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چکیده
برهاي ارتباطی هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارت

نامزدها بود. در رسازندهیغسبک حل تعارض سازنده و 
- آزمونشیپی با طرح شیآزمامهینپژوهش حاضر 

پژوهش ي اینجامعهو با گروه کنترل اجرا شد. آزمونپس
به مرکز 1394ي نامزدهایی بود که در سال هیکلشامل 

بهزیستی شهر اردبیل مراجعه کرده بودند، که از میان این 
نامزد 30ي داوطلبانه، ریگنمونهافراد با استفاده از روش 

زوج)15(هاي آزمایشدر گروهطور تصادفی انتخاب و به
ي هاکنندهشرکت. زوج) جایگزین شدند15گروه کنترل (و

ي هامهارتگروه آزمایش، طی هفت جلسه، تحت آموزش 
هاي آزمایش و کنترل در مراحل گروهارتباطی قرار گرفتند. 

هاي حل آزمون به پرسشنامه سبکآزمون و پسپیش
ها با استفاده از روش آماري دادهتعارض رحیم پاسخ دادند. 

شدند. تحلیل SPSS- 21يآمارافزار کوواریانس و نرم
نتایج نشان داد که نامزدهاي گروه آزمایش نسبت به 

هاي حل تعارض سازگارانه نامزدهاي گروه کنترل از سبک
هاي حل تعارض ناسازگارانه کمتري بهتر و از سبک

هاي ارتباطی در بنابر این، آموزش مهارت.کردنداستفاده 
ارتقاي منظوربهمراحل پیش از ازدواج براي جوانان 

کیفیت زندگی زناشویی، اهمیت بسزایی دارد.

هاي ارتباطی، سبک حل : مهارتيدیکليهاواژه
، سبک حل تعارض غیرسازنده، نامزدسازندهتعارض

Abstract:
The purpose of current study was the effect of
communication skills training on constructive
and non-constructive conflict resolution styles
of the engaged. The current study was
conducted as semi-experimental with pretest-
post-test and control group. The population of
this study included all the engaged design, in
2015 had been referred to Welfare Center of
Ardabil city, using voluntary sampling method,
30 couples were selected and randomly were
assigned to experimental (15 couples) and
control (15 couples) groups. During seven
sessions the participants in the experimental
group, were under communication skills
training. The experimental and control groups
in pre-test and post-test stages, responded to the
Rahim's Conflict Resolution Styles Questionnaire.
The data were analyzed using covariance
statistical method and SPSS-21 software. The
results showed that experimental group
participants, in comparison with the control
group participants, used larger constructive
conflict resolution styles and fewer than non-
constructive conflict resolution styles. Therefore,
pre-marital communication skills training for
young people is very important in to improve the
quality of marital life.

Keywords: communication skills, constructive
conflict resolution styles, non-constructive
conflict resolution styles, engagement
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مقدمه
ها شروع خوبی دارند امـا، در نهایـت   رغم اینکه اکثر ازدواجازدواج، یک نهاد چالش برانگیز است. علی

رسد که شادي، ثبات و رضایت از ازدواج بستگی بـه خـود   ي خود راضی نیستند. به نظر میها از رابطهزوج
ی از مراحـل ازدواج اسـت   نامزدي یکـ ). 2013کاسیم، هسنی، نی، ایدریس و قزالی، زوج دارد (ماناپ، چی

کنند با هم ازدواج کنند. در جامعه ما به زمان مابین عقد رسمی تـا زمـان   آن دو نفر توافق میموجببهکه 
هـا در ایـن دوران   شـود کـه کیفیـت ارتبـاط زوج    جشن عروسی و تشکیل خانواده دوران نامزدي گفته می

هاي بعدي زندگی زناشویی باشد. دوران نامزدي یـک  بینی کننده کیفیت ارتباط آنها در دورهتواند پیشمی
کنـد. در ایـن دوره ارتبـاط نامزدهـا بـا      دوره حد واسط است که فرد را آماده ورود به زندگی مشـترك مـی  

ها و کند و به  شباهتشود و در این ارتباط بیشتر، شناخت افراد از یکدیگر عمق پیدا مییکدیگر بیشتر می
) در دوران نـامزدي زوجـین داراي شـرایط و    1393میرمحمـد صـادقی،   برنـد ( هاي یکدیگر پی میتفاوت

میرمحمد صادقی، ها (توان به استرس و فشار ناشی از ازدواج، روابط بین زوجمسائل خاصی هستند که می
) استقالل و ایجاد مرز بین خود و همسر و 2003مارکون، ا وداتا، پورتینق) تعارض با خانواده همسر (1393

سـازي یـا بهتـر جلـوه دادن     آل) ایده2001میهان، وبرایانت، کونقرنواده همسر و یکی شدن با همسر (خا
) اشـاره  2006پـنس و داسـگاپتا،   ) کنترل و ایجاد تغییر در همسر (1383یزدي، وجمالی، نفیسیبنیخود (

ردار است.ناشی از این دوران از اهمیت قابل توجهی برخوهايتعارضکه در این میان ،کرد
ي موفق باشد. تحقیقات، تواند یک شاخص کلیدي در روابط عاشقانهمی1هاي حل تعارضمهارت

هاي حل تعارض ها بستگی زیادي به استفاده از شیوهي زوجنشان داده است که روابط عاشقانه در آینده
میان زن و شوهر و زا و خصمانهوجود اختالف، تعامالت تنش).2013ویسکریچ و دیلوي، آنها دارد (

زناشویی است هايتعارضاحترامی و هتک حرمت که ممکن است با ناسزا گفتن همراه باشد ناشی از بی
تواند یک ارتباط قوي را در ها به شکل سازنده میتوانایی براي مدیریت و حل تعارض). 2014(بوهلر، 

ساموهانو، می و نزدیک کمک کند (ي صمیها را براي ایجاد یک رابطهي زوج شکل دهد و زوجرابطه
شودمیصمیمیتتسهیلباعثزناشویی،يرابطهدرهاتعارضبه رسیدگیبرايسازندهروش).2013

زوجینيرابطهدررااضطرابواختاللاستممکنبا تعارض،مقابلهمخربهايراهکهحالیدر
برايهازوجروشانتخابکهاستآنازحاکیها). پژوهش2013و یاسین، سیتوات(دیلدار،کندتشدید

است (ویلر، کیمبرلی رابطهکلیکیفیتدرکنندهتعیینومهمعاملیکشاندر روابطتعارضمدیریت
هاي اول ازدواج از مقاطع مهم در به عقیده پژوهشگران زیادي دوران نامزدي و سال). 2010و شاونا، 

حاجلو، علیزاده، قطبی و یابد (افزایش میهاسطح تعارض و اختالفچرخه زندگی خانوادگی است که در آن 
رشدي زیادي مثل مصاحبت و همراهی، تعامالت ارب). اگرچه دوران نامزدي تج1392دالور قوام، 

ها به خاطر شرایط این آورد ولی اغلب زوجهاي عاطفی را براي زوج جوان به وجود میتر و حمایتآزادانه
). 2013،هلمیس، سالیوان، کورونا و تیلورارض و خشونت بیشتري قرار دارند (دوران در معرض تع

1. conflict resolution
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دیلدار و همکاران، (ي زوجینهاي حل تعارض با کیفیت رابطهها نشان داده است که سبکپژوهش
)، استفاده از سبک غیرسازنده با افسردگی و نارضایتی زناشویی 2010؛ چنگ، 2010؛ هاروکس،2013

) 1391مهر، کوچکی و رجبی، خجستهي زناشویی () و کیفیت بد رابطه2012کامینگز، ، پاپ و شودلیچ(
بنابراین مداخله در دوران نامزدي و کاهش مشکالت ناشی از این دوران و تشخیص و حل به رابطه دارد.

به و همچنین افزایش لحظات شاد و شیرین براي دوام این رابطه در این دوران ضروري هاموقع اختالف
رسد. مینظر

هاي متفاوتی مطرح شده است و روش و ها و دیدگاههاي حل تعارض بین زوجین نظریهدرباره سبک
1هاي ارتباطی، آموزش مهارتهامداخلهمداخالتی بر اساس این رویکردها تدوین شده است که یکی از 

سوتا در مرکز شگاه مینهتوسط میلر و نانالی در دان1960است. برنامه ارتباط زوجین در اواخر دهه 
). ارتباطی که همسران از آن لذت 1386خوشکام، سیداحمدي و عابدي، ریزي شد (مطالعات خانواده پایه

در میزان رضایتمندي زوجین است. بنابراین، یکی از مواردي که در يمؤثرعامل اساسی و و ببرند، 
هاي ارتباطی است. از این رو ش مهارتشود، آموزهاي افزایش رضایت زوجین بر آن تمرکز میبرنامه
ریزي براي بهبود کیفیت ارتباط و رضایت زوجین، براي ماندگاري و دوام ازدواج ضروري است برنامه

ها است که زمینه سازگاري و اي از تواناییهاي ارتباطی مجموعه). مهارت2013خانزاده و یگانه، حسین(
نگاراجیا، راجاما و سازد رفتاري شایسته داشته باشد (فرد را قادر میآورد و رفتار مثبت و مفید را فراهم می

هاي ارتباطی به توانایی یک فرد براي برقراري ارتباط و همکاري با دیگران ). مهارت2012رادي، 
خسروجاوید، شود (و عواطف دیگران گفته میهااحساس(کالمی و غیرکالمی) و همچنین توجه به 

هاي که آموزش مهارتدریافت) 2010هالویگ و ریچتر (). 1394صفا، و هدایتپور، فیروزشاد اصلی
) نشان 2015سالیوان و کوب (؛کندارتباطی از آشفتگی و نابسامانی در زندگی زناشویی پیشگیري می

هاي ارتباطی پیش از ازدواج با رضایت زناشویی در زوجین تازهدادند که بین کیفیت آموزش مهارت
) نشان دادند که 2013اسکات، رهوادز، استنلی، آلن و مارکمن (؛رابطه مثبت وجود داردکردهازدواج

ها خارج از محیط آموزشی منجر به دریافت آموزش ارتباط زوجین قبل از ازدواج و اجراي این مهارت
آموزش ) به این نتیجه دست یافتند که 2015زاده، نجاتیان و سوري (توکلی؛شودبهبود روابط زوجین می

یافتند که در) 2011تام، لی، فو و لیم (؛شودزناشویی میهايتعارضارتباطی باعث کاهش يهامهارت
هاي ارتباطی در رضایت زناشویی و ابعاد دیگر زندگی زناشویی نقش مهم و اساسی دارد.مهارت

از آنجایی که روابط پیش از ازدواج (زمان عقد) مبنایی براي روابط بعدي یک زن و شوهر به شمار 
ضروري است » دیوار کجرودیمخشت اول چون نهاد معمار کج، تا ثریا «رود و بر اساس این گفته که می

طول زندگی با آن که در ناآگاهپیش از ازدواج زن و شوهر نسبت به برخی عواقب و رفتارهاي ناپخته و 
مواجه خواهند شد، اطالعات الزم را کسب کنند، ما نیاز داریم که براي ازدواج آموزش ببینیم و 

). با توجه 1393میرمحمد صادقی، هاي مورد نیاز را قبل از ورود به زندگی مشترك کسب کنیم (مهارت

1.  communication skills training
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هاي است که آیا آموزش مهارتسؤالبه این به دنبال پاسخبه مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر در 
دارد؟ریتأثهاهاي حل تعارض سازنده و غیرسازنده نامزدارتباطی بر سبک

روش
يریگنمونهجامعه، نمونه و روش 

وآزمونشیپباآزمایشی نیمهيهاطرحجزء و از لحاظ روش، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي
تحت پوشش سازمان هايي  نامزدحاضر، شامل کلیهپژوهش ي . جامعهاستبا گروه کنترل آزمونپس

هاي زندگی در هاي آموزش مهارتکه موظف به گذراندن کارگاه،1394بهزیستی شهر اردبیل در سال 
در انتظار نامزد98میانکه از ،جلسات مشترك بودندصورتبهدوران عقد و قبل از مراسم ازدواج 

موافقت براي شرکت :هاي ورودبر اساس مالكداوطلب- هدفمندتصوربهنامزد30ارگاه،کگذراندن 
سواد حداقل در جلسات، گذشت حداقل یک ماه از عقد، داشتن نامزددر طرح پژوهشی، حضور هر دو 

هاي زندگی هاي ارتباطی زناشویی یا مهارتهاي آموزش مهارت، عدم شرکت در برنامهخواندن و نوشتن
هاي خروج ممانعت از حضور در تا زمان پژوهش و شرکت منظم و مداوم در جلسات آموزشی و مالك

بیش از سه جلسه، خودداري یکی از زوجین از شرکت در پژوهش، عدم رضایت اعضا از ادامه شرکت در 
15آزمایش (هايگروهتصادفی در صورتبهکنندهشرکت30زدواج مجدد انتخاب گردیدند. پژوهش و ا

هاي ارتباطی براي گروه آزمایش در هاي آموزش مهارتجلسه) جایگزین شدند.نامزد15) و کنترل (نامزد
برگزار شد.بار و در هر جلسه به مدت یک و نیم الی دو ساعت 2اي ته، هفجلسه7طی 

گیرياندازهابزار 
) 1983این پرسشنامه توسط رحیم (:1ROCI-IIهاي حل تعارض رحیمپرسشنامه سبک

داراي سه ابزاراین . استسبک حل تعارض جپنتدوین و شاملهاي حل تعارض گیري سبکبراي اندازه
پنج شامل ماده و 28دوم و سوم داراي هاينسخهماده و 35داراي Aاست که نسخه A,B,Cنسخه 

سبک یکپارچگی :دهدخرده مقیاس که هر خرده  مقیاس یک سبک حل تعارض بین فردي را نشان می
)، سبک 23و 20، 15، 12، 10عبارت 5)، سبک مسلط (داراي 26، 24، 18، 17، 7، 6، 1عبارت 7(داراي 

، 13، 11، 4، 3عبارت 6(داراي کنندهاجتناب)، سبک 28و 25، 16، 8، 5، 2عبارت6ملزم شده (داراي 
در اي مادهB ،28نسخهاین پژوهش از ). در 27و 21، 19، 9عبارت 4سبک مصالحه (داراي و)22و 14
ستفاده ا)5=و کامالًموافقم4=، موافقم3=نظري ندارم،2=، مخالفم1=کامالًمخالفم(اي درجه5لیکرت یک

) ضرایب پایایی بازآزمایی 1393، به نقل از اعتمادي، جابري، جزایري و احمدي، 1997رحیم (.شده است
) 1391(حقیقی، زارعی و قادري؛71/0، آلفاي کرونباخ 83/0تا 60/0این پرسشنامه را بین مؤلفهپنج 

به نقل از ،1390بهرامی (؛75/0تا70/0این ابزار را بین هايمؤلفهضریب پایایی آلفاي کرونباخ 

1. Conflict Resolution Styles Scale
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، سبک 76/0جویی ، سبک تسلط65/0هاي سبک اجتناب ) براي خرده مقیاس1393اعتمادي و همکاران، 
و حسینی، 87/0و براي کل پرسشنامه 72/0و سبک همکاري 68/0جویی ، سبک تبعیت64/0مصالحه 

بک حل سهايمؤلفهبراي کل پرسشنامه و براي 79/0) 1393نظري، رسولی، شاکرمی و حسینی (
به دست آوردند.70/0و سبک حل تعارض غیرسازنده 73/0تعارض سازنده 

اجراي پژوهشروند
هایی که براي اجراي پژوهش پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی استان اردبیل و طی هماهنگی

بردند دعوت به عمل آمد تا در صورت گرفت از افرادي که در مرحله نامزدي و دوران عقد به سر می
بر اساسهاي ارتباطی آموزش مهارتيهاجلسههاي ارتباطی شرکت کنند. آموزش مهارتيهاجلسه

کنترل هیچ و گروهدیگرداجرا شیجلسه بر روي گروه آزما7یک طرح از پیش تعیین شده به مدت 
هاي در حال برگزاري سازمان بهزیستی همسو با آموزش مهارتکارگاهچون .کردناي دریافت مداخله

گروه کنترل در کنندگانشرکتارتباطی زناشویی بود، براي گروه کنترل جلسات مجددي برگزار نشد و 
مهارت زندگی بهزیستی شرکت کردند. از جمله مالحظات اخالقی پژوهش آگاهی از فرایند کارگاه

توانند از ، رضایت از انجام پژوهش و این که هر زمان که مایل باشند میکنندگانشرکتپژوهش توسط 
ي تکمیلی و ا و مشاورههکنندهن اطالعات کسب شده از شرکتگیري کنند، محرمانه بودکنارهپژوهش

انفرادي به افراد داراي مشکالت ارتباطی پس از اتمام فرایند پژوهش بود.

: ترجمه، 1992میلر، میلر، نانالی و واکمن، (هاي ارتباطیمهارتآموزشيهاجلسهصورت
).1391بهاري، 

ها.آزمونپیشمعارفه و برقراري ارتباط، شرح جلسات و تکمیل . جلسه اول
هاي حرف هاي روابط سالم : نگرش سالم و ناسالم (چرخه آگاهی) و مهارتآشنایی با پایه. دوملسهج

زدن شامل با خودگویی، حرف زدن از طرف خود، توصیف اطالعات حسی، بیان افکار، ابراز احساسات، 
ها، در میان گذاشتن اقدامات.بیان خواسته

دادن شامل توجه کردن، تصدیق کردن، دعوت هاي اصلی گوشآموزش پنج مهارت. سومجلسه
کردن از همسر.سؤالکردن، خالصه کردن و 

گوش دادن رسمی، حرف زدن - آشنایی با چهار سبک رایج ارتباط زناشویی(گپ زدن. چهارمجلسه
- گوش دادن اکتشافی، و حرف زدن صریح-جستجوگرانهگوش دادن واکنشی، حرف زدن - گرانهسلطه

آمیز)، نقشه ارتباط و مراحل ارتباط زناشویی.گوش دادن توجه 
ریزي براي حل تعارض.معرفی و آموزش هشت گام فرایندهاي حل تعارض و برنامه.پنجمجلسه
. و سؤاالتهاي ارتباطی و اخذ نظرات زوجین و پاسخگویی به مروري بر آموزش مهارت. ششمجلسه
.کنندگانشرکتتوسط هاآزمونپسکمیل ت.هفتمجلسه
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هادادهتجزیه و تحلیل
و استنباطی مانند تحلیل معیارانحرافو مانند میانگینتوصیفیيآمارهادر این پژوهش از 

ها پژوهش استفاده شد. همچنین دادهسؤالها براي پاسخگویی به اریانس بر اساس رعایت مفروضهوکو
تحلیل گردیدند.SPSS-21آماريافزار با کمک نرم

هایافته
و در گروه کنترل 54/3و 70/22هاي گروه آزمایشکنندهمیانگین و انحراف معیار سن شرکت

و در گروه 68/5روز و 93ماه و 10؛ میانگین و انحراف معیار مدت نامزدي گروه آزمایش 92/2و 50/22
نفر12دیپلم، از ترنییپا%) تحصیالت 40(نفر12بود. در گروه آزمایش16/9روز و 20ماه و 12کنترل 

پلمیدفوق%) تحصیالت باالتر از 10(نفر3و پلمیدفوق%) تحصیالت 10نفر (3%) تحصیالت دیپلم، 40(
نفر 4%) تحصیالت دیپلم، 3/43نفر (13%) تحصیالت زیردیپلم، 7/36نفر (11و در گروه کنترل

داشتند.پلمیدفوق%) تحصیالت باالتر از 6/6نفر (2و پلمیدفوق%) تحصیالت 4/13(

1جدول
آزمایش هايگروهسبک حل تعارض سازنده و غیرسازنده در هايمؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد 

آزمون  آزمون و پسزوج)در مراحل پیش15زوج) و کنترل (15(
انحراف استانداردمیانگینمرحلههاگروهمتغیر

حل تعارض
سازنده

71/327/0آزمونپیشگروه آزمایش
18/416/0آزمونپس

70/366/0آزمونپیشگروه کنترل
72/363/0آزمونپس

حل تعارض 
غیرسازنده

57/253/0آزمونپیشگروه آزمایش
03/224/0آزمونپس

67/262/0آزمونپیشگروه کنترل
28/256/0آزمونپس

سـازنده  و غیرحـل تعـارض سـازنده    يهـا نمـره شود، میانگین مشاهده می1طور که در جدول همان
بـه ترتیـب تـا حـدودي     آزمـون  در مرحلـه پـس  در مقایسه با گروه کنترلهاي گروه آزمایش کنندهشرکت

.داشته استو کاهش افزایش 
داري تحلیل کوواریانس بیانگر این است که بین دو گروه آزمایش و کنترل هاي معنینتایج آزمون

؛ المبداي ویلکز 001/0P ،06/36(اثر پیالیی شودیمدار دیده حداقل در یک متغیر وابسته تفاوت معنی
001/0P،06/36=F001/0هتلینگ؛ اثرP ،06/36=F 001/0يرويشهیرنیتربزرگوP،
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06/36=Fآزمایش و کنترل نشان داد که هايگروههاي لون در ). پیش فرض همگنی واریانس
) و سبک حل P،76/3=F=063/0(هاي دو گروه در متغیرهاي سبک حل تعارض سازندهواریانس

- نتایج آزمون نرمال بودن کالموگروف) با هم برابر هستند.P ،87/1=F=180/0(تعارض غیرسازنده
هاي آزمایش و کنترل در سبک حل تعارض سازندههاي گروهدهند که دادهاسمیرنف نشان می

)061/0=P ،28/1=Z081/0() و سبک حل تعارض غیرسازنده=P ،25/1=Z تابع توزیع نرمال (
آزمون در دو متغیر ها و پیشها نیز نشان داد که بین گروهباشند. مفروضه همگنی شیب خط رگرسیونمی

؛ سبک حل تعارض P ،82/0=F=371/0: وابسته تعامل وجود ندارد (متغیر سبک حل تعارض سازنده
آزمون (کوواریته یا متغیر تصادفی کمکی) و مفروضه رابطه خطی پیش).P ،739/0=F=11/0غیرسازنده

، P=498/0سبک حل تعارض سازنده (يهااسیمقآزمون) در گروه آزمایش براي خرده متغیر وابسته (پس
41/0=r) 476/0) و سبک حل تعارض غیرسازنده=P ،23/0=r يهااسیمق) و در گروه کنترل در خرده

) P ،490/0=r=846/0) و سبک حل تعارض غیرسازنده (P ،14/0 =r=879/0سبک حل تعارض سازنده (
.استالذکرفوقمؤلفهون در دو آزمآزمون و پسنشان از رعایت فرض خطی بودن همبستگی بین پیش

2جدول
گروه هايکنندهشرکتسازنده درتعارض سازنده و غیرسبک حل هايمؤلفهاریانسوتحلیل کونتایج

آزمایش و کنترل
منبع متغیر

تغییرات
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
میزان معناداريFمجذورات

تأثیر

حل تعارض 
سازنده

اثر 
23/2123/259/86005/081/0آزمونپیش

32/1132/118/51001/049/0گروه

حل تعارض 
غیرسازنده

اثر 
014/1101/117/26009/079/0آزمونپیش

78/1178/115/46001/039/0گروه

آزمون ي پیشتحلیل کوواریانس با کنترل نمرهFشود، نسبت مشاهده می2گونه که در جدول همان
سبک حل تعارض سازندهمؤلفهگروه آزمایش و کنترل در هايکنندهشرکتدهد که بین نشان می

)001/0<P ،18/51=F هاي حاکی از این است که میانگین نمرهافتهیوجود دارد. این يمعنادار) تفاوت
هاي ارتباطی در مقایسه با گروه آموزش مهارتهايکنندهشرکتسبک حل تعارض سازنده 

آموزشی مداخلهازدرصد تغییرات ناشی 49، و )1(جدول گروه کنترل باالتر استهايکنندهشرکت
همچنین یافته دیگر نیز نشان داد که بین هاي ارتباطی بر متغیر سبک حل تعارض سازنده است.مهارت

، P>001/0(گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري دارديهاکنندهشرکتسبک حل تعارض غیرسازنده 
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15/46=Fهاي سبک حل تعارض غیرسازنده در دهد که میانگین نمره). این یافته نشان می
تر گروه کنترل پایینهايکنندهشرکتهاي ارتباطی در مقایسه با گروه آموزش مهارتهايکنندهشرکت

درصد تغییرات به وجود آمده در متغیر سبک حل تعارض غیرسازنده ناشی از اثر مداخله 39است، و 
هاي ارتباطی است.آموزش مهارت

بحث
هاي حل هاي ارتباطی بر سبکآموزش مهارتبود که آیا سؤالبه این پاسخبه دنبالپژوهش حاضر 

هاي ارتباطی در ها نشان داد که آموزش مهارتیافتهاثربخش است؟هانامزدتعارض سازنده و غیر سازنده 
هاي سبکتعارض سازنده و کاهش استفاده از هاي حل دوران نامزدي موجب افزایش استفاده از سبک

کنترلگروه هاي کنندهشرکتگروه آزمایش نسبت به هاي کنندهشرکتحل تعارض غیرسازنده در 
)، 2015(و همکارانزاده)، توکلی2010هالویگ و ریچتر (هاي ا با نتایج پژوهشهشود. این یافتهمی

هاي سبکهمسو است.) 2011تام، لی، فو و لیم (و)2015)، سالیوان و کوب (2013اسکات و همکاران (
تعارض ي حلهادر مقابل سبکو حل تعارض غیرسازنده شامل سبک مسلط، ملزم شده و اجتنابی

توان عنوان کرد هاي به دست آمده میباشد که در تبیین یافتهسازنده شامل سبک یکپارچه و مصالحه می
شخص استفاده کننده از سبک مسلط سعی دارد با رفتار آمرانه و با استفاده از اعمال قدرت به که

تر شدن تعارض اعث وخیمهایش برسد، بدون اینکه براي دیگري اهمیتی قائل شود و در نتیجه بخواسته
هاي چون اهمیت دادن به خود و نادیده گرفتن سبک حل تعارض مسلط با ویژگیافراد با شود. می

.کنند به اهداف خود برسند و توجهی به نیازهاي دیگران ندارنداین افراد تالش می، ودیگران همراه است
مسئولیت را به شخص وگیري نارهکشانویژگی اصلیسبک حل تعارض اجتنابی افراد با همچنین 

کنند و این افراد امیدي ندارند که از حل تعارض سودي کسب کنند، بنابراین دیگري واگذار می
دهند. منفعل بودن، دوري کردن، ترس از رویارویی با تعارض، کم گیري از تعارض را ترجیح میکناره

شود. سبک ملزم شده ر این افراد مشاهده میخیر انداختن حل تعارض دأاهمیت جلوه دادن تعارض و به ت
نیز مستلزم اهمیت دادن پایین به خود و اهمیت دادن باال به همسر است در این افراد اضطراب به نحو 

هایی هستند که هماهنگ و سازگار با حلها در جستجوي دستیابی به راهشود. آنمتفاوتی فراخوانده می
ی مستلزم اهمیت دادن زیاد به گاستفاده از سبک یکپارچ). 2009، آري و هایشبرگ- بندیگران باشند (

هاي طرف مقابل است. این سبک مستلزم تشریک مساعی بین دو طرف است، هاي خود و نگرانینگرانی
باشد. میهاآنحل قابل قبول براي هر دو ها و یافتن راهمثل گشودگی، مبادله اطالعات، بررسی تفاوت

پردازند. بنابراین تعارض با توجه به از این سبک هم به مشارکت و هم به ابراز وجود میافراد در استفاده 
برنده - شود. در نهایت یک وضعیت برندهسازنده رفع میصورتبههاي جدید حلها و جستجوي راهتفاوت

متوسط به طوربهمرتبط است. در سبک مصالحه نیز شخص مسئلهآید. این سبک با حل پیش می
اساسبرو ستد و یک راهبرد داداساسبردهد. این سبک هاي خود و طرف مقابل اهمیت مینگرانی

شود و هنگامی که دو نفر از امتیازات مساوي برخوردار گیري دوجانبه قابل قبول اتخاذ مییک تصمیم
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رکت است اما در مقایسه با برند. این سبک مستلزم هم ابراز وجود و هم مشاباشند از این سبک بهره می
هاي ارتباطی که آموزش دادن مهارت). 2003سبک یکپارچگی از شدت کمتري برخوردار است (موریتا، 

هاي ارتباط و مهارت حل تعارض هاي خودآگاهی، گوش دادن به همسر، آشنایی با سبکشامل مهارت
هاي در مقابل از روشو شند هاي ناسازگار حل تعارض دست بکاز روشنامزدهاشود است باعث می

هاي سازنده که شامل روش مصالحه و یکپارچگی است در روابط خود بیشتر استفاده کنند. مهارت
حل عملی مورد از یکدیگر، حل مشکالت، رسیدن به یک راهنامزدهاارتباطی با هدف شناخت بیشتر 

سازد تا مشکالت را به شکلی حل نمایند که نیاز را متعهد میزوج و ایجاد جو مشارکتی نامزدتوافق دو 
شریکبرنده، هر دو -گیري الگوي برندهبه خاطر دیگري از دست برود و نهایتاً با شکلنفرنباشد یک 

هاي . آموزش مهارتیزان رضایت در رابطه افزایش یابدشود ماحساس برابري نمایند. این خود باعث می
دهد هنگام گام به گام روبرو شدن با مشکل و چگونگی حل آن به نامزدها یاد میارتباطی با آموزش 

مواجهه با مشکل به جاي درگیري و اجتناب سعی کنند با روش سازنده به حل مشکل بپردازند روشی که 
دوهرشود تااین امر موجب میوهاي آنها برآورده شده است هر دو طرف احساس کنند نیازها و خواسته

هايواکنشازونمایندگفتگوخودهاتعارضومسائلمورددربه راحتیکنند،شدندركاحساسرنف
منتقلیکدیگربهراخودنیازهايوهاتمایل،هااحساسافکار،توانندمیآنهاکنند،اجتناب،یرمنطقیغ

و هیجانات زوج هااحساسهاي غیرکالمی، ها یاد گرفتند که چگونه به پیامبا این آموزشنامزدهاکنند. 
يمؤثرهاي تازه و هاي ارتباطی در این برنامه، به روشنامزدها با آموزش مهارتخود توجه کنند.

ارضاي توانند احساس نشاط و رضایت بیشتري کنند و در عین حال که بهرسند که با کاربرد آنها میمی
هاي رسند، دیگري را هم از برآورده شدن نیازهایش محروم نکنند. آموزش مهارتنیازهاي خودشان می

هاي کند تا دالیل زیربنایی تعارضات خود را شناسایی کرده، از شیوهارتباطی به نامزدها کمک می
هاي آموزد تا پیامهاي ارتباطی به آنان میآموزش مهارتبراي برخورد با آن استفاده کنند. تري سازنده

هاي ارتباطی در واقع به دلیل این که مهارتو کارآمدتر منتقل کنند. مؤثرترخود را با دقت بیشتر، 
دهد باعث آموزش میبه افراددرست حل تعارض را يهاروشهاي درست ارتباط برقرار کردن و شیوه

.شودیمنامزدهاي حل تعارض سازنده در هاافزایش استفاده از سبک

گیرينتیجه
وتردقیقنگاهىموجبباشدمینامزدهاسازىنوعى آمادهکههاآموزشاینگونهرسدمینظربه

کهدهدمىافرادبهرافرصتاینآموزشاینو همچنینشودمىیکدیگرباروابطشانبهترصادقانه
جنسى،مسائلباشند،توانندمىوهستندکهآنچهواقتصادىمسائلشان، نگرشهاياهدافشان،دربارة
برنامهاینویابنددستخودآگاهىنوعىبهوکنندبیشتر دقت و بررسیازدواجشاندالیلواهداف
زناشویىرضایترفتههمروىوازدواجکیفیتارتقاءوکاهش طالقازدواج،ثباتواستحکامبهکمک

وشناختازبیشتريآگاهیوتواناییفردهرچهکند. به عبارت دیگر،مىفراهمراشانازدواجازنامزدها
طرفشخصیتیویژگیهايباآنهاهماهنگیوخودشخصیتیتفکیک ویژگیهايوانتخابچگونگی
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مناسبوصحیحانتخابهمینوشودمیتقویتاودرترمناسبتوانایی انتخابباشدداشتهخودمقابل
ها، مانندمهارتازبرخىآموزشکردبیانتوانسازد. میمیفرد فراهمدررارضایتمنديسازنهیزم

دركومتقابلدركنیازپیشزندگىهاىمهارتمجموعهارتباطى وهاىمهارتارتباط،وآمادگى
هاي موزش مهارتآوهش حاضر نیز نشان داد که ژپزناشویى است. رضایتالزمهکهباشدمیهمسر

و این شودیماز ناسازگار به سازگار هاآنارتباطی در دوران نامزدي موجب تغییر سبک حل تعارض 
.گرددطرفین میها موجب ارتقاء کیفیت زندگی آموزش

توان به عدم امکان انتخاب نمونه تصادفی و اجراي پژوهش در هاي این پژوهش میاز محدودیت
هاي ایرانی، ممکن هاي فرهنگی بین قومیتاشاره کرد، با توجه به تفاوتجامعه نامزدهاي آذري زبان 

ر رفتار و ایجاد هاي ایرانی با محدودیت همراه باشد. بنابراین، تغییپذیري آن در سایر قومیتاست، تعمیم
تر و جلسات تقویتی و پیگیري است. پیشنهاد تغییرات معنادار در رفتارهاي سالم، نیازمند تحقیقات گسترده

ها در پیشگیري و حل مشکالت زوجین جوان در آستانه و مراکز مشاوره از این روشهاسازمانشود، می
ازدواج استفاده نمایند.
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