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چکیده
     زمینه: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت هاى ارتباطى و رضایت مندى زناشویی در  
دانشجویان متأهل رشته هاى روان شناسى و مشاوره ى دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد- واحد 

علوم تحقیقات و فناورى بود.

75نمونه این تحقیق مشتمل بر 75 نفر دانشجوي متأهل مشغول به تحصیل در رشته هاى روان  نمونه این تحقیق مشتمل بر      روش: 
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شانزدهم تحلیل گردید. 
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بررسى رابطه بین مهارت هاى ارتباطى و رضایتمندى زناشویى

مقدمه 
رضایت مندى از ازدواج یکى از اصلى ترین عوامل تعیین کننده 
ى کیفیت زندگى و سالمت روانى هر فرد مى باشد  و بر میزان 
رضایت از زندگى و حتى بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلى و 
رضایت از شغل تأثیر مى گذارد (1). از سویى دیگر ناسازگارى 
در روابط زوجین موجب اختالل در روابط اجتماعى، گرایش به 
انحرافات اجتماعى و افول ارزش هاى فرهنگى در بین زوجین 
مى شود(2).  بعضى از مطالعات نشان مى دهند که  عملکرد 
زناشویى در وضعیت سالمت تأثیر گذار است، ابعاد منفى آن 
به طور غیر مستقیم روى دستگاه قلب و عروق، سیستم ایمنى، 
غدد مترشحه داخلى، سیستم عصبى و دیگر مکانیسم هاى روان 

شناختى تأثیر دارد (3). 
کاهش رضایت مندى خطر جّدى  جدایى را به دنبال دارد. به 
بین زوجین  بدنى)  پرخاشگرى فیزیکى (تنبیه  اگر خطر  ویژه 
میزان  و  زناشویى  ناسازگارى  میزان   .(4) باشد  داشته  وجود 
طالق در بسیارى جوامع و همچنین جامعه ما با رعایت همه ى 
احتیاط هاى الزم در مرحله ى انتخاب زوج، رو به فزونى است 
(5). بر این اساس توجه، مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل مؤثّر 

در رضایت زناشویى مهم و اساسى است.
زناشویى  روابط  شکست  یا  موفقیت  در  عوامل  از  شمارى 
است. ارتباط  برقرارى  ى  نحوه  عوامل  این  از  یکى  دخیلند، 
تعامالت  همه  که  است  ضرورى  و  اصلى  عنصر  یک  ارتباط 
انسان را تحت تأثیر قرار مى دهد  و یک عامل مهم در رضایت 
که  هایى  زوج  است(6).  زوجین  روابط  کیفیت  و  زناشویى 
شان  ارتباطى  هاى  مهارت  دارند،  خوبى  زناشویى  سازگارى 
را براى برخورد موثر با مشکالت مربوط به ازدواج گسترش 
در   (2002) هادوك  و  دانیلز  هلم،  زیمرمن،   .(7) اند  داده 
پژوهش خود بر روى زوجین دریافتند زوجینى که برنامه ها 
و راهبردهاى صحیح برقرارى ارتباط را به کار مى گیرند عالقه 
و محبّت بیشترى به یک دیگر نشان مى دهند، از زندگى خود 
رضایت بیشترى دارند و احساس صمیمیت بیشترى بین آن ها 

وجود دارد(8).
اى  مطالعه  یک  در   (1998) استوراسلى  و  استانلى  مارکمن، 
که سه سال به طول انجامید، دریافتند که مهارت هاى ارتباطى 
ضعیف و حل مسئله ى ناکارآمد و نداشتن رضایت در تعامل ها 
مى تواند مشکالت ارتباطى در سال هاى پس از ازدواج را پیش 

بینى کند(9).
 پژوهش هاى دیگرى نیز که با استفاده از شیوه هاى مداخله اى 
سعى در بهبود رضایت زناشویى داشتند  دریافتند که آموزش 
رضایت  در  دارى  معنى  بهبود  باعث  ارتباطى  هاى  مهارت 

زناشویى و کیفیت روابط  بین زوجین مى گردد (10و11).
مهارت هاى  که  گرفت  نتیجه  مى توان  فوق،  مطالب  اساس  بر 
ارتباطى، با رضایت زناشویى، هم بستگى مثبتى دارد و با افزایش 
آسان  خانوادگى  ناسازگارى هاى  حل  فرایند  مهارت ها،  این 
مى گردد، ولى پژوهش ها در باره ى مؤلّفه هاى ارتباطى چیزى 

را ثابت    نکرده اند.. 
به دو سؤال زیر پاسخ  بر آن است که  این پژوهش سعى  در 

دهیم:
ـ آیا مهارت هاى ارتباطى، هم بستگى مثبتى با رضایت زناشویى 

دارد؟
و رضایت زناشویى  ارتباطى  مهارت هاى  ها  مؤلفه  میان  ـ آیا 

رابطه ى مثبتى وجود دارد؟
روش

پژوهش حاضر از نوع طرح هم بستگى است. جامعه ى آمارى 
شامل کلیه داشجویان متأهل مشغول به تحصیل در رشته هاى 
دو  در  90ـ1389  تحصیلى  سال  در  مشاوره  و  شناسى  روان 
فناورى مى باشند  علوم تحقیقات و  دانشگاه شهید چمران و 
و نمونه آمارى مشتمل بر 75 نفر از این دانشجویان، به روش 
نمونه گیرى در دسترس است. این افراد پس از آشنایى با اهداف 
پژوهش و اعالم رضایت، براى شرکت در مطالعه با پژوهشگر 

همکارى نمودند. 
زیر  ابزار  از  پژوهش  این  در  اّطالعات  جمع آورى  به  منظور 

استفاده شده است:
1- پرسش نامه ى رضایت مندى زناشویى انریچ (فرم کوتاه)  

  فرم اصلى این پرسش نامه از 115 سؤال بسته و 12 خرده - 
مقیاس تشکیل شده است که به جز مقیاس اول آن که 5 سؤال 
دارد، بقیه ى مقیاس ها شامل 10 سؤال است. پاسخ به سؤاالت 
و نه  موافق  ـ نه  موافق  موافق ـ  به صورت 5 گزینه اى(کامًال 
مخالف ـ مخالف ـ کامًال مخالف)است. اولسون(1983) از این 
و  نموده  استفاده  زناشویى  رضایت  بررسى  براى  نامه  پرسش 
معتقد است که هر یک از موضوع هاى این پرسش نامه در باره 
ى یکى از زمینه هاى مهم است. ارزیابى این زمینه ها در درون 
یک رابطه ى زناشویى مى تواند مشکالت بالقّوه ى زوج ها را 
بیان کند، یا مى تواند زمینه هاى نیرومندى و تقویت   آن ها را 

مشّخص کند (12). 
فرم اصلى با توجه به زیاد بودن سؤال هاى پرسش نامه موجب 
خستگى بیش از اندازه ى آزمودنى ها مى شد، بنابراین سلیمان 
که  کرد  تهیه  پرسش-نامه  این  از  کوتاهى  فرم   (1373) نژاد 
47داراى 47 سؤال است. نمره ى باال در این پرسش نامه نشانه ى 
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رضایت و نمره ى پایین نشانه ى نارضایتى از رابطه ى زناشویى 
است(13). 

بستگى  هم  با روش  را  پرسش نامه  پایایى  اولسون ( 1983) 
سلیمان   (8) کردند.  گزارش   0/92 کرونباخ)  درونى(الفاى 
نژاد(1373) در دانشجویان معلم متأهل شهرستان بجنورد پایایى 

را 93/0 گزارش کرده است(13).
-2 پرسش نامه ى مهارت هاى ارتباطى

این پرسش نامه را کوئین دام براى سنجش مهارت هاى ارتباطى 
گویه است و  است ، که داراى 34  ابداع کرده  در بزرگساالن 
هر گویه روى یک طیف لیکرت 5 درجه اى از 1 (هرگز) و 
5 (همیشه) درجه بندى مى شود. این ابزار پنج مهارت ارتباطى 
فرعى شامل گوش دادن، توانایى دریافت و ارسال پیام، بینش 
نسبت به فرایند ارتباط، کنترل عاطفى و ارتباط توأم با قاطعیت 
این صورت است که براى هر  را مى سنجد. نمره گذارى به 
خرده مقیاس نمرات جداگانه محاسبه مى شود. به عالوه یک 
نمره ى کلى که حاصل جمع تمام گویه هاست. ثبات اندازه 
و  باال  حد  در  آزمون  این  روایى  و  آزمایى  باز  پایایى  گیرى، 
قابل قبول است. حسین چارى و فداکار (1384) ویژگى هاى 
محاسبه  ایرانى  ى  نمونه  در  را  نامه  پرسش  این  سنجى  روان 
کردند.جهت سنجش پایایى کل آزمون از روش الفاى کرونباخ 
استفاده شد که برابر 0/69 بود. این مقدار براى آزمودنى هاى 
با 0/66 برابر  آموزان دبیرستانى  دانش  براى  و  دانشجو 0/71 
بود. پایایى کل آزمون با استفاده از روش تنصیف برابر با 0/71
پیام  درك  هاى  مقیاس  خرده  از  یک  هر  براى  آمد.  دست  به 
understanding verbal and)غیرکالمى و  کالمى  هاى 

emotional)عواطف تنظیم   ،(nonverbal message
 ،(Listening skill)دادن گوش  مهارت   ،  (regulation
insight to the communication)ارتباط در  بینش 
ضرایب   (Assertiveness) ارتباطى  قاطعیت  process)و 
پایایى با استفاده از روش الفاى کرونباخ در کل نمونه به ترتیب، 
0/81، 0/79، 0/69، 0/59، 0/51و 0/69  و با استفاده از روش 
تنصیف به ترتیب0/80 ، 0/67/77، 0/47/55 و 0/71 گزارش 
شد. به منظور بررسى روایى سازه اى شیوه ى آمارى تحلیل 
عاملى از نوع تأئیدى مورد استفاده قرار گرفت. مقدار عددى 
2 و نیز مقدار Χ2 برابر با 2318/01 KMOشاخص KMO برابر با 0/71
>P قابل توّجه بود و حکایت  گزارش شد که در سطح 0/0001
از کفایت نمونه و متغیّرهاى انتخاب شده براى اجراى تحلیل 

عاملى است (14) .
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب هم بستگى پیرسون 

16و نرم افزار SPSS16  استفاده شد.

نتایج
 نمونه اى مشتمل بر 75 نفر از دانشجویان متأهل مشغول به 
تحصیل در رشته هاى روان شناسى و مشاوره در سال تحصیلى 

90ـ 1389 در مطالعه شرکت کردند. 
27/33- میانگین و انحراف معیار سن آزمودنى ها به ترتیب 27/33 و 

6/31 مى باشد.
و  تحصیلى  ى  رشته  اساس  بر  را  نمونه  توزیع   1 جدول   -

جنسیت  نمایش مى دهد.

جدول 1. توزیع نمونه بر اساس مقطع تحصیلى و جنسیت

دکترا

کارشناسى ارشد

کارشناسى

کل

زن

مرد

کل

فراوانى

11

44

20

75

55

20

75

درصد فراوانى

14/7

58/7

26/2

100

73/3

26/7

100

درصد فراوانى 

تراکمى

14/4

73/3

100

73/3

100
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 جدول2. میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر نمره در متغیرهاى مهارت ارتباطى و رضایت زناشویى

جدول3. ضریب هم بستگى بین مهارت هاى ارتباطى و خرده مقیاس هاى مهارت هاى ارتباطى با رضایت زناشویى

یافته هاى توصیفى
جدول 2،  میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره در 

متغیرهاى مهارت ارتباطى و رضایت زناشویى آزمودنى ها را 
نشان مى دهد.

 مهارت هاى ارتباطى

تعدادحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین

رضایت زناشویى

متغیّر

شاخص آمارى

189/82

120/29

16/96

8/84

159

93

225

140

75

75

(r)ضریب هم بستگى(p) سطح معنى دارى(n) تعداد نمونه متغیّر مالك
شاخص آمارى

متغیّر پیش بین

مهارت ارتباطى

گوش دادن

تنظیم عواطف

درك پیام

بینش

قاطعیت

+0/22

+0/89

+0/86

+0/87

+0/61

+0/80

0/04

<0/001

<0/001

<0/001

<0/001

<0/001

75

75

75

75

75

75

یافته هاى مربوط به فرضیه هاى پژوهش
ضرایب هم بستگى بین مهارت هاى ارتباطى و خرده مقیاس 

جدول 3 در  زناشویى  رضایت  با  ارتباطى  هاى  مهارت  هاى 
نشان داده شده است.

3همان طورى که در جدول 3 مالحظه مى شود بین مهارت هاى 
ارتباطى و رضایت زناشویى آزمودنى ها رابطه ى تنگاتنگ قابل 
توّجهى وجود دارد (r=0/22, P=0/04). هم بستگى بین خرده 
مقیاس هاى مهارت هاى ارتباطى و رضایت زناشویى به ترتیب 
عواطف  تنظیم   ،(r=+0/89) دادن  گوش  مهارت  است:  زیر 

 ،(r=+0/87)غیرکالمى و  کالمى  هاى  پیام  درك   ،(r=+0/86)
بینش نسبت به فرایند ارتباط (r=+0/61) و قاطعیت ارتباطى 

>P معنى دار هستند. (r=+0/80) که همگى در سطح 0/001
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بحث:
نتایج نشان داد که بین مهارت هاى ارتباطى و خرده مقیاس هاى 
آن با رضایت زناشویى رابطه ى تنگاتنگ قابل توّجهى وجود 
دارد. نتایج این پژوهش با نتایج به دست آمده از مطالعه فاتحى 
پژوهشى  در  ها  آن  است.  همسان   (  1384 ) احمدى  و  زاده 
بررسى رابطه ى الگوهاى ارتباطى ازدواج و میزان " بررسى رابطه ى الگوهاى ارتباطى ازدواج و میزان  " تحت عنوان 
که بر روى زوجین شاغل در دانشگاه "که بر روى زوجین شاغل در دانشگاه  رضایت مندى زناشویى
گروه زنان و  اصفهان انجام دادند ، نشان دادند که در هر دو 
مردان، بین رابطه سازنده متقابل و رضایت مندى زناشویى هم 
بستگى مثبت و بین رضایت مندى زناشویى و ارتباط اجتنابى 

متقابل هم بستگى منفى وجود دارد.(15)
رضازاده (1387)نیز در پژوهشى دریافت که بین مهارت هاي 
ارتباطی زوجین و رضایت زناشویى آن ها هم بستگی مثبتى 
وجود دارد. و میزان سازگاري زناشویی زوج هاي داراي مهارت 
مختلف روابط زناشویی، به طور  ابعاد  هاي ارتباطی قوي در 
معنادار بیشتر از زوج هاي داراي مهارت هاي ارتباطی ضعیف 
است(16). رضا زاده (1381) در مطالعه اى دیگر دریافت که 
همسازي زناشویی زوج هاي داراي مهارت هاي ارتباطی قوي 
از زوج هاي داراي مهارت هاي ارتباطی ضعیف، بیشتر بود و 

این تفاوت از نظر آماري قابل توّجه است(17).
در   (Burleson & Denton) (1996) دنتون  و  بارلسون 
پژوهشى بر روى عّده اى از زوجین دریافتند که بین مهارت 
هاى ارتباطى در مفهوم کلى آن با رضایت زناشویى هم بستگى 
وجود دارد و همچنین صمیمیت  ى مستقیمى  و رابطه  مثبت 
تابعى از میزان تعارض زناشویى و میزان احساس مثبت زوجین 
نسبت به یک دیگر مى باشد. آن ها مشاهده کردند که بین مؤلفه 
هاى برقرارى ارتباط در زوجین سالم با رضایت زناشویى هم 
بستگى مثبت وجود دارد اما در زوجین آشفته این هم بستگى 

مشاهده نشد(18) .
نتایج  پژوهش حاضر همچنین با نتایج مطالعات خواجه الدین، 
ریاحى، صالحى و ایزدى(1389)، اصالنى (1383)، شفیعى نیا 
احمدى،  از  نقل  به   ،Markman) (2003)مارکمن  ،(1381)
1378)، یاکلین و کارابن(2006) (Yaclin & Karaban) هم 
سو است. در هر یک از این پژوهش ها محققان دریافتند که 
زناشویى     رضایت  بهبود  باعث  ارتباطى  هاى  مهارت  آموزش 

مى شود (19،20،21،22،23).
در تبیین یافته هاى این پژوهش مى توان چنین بیان کرد که ارتباط 
بین زوجین، به آن ها اجازه مى دهد که در یک سطح کامال" 
عملى با هم بحث کنند، به حل مشکالت بپردازند و اطالعات 
مهم را مبادله کنند. زوج هایى که نمى توانند اختالفات را به 

توافق تبدیل کنند، اغلب در سیکل نیازهاى ناتمامى که سال ها 
تکرار شده است با مشکل مواجهه مى شوند. امّا وقتى زوج ها 
داراى خطوط باز ارتباطى باشند، از یکدیگر به عنوان حامى و 
به عنوان یک آینه ى انعکاس دهنده براى مشکالت استفاده مى 
کنند.(17) زوج هایى که رضایت زناشویى باالیى دارند، مهارت 
هاى ارتباطى شان را براى برخورد مؤثر با مشکالت مربوط به 
زندگى زناشویى پرورش مى دهند. ارتباط، از یک سو، در فهم 
از سوى  و درك تفاوت هاى جنسیتى مؤثر شمرده مى شود و 
تأثیر  همسر  نیازهاى  و  احساس ها  نگرش ها،  فهم  در  دیگر، 
دارد. هنگامى که همسران از برآورده شدن نیازها و انتظاراتشان 
در رابطه ى زناشویى رضایت داشته باشند، رضایت زناشویى 

باالترى از خود نشان خواهند داد (9).
      در پژوهش حاضر همچنین بین بینش در ارتباط، درك 
تنظیم  دادن،  گوش  مهارت  غیرکالمى،  و  کالمى  هاى  پیام 
هامهارت هاى  مؤلفه  عنوان  به  ارتباطى  قاطعیت  و  عواطف 
توجهى  قابل  مثبت  هم بستگى  زناشویى،  رضایت  و  ارتباطى 
مشاهده گردید.."بینش" به معناى آگاهى از احساس ها، نیازها 
و شکل گیرى  شکل دهى  گام در  هیجان هاست که نخستین  و 

مهارت هاى ارتباطى نیزهست (24).
 بیان کالمى و مهارت هاى حرف زدن مثل بیان اندیشه ها، در 
را  اقدامات  طرح  و  خواسته ها  بیان  آگاهى ها،  گذاشتن  میان 
شامل مى شود. از آن جا که ارتباط کالمى ویژگى اختصاصى 
انسان هاست و افراد در قالب کالم، نگرش هاى خود را به یک 
جمله  از  کالمى،  مهارت هاى  آموزش  مى دهند،  انتقال  دیگر 
ى  رابطه  بقاى  و  استوارى  در  که  است  روش هایى  مهم ترین 
کالم  به  توجه  مثل  مولفه هایى  دارد(25).  نقش  زناشویى 
و مهارت هاى انعکاسى، نشان دهنده  بحث  مخاطب، پیگیرى 
مهم ترین  گوش دادن،  مى باشد.  فّعال  کردن  گوش  مهارت  ى 
مهارت ارتباطى است که مى تواند تولید صمیمیت کند و آن را 
حفظ نماید (26)، این مهارت مى تواند به افزایش رضایت در 
زندگى خانوادگى منجر شود. (9) تنظیم عواطف نیز مى تواند 
پژوهشى  گاتمن در  در این زمینه به شمار آید.  مؤثرى  عامل 
تعامل هاى  در  هستند  طالق  درصدد  که  زوج هایى  دریافت، 
زناشویى خود از هیجان هاى منفى بیشتر از هیجان هاى مثبت 

استفاده مى کنند. (25)
قاطعیت یا ابراز وجود یک بخش بسیار مهم ارتباط است که 
هم بستگى مثبتى با رضایت زناشویى دارد(6). اسمیت در این 
خصوص بر اصطالح "حقوق " تاکید دارد و مى گوید هر فرد 
داراى شمارى از حقوق طبیعى و ذاتى است، مثل حق ارتکاب 
زندگى  در  غیره.  و  گفتن  نه"   " حّق  عقاید،  بیان  حق  اشتباه، 
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زناشویى ضرورى است که هر کدام از زوجین به حقوق یک 
با یک  دیگر احترام  بگذارند حتى هنگامى که حقوق آن ها 
دیگر در تضاد است(6). هدف نهایى ابراز وجود این است که 
زوجین به گونه اى مثبت، بدون پرخاشگرى، به شکلى صمیمانه 
کنند(27)  ابراز  را  خود  پیوسته  هم  به  واحد  یک  عنوان  به  و 
راسل(Russell) بر وجود همبستگى مثبت بین ابراز وجود و 

رضایت زناشویى اشاره کرد (28). 
با توجه به یافته هاى این پژوهش و پژوهش هاى دیگر، این نکته 
تأیید مى گردد که با افزایش مهارت هاى ارتباطى، افراد رضایت 
مى کنند.  تجربه  زندگى  زمینه هاى  از  بسیارى  در  را  باالترى 
برنامه ارتباطى همسران و  مداخله در  برنامه هایى به صورت 
آموزش مهارت هاى ارتباطى به آنان جهت افزایش سازش میان 
همسران و کاهش ناسازگارى میان آن ها بسیار کارساز بوده و  

تأثیر مطلوبى بر نظام خانواده مى گذارد. 
محدودیت هاى پژوهش

صورت  به  آمده  دست  به  اطالعات  که  این  به  توجه  با   -
مورد  هاى  آزمودنى  همچنین  و  باشد  مى  دهى  خودگزارش 
پژوهش، دانشجویان رشته هاى روان شناسى و مشاوره هستند 

که اغلب با پرسشنامه هاى به کار رفته آشنایى دارند احتمال 
ارائه ى پاسخ غیرواقعى وجود دارد.

- اگر چه همکارى افراد مورد بررسى در حد باالیى بوده است، 
لیکن به بعضى از سؤاالت پاسخ داده نشده بود.

در  حاصل  نتایج  و  بوده  مقطعى  مطالعه،  که  است  -بدیهى 
خصوص ارتباط بین مهارت ارتباطى و رضایت زناشویى تنها 
بررسى  گروه هاى تحت  بین  آن در  بودن  معنى دار  نمایانگر 
است. اثبات ارتباط علت و معلولى نیازمند انجام دادن مطالعات 

طولى و کنترل شده مى باشد. پیشنهاد مى شود که اوالً:
مهارت  بین  ارتباط  مورد  در  مقطعى  تحقیق  یک  بررسى  این 
ارتباطى و رضایت زناشویى مى باشد. براى درك هر چه بیشتر 
به  با توجه  و  بود  خواهد  مناسب  طولى  مطالعات  ارتباط  این 
احتیاط صورت  باید با  بودن نمونه، تعمیم این نتایج  کوچک 
گیرد. بنابراین انجام دادن مطالعات مشابه چند کانونى در مراکز 

دیگر توصیه مى شود.
تشکر و قدردانى

از کلیه ى دانشجویانى که در اجراى این پژوهش و تحقیق با 
محّققان همکارى الزم را داشته اند، سپاسگزارى مى شود.
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