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Effectiveness of communication skills training on emotional maturity evolution of 
female students on the eve of marriage 

Abstract 
 Introduction: The most common problem that is 
introduced by unhappy couples is failure in developing 
communication. One of the most important successful 
factors in marital life is growth and emotional maturity. 
The purpose of this study has been to evaluate the 
effectiveness of communication skills training on the 
evolution of emotional maturity of female students on the 
eve of marriage. 
Materials and Methods: This study is a clinical trial with 
pre-test and post-test plan along with control group. The 
research group included all female students on the eve of 
marriage (candidate and married) of Abarkouh universities 
in academic year 2010-2011. In this study sampling method 
was randomized, as the emotional maturity test was taken 
from 21-26 years old female students who were on the eve 
of marriage, then among of those were obtained test score 
between 89 and 106 (indicates unstable emotionally), 30 
persons were selected randomly and replaced in two 
groups, experimental and control group. Then the 
experimental group attended in 10 sections/90 minutes on 
communication skills training program. Tool used in this 
study was emotional maturity scale (EMS). After the 
education, the post-test was taken from the control and 
experimental group. Data of tests were analyzed by 
descriptive statistics and independent T-test. 
 Results: Results showed that the communication skills 
training is effective on female students' emotional maturity 
(P=0.001). 
 Conclusion: Considering the importance of 
communication skills and emotional maturity in marriage 
of young people, holding educational courses for youth in 
order to better knowledge how to communicate with others, 
especially, before marriage can be useful. 
 
 Keywords: Communication, Marriage, Maturity, Students, 
Emotion,  Skills  
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  مقدمه
ترين روابط انساني است كه بنيان  ازدواج يكي از پيچيده
پيوند زناشويي به عنوان كنشي با . خانواده بر آن استوار است

هاي متعدد و مشترك حول محورهاي زيستي، عاطفي، هدف
اي  لذا به عنوان پديده ؛گيرد مياقتصادي و اجتماعي شكل 

جوامع مورد تحليل و  تمامكامال عمومي در حيات اجتماعي 
حاصل  ،موفقيت در ازدواج .)1(بررسي قرار گرفته است 

شخصيتي،  هايهمانندي موقع، به ازدواج :است گوناگوني عوامل
هاي مناسب ارتباط با يكديگر، پافشاري بر تعهدات  شيوه

، جسمي و رواني و 1شد و بلوغ عاطفيزندگي خانوادگي، ر
توان از  برخورداري از امكانات شغلي و مالي و رفاهي را مي

تحركي و كم ،از طرف ديگر. عوامل مهم به شمار آورد
ناپختگي همسران جوان، مشكالت مربوط به پذيرش هويت 
متفاوت طرف مقابل، خصوصيات متفاوت در خانواده و 

جاي آنان از انتظارات بي مورد والدين وهاي بيدخالت
همسران جوان و كمبودهاي مالي و شغلي و تدارك وسايل 

افزايد و  زندگي و مسكن بر مشكالت اين جريان پيچيده مي
مفهوم رفتار عاطفي ). 2(شايد ناشي از عدم بلوغ عاطفي باشد 

شخصي . بالغ در هر سطحي، حاصل رشد طبيعي عاطفي است
خير در ارضا را ااست كه تقادر به كنترل عواطف خويش 

  ). 3(سف بخورد و رنج بكشد اتحمل كند، بدون اين كه ت
ترين عوامل موفقيت در همان طور كه گفته شد يكي از مهم

بلوغ عاطفي . زندگي زناشويي، رشد و بلوغ عاطفي است
مداوم براي به طور جرياني است كه طي آن شخصيت فرد 
حاظ رواني و فردي احراز بيش از پيش سالمت عاطفي، از ل

صميميت، همدلي، ابراز وجود،  يهفت مولفه). 3(كوشد  مي
ثبات رواني، استقالل، تعادل رواني و توانايي رعايت مورد 
عاطفي را به عنوان تعريف كاملي از بلوغ عاطفي معرفي 

بلوغ عاطفي ناشي از تحقق اين درك است كه ). 4(كنند  مي
فرد را بيازارد، تحريك هيچ چيز يا هيچ كس ديگري نتواند 

كه خود فرد اين اجازه را به  كند و يا عصباني نمايد، مگر اين
به معناي قابليت  ااما بلوغ صرف). 5(آن چيز يا كس بدهد 

ها نگرش و عمل خاص نيست، بلكه توانايي لذت كامل از آن
                                                 
1Emotional Maturity 

ترين عالمت بلوغ عاطفي برجسته). 6(شود  را هم شامل مي
تفاوتي به ت و يك عالمت ديگر، بيتوانايي تحمل تنش اس
 گذارد و او را اثر مي ،ا است كه بر فردهبرخي از انواع محرك

به عالوه، ). 7(نمايد  حوصله يا دستخوش احساسات ميبي
شخص بالغ از نظر عاطفي پيوسته داراي گنجايش شادي و 

برد و توازن  او از كار و تفريح، هر دو لذت مي. تفريح است
  ). 8(نمايد  ا حفظ ميها ربين آن

رشد عاطفي فقط به سن  يالبته واضح است كه درجه
اي بستگي ندارد، بلكه سن رواني، اجتماعي و عاطفي  شناسنامه

. همه از عوامل موثر در پختگي و بلوغ است ،و سن جسماني
بيست و  ،اگر اين عوامل منتفي باشد، بهترين سن براي ازدواج

. دو سالگي براي زن استو پنج سالگي براي مرد و بيست 
رشد عاطفي در مورد همسر، فرزند، دوستان و  باشخصي 

 ياو داراي فلسفه. اي دارد بينانهواقع  ينظريه ،مشكالت زندگي
هاي تواند از بحران زندگي معيني است كه بر اساس آن مي

هاي فعلي خود او به پيشرفت. مي زندگي جلوگيري كنديدا
خود، هرچند هم باشكوه بوده  يذشتهمتكي است و زياد به گ

در ضمن، به مطالبي از قبيل امور جنسي، . باشد، اتكا ندارد
چنين  .نگرد عشق، ازدواج و تربيت كودك با روشنفكري مي

  ).9(قدرت كنترل احساسات و عواطف خود را دارد  ،شخصي

آميز در زندگي زناشويي، يكي ديگر از عوامل موفقيت
برقراري روابط . باشد ارتباطي بين زوجين ميهاي مناسب  شيوه

نقش بسيار مهمي در سالمت روحي و رواني  ،مطلوب و مناسب
ايفا  ،افراد و در نهايت در احساس رضايت از زندگي و كار

چه فرد از برقراري  چنين بايد دانست كه چنانهم. نمايد مي
روابط مطلوب و مناسب و يا حتي روابط عادي با ديگران عاجز 

سالمت رواني فرد و رضايت خاطر وي  ،و ناتوان باشد اين امر
هاي مهارت). 10(اندازد  از شغل و زندگي را به خطر مي

ارتباطي توسعه دادن مهارت عملي است تا شخص بياموزد كه 
مهارت . چگونه خويش را با محيط اجتماعي خود سازگار سازد

ايد و احساسات ي ارتباط با عقريعني قابليت برقرافرد  2ارتباطي
ديگران، تا با دريافت پاسخ مطلوب از سوي ديگران خوي 

توانايي  ،ارتباط). 11(اجتماعي بودن در وي پرورش يابد 
                                                 
2Communication Skill 
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طور كارآمدي در ه كند، بخاصي است كه به افراد كمك مي
كنند عمل كنند و احساسات مثبت هاي نمادي كه مبادله ميپيام

انسان ). 12،13( نمايندد ايجا خود و خوشايندي در طرف مقابل
او نياز دارد كه به صورت . همواره نيازمند بيان خويشتن است

هاي كالمي و متناسب با فرهنگ، سنت و ارزش كالمي يا غير
. هايش را مطرح نمايدها و ترساش عقايد، اميال، خواستهجامعه

بديهي است براي اين منظور بايد قدرت برقراري روابط 
ما از طريق مفهوم ). 14(ن را داشته باشد دوستانه و حفظ آ

هاي ارتباطي، به دنبال برقراري تعاملي با ديگران هستيم مهارت
توانيم ضمن انتقال صحيح منظورمان، احساس كه در آن مي

ها منتقل كرده و با اثرگذاري در ديگران، خود را نيز به آن
). 15،16(ها ايجاد نماييم اي دوستانه و دوطرفه را با آنرابطه

 ،هاي ارتباطي براي پرورش يك خانوادهارتباط سالم و مهارت
ارتباطي  هايمهارت توانايي كه همسراني براي .است حياتي بسيار

ترين بخشبرخوردارند، پدر و مادر بودن از بهترين و لذت
 هاآن رواني و جسمي سالمت و بود خواهد شانزندگي اربتج

 ). 17،18( بخشدارتقا ميرا شان و فرزندان

گاه كه والدين داراي مهارت بسنده براي ايجاد ارتباطات آن
مناسب در محيط خانواده نباشند، نگراني زياد، انزوا و تنهايي 

اكثر افراد ). 19،20(گردد شان ايجاد ميبراي آنان و فرزندان
ها احساس آن ،ازدواج، اميد زيادي به آينده دارند يدر آستانه

شان  عشق همه چيز را تسخير خواهد كرد، رابطهكنند كه  مي
خيلي مثبت، عاشقانه و عالي باقي خواهد ماند و هيچ چيز اين 

خواهند با هم كامل  ها ميآن. رابطه را خراب نخواهد كرد
توان  چگونه مي. شوند و زندگي سعادتمندي داشته باشند

ار قر بارالتكننده و كساي خسته تضمين كرد كه آنان در رابطه
شود كه نياز به آموزشي احساس مي). 21(نخواهند گرفت 

هاي مورد نياز براي پرورش زوجين را قادر به يادگيري مهارت
شان كند بخش با شريك زندگيو حفظ روابط سالم و رضايت

زوجين  روان سالمت موجب مثبت ارتباطات باالي سطوح ).22(
اند كه سيدههاي مختلف به اين نتيجه رپژوهش). 23(شود مي

هاي ارتباطي بر رضايت زناشويي و ابعاد هاي مهارتآموزش
  ). 24-27(باشد ديگر زندگي زناشويي اثربخش مي

بالطبع با توجه به سطور باال، به اهميت و نقش ارتباطات و 
هاي ارتباطي در زندگي، رشد و بلوغ عاطفي به عنوان مهارت

چه اين  اما آن. بردآميز پي خواهيم عوامل يك زندگي موفقيت
هاي گذشته پژوهش به دنبال آن است و راه خود را از پژوهش

جدا كرده، بررسي اين مسئله است كه آيا از طريق آموزش 
توان تحولي در بلوغ عاطفي دانشجويان هاي ارتباطي ميمهارت

   .ازدواج ايجاد كرد يدر آستانه
اين است هاي ارتباطي از جمله داليل ديگر توجه به مهارت

هاي سالم در اثر تكرار و  اي از جمعيت كه ممكن است عده
هاي ارتباطي، به تداوم رفتارهاي انفعالي و عدم داشتن مهارت

مشكل قرار گيرند داراي هاي جمعيت يمرور زمان در زمره
اي مهم است بلوغ عاطفي مسئله ياز سوي ديگر، مسئله). 28(

مكن است در زندگي به كه اگر افراد به آن توجه نكنند، م
كسي كه از نظر عاطفي به سطحي  امسلم. مشكل برخورد كنند

آميزي تواند زندگي مسالمت از رشد و بلوغ نرسيده است، نمي
زيرا او هنوز تسلطي بر عواطف و . را با فرد ديگري داشته باشد
ها را كنترل داند چگونه آن كه نمي احساسات خود ندارد و اين

هاي ارتباطي و بلوغ اهميت مهارت ،بيان شده مطالب). 3(كند 
آمار باالي طالق . دهدعاطفي در زندگي زناشويي را نشان مي

در بسياري از كشورهاي جهان از ديگر داليل اهميت موضوع 
اي از جمعيت زوجيني را كه نرخ طالق تنها گوشه. است

برخي از زوجين . دهد مشكالت ارتباطي دارند را نشان مي
ه مشكالت ارتباطي دارند، اما بنا به داليلي تصميم ديگري ك

  ). 29(هم ادامه دهند  گيرند به زندگي در كنار مي
تواند در پيشگيري از  هاي حاصل از اين تحقيق مي لذا يافته

هاي ارتباطي طالق، باال بردن سطح آگاهي و مهارت
 يازدواج، تدوين و تنظيم يك برنامه يدانشجويان در آستانه

چنين در فراهم ساختن هاي ارتباطي و همم آموزش مهارتمنظ
مفاهيم بيشتر در پيرامون تحول بلوغ  ياي در جهت توسعه زمينه

  .ازدواج، موثر باشد يعاطفي در افراد در آستانه
بنابراين با اين مقدمه، هدف از پژوهش حاضر بررسي 

هاي ارتباطي بر تحول بلوغ عاطفي و اثربخشي آموزش مهارت
ثبات عاطفي، بازگشت عاطفي، سازگاري اجتماعي، (ابعاد آن 
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 يدر دانشجويان در آستانه) فروپاشي شخصيت و استقالل
  . باشدازدواج مي

  كارروش
هاي كارآزمايي سايت در كه باليني كارآزمايي يك تحقيق اين

. ثبت شده است IRCT2013010111973N1باليني با كد 
آزمون و همراه با پيش شاهدو  ونگروه آزم اين مطالعه با دو

آماري شامل دانشجويان دختر  يجامعه. آزمون بوده استپس
هاي شهر ابركوه در سال ازدواج ساكن دانشگاه يدر آستانه
نامزدي يا عقد قرار داشتند،  يكه در مرحله 1389-90تحصيلي 

ين بود كه دانشجويان مقطع ها اشرايط آزمودني. بود
بوده ) ي نامزدي يا عقدمرحله(ي ازدواج آستانهكارشناسي در 

حجم نمونه بر اساس . سال باشد 26تا  21ها بين و سن آن
درصد و با توان  99ي اطمينان فرمول و با در نظر گرفتن فاصله

براي انجام اين كار،  .تعيين گرديد نفر 30درصد،  80آزمون 
هاي ابركوه براي ي دانشگاهاي در مراكز مشاورهاطالعيهابتدا 

ي مند به شركت در دورهآگاهي يافتن از دانشجويان عالقه
آموزشي، نصب شد و پس از توضيح در مورد اهداف آموزشي 

پس از ثبت نام، . از دانشجويان متقاضي، ثبت نام به عمل آمد
ه از ميان به اين ترتيب ك. گيري به شكل تصادفي بودنمونه

ي ازدواج، آزمون بلوغ ساله در آستانه 21-26دانشجويان 
اي عاطفي گرفته شد و از ميان كساني كه در اين آزمون نمره

) ثبات بودن از لحاظ عاطفيي بيدهندهنشان( 106-89بين 
نفر انتخاب و در دو گروه  30كسب نمودند، به شكل تصادفي 

شكل تصادفي جايگزين به ) نفر 15هر گروه (آزمون و شاهد 
آزمون با استفاده از آزمون ابتدا از هر دو گروه، پيش. شدند

  بلوغ عاطفي به عمل آمد و پس از اجراي آموزش به
با آزمون از هر دو گروه پس كنندگان در گروه آزمون،شركت

براي سنجش . آزمون بلوغ عاطفي به عمل آمد استفاده از
  :تفاده شدمتغيرهاي پژوهش، از ابزار زير اس

و  2سينگ توسط نامهاين پرسش :1ي بلوغ عاطفينامهپرسش
وال ئس 48شامل  و )30(ساخته شد  1984 در سال 3بهارگاوا

وال ئس 10وال اول آن معيار عدم ثبات عاطفي، ئس 10است كه 
                                                 
1Emotional maturity scale 
2Singh 
3Bhargava 

وال سوم معيار ناسازگاري ئس 10دوم معيار بازگشت عاطفي، 
وال آخر ئس 8شخصيت و وال چهارم فروپاشي ئس 10اجتماعي، 

  :سنجد فقدان استقالل را مي
اي از عدم  اين عامل مجموعه :معيار عدم ثبات عاطفي -الف

قابليت در حل و فصل مشكالت، زودرنجي، نيازها، نياز به 
پذيري، لجاجت و تندخويي كمك در كارهاي روزمره، آسيب

  .باشد مي
بازگشت عاطفي هم گروه  :معيار بازگشت عاطفي -ب

عواملي چون احساس  يبزرگي از عواملي است كه نماينده
  .قراري، خصومت، پرخاشگري و خودمداري استحقارت، بي

چنين شخصي فاقد قابليت  :معيار ناسازگاري اجتماعي -ج
عين  گير و در انطباق اجتماعي است، دچار نفرت است، گوشه

  .كند بلي ميگويد و تن حال متكبر است، دروغ مي
مي يعال تماماين عامل شامل  :معيار فروپاشي شخصيت -د

  فروپاشي شخصيت است مانند يدهندهاست كه نشان
  .تراشي، بدبيني و رفتار ضد اخالقيسازي، هراس، دليلواكنش

چنين فردي وابستگي انگلي نسبت به  :معيار فقدان استقالل -ه
هاي محسوس  دهد، خودبين است، رغبت ديگران نشان مي

  .دانند قابل اعتماد مي ندارد و مردم او را غير
بلوغ عاطفي يك مقياس گزارش شخصي پنج  ينامهپرسش
). خيلي زياد، زياد، نامشخص، احتماال و هرگز(اي است گزينه

خيلي  ،اگر جواب مثبت كهاست واالت طوري بيان شده ئس
باشد نامشخص پاسخ ، 4ي باشد نمره، زياد 5 يزياد باشد نمره

 1 ينمره ،پاسخ منفي هرگزبه و  2 يباشد نمرهاحتماالپاسخ ، 3
 يچه نمره باالتر باشد درجه اين هر بر بنا. ديرگ تعلق مي

بيشترين . عكسرباالتري از عدم بلوغ عاطفي وجود دارد و ب
ترين وضعيت عاطفي و كمترين ثباتمعرف بي 240يعني امتياز
  ).30(باشد ترين وضعيت عاطفي ميمعرف باثبات 50 امتياز

جهت انجام  1385نامه توسط صفارپور در سال اين پرسش
در پژوهش او، جهت بررسي . پژوهش، هنجار شده است

شد و  اجرا نفر 50نامه بر روي همساني دروني آزمون، پرسش
در  .محاسبه شد 84/0ضريب آلفاي كرونباخ واالت ئبين س

نفر، ضريب  30اي به حجمبازآزمايي انجام شده بر روي نمونه
 62/0آزمون معادل پس آزمون وهمبستگي بين نمرات پيش
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دست ه براي ب. باشدمي 01/0 دارييبوده كه در سطح معن
از  نفر 30اختيار نامه درآوردن روايي صوري، پرسش

مشاوره قرار گرفت تا در  ياسي ارشد رشتهدانشجويان كارشن
 ينامهپرسش. نظر نمايند واالت اظهارئمورد يكايك س

 گزينه شامل 4 واالت در مقياس ليكرت و دارايئارزيابي س
كامال نامناسب  و) 1(، نامناسب )2(، مناسب )3(مناسب  كامال

در مجموع تمامي امتيازات جمع شده و . بوده است) 0(
بوده است كه نشانگر  36/2محاسبه شده معادل هاي ميانگين

نامه از ميانگين، اندكي بهتر واالت پرسشئاين است كه س
هاي مناسب بين گزينه 36/2به عبارت ديگر عدد  .بوده است

 ).3(كامال مناسب واقع شده است  و

در اين پژوهش، پايايي اين مقياس توسط روش بازآزمون و 
پايايي بازآزمون اين مقياس  .همساني دروني تعيين شده است

 شد گيرياندازه )نفر 150 تعداد( دانشجويان روي بر آن اجراي با

زماني  يفاصله. شدساله مي 20-24كه شامل دختران و پسران 
 يهمساني دروني اين مقياس با محاسبه. بود 75/0بين دو اجرا 

 5 هاي بين كل نمرات و نمرات هر يك ازضريب همبستگي
  .آمد دست به 42/0 و 86/0 ،58/0 ،63/0 ،75/0 ترتيب به حيطه

  روايي اين مقياس در برابر معيارهاي بيروني يعني
براي دانشجويان كالج  1ي گهاي سازگاري حوزهنامهپرسش

نامه در اين پرسش). 8(توسط سينها و سينگ تعيين شده است 
  ي گها سازگاري عاطفي دانشجويان كالج را اندازهحوزه
. سئوال است 21تعداد سئواالت اين حوزه . گيردمي

ي گها و مقياس بلوغ همبستگي گشتاوري حاصل بين حوزه
گيري و تكميل  پس از انجام نمونه .بود) نفر 64( 64/0عاطفي 
آزمون، دانشجويان به صورت ها به عنوان پيش نامهپرسش

 ونگروه آزم. قرار گرفتند شاهدو  ونتصادفي در گروه آزم
گروه  و گرفت قرار آموزشي جلسات تحت هفتگي رتصو به

 90 جلسه هر تقريبي مدت .نكرد دريافت را آموزش اين شاهد
آزمون پس دانشجويان از آموزش، جلسه 10 از پس .بود دقيقه

 يدر جلسه به منظور رعايت مالحظات اخالقي،. به عمل آمد
كنندگان توجيهي، اهداف مورد نظر پژوهش براي شركت

عالوه بر اين به آنان اطمينان داده شد كه . توضيح داده شد
                                                 
1Gaha 

گيري كلي منتشر خواهد شد و نتايج پژوهش به صورت نتيجه
 در يا و نكنند شركت پژوهش در كه دارند آنان اختيار كامل

  .پژوهش انصراف دهند ياي كه بخواهند، از ادامهمرحله هر
محتواي آموزشي  الزم به ذكر است كه ساختار جلسات و

هاي ارتباطي، برگرفته از منابع مرتبط و معتبر، تجارب مهارت
آموزش به  يبرنامه .متخصصان و اساتيد راهنما و مشاور است

  :جلسه بود كه عبارتند از 9بخش و  6دانشجويان شامل 
 

 هاي رئوس مطالب جلسات آموزش مهارت - 1جدول 

 هاارتباطي و زمان اجراي آن

 رئوس مطالب
زمان جلسات 

 آموزشي

مهارت  يآشنايي با يكديگر و اهداف برنامه و يادگيري درباره
 ارتباطي

 اول يهفته

 دوم يهفته هاي ارتباطيتعريف و آشنايي سبك
سوم يهفته آشنايي با مهارت گوش دادن

چهارم يهفته آشنايي با مهارت گوش دادن و تمرينات گوش دادن با تن
پنجم يهفته هاي غيركالميبدن و مهارتآشنايي به زبان 

ششم يهفته )1(آشنايي با مهارت هاي گفتگو و صحبت كردن
هفتم يهفته )2(هاي گفتگو و صحبت كردن آشنايي با مهارت

هشتم يهفته آشنايي با اصول تغيير رابطه
 نهم يهفته كنترل، غلبه بر خطاهاي شناختي و تقويت دوسويه

دهم يهفته قبلي و اختتاميهمرور بر جلسات
 

ه اختالف نمرات ب يدر اين پژوهش، تحليل آماري با محاسبه
آزمون هر آزمودني پيش يدست آمده از طريق كم كردن نمره

ميانگين نمرات براي  يآزمون و سپس محاسبهپس ياز نمره
 باهاي محاسبه شده ميانگين يدو گروه و سرانجام مقايسه

  .مستقل صورت گرفته است تيآزمون 
  نتايج
 گروه اعضاي سن ميانگين شناختي،جمعيت خصوصيات نظر از

و گروه  )سال 24 ترينمسن و سال 21 ترينجوان( سال 60/22 شاهد
) سال 25ترين سال و مسن 21ترين جوان(سال  67/22 ونآزم
  . بود سال 291/1 و 183/1 نيز ايشان سن توزيع معيار انحراف .بود

ثبات عاطفي، بازگشت (و ابعاد آن  بلوغ عاطفينمرات خام 
عاطفي، سازگاري اجتماعي، فروپاشي شخصيت و عدم 

در پيش آزمون و پس  ونو آزم شاهدهاي در گروه) استقالل
آزمون مورد بررسي قرار گرفت كه خالصه اي از نتايج آن در 

  . گزارش شده است 2جدول 
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 آزمونميانگين و انحراف معيار متغير بلوغ عاطفي و ابعاد آن در دانشجويان در مراحل پيش و پس - 2جدول 

  متغيرها
  گروه آزمون  گروه شاهد

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس  آزمونپيش
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  36/4  8/91  73/3 07/99 82/4 47/101 29/4 33/99  تحول بلوغ عاطفي
  07/1  19  61/3 6/22 68/1 67/21 65/1 20/21  ثبات عاطفي

  42/2  53/19  42/2 21 64/1 6/20 53/1 73/20  بازگشت عاطفي
  42/1  2/17  64/2 53/19 5/1 4/20 64/1 13/20  سازگاري اجتماعي
  41/1  47/17  73/2 18 44/1 27/20 7/1 8/19  فروپاشي شخصيت

  81/1  6/18  40/2 93/17 13/1 53/18 03/1 73/17  عدم استقالل
 

 تحول بري ارتباطي هامهارت آموزشجهت بررسي اثربخشي 
از آزمون تي اختالفي  انيدانشجودر  و ابعاد آن يعاطف بلوغ

آزمون آزمون را از پيشاين اساس نمرات پس بر. استفاده شد
شد تي مستقل نتايج تحليل آزمون  با استفاده از كم كرده و

  ).3جدول (
  

  ي نمرات بلوغنتايج آزمون تي براي مقايسه - 3جدول 
  عاطفي و ابعاد آن در دانشجويان 

 T df Pانحراف معيار  ميانگين تعداد گروه  متغير
تحول بلوغ 

 عاطفي
13/267/242/728001/0 15 شاهد
 11/4 -27/7  15آزمون

47/006/191/528001/0 15 شاهد  ثبات عاطفي
 44/2 -6/3  15آزمون

بازگشت 
 عاطفي

52/064/228001/0-13/0 15 شاهد
89/1-47/1 15آزمون

سازگاري
 اجتماعي

27/07/05/328001/0 15 شاهد
 79/2 -33/2  15آزمون

فروپاشي 
 شخصيت

47/083/098/128033/0 15 شاهد
 77/1 -53/0  15آزمون

8/017/124/02822/0 15 شاهد  عدم استقالل
67/088/1 15آزمون

 
ه ب تيمقدارهاي  شودمشاهده مي 3كه درجدول  گونه همان

دست آمده در متغيرهاي بلوغ عاطفي، ثبات عاطفي، بازگشت 
 يعاطفي، سازگاري اجتماعي، فروپاشي شخصيت با درجه

اما در مورد  ،باشنددار ميمعني >05/0Pدر سطح  28آزادي 
به ). P=22/0(داري وجود ندارد متغير عدم استقالل اين معني

بلوغ  تحول بري ارتباطي هامهارت آموزشعبارت ديگر 
عاطفي و ابعاد ثبات عاطفي، بازگشت عاطفي، سازگاري 

  .داشته استي داريمعن ريتاث ،فروپاشي شخصيتو  اجتماعي

 بحث 
هاي اين پژوهش به دنبال تعيين اثربخشي آموزش مهارت
ان در ارتباطي بر تحول بلوغ عاطفي و ابعاد آن در دانشجوي

هاي به دست آمده از بر اساس يافته. ي ازدواج بوده استآستانه
مشخص شد كه بين ميانگين نمرات بلوغ  3آزمون تي جدول 

-آزمون تفاوت معنيعاطفي دو گروه آزمون و شاهد در پس

اين نتايج مويد آن است كه ). P=001/0(داري وجود داشت 
في موثر بوده هاي ارتباطي بر تحول بلوغ عاطآموزش مهارت

باشد هاي ديگر ميراستا با پژوهشنتايج اين پژوهش هم. است
ترابي و همكاران به اين نتيجه به عنوان مثال، مهين). 41-31(

ي رفتاري، زمينه- هاي شناختيكارگيري آموزشرسيدند كه به
كاهش انتظارات غير منطقي، افزايش بلوغ عاطفي و پيشگيري 

مقدم و همكاران در فتحي). 31(كند مياز نارضايتي را فراهم 
هاي پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه آموزش مهارت

دهد و اثر مثبتي بر ارتباطي تعارض زوجين را كاهش مي
  ). 33(كيفيت زندگي دارد 

در پژوهش خود به اين نتيجه  1كلينري بردلي، فريند و گوتمن
ودي هاي ارتباطي باعث خشنرسيدند كه آموزش مهارت

هاي سالم و كاهش تعارض ي بيشتر از مهارتروابط، استفاده
كيا در پژوهش خود دريافت كه رفتارهاي محبي). 32(شود مي

آميز و ارتباطي مثبت مثل ابراز محبت، استفاده از عبارات محبت
آيند، نقش مهمي ها و احساسات خوشتاييدكننده، بيان هيجان

دارد و آموزش ارتباط  در تحكيم و بهبود روابط زناشويي
تواند باعث افزايش ميزان ابراز محبت و دوام عشق و صحيح مي

  ). 37(عالقه در بين زوجين شود 
                                                 
1Cleary Bradley, Friend and Gottman  
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سه عامل را به عنوان معيار بلوغ عاطفي ) 39به نقل از ( 1مرلر
توانايي مواجهه با واقعيت و  -1مطرح كرده است كه شامل 

 - 2اب از مشكالت رو شدن با حقيقت به جاي فرار و اجتنروبه
توانايي برقراري ارتباط خوب با ديگران به جاي داشتن ديد 

تمايل به صادقانه  -3انتقادي و ابراز خشم نسبت به ديگران 
-بودن و پذيرفتن اين كه در زندگي عالوه بر اين كه فرصت

هايي براي پيشرفت وجود دارد، بعضي چيزها هم ارزش نگراني 
نوان شده از سوي مرلر را به عنوان چنان چه معيارهاي ع. ندارد

توان گفت كه برقراري معيارهاي بلوغ عاطفي بپذيريم، مي
، زمينه را براي )هاي ارتباطيمهارت(ارتباط خوب با ديگران 

چنين در هم. كندباال بردن سطح بلوغ عاطفي بين افراد، مهيا مي
رسد آموزش توان گفت كه به نظر ميتاييد اين يافته مي

ها را قادر ساخت كه با هاي ارتباطي به افراد نمونه، آنتمهار
آميزي هاي صلحدقت و همدلي به يكديگر گوش دهند، بحث

با هم داشته باشند، بتوانند به درستي منظور و احساس خود را با 
عاطفي به يكديگر -ديگران در ميان بگذارند و از لحاظ رواني

 . تر شوندنزديك

تواند فشار رواني و نگرانيي كه از درون اين بهبود ارتباط مي
هايي چون گيرد را برطرف سازد و تواناييافراد منشا مي

شكيبايي، بردباري، مدارا در هنگام عصبانيت و درك و فهم به 
اي كه ها به گونهمنظور ارزيابي افكار و خلق و خو و تنظيم آن

  .موجب رشد و تعالي شود، را افزايش دهد
هاي به دست آمده از آزمون تي مشخص شد بر اساس يافته

كه بين ميانگين نمرات ثبات عاطفي دو گروه آزمون و شاهد 
 ).=001/0P(داري وجود دارد آزمون تفاوت معنيدر پيش

يكي از اهداف اين پژوهش، افزايش ثبات عاطفي و بررسي 
كارگيري به يتاثير آن در بلوغ عاطفي اعضا بود كه شيوه

رت گروهي منجر به افزايش ثبات عاطفي شده راهبردها به صو
هاي فرد اي از تواناييجا كه ثبات عاطفي مجموعه از آن. است

ها و حل و فصل مشكالت در برخورد با مشكالت و ناراحتي
هاي مهارت آموزش ،)8( باشدمي يكسان خلق داشتن و زودرنجي

تواند ارتباطي به اعضا نشان داد كه ارتباط موثر و صحيح مي
  .برخورداري از خلقي باثبات و پايدار را فراهم كند يزمينه

                                                 
1Merler 

سو است هاي پژوهشي ديگر همنتايج اين يافته با يافته
به عنوان مثال، مهراني در پژوهشي به بررسي ). 3،35،42-38(

ميزان اثربخشي آموزش رويكرد چندوجهي الزاروس بر بلوغ 
داد كه آموزش نتايج نشان . آموزان پرداختعاطفي دانش

گروهي الزاروس باعث افزايش ثبات  يرويكرد مشاوره
در پژوهش خود به  2كلور). 39(شود آموزان ميعاطفي دانش

اين نتيجه رسيد كه عملكرد خانواده با بلوغ عاطفي افراد رابطه 
 ،دارد و از نظر او بين عملكرد بهتر، اهداف موثرتر و بلوغ بيشتر

 ). 41(مثبت وجود دارد  يرابطه

پژوهش مربوط به  16در پژوهشي فراتحليلي،  3مپلروابولتر و 
هاي ارتباطي را درمانگري با استفاده از آموزش مهارتزوج

نتايج حاكي از آن بود كه آموزش . مورد بررسي قرار دادند
ها با هاي ارتباطي به پيشرفت چشمگيري در ارتباط زوجمهارت

  ). 42( شوديكديگر منجر مي
مشخص شد كه  تيهاي بدست آمده از آزمون اس يافتهبر اس

 شاهدو  ونبين ميانگين نمرات بازگشت عاطفي دو گروه آزم
داري وجود داشت يتفاوت معن ،آزموندر اثر پيش

)001/0P= .(هاي آموزش مهارتكه يد آن است واين نتايج م
  .ارتباطي بر بازگشت عاطفي موثر بوده است

اهداف اين پژوهش كاهش رفتارهايي جا كه يكي از  از آن
 بوده پرخاشگري و قراري، خصومتچون احساس حقارت، بي

بازگشت  و )8(باشند كه همگي جزيي از بازگشت عاطفي مي
توان باشد، ميهاي بلوغ عاطفي مييكي از مقياسنيز عاطفي 

چنين استنباط كرد كه افرادي كه از سطوح باالي بلوغ عاطفي 
هايي شكست ،سايرين يندگي خود به اندازهبرخوردارند در ز
توانند اند كه مياند اما اين باور را پرورش دادهرا تجربه كرده

 ،ها مقابله كنند و احتماال برگزاري جلسات آموزشيبا چالش
هاي ، حرف زدن، سبكدادنهاي ارتباطي مثل گوش مهارت

اي زمينه را بر... هاي كنترل زبان، جسم وارتباطي، مهارت
. كاهش رفتارهاي مربوط به بازگشت عاطفي فراهم كرده است

سو است هاي پژوهشي ديگر همنتايج اين يافته با يافته
 يدر پژوهش خود به مطالعه 4ماير و گلمن). 3،38،39،43(

                                                 
2Kelever  
3Bulter and Wampler 
4Mayer and Golman 
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توانايي برقراري ارتباط بين  يهاي فردي افراد در زمينهتفاوت
به اعتقاد اين محققان كساني كه . افكار و احساسات پرداختند

  كنند، بهترارتباط بهتري برقرار مي ،بين افكار و احساسات
 ردهشان را شناسايي كتوانند كاربردهاي هيجاني احساساتمي

  ).43به نقل از ( و احساسات ديگران را بفهمند
مشخص شد  تيدست آمده از آزمون ه هاي ببر اساس يافته

و  ونكه بين ميانگين نمرات ناسازگاري اجتماعي دو گروه آزم
داري وجود داشت يآزمون، تفاوت معندر اثر پيش شاهد

)001/0P= .(هاي پيشين كه از نتايج اين پژوهش با پژوهش
اي براي رفع هاي ارتباطي به عنوان وسيلهآموزش مهارت

باطات استفاده شده بود، مطابقت دارد مشكالت و بهبود ارت
هاي پور به بررسي اثربخشي مهارتسجادي). 3،36،44،45(

هاي تحقيق ارتباطي بر ميزان سازگاري پرداخته است كه يافته
 ). 36(حاكي از اثربخش بودن آموزش بوده است 

بلوغ عاطفي و  يصفارپور در تحقيق خود به بررسي رابطه
نتايج نشان داده است كه بين . ته استسازگاري زناشويي پرداخ

مثبتي  يرابطه ،هاي سازگاريلفهوهاي بلوغ عاطفي و محيطه
هاي مورد بررسي، سازگاري يكي از حيطه ووجود دارد 
ثر بر ودر بررسي عوامل م 1ايلهاوي). 3(باشد اجتماعي مي

سازگاري عاطفي در نوجوانان، به اين نتيجه رسيد كه بلوغ 
اما ). 45(مهمي در سازگاري عاطفي آنان دارد عاطفي نقش 

. هاي اين تحقيق با نتايج تحقيق مهراني مطابقت ندارديافته
  مهراني در پژوهشي به بررسي ميزان اثربخشي آموزش

 كه است پرداخته عاطفي گروهي الزاروس بر بلوغ يمشاوره

گروهي الزاروس بر ناسازگاري  يمشاوره اثربخشي ميزان
  ).39( ييد نشده استاجتماعي تا

كاربرد  ياين اگر چه موضوعات، روش پژوهش و شيوه بر بنا
ها يافته اما .است متفاوت يكديگر از شده ذكر مطالعات در قالب

هاي ارتباطي دهند كه آموزش مهارتبه طور كلي نشان مي
تواند به عنوان ابزاري در جهت بهبود روابط و تعامالت مي

با توجه به تنوع و كار گروهي كه در . شودافراد به كار گرفته 
توان هاي ارتباطي وجود داشت، ميآموزشي مهارت يبرنامه

يكي از داليل كاهش ناسازگاري اجتماعي كه همان عدم 
                                                 
1Elhavi  

  هاي به كارباشد را همين شيوهقابليت انطباق اجتماعي مي
نظر  چنين، اين نكته را بايد مدهم. آموزشي دانست يرفته

بلوغ  هايبخشسازگاري اجتماعي به عنوان يكي از داشت كه 
. عاطفي، عامل مهمي در تشكيل بهداشت رواني افراد است

اثر  ،سازگاري فرد بر تحصيالت، زندگي و ارتباطات با ديگران
ارتباط با همسر يكي از ارتباطات . گذارداي ميفوق العاده

ازمند كنند كه نيمهمي است كه افراد در زندگي خود تجربه مي
  . هاي مناسب سازگاري استيادگيري روش

كه  البته بايد توجه داشت كه سازگاري اجتماعي عالوه بر اين
 اي راهاي گستردهحيطه ،يك مفهوم نسبي و بين فرهنگي است

هاي ارتباطي در برخي از گيرد و شايد آموزش مهارتميبر  در
واج نياز ازد يجوانان در آستانه. هاي آن تاثير بگذاردجنبه

هاي خود دارند كه هويت خويش را دريابند، عاليق و توانايي
آموزش . هاي ارتباطي را فرا گيرندرا بشناسند و مهارت

دهد تا اين نيازها هاي ارتباطي اين فرصت را به افراد ميمهارت
  ساز سازگاري بيشترزمينهامر را تامين كنند و احتماال همين 

  . خواهد بودها آن
مشخص شد از اين مطالعه، دست آمده ه اساس يافته هاي ببر 

و  ونكه بين ميانگين نمرات فروپاشي شخصيت دو گروه آزم
 ردداري وجود دايآزمون تفاوت معندر اثر پيش شاهد

)033/0=P .(هاي اين نتايج مويد آن است كه آموزش مهارت
  .ارتباطي بر فروپاشي شخصيت موثر بوده است

مي يجا كه فروپاشي شخصيت شامل عال آن توان گفت ازمي
تراشي، بدبيني، احساس حقارت، و پرخاش و دليل چون

، شايد داليل اين رفتارها، فقدان )8(باشد تخريب محيط مي
هاي بلوغ عاطفي هاي ارتباطي به عنوان يكي از مولفهمهارت

ها زمينه را براي به حداقل رساندن باشد كه آموزش اين مهارت
 . كندين رفتارها مهيا ميعاليم ا

 اين هايويژگي توان گفت،مي چه كه بيان شد در تكميل آن
هاي در نظر گرفته شده، فعاليت تنوع شامل آموزشي يبرنامه

هاي سبك. هاي عملي بودشركت در كار گروهي و فعاليت
ارتباطي، كنترل زبان بدن، تغيير خطاهاي شناختي و تداوم 

يادگيري و تاثيرپذيري  يدوسويه، زمينهارتباط از طريق تقويت 
را فراهم كرده و موجب كاهش عوامل منجر به فروپاشي 



167 Fundamentals of Mental Health, 15(3), Autumn 2013                  دانشجويان اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر تحول بلوغ عاطفي       

 

سو نتايج اين تحقيق با تحقيقات ديگر هم .شخصيت، شده است
 يصفارپور در تحقيق خود به بررسي رابطه). 3،26،39(است 

نتايج نشان . بلوغ عاطفي و سازگاري زناشويي پرداخته است
هاي سازگاري لفهوهاي بلوغ عاطفي و محيطهداد كه بين 

هاي بلوغ عاطفي، مثبتي وجود دارد كه يكي از حيطه يرابطه
در تحقيقي نشان  1ويكتوريا. )3( باشدفروپاشي شخصيت مي

صميميت  يموثرترين شيوه ،داده است كه آموزش ارتباط
  ).26( بخشيدن به روابط زناشويي است

مده مشخص شد كه بين ميانگين هاي به دست آبر اساس يافته
  در اثر شاهدو  وننمرات استقالل عاطفي دو گروه آزم

اين . )P=22/0(داري وجود نداشت يآزمون تفاوت معنپيش
هاي ارتباطي بر نمرات يد آن است كه آموزش مهارتونتايج م

از جمله داليل . ثر نبوده استوم ون،فقدان استقالل گروه آزم
ان به نامرتبط بودن محتواي آموزشي با تواين عدم تاثير، مي

مباحث مربوط به استقالل عاطفي و يا ضعف روايي و پايايي 
فقدان استقالل  يواالت مربوط به حيطهئنامه در سپرسش

هاي داراي كمترين ميزان همبستگي دروني از ميان مقياس(
  .اشاره داشت) بلوغ عاطفي
). 39(باشد سو ميهم، هاي پژوهش مهرانيها با يافتهاين يافته

به بررسي رابطه همبستگي خانوادگي و  ساماني و رضويه
با مشكالت ) يكي از مقياس هاي بلوغ عاطفي(استقالل عاطفي 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه جنسيت، . عاطفي پرداخته اند
همبستگي عاطفي و بعد فرديت در استقالل عاطفي، از 

ن مشكالت عاطفي به حساب موثرترين متغيرهاي مربوط بر ميزا
يوسفي در پژوهش خود به بررسي رابطه بين ). 46(مي آيند 

مهارتهاي ارتباطي و هوش هيجاني در گروهي از دانشجويان 
داده ها نشان داد كه هوش هيجاني با مهارتهاي . پرداخته است

  ).47(ارتباطي رابطه مثبت دارد 
در اين مسير اميدواريم كه اين پژوهش گامي هر چند ابتدايي 

گشاتر هاي آينده بتوانند به مراتب راهبرداشته باشد و پژوهش
بايد  پژوهشاين  يهابرخي از محدوديتبا وجود اين، . باشند

  :در نظر گرفته شود
                                                 
1Victoria 

دانشجويان دختر  ،كنندگان در اين پژوهششركت -الف
نظر  در تعميم نتايج آن بايد تفاوت جنسيتي را مد و باشند مي

شود كه پژوهش حاضر بر روي دانشجويان  نهاد ميپيش. داشت
انجام شود تا از اين طريق نقش عامل جنسيتي در نيز پسر 

  .ي آموزشي مشخص شوداثربخشي شيوه
پژوهش به دانشجويان مقطع  يمحدود بودن نمونه -ب

ازدواج و قرار داشتن در طيف سني  يكارشناسي در آستانه
هاي اين پژوهش را به يافته پذيريتواند تعميمسال، مي 26-21

. ها، دچار محدوديت سازددانشجويان خارج از اين ويژگي
ي آموزشي در اثربخشي اين شيوه شود كهپيشنهاد مي

تر و باالتر و خارج از اين طيف سني مورد تحصيالت پايين
  .بررسي قرار گيرد و نتايج با هم مقايسه شود

اين پژوهش در يك شهر و استان انجام شده است و در  -ج
. هاي ديگر بايد احتياط كرد تعميم نتايج آن به شهرها و استان

هاي ارتباطي ي آموزش مهارتشود اثربخشي شيوه پيشنهاد مي
هاي مختلف آموزشي در بهبود تعامالت بين فردي در محيط

ها و مراكز بيمارستان(، درماني )هانظير مدارس و دانشگاه(
ها، نهادها و ادارات مختلف مورد بررسي سازمان ،)بهداشتي
  .قرار گيرد

هاي ارتباطي در مراكز هاي مهارتشود از آموزهپيشنهاد مي
قبل از ازدواج، براي مجهز ساختن زوجين به  يمشاوره
از . بخش استفاده شودهاي ارتباطي مناسب و رضايتمهارت

هاي آموزشي و در كنار ساير شيوهي آموزشي سويي، اين شيوه
كننده به مراكز مشاوره و درماني براي درمان زوجين مراجعه

چنين مي توان از هم. ثر باشدوتواند مشناختي، ميخدمات روان
هاي آموزشي در طرح آموزش نيروي انساني مباحث اين شيوه

  .ها، نهادها و ادارات استفاده كردسازمان
  گيرينتيجه

هاي پژوهش حاضر واضح است كه آموزش به يافتهبا توجه 
تواند مي ي ازدواجآستانههاي زندگي به دانشجويان در مهارت

ها و بهبود ارتباطات درون خانواده بر تحول بلوغ عاطفي آن
آموزشي به منظور آموزش  يتنظيم يك برنامه. ياري رساند

در  تواندزوجين و پيشگيري از عواقب ارتباطات نامناسب مي
 . ثر باشدوها و ميزان طالق مكاهش ناسازگاري
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