و مسل.ولیت در تعامللهلایی کله بلا یکلدییر دارند(ییلدنارگ
وییدنارگ)68 :8811 ،
در رابطه با استدالل یای زنان از نظریهها مارکس و انییس و روشه استظاده شلده
است ،تابعیت زنان نه از ماهیت زیستشناختیشان که تغییرناپذیر انیاشته میشود ،بیکه
از تنظیمها اجتماعی سرچشمه میییرد که سا بدها نشکار و قابلل پیشلییر دارد و
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مانا رابطها تابعیت زنان در خانواده یذاشته شده است ،نهاد که بله درسلتی از نلام
التینی خدمتکار بریرفته شده است ،زیرا خانواده به همانسلان کله در جواملگ پیچیلده
وجود دارد در واقگ چیز نیست جز نظامی از ندشها مسیط و تحتتسیط ویژیلی-
ها اساسی خانواده در جوامگ غربی این است که بلر محلور یلک زوج زن و شلوهر و
فرزندانشان در چهارچوب یک خانوار وافد ساخته شده است؛ پدرتاارانه است ،یعنلی
تاار و مالکیت از ریق خط نسای مردانه انتدال مییابد ،پدرساالرانه است یعنلی اقتلدار
دردست رئیس و مرد خانواراست ،در چارچوب چنین نهلاد  ،بله ویلژه ماننلد خلانواده
اده متوسط کله زنلان در بیلرون خانله شلغیی ندارنلد و در نتیجله ازاسلتدالل اقتصلاد
محرومند ،زنان جزو متعیدات یا داراییها شخصی شوهرشان به شلمارمینینلد(ریتزر،
 )119 :8813به نظر روشه همراه با دیریونیهایی کله در سلاخت وکلارکرد خلانواده
درجامعه مدرن صورتیرفته ،موج

شده که پاییاه اجتماعی زنان نیز دیریون شود

صنعت و شهرنشینی به زنان این فرصت را داده اسلتکله در خلارج از خانله بله اشلتغال
بیردازند همچنین محیط شهر به زنان قال از ازدواج و ضمن نن کمک کلرده اسلت
و در جوامگ سنتی به دلیل سیطه مردساالر و فددان فرصلتهلا مناسل

نموزشلی

برا زنان ،ننها از بیسواد بیشتر نسات به مردان رنج میبرند(روشه)080 :8833 ،
فرضیه تحقیق

بین مهارتها رفتار زوجین و سازیار زناشویی رابطه وجود دارد
بین مهارتها شناختی زوجین و سازیار زناشویی رابطه وجود دارد
بین میزان استدالل یای زنان و سازیار زناشویی رابطه وجود دارد
بین سن زنان و سازیار زناشویی رابطه وجود دارد
سازیار زناشویی زنان شاغل براساس نشنایی قال ازازدواج متظاوت است
روش تحقیق

این تحدیق از نوع پیمایشی میباشد

11

بررسی رابطة مهارتهای اجتماعی با سازگاری ...
جامعه آماری ،نمونه آماری و شیوه نمونهگیری

جامعه نمار تحدیق فاضر را زنان  09-55سال شهر تاریز تشکیل میدهد که تعداد
ننها با مراجعه به سال نامه نمار سال  ،8815برابر بلا  11080نظلر بلوده اسلت فجلم
نمونه مورد نظر را با استظاده از فرمول کوکران به دست نوردهایمکه فجلم نمونله برابلر 818
نظر میباشد

Nt 2 . pq
44939  1/ 962  0 / 5  0 / 5
n
n

 381
Nd 2  t 2 pq
44939  0 / 052  1/ 962  0 / 5  0 / 5





ابزار اندازهگیری

برا سنجش رابطه بین متغیرها در تحدیق فاضر از پرسشنامله اسلتظاده شلد کله در
مجموع ا ز  50تشکیل شده بود  5سوال اول مربوط به سوالهلا زمینلها و  03سلوال
مربوط به متغیر وابسته از پرسشنامه نماده (اسیاینر) و 09سوال نن مربوط به سلوالهلا
متغیر مستدل که توسط محدق ساخته شده استظاده شد پرسشها به صورت سل.والهلا
بسته و باز و در مدیاسها اسمی ،فاصیها و رتاها

رح یردیدند و در نهایلت بلرا

سنجش متغیرها مستدل و وابسته با افتساب مجموع نمرات برا هر شخ

در رابطله

با متغیرها ذکر شده از یف لیکرت استظاده شده است
تعیین اعتبار ( )Validityابزار پژوهش و قابلیت اعتماد ()Reliability

درتحدیق فاضر از انواع موجود اعتاار ،اعتاار صور استظاده شده است پرسشنامله
بعد از رافی در اختیار متخصصین و اساتید عیلوم اجتملاعی و تعلداد از دانشلجویان
کارشناسی ارشد قرار داده شد و نظرها ننها در مورد تلکتلک یویلههلا جملگنور
یردید و در رح نهایی پرسشنامه اعمال یردید و پس از رفگ ندای

و نارسلاییهلا

موجود در پرسشنامه ،برا یردنور دادهها استظاده یردید برا اندازهییر قابییت
اعتماد نن نیز از تکنیک نلظا کرونااخ استظاده شده اسلت کله مدلدار نلظلا محاسلاه
شده برا هریک از مظاهیم بیش از  9/6به دست نمده است پایایی سوالهلا مربلوط
به سازیار زناشویی در زنان مورد مطالعه  α=9/0108به دست نمده است
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جدول شماره ( :)1پایایی سوالهای سازگاری زناشویی
متغیر
سازگاری

تعداد

میانگین

واریانس

کواریانس

همبستگی

ضریب آلفا

72

3/6644

1/4774

0/4461

0/6131

0/4643

زناشویی

روش تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحییل دادهها با استظاده از نرم افزار  88 SPSSانجام شده است نزمونها
هماسلتیی

فرضیه اول ،دوم ،سوم که در سطح فاصلیها  -فاصلیها اسلت از (ضلری

پیرسون) نزمون فرضیه چهارم در سطح فاصیها رتاها از (نزمون ضلری هماسلتیی
پیرسون) نزمون فرضیه پنجم که در سطح فاصیها

 -اسمی دوفالته میباشلد از ()Ttest

استظاده شده است
یافتههای تحقیق

جدول شماره (  :)2توزیع فراوانی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
فراوانی

درصد

درصد معتبر

متغیر

1

0.3

0.3

ضعيف ()72 -20

15

3.9

3.9

متوسط ()20 -22

184

48.3

48.3

خوب ()22 -100

181

47.5

47.5

کل

381

100.0

100.0

19

5.0

5.0

ضعيف ()72 -20

86

22.6

22.6

متوسط ()20 -22

208

54.6

54.6

خوب ()22 -100

68

17.8

17.8

کل

381

100.0

100.0

188

49.3

49.3

115

30.2

30.2

بد ()0 -72
مهارتهای
رفتاری

بد ()0 -72
مهارتهای
شناختی

بد ()0 -72
استقاللطلبی

ضعيف ()72 -20
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سازگاری
زناشویی

متوسط ()20 -22

57

15.0

15.0

خوب ()22 -100

21

5.5

5.5

کل

381

100.0

100.0

خيلي کم ()0 -70

7

1.8

1.8

کم ()70 -60

16

4.2

4.2

متوسط ()60 -40

60

15.7

15.7

زياد ()40 -00

182

47.8

47.8

خيلي زياد ()00 -100

116

30.4

30.4

کل

381

100.0

100.0

بله

155

40.7

40.7

خير

226

59.3

59.3

کل

381

100.0

100.0

آشنایی قبل
ازازدواج

جدول شماره( :)3آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب کجی

حداقل

حداکثر

سن زنان

381

31/11

7/31

0/17

20

33

مهارتهای رفتاری

301

26/42

17/72

-0/ 0 202

10/13

100

مهارتهای شناختی

301

41/30

12/64

-0/ 0 663

4/04

42/062

استقاللطلبی

301

37/32

73/04

0/231

0

100

سازگاری زناشویی

301

44/42

14/40

-1/700

6/21

44/702

همبستگی بین سازگاری زناشویی و سن زنان مورد مطالعه

بین این دو متغیر رابطه معکوس وجود دارد ،یعنی هر چه قدر سن فرد باالتر میرود،
از میزان سازیار زناشویی و کاسته میشود در بررسی رابطه سن ومیزان سازیار
زناشویی ،ازنزمون هماستیی پیرسون استظاده شدکه باتوجه به مددار ضری
پیرسون ( )-9/856میتوان یظت که بین دو متغیر ،هماستیی وجود دارد

هماستیی
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جدول شماره (:)1رابطه بین م یزان سن زنان وسازگاری زناشویی
ضريب همبستگي پيرسون

سازگاری

1

-.156

زناشویی

ضريب همبستگي پيرسون

سن

-.156

1

مقایسه تفاوت سازگاری زناشویی بر اساس آشنایی قبل از ازدواج

(نزمون  ،)T-Testنشان میدهد مددار  F=./381دارا

سطح معنیدار

 p=9/808است از این رو ،به لحاظ نماظی بین میانیین این دو یروه ،تظاوت معنی-
دار وجود دارد پس بین نشنایی قال از ازدواج و سازیار زناشویی در زنان مورد
مطالعه ،تظاوت معنیدار وجود دارد
جدول شماره ( :) 3آمارههای توصیفی آزمون تی تست متغیرهای
آشنایی قبل از ازدواج و سازگاری زناشویی
خطای معیار

آشنایی قبل از ازدواج

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بله

155

72.36

15.802

1.269

خير

226

68.34

17.591

1.170

سازگاری زناشویی

میانگین

جدول شماره ( :) 6آزمون تیتست دو گروه مستقل متغیر آشنایی
قبل از ازدواج و سازگاری زناشویی زنان مورد مطالعه
T-Test
برای بررسی واریانسها

آماره

سطح معني

F

داري

.738

.391

T-Test
برای بررسی میانگینها

t

درجه
آزادي

سطح
معنيداري
دو دامنه

اختالف

تفاوت

ميانگين

انحراف

4.01

1.761

با فرض
برابری
سازگاری
زناشویی

2.279

379

.023

واریانسها
با فرض
نابرابری
واریانسها

352.667 2.325

.021

4.01

1.726
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همبستگی بین مهارتهای رفتاری زوجین و میزان سازگاری زناشویی

از نن جا که سازیار زناشویی و نیز مهارتها رفتار زوجین در مدیاس فاصیه-
ا سنجیده شدهاند ،بنابراین از ضری
به مددار ضری

هماستیی پیرسون استظاده کردیم و نیز با توجه

هماستیی پیرسون ( )9/868میتوان یظت که بین دو متغیر ،هماستیی

موات و مستدیم وجود دارد ،یعنی هرچه قدر مهارت رفتار فرد بیشتر باشد ،میزان
سازیار زناشویی و نیز افزایش مییابد
جدول شماره ( :)7رابطه بین میزان مهارتهای رفتاری زوجین با سازگاری زناشویی
سازگاری زناشویی

مهارتهای
رفتاری زوجین

ضريب همبستگي پيرسون

1

.361

سطح معني داري يک دامنه

.

.000

ضريب همبستگي پيرسون

.361

1

سطح معني داري يک دامنه

.

.000

همبستگی بین مهارتهای شناختی زوجین و میزان سازگاری زناشویی

برا بررسی رابطه بین سازیار زناشویی زنان مورد مطالعه و میزان مهارتها
شناختی ننها ،از نزمون هماستیی پیرسون استظاده شده استکه با توجه به مددار
ضری

هماستیی پیرسون ( )9/181میتوان یظت که بین دو متغیر هماستیی موات

وجود دارد به عاارتی ،هرچه قدر مهارتها

شناختی زوجین بیشتر باشد ،میزان

سازیار زناشویی ننها نیز افزایش مییابد
جدول شماره ( :)8رابطه بین میزان مهارتهای شناختی زوجین با سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی

مهارتهای شناختی
زوجین

سازگاری زناشویی

مهارتهای شناختی زوجین

ضريب همبستگي پيرسون

1

.438

سطح معني داري يک دامنه

.

.000

ضريب همبستگي پيرسون

.438

1

سطح معني داري يک دامنه

.000

.
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همبستگی بین میزان استقاللطلبی و میزان سازگاری زناشویی

برا بررسی رابطه سازیار زناشویی و میزان استدالل یای زنان مورد مطالعه ،از
نزمون هماستیی پیرسون استظاده شده است سطح معنیدار ( )9/999نشان میدهد
که بین دو متغیر مذکور ،رابطه معنیدار و مستدیم وجود دارد و نیز با توجه به مددار
ضری

هماستیی پیرسون ( )9/081میتوان یظت بین سازیار زناشویی و استدالل-

یای زنان ،هماستیی موات وجود دارد یعنی هرچه میزان استدالل زنان در نمونه مورد
نظر ،بیشتر باشد و از توان تصمیمییر

باالیی برخوردار باشند ،میزان سازیار

زناشویی ننها نیز افزایش مییابد
جدول شماره ( :)9رابطه بین میزان استقاللطلبی زنان و سازگاری زناشویی
سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی

میزان استقالل
طلبی زنان

ضريب همبستگي پيرسون

1

سطح معني داري يک دامنه

.

.000

ضريب همبستگي پيرسون

.218

1

سطح معني داري يک دامنه

.000

.

.218

میزان استقاللطلبی زنان

بحث و نتیجهگیری

رابطة مهارتها اجتملاعی (فرضلیههلا رفتلار  -شلناختی ) بلا میلزان سلازیار
زناشویی زنان موردمطالعه درارتااط با این فرضیهها ،تیظیدی از نظریهها هومنز،یلازدا،
نیی ،فریمو ،نا ویاتمن استظاده شده که همیی بر ندلش مهلارتهلا اجتملاعی در
زندیی تأکیدکردهاند و بر این باور بودهاندکه همین کنشها متدابل است کله جامعله
را میسازد و هرکس این مهارتها را نملوزا دیلده باشلد در نینلده فلرد اجتملاعی
خواهد بود از نظر بوزورمنی -نیی در بین زوجلین بایلد نلوعی بلده بسلتان متدلارن بله
وجود نورندکه فدو و مس.ولیتها هرکدام را در برابر دییر متعلادل سلاخته و از
این رهیذر بنلا ارتالا ی ننلان فظلپ شلده و ادامله یابلد و از دیلدیاه هلومنز ،رفتلار
اجتماعی به عنوان یک تاادل فعالیت میموس یا غیرمیموس وکم و بیش پلاداا دهنلده
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یا غرامتنمیز میلان دسلت کلم دو شلخ
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 ،ملیباشلد هلومنز معتدلد بودکله انسلانهلا

اجتماعیاند و بخش چشمییر از وقتشان را درکنش متدابل با همدییر صرف ملی-
کنند هومنز در قضایا بنیاد خودکه همین قضایا مانلا نظریله تالادلیاا را دربلاره
رفتار اجتماعی تشکیل میدهند تأکید بلر ایلن نظریله داردکله هلر رفتلار کله پلاداا
بیشتر برا فرد به دناال داشته باشدکه و یا نن فلرد معتدلد باشلدکه چنلین پاداشلی در
انتظار اوست افتمال اینکه نن رفتار از فلرد سلر بزنلد بیشلترخواهد بلود(ریتزر:8831 ،
)101
فریمو نیز در راستا دیدیاه نظریهپردازان روابط فرد معتدد است که تعارضهلا
درون روانی فل ناشده خانواده مادأ کماکلان در روابلط صلمیمی کنلونی بلا همسلر یلا
فرزندان برونریز یا تکرار ملیشلوند در فدیدلت فریملو ( )8018ملدعی اسلت کله
کوشش زوجین برا فل تعارض درونی از ریق روابط بینفرد (موالًَ) انتداد شلدید
شوهر از همسر به خا ر ناتوانی در کنلار نملدن بلا انتظارهلا شلدید اا نامتناسل شلوهر
کانون اصیی انواع یرفتار هایی است که در ازدواجها و خانوادهها نلا نرام مشلاهده
میشود فریمو با کاوا این پدیدههلا از ریلق مظلاهیم روانپویشلی و سیسلتمی میلان
عوامل شخصی واجتماعی نوعی ارتااط مظهومی برقرارمیسازد(ییدنارگ وییدنارگ،
)850 :8811
از نظر نا یکی از نظریهها مهم در زمینه ازدواج وخانواده که توجیه مناسای بلرا
روابط رضایتبخش و بالعکس میباشد ،نظریه ماادله اجتماعی نا است او این نظریه
پادااها و هزینهها موجود در تعاملها را مورد توجه قلرار ملیدهلد ،افلراد بله دنالال
ماادالت پاداا دهنده هسلتند و تلالا کمتلر را بلرا فظلپ هزینلههلا درمدایسله بلا
پادااها میکنند(زرین صدف)51 :8811 ،
یاتمن هم در ملورد تعامللهلا زناشلویی ایلن نتیجله را مطلرح سلاخت کله وقتلی
مکالمهها و رفتارها زوجها را در یک دامنه هیجانی از قایل نظرت ،تحدیلر،کج خیدلی
و تصدیق ،درجهبند وکدیذار میشوند زوجها رضلامند تعامللهلا موالتشلان
بیشتر از تعاملها منظیشان است الیو تاادل اجتماعی تعاملل زناشلویی چنلین ملی-
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پنداردکه وقتی افراد روابطی صمیمانه برقرار میکنند فدط تا زمانیکله رابطله بله انلدازه
کافی با توجه به پادااها و هزینهها رضایتبخش باشلد نن را فظلپ ملینمایلد(تییوت
وکیی8050 ،؛ به ندل از مهاد )8811 ،نتایج نزملون ضلری هماسلتیی پیرسلون بلرا
سنجش فرضیه رابطه بین میزان مهارتها شلناختی و رفتلار و سلازیار زناشلویی،
نشان میدهد بین متغیرها مهارتها رفتار و سازیار زناشلویی و هلمچنلین بلین
مهارتها شناختی و سازیار زناشویی هماستیی موات وجود دارد به عالارتی ،هلر
چه قدر مهارتها شناختی و رفتار فرد بیشتر باشد ،میزان سازیار زناشلویی ننهلا
نیز افزایش مییابد و نتایج تحدیق فاضر همسو بلا یافتلههلا رضلازاده ( ،)8813هلد
برازنللده و همکللاران ( ،)8818مهررضللا ( ،)8816فللاجی ابللولزاده ( ،)8818شللعاانی
( ،)8815مهررضللا و همکللاران ( ،) 8813فتحللی و همکللاران ( ،)8818کللارنی (،)8003
برادبور ( ،) 0999شارلین و همکاران ( ،) 0999جانسون () 0995است
رابطه بین میزان استدالل یای زنان با میزان سازیار زناشویی زنان مورد مطالعله در
این فرضیه از نظریهها مارکس و انییس و روشه استظاده شده است به نظرملارکس و
انییس اقتدار در دسلت ملرد خلانوار اسلت درچلارچوب چنلین نهلاد بله ویلژه ماننلد
خانواده اده متوسلط کله زنلان در بیلرون خانله شلغیی ندارنلد و در نتیجله از اسلتدالل
اقتصاد محرومند زنان جزو متعیدات یا دارائیها شخصی شوهرشلان بله شلمار ملی-
نیند به نظر روشه همراه با دیریونیهایی که در ساخت وکلارکرد خلانواده درجامعله
مدرن صورتیرفته ،موج

شده که پاییاه اجتماعی زنان نیز دیریون شود صنعت و

شهرنشینی به زنان این فرصت را داده استکه در خارج از خانه به اشتغال بیردازند هم-
چنین محیط شهر به زنان قال از ازدواج و ضمن نن کمک کلرده اسلت و درجواملگ
سنتی به دلیل سیطه مردساالر و فددان فرصلتهلا مناسل

نموزشلی بلرا زنلان،

ننها از بیسواد بیشتر نسات به مردان رنج میبرند(روشله )080 :8833 ،بلر اسلاس
نتللایج نزمللون هماسللتیی پیرسللون ،بللین سللازیار زناشللویی و اسللتدالل یاللی زنللان،
هماستیی موات وجود دارد بنلابراین بلین اسلتدالل زنلان و میلزان سلازیار زناشلویی
رابطه معنادار وجود دارد

17

بررسی رابطة مهارتهای اجتماعی با سازگاری ...

مدایسه سازیار زناشویی براساس سابده نشنایی قال از ازدواج زنلان ملورد مطالعله
یافتهها فاصل از این فرضیه ،همسو با یافتهها افمد و همکاران ( ،)8811موفد و
همکاران ( )8815میباشد و قابل کاربرد به جامعه نمار میباشد بنابراین رابطه معنی-
دار بین سابده نشلنایی قالل از ازدواج و میلزان سلازیار زناشلویی وجلود دارد یعنلی
کسانیکه سابده نشنایی قال از ازدواج داشتهاند میزان سازیار زناشویی بیشتراست
رابطه بین سن زنان و میزان سلازیار زناشلویی زنلان ملورد مطالعله سلن بله دالیلل
متعدد میتواند ندش تعیینکنندها در سازیار زناشلویی زوجلین داشلته باشلد زیلرا
افراد در سنین مختیف نیازمند ها متظاوتی دارند و از تلوان متظلاوتی بلرا بلرنوردن
نیازها خود برخوردارند و قریحه ننها در ول عمرمتحول میشود در ایلن پلژوهش
رابطه معنیدار بین سن زنان و میزان سازیار زناشویی وجود دارد
پیشنهادهای پژوهشی

-8

ارتدا سطح نیاهی زنان نسات به کسل

مهلارتهلا رفتلار و

شناختی و اعمال ننها در زندیی زناشویی
-0

شناسایی عوامل کاهش دهنده رضایت زناشویی

-8

سنجش میزان سازیار زناشویی از ریق عواملل دییلر ازجمیله

ویژییها شخصیتی ،هوا هیجلانی ،یلرایشهلا ملذهای ،ندلش عواملل
اقتصاد و
-1

شناسایی عوامییکه باعث میشوند اسلتدالل ملالی و فکلر

زنلان،

عییالخصوص زنان شاغل در فد بسیار پایین باشد
پیشنهادهای کاربردی

 -8نموزا مهارتها همسریزینی و شیوهها موفدیلت در زنلدیی زناشلویی از
ریق کت
-0

درسی در دبیرستانها و مراکز دانشیاهی

فراهمکردن امکانات نموزشی راییان به منظورنشنایی با مهارتها رفتلار
و ارتاا ی با همسر برا جوانانیکه در نستانه ازدواج قراریرفتهاند
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-8

ایجللاد فضللاها ورزشللی و تظریحللی مخصللوص بللانوان کلله بتواننللد روفیلله
شادکامی را در زندیی فظپ کنند
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