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Abstract 
Background & Objective: Family is the basis of the great human community and has a fundamental role in the strength of social relations and 

growth of every member of the community. Levi considers the family as a social unit on which marriage is formed. One of the most critical 

factors that affects the survival and growth of the family is healthy relationships based on couples' consistency and understanding. Marital 
adjustment is one of the most critical factors affecting the family and family life is formed by the interactions of everyday life of a husband and 

wife. Of course, what is essential in marriage is marital satisfaction; therefore, the study of factors affecting marital satisfaction is significant. 
The purpose of this research is a comparison of the effectiveness of social problem-solving skills training method for increasing the level of 

adaptability and marital satisfaction in incompatible couples. 

Methods: This research was a semi-experimental study using a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the 
study consisted of 12 couples referring to counseling centers in Ardebil under the supervision of the psychological system during the years 2017-

2018 for solving marital conflicts and problems. Qualified couples randomly assigned to two social test problem-solving groups (6 couples) and 
a control group (6 couples). The first group received social problem solving, and the second group did not receive any training. Two 

questionnaires were used to collect data. Compliance and Family Connectivity Scales that the of the present scales were reported 0.74 reliability 

for the dimension of integration by Cronbach's Alpha and 0.75 reliability for the compliance dimension by Mazaheri and other colleagues. And 

Enrique's Marriage Consultation Standard Questionnaire that the internal correlation of this test has been reported 0.93 for the long form, and 

0.95 for the short way by Soleimanian and also Ellson et al. have reported that Cronbach's alpha coefficient for this questionnaire was 0.92 and 
its reliability based on the internal consistency method, Cronbach's alpha is 0.85. The statistical method used in this study was the descriptive 

and inferential and multivariate analysis of variance (MANOVA) used to analyze the hypotheses, and also data were analyzed using SPSS 

software. 
Results: According to the results of the Kolmogorov-Smirnov test (K-S), the significance level for research variables is larger than the error 

value of 0.05. (Adaptability (0.086) and marital satisfaction (0.201)). So these variables have a normal distribution. The results of multivariate 
analysis of variance analysis in maladaptive couples showed that the amount of Lambda-Wikis is 0.043, which is significant (p<0.001) - 

according to the results of multivariate analysis of variance, adaptability and about the value of F=7.3, also considering that the significance 

level of the test error for the confidence level 0.99 is less than 0.001. Therefore, it can be said that the teaching of the social problem-solving 
method increases the adaptability of incompatible couples. According to the results of multivariate analysis of variance analysis, marital 

satisfaction, and about F=26.67 and also considering that the significance level of the test error for the confidence level 0.99 is less than 0.001. 
So, it can be said that teaching social problem-solving method increases marital satisfaction in maladaptive couples. Finally, the results showed 

that there is a significant difference between the two groups of social problem-solving intervention and the control group in the difference 

between the pre-test and post-test scores of adaptability and marital satisfaction (p<0.001). So the results indicated that social problem solving 
as a cognitive strategy could be effective in the emergence of couples' emotional responses thus, teaching social problem-solving skills could 

have a positive effect on the degree of adaptation and marital satisfaction of maladaptive couples. 

Conclusion: The results clearly showed that social problem-solving skills training caused couples to become more intimate, and this educational 

intervention program has been effective in improving marital intimacy. In the final explanation of the results, it can be concluded that the social 

problem-solving skill method has a significant effect on increasing the level of adaptability and marital satisfaction in maladaptive couples. 
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1 

  .۹۰:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی شپژوه مقاله 1۳۹۷ اسفندماه برخط انتشار 

 

 تیرضا و یریپذانطباق زانیم شیافزا بر یاجتماع مسئلهحل مهارت آموزش یاثربخش یبررس
 **ناسازگار نیزوج در ییزناشو

 ۳یمانینر محمد ،۲زادهیموس توکل* ،1مشهدلو یبخش محمد

 سندگانینو حاتیتوض

 ران؛یا ل،یاردب ،یاسالم آزاد شگاهدان ل،یاردب واحد ،یشناسروان گروه ،یعموم یشناسروان یدکترا یدانشجو. 1
 ؛ رانیا ل،یاردب ،یاسالم آزاد دانشگاه ل،یاردب واحد ،یشناسروان گروه ،یشناسروان یتخصص یدکترا. ۲
 .رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یشناسروان یتخصص یدکترا. ۳

 .یسشناروان گروه ،یاسالم آزاد دانشگاه ل،یاردب: *آدرس نویسندۀ مسئول
 tavakol.mousazadeh@gmail.com  رایانامه:*

 1۳۹۷ آبان 1۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷وریشهر۵ تاریخ دریافت:

 .باشدیم یاسالم آزاد دانشگاه ل،یواحداردب ،یشناسروان گروه از مشهدلو یبخش محمد یعموم یشناسروان یتخصص یدکتر رسالٔه از برگرفته مقاله، نیا**

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 ییزناشو یسازگار مفهوم نیب نیا در. کندیم فایا یمهم نقش فرد رشد مراحل یتمام در که است یاجتماع-یعاطف واحد نیتربادوام حالنیعدر و نیتریاساس خانوادههدف: 
 یاجتماع مسئلٔهحل مهارت آموزش یاثربخش یبررس پژوهش، نیا یااجر از هدف. است داده اختصاص خود به ییزناشو و یخانوادگ ارتباطات مطالعه در را یابرجسته گاهیجا
 .بود ناسازگار نیزوج در ییزناشو تیرضا و یریپذانطباق شیافزا بر

 سال در یشناسروان نظام نظارت تحت لیاردب شهر مشاورٔه مراکز به ییزناشو تعارضات و مشکالت حل جهت که بود یزوج 1۲ شامل پژوهش یآمار جامعٔه: یبررسروش
 نیا در. شدند یدهیجا( زوج ۶) گواه گروه و( زوج ۶) یاجتماع مسئلٔهحل مهارت شیآزما گروه دو در یتصادف روش به طیشرا واجد نیزوج. بودند کرده مراجعه ۹۷-۹۶
 . شد استفاده SPSS-22 افزارنرم و( مانوا) رٔهیچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون از لیتحلوهیتجز یبرا پژوهش

 یمعنادار تفاوت ییزناشو تیرضا و یریپذانطباق آزمون،پس -آزمونشیپ یهانمره تفاضل در گواه گروه و یاجتماع مسئلهحل مداخلٔه گروه دو نیب که داد نشان جینتا: هافتهای
 . بود مؤثر ناسازگار نیزوج ییشوزنا تیرضا و یریپذانطباق زانیم شیافزا در یاجتماع مسئلٔهحل مهارت آموزش نیهمچن(. p>۰٫۰۰1) دارد وجود
 نیا و دارد یمثبت ریتأث ناسازگار نیزوج در ییزناشو تیرضا و یریپذانطباق زانیم شیافزا یرو بر یاجتماع مسئلٔهحل مهارت روش که نمود روشن مطالعه نیا جینتا گیری:نتیجه
 .است مؤثر ییزناشو تیمیصم شیافزا و بهبود در یآموزش مداخلٔه برنامٔه

 .ناسازگار نیزوج ،ییزناشو تیرضا ،یریپذانطباق ،یاجتماع مسئلهحل مهارتها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
شر بزرگ جامعه یبنا سنگ خانواده  یداریپا در که رودیم شماربه یب
 یاسدداسدد ینقشدد یدارا آن، یاعضددا از کیهر رشددد و یاجتماع روابط
 اسددددا  که اسددددت یاجتماع یواحد خانواده «یلو» نظر از. اسددددت
 مهم ازدواج در آنچه(. 1 از نقل به) باشدددددیم ازدواج آن یریگشددددکل
ست، ضا ا شو تیر ضع و ییزنا ست یتیو  در شوهر و زن آن، در که ا

 در گریهمد از تیرضددا و یخوشددبخت از یناشدد یاحسدداسدد مواقع شددتریب
 ییزناشددددو تیرضددددا از که یفیتعر در(. ۲) دارند یفردانیم تعامالت
صر پنج شده شمرده آن یبرا مهم یژگیو و عن : از عبارتند که دهیگرد بر
 یریگشددددکل باعث دارد احتمال که یمسددددا ل در نیزوج توافق( الف

 انیب( ج مشددددتر ؛ یهاتیفعال و قیعال( ب گردد؛ یحاد مشددددکالت
( د ن؛یزوج نیب دوجانبه اعتماد وجود و عالقه و عشق احسا  مداوم
 و شددوهر و زن نیب در بودنیشدداک و یمندهیگال از یکمتر زانیم وجود
 و تنها بودن،بدبخت احسددددا  به راجع اند  یناراحت و تیشددددکا( ه

 یمهم یهامؤلفه از یکی رونیازا(. ۳) بودن خاطردهیرنج بودن،یمنزو
 روابط وجود است، رگذاریتأث خانواده رشد و بقا ،یداریپا زانیم بر که

 تفاهم و یریپذانطباق ،یسددازگار بریمبتن و نیزوج نیب سددالم دوجانبٔه
ست شو یسازگار. ا س عوامل از ییزنا  خانواده بر اثربخش و مؤثر اریب
 نیزوج روزمرٔه و دوجانبه تعامالت انیجر در یخانوادگ یزندگ و است
 به معنادهنده یاصدددل عامل عنوانبه تعامالت نیهم و ردیپذیم شدددکل
 خانواده یاعضا انتظارات حدود و شودیم محسوب یخانوادگ یزندگ
 ابعاد از یاریبس بر ییزناشو یسازگار(. ۴) کندیم نیمع گریهمد از را

 ییسزابه ریتأث یروان سالمت جمله از نیزوج یاجتماع و یفرد یزندگ
 شددبکٔه ریاخ یهاشددرفتیپ و تحوالت آورسددرسددام شددتاب(. ۵) دارد

 و یاجتماع عیسددددر راتییتغ و یانسددددان ارتباطات دٔهیچیپ و گسددددترده
 و نیزوج یسددازگار و سددازش سددر بر را یادهیعد مشددکالت یفرهنگ
 یخانوادگ اختالفات یباال آمار. اسدددت کرده جادیا خانواده افراد گرید
 یتینارضدددددا و یریپذانطباق عدم وجود انگریب ریاخ دهٔه در طالق و

 سددددٔهیمقا و یابیارز نیهمچن(. ۶) اسددددت نیزوج انیم در ییزناشددددو
 یهازوج و ییزناشدددو یزندگ از یراضددد یهازوج انیم خانواده کارکرد
 هر نداشتن ییآشنا که دهدیم نشان طالق حال در و یزندگ از یناراض
 یهانقش رشیپذ و یشددددنداختروان یهامهدارت با نیزوج از کید

 یریچشمگ نقش طالق و یناسازگار به هازوج دادنسوق در یخانوادگ
 (. ۷) دارند
 یمتعدد عوامل که است آن از یحاک شدهانجام پژوهش کی یهاافتهی
 عوامل ازجمله گذارد،یم ریتأث ییزناشددددو تیرضددددا و یریپذانطباق بر
 عنوانبه ،1یاجتماع مسددددئلٔهحل. اسددددت مسددددئلهحل مهارت رگذاریتأث
 در شخص که گرددیم یتلق خود به معطوف یرفتار-یشناخت ندیفرا
 انیجر در که یخاصدد نیآفرمشددکل یهاتیموقع یبرا کندیم تالش آن
 را سددددازگارانه و بهتر یهاحلراه گرددیم روروبه هاآن با روزانه یزندگ
 مسدددئلهحل ندیفرآ  شدددده،انیب فیتعر طبق. دینما کشدددف و یبررسددد
 یهاحلراه که دهیگرد محسوب ارانهیهوش و مجدانه دار،هدف یتیفعال

                                                      
1 Social Problem Solving 
2 Positive problem Orientation 
3 Negative problem Orientation 

لهحل یبرا را بالقوه و اثربخش  و دهدیم قرار افراد اریاخت در مسددددئ
عث کان شیافزا با خاب ام  یهاحلراه نیب از مؤثر یهاحلراه انت
 (. ۸) شودیم مختلف
صل جینتا قیتلف با محققان از یگروه  یهاافتهی و هاهینظر مرور از حا
 که ییهاپژوهش و یاجتماع مسدئلٔهحل خصدوص در گذشدته یپژوهشد
(. ۹) دادند گسدددترش را یاجتماع مسدددئلهحل یالگو بودند، داده انجام
 ،یابیجهت به مربوط آن بُعد دو که شودیم متمرکز بُعد پنج بر الگو نیا
سئله مثبت یابیجهت یعنی سئله یمنف یابیجهت و 2م ستند؛ 3م  سه ه
 سددبک شددامل و هسددتند مسددئلهحل یالگوها ای هاسددبک آن گرید بُعد
 6یاجتناب سددددبک و 5یدقتیب-یتکانشدددد سددددبک ،4یمنطق مسددددئلهحل
 ابعاد یمنطق مسدددئلٔهحل سدددبک و مسدددئله مثبت یابیجهت. شدددوندیم
 -یتکانشدد سددبک مسددئله، یمنف یابیجهت و بوده سددازنده مسددئلهحل
 هسددتند نامناسددب کارکرد با مسددئلهحل ابعاد یاجتناب سددبک و یدقتیب
(1۰ .) 

 رندٔهیدربرگ و اسددت یزشددیانگ یامؤلفه اسدداسدداً مسددئلهحل یریگجهت
 داریپا نسدددبتاً یشدددناخت-یجانیه یهاطرحواره از یامجموعه به عمل
 ییتوانا نیهمچن و فرد کی افتٔهیمیتعم احسددداسدددات و افکار که اسدددت
 مسددددئله مثبت یابیجهت. کندیم منعکس یزندگ در را او مسددددئلهحل
 و کوشددش ،یخودکارآمد مسددا ل، بودنحل قابل به فرد باور از یبازتاب

 یمنف یابیجهت اما اسددت؛ مسددا ل حل به یشددخصدد تعهد و مداومت
 مشددددکالت، و مسددددا ل زبودنیدآمیتهد دربارٔه فرد باور کنندٔهمنعکس

 یبرا کم تحمل و مسا ل حل هنگام شدن ناکام ف،یضع یخودکارآمد
 (. ۹) است یناکام
 منطق به که اسددت مسددئلهحل سددازندٔه ابعاد از یکی یمنطق مسددئلٔهحل

گاهانه سب کاربرد و افتهینظام و آ  سازگارانه مسئلٔهحل یهامهارت منا
 خرده شددددامل یمنطق مسددددئلهحل مهارت. کندیم اشدددداره کارآمد و

هارت کل، فیتعر یهام فاوت، یهاحلراه ارا ٔه و دیتول مشدددد  مت
 و آن یامدهایپ قیدق ینیبازب و نظارت و حلراه یاجرا ر،یگمیتصددددم
 و یمنف بُعد یدقتیب-یتکانشدد سددبک(. 11) شددودیم حلراه یابیارز

 کاربردنبه یبرا فعاالنه یهاتالش با که اسددددت مسددددئلهحل ناکارآمد
 بدده هدداتالش نیا امددا اسددددددت، همراه متفدداوت فنون و راهبردهددا
تاب، ،یاطیاحتیب بودن،یتکانشدددد  و ینیبازب و کار ناقص انجام شدددد
 نیا که یافراد. شددددودیم منجر حلراه یامدهایپ بر نامناسددددب نظارت
 ؤهیشددددبه و رندیگیم نظر در را یمعدود یهاحلراه دارند، را سددددبک
 (. 1۰) کنندیم استفاده خود ذهنبهدهیرس دٔهیا نیاول از یتکانش
 که اسددت مسددئلهحل یهاسددبک از یگرید بُعد یاجتناب سددبک باالخره،
 ای بودنمنفعل مسامحه، و رفتنباطفره و است نامناسب کارکرد یدارا
 نمرٔه بُعد نیا در که یافراد. شودیم مشخص یوابستگ و تیفعال عدم
 آن از مسددئله با شدددنمواجه یجابه دهندیم حیترج رند،یگیم یشددتریب

ناب ند اجت ند قیتعو به را حل راه داکردنیپ و کن نداز نان. ا  منتظر آ
سئله تا شوندیم  تیمسئول کنندیم تالش و شود حل گرانید توسط م
سا ل حل  طورهمان نیبنابرا ؛(1۲) ندازندیب گرانید دوش به را خود م

4 Rational problem solving 
5 Impulsivity-carelessness style 
6 Avoidance- Style 
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۳ 

 در ییزناشددو یسددازگار و نیزوج تفاهم شددد عنوان فوق مطالب در که
 تعامالت نیهم و کندیم فایا را ییسددددزابه نقش خانواده یبقا و دوام

 یزندگ مختلف ابعاد بر و دهیبخشدد معنا یخانوادگ یزندگ به که هسددتند
 جینتا گرید ییسددو از. گذاردیم ریتأث یروان سددالمت جمله از مشددتر 
س یهاپژوهش و قاتیتحق سا ل حوزٔه در شدهیبرر شتر  یزندگ م  م

 و یخانوادگ اختالفات یباال آمار که بودند مهم نیا یایگو ییزناشددددو
 یتینارضددددا و یریپذانطباق عدم وجود نشددددانگر ریاخ دهٔه در طالق
 از کی هر نداشددتن ییآشددنا نیهمچن. اسددت نیزوج انیم در ییزناشددو
 در یخانوادگ یهانقش رشیپذ و یشدددناختروان یهامهارت با نیزوج
 و دارد یریچشددددمگ نقش طالق و یناسددددازگار به هازوج دادنسددددوق
 داشددته یآلدهیا و موفق ازدواج که هسددتند دواریام که ییهازوج یزندگ
گاه لیدلبه باشددند  بدون و سددرد یارابطه به یزندگ یهامهارت از یناآ
 از هدف شدددهعنوان مطالب به توجه با لذا. شددودیم یمنته تیمیصددم
 مسددددئلٔهحل مهارت آموزش یاثربخشدددد یبررسدددد پژوهش، نیا یاجرا

 نیزوج در ییزناشو تیرضا و یپذبرانطباق زانیم شیافزا بر یاجتماع
 . بود ناسازگار

 یبررس روش 2
 با آزمونپس -آزمونپیش) آزمایشینیمه طرح نوع از حاضر پژوهش
 تمامی شامل حاضر پژوهش آماری جامعٔه .بود (گواه و آزمایش گروه

 مراکز به زناشویی تعارضات و مشکالت حل جهت که بود زوجینی
 ۹۶-۹۷ سال در شناسیروان نظام نظارت تحت اردبیل شهر مشاورٔه
 که داوطلبانی بین از فراخوان اعالم از پس طرح این در .کردند مراجعه
 1۲ ،ندبود جلسات در ورود شرایط واجد و طرح در حضور خواهان
 و زناشویی رضایت پرسشنامٔه در را نمرات کمترین که زوج
 ناسازگارتری زناشویی وضعیت و کردند کسب خانوادگی پذیریانطباق
 درمانیروان و مشاوره یهاگروه در کهازآنجایی .شدند بانتخا ،داشتند
 یاعضا تعداد (.1۳) نباشد نفر 1۲ تا 1۰ از بیش گروه اندازٔه است بهتر
 زوجینی بین زا .دانست مناسب توانمی حاضر پژوهش در را هاگروه
 در طورهمین و بودند مشتر  زندگی قٔهساب سال ۵ حداقل دارای که

 ۶ تصادفی گمارش روش با داشتند رقرا سال ۵۵ تا ۲۶ سنی محدودٔه
 .یافتند اختصاص گواه گروه عنوانبه نفر ۶ و آزمایش گروه عنوانبه نفر
 تمامی در حضور ،بودنطالق متقاضی ،مطالعه به رودو شرایط دیگر از

 طول در یفرد مشاورٔه خدمات دریافت عدم و درمان پایان تا جلسات
 و پزشکیروان یداروها مصرف .بود درمانی جلسات در شرکت
 روش .شد گرفته نظر در مطالعه از افراد خروج شرط نیز گردانروان
 آمار و توصیفی آمار سطح دو در پژوهش این در شدهاستفاده آماری

 انحراف و میانگین ،فراوانی توزیع جداول از که طوریبه .بود استنباطی
 از فرضیات تحلیلوتجزیه برای همچنین و هاداده توصیف برای معیار
 جهت همچنین .شد استفاده (مانوا) چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون
 برای و اسمیرنفموگروفکل آزمون از هاداده توزیع بودننرمال بررسی
 متغیرهای کوواریانس-واریانس ماتریس همگنی فرضپیش بررسی
 .شد استفاده باکس آزمون از شدهمطالعه هایگروه در پژوهش

                                                      
1- Family Adaotionility And Cohesion Evalution Scale 
2- David h olson 

 اهداف بیان از اعم ،الزم اخالقی موارد تمامی که است ذکربهالزم
 ماندن محرمانه زمینٔهدر زوجین به دادناطمینان ،رازداری ،پژوهش

 عدم صورت دربرای انصراف  زوجین گذاشتن آزاد ،هاآن العاتاط
 . همچنینشد  هارا گانکنندشرکت به موارد سایر و به ادامه کار تمایل
 شرح که گردید ریزیبرنامه کنندگانشرکت برای آموزشی جلسات
 شده آورده 1 جدول در اجتماعی مسئلهحل مهارت آموزش جلسات
  .است
 مقیا  از دهاخانو وریکنش ارزیابی جهت حاضر پژوهش رد

 این .شد استفاده (FACES-3) 1خانوادگی پیوستگی و پذیریانطباق
 و است شده تهیه و طراحی خانواده وریکنش ارزیابی منظوربه مقیا 
 این .است خانواده ساختار گیریندازها برای پرکاربرد هایمقیا  از

 است خانوادگی پیوستگی و پذیریانطباق تجدیدنظر سومین که مقیا 
 یعنی «سرکامپلکس» الگوی اصلی عدبُ دو گیریاندازه منظوربه
 (1۴) همکاران و ۲السون توسط خانواده «پذیریانطباق» و «پیوستگی»

 ۵ تا 1 از اییتپنج لیکرت مقیا  براسا  که است شده طراحی
 سؤال ۲۰ شامل ،خودگزارشی ایپرسشنامه ابزار این .نداهشد کدگذاری
 در پذیریانطباق نیز سؤال 1۰ و پیوستگی ،آن سؤال 1۰ که است
 ،آزمون این سنجیروان هایویژگی درخصوص و سنجدمی را خانواده
 ۰٫۶۲ پذیریانطباق عدبُ برای و ۰٫۷۷ پیوستگی عدبُ برای اعتماد
 ،همکاران و مظاهری پژوهش در همچنین (.1۴) است شده رشگزا
 ۰٫۷۴ پیوستگی عدبُ برای کرونباخ آلفای توسط حاضر مقیا  عتمادا
  (1۵) آمد دست به ۰٫۷۵ پذیریانطباق عدبُ برای و

 برای :کوتاه فرم «۳انریچ» زناشویی مندییترضا استاندارد پرسشنامٔه
 کوتاه فرم .گردید استفاده انریچ مٔهپرسشنا از ،4زناشویی رضایت بررسی

 الؤس ۴۷ یدارا که است شده هیته (1۶) انیمانیسل توسط ا یمق نیا
 ای زامشکل بالقؤه هاینهیزم یابیارز رمنظوبه پرسشنامه نیا است.
 .رودمی کار به ییزناشو رابطٔه یپربار و قوت هاینهیزم ییشناسا

 به را فوق پرسش ۴۷ ،طمرتب هایپرسش بندیدسته با سلیمانیان
 ،تعارض حل ،دوتایی ارتباط ،شخصیتی موضوعات شامل: مؤلفه۹

 ،فرزندپروری ،جنسی رابطٔه ،فراغت اوقات هایفعالیت ،مالی مدیریت
 هر که اندکرده تفکیک مذهبی گیریجهت و دوستان و اقوام با ارتباط
 .گیرندمی اندازه را زناشویی رضایت از خاصی عدبُ هامؤلفه این از یک
 فرم یبرا را آزمون این یدرون یهمبستگ انیمانیسل بار نیاول رانیا در
 (.1۶) است کرده گزارش و محاسبه ۰٫۹۵ کوتاه فرم یبرا و ۰٫۹۳ بلند
 پرسشنامٔه ییروا اینفیشر ،چیانر پرسشنامٔه ییروا محاسبٔه یبرا
 هخانواد ابزارسنج یزوج یسازگار پرسشنامٔه با را ییزناشو تیرضا
 توسط که دیگر پژوهشی در نیهمچن (.1۷) آورد دست به درصد۹۲

 و یخانوادگ تیرضا یهاا یمق با ا یمق نیا یافت انجام مهدویان
 بیضر که داد نشان جینتا .شد همبسته یزندگ از تیرضا ا یمق

 با و ۰٫۶۰ تا ۰٫۴1 از یخانوادگ تیرضا با پرسشنامه نیا یهمبستگ
 ییروا نشانه که است ۰٫۴1 تا ۰٫۳۲ از یزندگ از تیرضا یهاا یمق
 توسط یاصل فرم با پرسشنامه نیا زمان هم ییروا (.1۸) است آن سازه
بررسی  نیز پرسشنامه سازٔه ییروا (.1۶) شد محاسبه ۰٫۹۵ انیمانیسل

3- Enrich 
4- Marital Satisfaction 
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۴ 

 تا ۰٫۶۴ نیب کل نمرٔه با پرسشنامه یهاا یرمقیز یهمبستگ و شد
 کرونباخ یآلفا بیضر (1۴) همکاران و السون .آمد دست هب ۰٫۸۵
 آن ییایپا زین پژوهش نیا در .اندکرده گزارش ۰٫۹۲ را پرسشنامه یبرا
 در .شد محاسبه ۰٫۸۵ کرونباخ یآلفا ،یدرون یهمسان روش به

 طیف صورتبه سؤاالت به پاسخ ،انریچ زناشویی رضایت پرسشنامٔه
 و بوده ف،مخال =کامال1ً تا موافق =کامال۵ً از ایدرجه ۵ لیکرت
 هاآن نمرات که افرادی ؛است ۲۳۵ نمره بیشترین و ۴۷ نمره کمترین
.هستند زناشویی ناسازگاری از میزانی دارای است 1۵۰ زیر

 یاجتماع مسئلٔهحل مهارت موزشآ جلسات شرح .1 جدول
 اهداف   جلسات

  اول جلسٔه

  .یکدیگر با اعضا آشنایی و معارفه -
  .زندگی در مسئله انکارناپذیربودن بیان -
  .کردندمی استفاده خود مسا ل حل یبرا قبالً  که ییهاشیوه دربارٔه اعضا از پرسش -
  .آن با آشنایی رورتض بیان و آن لمراح و مسئلهحل رویکرد کلی معرفی -
  .آموزشی اهداف و جلسات کلی ساختار و ر و  تعیین -
  .بعد جلسٔه برای تکلیف ارا ٔه – گردرمان و گروه اعضای بین نتظاراتا بر توافق -

 دوم جلسٔه

  .گذشته جلسٔه تکالیف مرور -
 (.سئلهم مهمترین انتخاب و بندیفهرست ،مسئله توصیف و تشخیص) اول مرحلٔه معرفی -
  .پیش جلسٔه خانگی تکلیف اشکاالت بیان و اصالح و گروهی تکالیف انجام -
  .بعد جلسٔه برای تکلیف ارا ٔهو  بیشتر آشنایی جهت مسئلهحل دربارٔه جزوه ارا ٔه -
  .بازخورد دریافت -

 سوم جلسٔه
  .تکالیف انجام هنگام احتمالی مشکالت دربارٔه اعضا از الؤس و تکلیف مرور -
  .بازخورد دریافتو  آینده جلسٔه برای تکلیف ارا ٔه و گروه در تکلیف انجام -

 چهارم جلسٔه
  .گروه در تکالیف انجام و قبل جلسات تکالیف مرور - 
  .بازخورد دریافت و بعد جلسٔه برای تکلیف ارا ٔه -

 پنجم جلسٔه
  ها.حلراه مزایای و معایب با دوستون تکنیک آموزش و تکلیف مرور -
  .بازخورد دریافت و بعد جلسٔه برای تکلیف ارا ٔه -

 ششم جلسٔه
  حلراه ترینمناسب انتخاب و دوستون تکنیک ادامٔهو   تکالیف مرور -
  .بازخورد دریافت و تکلیف ارا ٔه -

 هفتم جلسٔه
  .گذشته جلسٔه به مربوط مشکالت دربارٔه بازخورد دریافت -
  .بازخورد دریافت ،تکلیف ارا ٔه ،شدهانتخاب حلراه یریکارگبه و نتیجه بررسی - 

 هشتم جلسٔه

  .شدهانتخاب حلراه دربارٔه کلی بازخورد دریافت و جلسات مرور - 
  .حلراه احتمالی شکست دالیل و شدهانتخاب حلراه شکست یا موفقیت میزان رسیبر - 
  .شدهکارگرفتهبه حل راه نبودن کارساز صورت در دیگر حلراه انتخاب - 
  .جلسات کل به کلی بازخورد دریافت - 

 

 هاافتهی ۳
در  ،شده آورده ۲ جدول در که توصیفی آزمون نتایج براسا 

 گروه لیقب از کنندگانشرکت (یشناخت تیجمع) یفیتوص یهایژگیو
 بین معناداری تفاوت ،مالی وضعیت و ازدواج سابقه ،التیتحص ،یسن
 اسمیرنف-کلموگراف آزمون نتایج .ندارد وجود گواه و آزمایش گروه دو
 آمدهدستهب یهاداده که داد نشان پژوهشی متغیرهای بودن نرمال برای
 رضایت و پذیریانطباق ریمتغ نمرات عیتوز و داشت نرمال توزیع

 باکس آزمون نتایج همچنین .بود نرمال زمون-آزمونشیپ در زناشویی
 یهمگن فرضشیپ که داد نشان (۰٫۳۶۵) پژوهشی متغیرهای دربارٔه
  .است برقرار و شده تیرعا یخوب به انسکواری-انسیوار سیماتر

 آزمونپیش نمرات نیب که شودمی مشاهده ،۳ جدول جینتا به باتوجه
 تفاوت گواه و شیآزما گروه زناشویی رضایت و پذیریانطباق
 گروه آزمونپس نمرات در شیافزا نیهمچن .ندارد وجود یریچشمگ
 پژوهش جینتا ،اینبرعالوه .است شتریب گواه گروه با سهیمقا در شیآزما
 تیرضا نمرات و یریپذباقانط نمرات نیانگیم نیب تفاوت که داد نشان
 دو در آزمونپیش نمرات کنترل از بعد آزمونپس مرحلٔه در ییزناشو
 آموزش که معنانیبد (.p≤۰٫۰۰1) شد معنادار ،گواه و شیآزما گروه
 تیرضا و یریپذانطباق میزان شیافزا در اجتماعی مسئلٔهحل مهارت
 .بود مؤثر ناسازگار زوجین ییزناشو
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۵ 

 گواه و آزمایش گروه یشناختتیجمع یهاداده .۲ جدول

 شناختیجمیعت متغیرهای
 شیآزما گروه 

 تعداد
 آزمایش گروه

 درصد
 گواه گروه
 تعداد

 گواه گروه
 درصد 

 یسن گروه
  سال ۳۵ – ۲۶
 سال ۴۵ – ۳۶

 لسا ۵۵ – ۴۶

۵ 
۵ 
۲ 

۴1٫۶۶ 

۴1٫۶۶ 

1۶٫۶۶ 

۴ 
۶ 
۲ 

۳۳٫۳۴ 
۵۰ 
1۶٫۶۶ 

 تحصیالت
 کلیس

 پلمید

 یدانشگاه

۲ 
۴ 
۶ 

1۶٫۶۶ 
۳۳٫۳۴ 
۵۰ 

۲ 
۳ 
۷ 

1۶٫۶۶ 
۲۵ 
۵۸٫۳۴ 

 ازدواج سابقه
 سال ۵-۹

 سال 1۰-1۴

 باال به سال 1۵

۶ 
۵ 
1 

۵۰ 
۴1٫۶۶ 
۸٫۳۳ 

۵ 
۵ 
۲ 

۴1٫۶۶ 
۴1٫۶۶ 
1۶٫۶۶ 

 مالی وضعیت
 بد

 متوسط

 خوب

۳ 
۵ 
۴ 

۲۵ 

۴1٫۶۶ 

۳۳٫۳۴ 

۴ 
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 بحث 4
 مشددددکالت یهادرمان نیب در مسددددئله،حل آموزش روش از اسددددتفاده
 نیا یاثربخش حاضر پژوهش. است کرده دایپ یاژهیو گاهیجا ییزناشو
 نیزوج ییزناشدددو تیرضدددا و یریپذانطباق زانیم شیافزا بر را روش

 نشددان ،یفعل پژوهش یهاافتهی براسددا . اسددت کرده آزمون ناسددازگار
 زانیم شیافزا بر یاجتماع مسئلهحل مهارت آموزش روش که  شد داده
 مطالعٔه یهاافتهی با که اسدددت مؤثر ناسدددازگار نیزوج در یریپذانطباق
 در( 1۹) همکاران و پورسدهراب. همسدوسدت همکاران و پورسدهراب
 شیافزا باعث مسددددئلهحل مهارت آموزش که دادند نشددددان یپژوهشدددد
هل مردان یهمبسددددتگ و یریپذانطباق تأ تا نییتب در. شددددودیم م  جین

 است یدیمف ابزار یاجتماع مسئلهحل مهارت آموزش که گفت توانیم
 را سازگارانه ای مؤثر یامقابله یهاپاسخ تا کندیم تالش فرد آن یط که
 روروبه هاآن با روزمره یزندگ در که ژهیو مشددددکل یهاتیموقع یبرا

 که ینیزوج و هاخانواده السددددون دٔهیعقبه. کند ابداع ای کشددددف اسددددت
 رندیگیم قرار یریپذانطباق از یمتعادل سطح در دارند یمناسب عملکرد

 نکهیا کنار در کنند؛ جادیا لیتعد بودنباهم و ییجدا نیب توانندیم و
 یخوب یعاطف رابطٔه خود همسدددر ای خانواده با هسدددتند مسدددتقل یفرد

 ،یرهبر در رییتغ زانیم واقع در خانواده یریپذانطباق. باشدددند داشدددته
 قرار هدف را نیزوج نیب روابط در نیقوان و قواعد و ارتباطات نقش
 مذاکره، یهاسددددبک( نظم و کنترل) یرهبر شددددامل امر نیا دهد؛یم

عد و نقش روابط  در یاصددددل تمرکز. اسدددددت یفردنیب مقررات و قوا

 در رکردنییتغ نیب هاسدددتمیسددد طورچه که اسدددت نیا در یریپذانطباق
عد تمرکز گریدعبارتبه. سددددازدیم برقرار یتعادل بودنثابت مقابل  بُ
 در ییجدا شدداخص نیب سددتمیسدد چگونه که اسددت نیا بر یریپذانطباق
 مهارت آموزش بیترتنیبد و سددددازدیم برقرار تعادل بودنباهم مقابل
 ناسدددازگار نیزوج یریپذانطباق زانیم بر تواندیم یاجتماع مسدددئلٔهحل
 . باشد داشته یمثبت ریتأث

 آموزش روش که شددد مشدداهده پژوهش، یهاافتهی براسددا  نیهمچن
 در ییزناشدددو تیرضدددا زانیم شیافزا بر یاجتماع مسدددئلٔهحل مهارت
 قاتیتحق با آمدهدسددددتبه جینتا که اسددددت مؤثر ناسددددازگار نیزوج

 در همکاران و جانسددددون. همسددددوسددددت( ۲۰) همکاران و جانسددددون
 ابراز آموزش و مسددددئلهحل مهارت که دندیرسدددد جهینت نیا به یقیتحق
 مهدارت نیهمچن. دهددیم شیافزا را ییزنداشددددو تیدرضدددددا وجود،
لهحل  تیرضدددددا در راتییتغ ینیبشیپ به قادر وجود، ابراز و مسددددئ

 تحت که یپژوهشددد در همکاران و پاکروان. اسدددت نیزوج ییزناشدددو
 مرخین و ییزناشو تیرضا بر مسئلهحل آموزش روش یاثربخش عنوان
جام نیزوج یروان ند ان ندیدر داد له،حل آموزش که افت  راهبرد مسددددئ
 یشددناختروان عال م کاهش و ییزناشددو تیرضددا شیافزا در یمناسددب
 ( ۲1) است نیزوج
 تیرضدددا زانیم بر یاجتماع مسدددئلٔهحل مهارت آموزش ریتأث نیتبب در

 مشکالت اغلب که گفت توانیم گونهنیا ناسازگار نیزوج در ییزناشو
 شودیم یناش یارتباط یهامهارت نبستن کار به ای نداشتن از ییزناشو
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۶ 

 که اسددت یاسددازنده یهامهارت جمله از یاجتماع مسددئلٔهحل(. ۲۲)
 یآگاه نیهمچن. دهد کاهش را نیزوج یارابطه مشددددکالت تواندیم

 ستنینگر و شوهر و زن یهاتفاوت و هااختالف بودنیعیطب از نیزوج
 عامل کی نه و کردنحل یبرا یچالشدددد و مسددددئله عنوانبه تعارض به
 ییسددددزابه کمک هاآن اختالفات حل در تواندیم مخرب، دکنندٔهیتهد
 یهاتیموقع مهم اریبسددد یهامشدددخصددده از یکی نظرانصددداحب. کند

 دانندیم افراد یجانیه واکنش را نیزوج تعارض جمله از نیآفرمسدددئله
 نیترساده ،ییزناشو یزندگ مسا ل یتمام در قدم نیاول دارند دهیعق و
 هنگام در نیزوج اگر یعبارتبه اسددددت؛ «فکرکردن و کردنمکث» هاآن

 یبرا یکاف وقت اسددددت ممکن دهند پاسددددخ فوراً مشددددکل با مواجهه
 انتخاب در نیزوج به که ییهاپاسخ نگذارند؛ یباق یشناخت یهاپاسخ

 مسددددئلٔهحل ؤهیشدددد لذا(. ۲۲) کندیم کمک مؤثر اقدامات سددددلسددددله
 یهدداواکنش بروز در تواندددیم یشددددندداخت راهبرد عنوانبدده یاجتمدداع

 مسدددئلٔهحل مهارت آموزش بیترتنیبد و باشدددد مؤثر نیزوج یجانیه
 ریتأث ناسددازگار نیزوج ییزناشددو تیرضددا زانیم بر تواندیم یاجتماع
 . بگذارد یمثبت
 توجه با نکهیا ازجمله بود، همراه ییهاتیمحدود با پژوهش نیا البته
 تددداوم یابیددارز جهددت یریگیپ دورٔه یاجرا ،یزمددان تیددمحدددود بدده

 دو هر نکهیا لیدلبه نیهمچن نشددد، سددریم یدرمان یهاروش یاثربخشدد
 یاهاله اثر احتمال است، شده انجام محقق خود توسط درمان نوع

 یشتریب یاثربخش یاجتماع مسئلٔهحل مهارت نکهیا به نظر. دارد وجود
 به یابیدسددددت یبرا روش نیا حوزٔه در که شددددودیم شددددنهادیپ دارد،
ستٔه ٔهیته جهت از کل وحدت  یشتریب یپژوهش یهاتیفعال ،یدرمان ب
 همراه یاجتماع مسئلٔهحل مهارت کردیرو کاربرد نکهیا و ردیگ صورت

ضات انواع یرو بر یشناختروان یهادرمان ریسا با شکالت و تعار  م
 .شود انجام یپژوهش قاتیتحق صورتبه ییزناشو

 گیرینتیجه ۵
 مسئلٔهحل مهارت آموزش که نمود روشن خوبیبه مطالعه این ایجنت

 مداخلٔه برنامٔه این و است شده زوجین بیشتر صمیمیت باعث اجتماعی
 توانمی .است ثرؤم زناشویی صمیمیت افزایش و بهبود در آموزشی
 میزان افزایش روی بر اجتماعی مسئلٔهحل مهارت روش که گفت
 .دارد مثبتی ثیرأت ناسازگار زوجین در ناشوییز رضایت و پذیریانطباق
 

 تشکر و قدردانی 6
 ما نحو هر به که یزانیعز یتمام و پژوهش در کنندهشرکت نیزوج از
 .میینمایم یقدردان و تشکر نمودند، یاری طرح نیا یاجرا در را
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