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ABSTRACT
Introduction and purpose: Relationship incompatibility is one of the 
potential risk factors for marital problems. General studies have demonstrated 
a decrease in couples' marital adjustment regarding infertility. The present 
study aimed to assess the effect of life skills training on marital adjustment 
in infertile women referred to the infertility center of Kurdistan province.
Methods: In this interventional study, 90 infertile women who were referred to 
the infertility clinic located in the center of the province for follow-up, diagnosis 
and treatment were selected through continuous sampling. The data collection tool 
was the Spanier questionnaire. Data were entered into SPSS  software (version 
20) and analyzed using statistical tests.
Results: There was no statistically significant difference between the two 
groups before the intervention in the scores of marital satisfaction, solidarity, 
agreement, expression of love, and adjustment. After the educational 
intervention, the score of marital satisfaction, solidarity, expression of 
love, and total adjustment in infertile women in the intervention group was 
significantly higher than those in the control group (P>0.05). Nonetheless, 
there was no significant difference in mutual agreement between the two 
groups (P= 0.29).
Conclusion: As evidenced by the obtained results, the necessary training can 
be designed and implemented to increase the level of marital satisfaction in 
infertile couples.
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گزارش کوتاه  

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی در زنان نابارور

مقدمه و هدف: ازجمله عوامل خطر بالقوه در ايجاد مشكالت زناشويي، وجود ناسازگاری های موجود 
ميان زوجين است .مطالعات كلي كاهش در سازگاري زناشويي زوجين را در زمينه مشكل ناباروري نشان 
داده است. اين مطالعه با هدف تأثير آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشويی در زنان نابارور در 

بين مراجعان به مركز نازايی استان كردستان انجام شده است.
برای  كه  شدند  انتخاب  نازا  زن   90 مستمر  نمونه گيری  طريق  از  مداخله ای  مطالعه  اين  در  کار:  روش 
ابزار  بودند.  كرده  مراجعه  استان  مركز  در  واقع  نازايی  كلينيک  به  نازايی  درمان  و  تشخيص  پيگيری، 
جمع آوری اطالعات استفاده از پرسش نامه اسپانير بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 وارد و 

با استفاده از آزمون های آماری تجزيه وتحليل شدند.
زنان  كل  سازگاری  و  محبت  ابراز  توافق،  همبستگی،  زناشويی،  رضايت  ابعاد  نمره  مقايسه  در  یافته ها: 
بررسی شده در دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی دار آماری نداشتند. بعد از انجام مداخله آموزشی، نمره 
ابعاد رضايت زناشويی، همبستگی و ابراز محبت و سازگاری كل در زنان نازای گروه مداخله به طور معنی داری 

 .)P =0/29( اما در بعد توافق دو نفری تفاوت معنی دار نبود ،)P>0/05( بيشتر از زنان گروه كنترل بود
نتیجه گیري: می توان بر اساس اين نتايج آموزش های الزم را به منظور افزايش ميزان رضايت زناشويی در 

زوجين نابارور طرح ريزی و اجرا كرد. 

کلمات کلیدی: سازگاری زناشويی، زنان نابارور، مهارت های زندگی
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مقدمه

آميزش  سال  يک  از  بعد  شدن  باردار  در  ناتوانی  به  بهداشت ناباروری  اطالق می شود. سازمان  بدون هيچ گونه جلوگيری  منظم 
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در  عمومی  بهداشت  معضل  يک  به عنوان  ناباروری  از  جهانی 
سراسر دنيا نام برده و از وجود يک زوج نابارور از هر چهار زوج 
ناباروری در  است. شيوع  داده  توسعه خبر  در كشورهای در حال 
ايران 3/17 درصد است ]1[. ناباروری بر جنبه های مختلف زندگی 
و  شايع ترين  از  ناباروری  كه  گفت  می توان  می گذارد.  تأثير  افراد 
پراسترس ترين اتفاقات زندگی افراد است ]2[. ناباروری مشكالت 
از  بسياری  بر  به وجود می آورد كه  مرد  و  برای زن  زيادی  روانی 
جوانب زندگی زوجين ازجمله بهزيستی روان شناختی، ارتباط های 
نابارور  زوجين  می گذارد.  تأثير  آنان  زندگی  كيفيت  و  زناشويی 
رضايت زناشويی، ابراز عالقه نسبت به همسر، سازگاری زناشويی و 
رضايت جنسی كمتری دارند ]3،4[. زنان و مردان به گونه اي متفاوت 
ناباروري را تجربه می كنند ]5[. به علت تفاوت در نيازهای عاطفی 
نسبت  زنان  در  بيشتری  منفی  تأثير  ناباروری  تنش  مردان،  و  زنان 
زنان  با  سنجش  در  نابارور  زنان  همچنين  می كند.  ايجاد  مردان  به 
 Spanier .]6،7[ بارور اضطراب و افسردگی بيشتری نمود می دهند
سازگاري زناشويي را فرايندي تعريف مي كند كه پيامدهاي آن با 
ميزان اختالفات مشكل آفرين زوج ها، تنش هاي بين فردي، اضطراب 
فردي، رضايت زوج ها از يكديگر، انسجام و به هم پيوستگي آن ها و 
هم فكري درباره مسائل مهم زناشويي مشخص مي شود. سازگاري 
زناشويي شامل چهار مؤلفه اصلي رضايت دوتايي، توافق دوتايي، 
همبستگي دوتايي و بيان محبت آميز است. رضايت دونفره به مفهوم 
ميزان توافق زن و شوهر درباره طالق يا جدايی، دعوا يا نزاع ميان زن 
و شوهر و ابراز عالقه به همديگر است. همبستگی دونفره به مفهوم 
به تبادل افكار،  عالقه مشترک ميان زن و شوهر، ترغيب يكديگر 
شادمانی و خنديدن است. توافق دونفره ميزان توافق يا نبود توافق 
ميان زن و شوهر را در امور مالی و اقتصادی، تفريح و سرگرمی، 
زندگی،  فلسفه  متعارف،  رفتارهای  دوستان،  مذهبی،  موضوعات 
ارتباط با خويشان و تصميم گيری شغلی نشان می دهد. ابراز محبت 
دونفره به مفهوم ميزان توافق يا نبود توافق بين زن و شوهر در ابراز 

عاطفه و رابطه جنسی است ]4،5[. 

زندگی  توانمندسازی  برنامه های  در  عمده  مسائل  از  يكی 
انسان  مهارت ها  اين  است.  زندگی  مهارت های  آموزش  زناشويی 
به آن ها  و  يابد  موقعيت های زندگی سازگاری  با  قادر می سازد  را 
تسلط داشته باشد. مهارت های زندگی به عنوان توانايی ها، دانش ها، 
و  شادمانی  برای  كه  است  شده  تعريف  رفتارهايی  و  نگرش ها 
موفقيت در زندگی آموخته می شود ]7[. مهارت های زندگی شامل 
تصميم گيری، حل مسئله، تفكر خالقانه، تفكر نقادانه، ارتباط مؤثر، 
مهارت های بين فردی، خودآگاهی، همدلی، مقابله با هيجان و مقابله 
يا  تقويت  باعث  استرس است ]8[. آموزش مهارت های زندگی  با 
پژوهش ها   .]9[ می شود  انسان ها  رفتار  و  ارزش ها  نگرش ها،  تغيير 
نشان داده است همسرانی كه اختالفات و ناسازگاری های زناشويی 
دارند، در زمينه مهارت های زندگی نواقصی دارند و درگير الگوهای 
بی حاصل هستند. اگر زوجين به طور مناسب مهارت های زندگی را 
كسب نكنند، تعارضات به طور كالمی و سپس رفتاری تداوم می يابد 
هدف   .]10[ می شود  آغاز  زوجين  سازگاری  تدريجی  تخريب  و 
ازاين پژوهش بررسی ميزان تأثير آموزش غيرحضوری مهارت های 
زندگی بر سازگاری زناشويی در زنان نابارور مراجعه كننده به مركز 

ناباروری استان بوده است.

روشکار

اين مطالعه مداخله ای در سال 1400 در مركز ناباروری تحت 
حجم  است.  شده  انجام  كردستان  پزشكی  علوم  دانشگاه  پوشش 

نمونه 90 نفر مطابق با فرمول زير بود:
 n= [z1-α/2+z1-β]2[σ12+ σ22]/[µ1-µ2]2

از بين افراد شركت كننده 45 نفر در گروه مداخله و 45 نفر در 
تصادفی  بلوک بندی  نمونه گيری  قرار گرفتند. روش  كنترل  گروه 
چهارتايی بود و نمونه ها بر اساس بلوک ها و ترتيب آن ها انتخاب 
نابارور  زنان  از:  بودند  عبارت  مطالعه  به  ورود  معيارهای  شدند. 
با حداقل مدرک ديپلم، داشتن گوشی هوشمند و  تا 35 ساله   25
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نيز شامل رضايت  با فضای مجازی. معيارهای خروج  توانايی كار 
نداشتن افراد به شركت در طرح يا دريافت نكردن آموزش ها به طور 
پرسش نامه  از  داده ها  جمع آوری  برای  مطالعه  اين  در  بود.  كامل 
اطالعات دموگرافيک )سن، ميزان تحصيالت و سال های ازدواج( 

و پرسش نامه سازگاری زناشويی اسپاينر ]1976[ استفاده شد. 
سؤالی   32 ابزار  يک  اسپاينر  زناشويی  سازگاری  پرسش نامه 
نظر زوجين است و چهار  از  ارزيابی كيفيت رابطه زناشويی  برای 
بعد رابطه را می سنجد. اين چهار بعد از اين قرار هستند: رضايت دو 
نفری با 10 گويه، توافق دو نفری با 12 گويه، همبستگی دو نفری 
ابراز محبت با 5 گويه. مقياس نمره گذاری به صورت  با 5 گويه و 
ليكرت بود. نمرات بيشتر نشان دهنده رابطه بهتر و سازگارتر است. 
نمره دهی بر اساس راهنمای تحليل پرسش نامه انجام شده است .نمره 
كل آلفای كرانباخ پرسش نامه 96 درصد است. اين مقياس روايی 

هم زمان نيز دارد ]11[. 
برای جمع آوری داده ها به مركز ناباروری سنندج مراجعه شد 
به تعداد نمونه های  تنها مركز واقع در استان كردستان است و  كه 
انجام  از  قبل  و  استخراج  افراد  مشخصات  نفر(   90( مشخص شده 
و  اطالعات  بودن  پژوهش، محرمانه  اهميت  پژوهش در خصوص 
رضايت مندی آگاهی های الزم داده شد. نحوه انجام مداخله آموزشی 
به صورت مجازی بود. دو گروه در اپليكيشن واتساپ اضافه شدند. 
قبل از انجام مداخله، پرسش نامه الكترونيكی در اختيارگروه ها قرار 
داده و پيش آزمون تكميل شد. مداخله آموزشی طی 5 هفته برگزار 
محتوای  طبق  زندگی  مهارت های  از  مهارت  دو  هفته  هر  در  شد. 
آموزشی مورد تأييد وزارت بهداشت )آموزش مهارت های زندگی، 
نوشته دكتر الدن فتی( ]12[ آموزش داده شد. با استفاده از پيام و 
محتوای مرتبط )فيلم، عكس و صدا( و پيشنهاد روش های مربوط به 
مهارت ها، به گروه مداخله آموزش داده شد. دانشجويان خانم رشته 
آموزش بهداشت كه دوره آموزش مهارت های زندگی را گذرانده 
بودند، آموزش ها را انجام دادند. سه ماه بعد از مداخله، هر دو گروه 
مجدد پرسش نامه سازگاری زناشويی را تكميل كردند. سپس داده ها 

با استفاده از آمار  SPSS نسخه 20 وارد شد و  در نرم افزار آماری 
توصيفی )فراوانی مطلق و نسبی، ميانگين و انحراف معيار(، آزمون 
كلموگروف اسميرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و آزمون 

تی مستقل برای مقايسه داده های كّمی داده ها تجزيه وتحليل شدند.

یافتههاوبحثونتیجهگیری

سال   31/2  ±  3/2 كنترل  گروه  در  نابارور  زنان  سن  ميانگين 
و در گروه مداخله 3/6 ± 30/8 سال بود كه با هم تفاوت آماری 
معنی داری نداشتند )P =0/56(. ميانگين سن ازدواج در زنان گروه 
كنترل 5/3 ± 8/9 سال و در گروه مداخله 3/8 ± 8/85 سال بود كه 
از نظر آماری تفاوتی نداشتند )P=0/68(. دو گروه از نظر مدرک 
در   .)P=0/14( نداشتند  معنی داری  آماری  تفاوت  هم  با  تحصيلی 
مقايسه نمره ابعاد رضايت زناشويی، همبستگی، توافق، ابراز محبت 
آماری  تفاوت  مداخله  از  قبل  دو گروه  در  زنان  سازگاری كل  و 
ابعاد  نمره  آموزشی،  مداخله  انجام  از  بعد  نداشتند.  معنی داری 
رضايت زناشويی، همبستگی، ابراز محبت و سازگاری كل در زنان 
كنترل  گروه  زنان  از  بيشتر  معنی داری  به طور  مداخله  گروه  نازای 
نبود  معنی دار  تفاوت  نفری  دو  توافق  بعد  در  اما   ،)P≥0/05( شد 

.)P≥0/29(
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد سازگاری زناشويی در 
زندگی  مهارت های  دوره  گذراندن  از  پس  مداخله  گروه  زنان 
اين  كه  يافت  افزايش  معناداری  ميزان  به  كنترل  گروه  به  نسبت 
با يافته های مطلق و همكاران )1393( و نعيم و همكاران )1394( 
مطابقت دارد ]9، 7[. سازگاری زناشويی در دوام و بقای خانواده 
اشخاص  كه  است  معطوف  محدوده ای  به  و  دارد  بسياری  تأثير 
خود  اين  و  می آيند  كنار  يكديگر  با  و  می كنند  كنترل  را  تضاد 
تحت تأثير عوامل عمده ای است؛ مثل كسب مهارت های زندگی، 
عوامل فرهنگی و روانی و ... كه سازگاری زناشويی را تحت تأثير 
قرار می دهند ]10[. در اين مطالعه ابراز محبت زنان در گروه مورد 
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افشین بهمنی و همکاران /63

معناداری  به طور  آموزش  از  پس  كنترل  گروه  به  نسبت  مداخله 
 Letzinger (2005) بر اساس يافته های .)P≥0/009( افزايش يافت
ابراز محبت باعث می شود فرد رضايت مندی و شادكامی بيشتری در 
روابط زناشويی داشته باشد. بر اساس مطالعات او ابراز محبت سبب 

افزايش سازگاری زناشويی می شود ]13[.
مالزاده در تحقيق مشابهی اذعان كرد زنانی كه نمره سازگاری 
بيشتری دارند، مؤلفه هايی همچون ابراز محبت بيشتری دارند ]14[. 
ابراز محبت فرايندی است كه با طوالنی شدن زندگی زوجين ممكن 
است ميزان آن افزايش يا كاهش يابد؛ بنابراين، آموزش مهارت های 
زندگی ممكن است در اين زمينه نقش مهمی داشته باشد تا طرفين 
با شناخت بيشتر از ويژگی های اخالقی يكديگر و نحوه كنار آمدن 
با تفاوت ها و مهارت برخورد صحيح با آن، سبب كاهش تنش ها و 
افزايش ابراز محبت به يكديگر شوند. يافته های اين مطالعه نشان داد 
ميانگين نمره همبستگی دو نفری در گروه مداخله پس از گذراندن 
معناداری  به طور  كنترل  گروه  به  نسبت  زندگی  مهارت های  دوره 
افزايش يافت )P≥0/001(. پروين )1381( در مطالعه مشابهی بيان كرد 
كه هرچه نمره همبستگی دو نفری بيشتر باشد، سازگاری زناشويی 

بيشتر و ميل به طالق و جدايی در زوجين كمتر می شود ]15[. 
گروه  به  نسبت  مداخله  گروه  در  توافق  ميزان  مطالعه  اين  در 
كنترل تفاوت معناداری نداشت )P≥0/27(. برای حل اين مشكل، 
راه حلی نياز است كه مورد قبول دو طرف باشد و زوجين را به هم 
پيوند دهد. اين كار مستلزم تعريف مجدد مشكل، يافتن راه حل های 
جديد و تأكيد بر عاليق مشترک است. در اين فرايند هيچ يک از 
افراد بر ديگری مسلط يا تسليم نمی شوند و به اين دليل هيچ كس 
نمی بازد و هر دو طرف نفع می برند و اين موضوع موجب افزايش 
ميزان رضايت  داد  نشان  مطالعه  اين  يافته های   .]16[ توافق می شود 
به گروه كنترل  نسبت  از آموزش  مداخله پس  زناشويی در گروه 
به طور معناداری افزايش يافت )P≥0/0001(. رضايت زناشويی در 
تحكيم جايگاه زوجين نقش مهمی دارد كه اين احساس با گذشت 
زمان ممكن است دچار تغيير شود و به مرور زمان و به داليل متعدد 

به آسانی  زوجين  برای  رضايت  اين  مجدد  كسب  يابد.  كاهش 
می شود.  تسهيل  مؤثر  آموزش های  ارائه  با  ولی  نيست،  امكان پذير 
به عبارتی ديگر، آموزش بهترين راهكار است و ازجمله مهم ترين 
 .]17[ است  زوجين  به  زندگی  مهارت های  آموزش  آموزش ها، 
افرادی كه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفته اند، نسبت 
پذيرش خود  با  و  توانايی های خويش آگاه تر هستند  و  به زندگی 
و اطمينان به خويشتن مطمئن هستند كه با سعی و تالش می توانند 
از  نتايج حاصل  از  بپيمايند و پيشرفت كنند ]18[.  پله های ترقی را 
اين پژوهش می توان اين گونه استنباط كرد كه آموزش مهارت های 
زندگی تأثيرات مثبت و قابل توجهی بر ابعاد سازگاری زنان گروه 
 )1397( و همكاران  پژوهش حميد  نتايج  با  يافته  اين  دارد.  هدف 

همخوانی دارد ]19[. 
ميزان  اندازه گيری  به  می توان  مطالعه  اين  محدوديت های  از 
كرد.  اشاره  )زنان(  روجين  از  يكی  در  فقط  زناشويی  سازگاری 
لذا پيشنهاد می شود در مطالعات آتی، ميزان سازگاری در زوجين 
اندازه گيری شود و پايه ای برای انجام مداخالت مدنظر قرار گيرد. 
همچنين آموزش مهارت های زندگی برای تمامی زوجين نابارور به 
محض تشكيل پرونده الزامی شود تا بر مبنای نياز مراجعه كنندگان، 
كارگاه های مهارتی به صورت حضوری برگزار و نيازها و كمبودهای 

مهارتی آنان برطرف شود.
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