Quarterly of Clinical Psychology Studies

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی

Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال هفتم ،شماره بيست وششم ،بهار  ،69ص  1تا 23

Vol. 7, No. 26, Spring 2017

طراحی و ارزیابی بسته آموزشی دینی-روان شناختی بر كنترل
پرخاشگري و مهارتهاي ارتباطی
جنان نوین ،1هادی بهرامی
تاریخ وصول95/6/82 :

احسان2

تاریخ پذیرش95/71/71 :

چکیده

این پژوهش ،بهمنظور اعتبار بسته آموزشی طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی –روانشناختی بر کنترل
پرخاشگری و مهارتهای ارتباطی طراحی و اجرا گردید .روش ،نيمه تجربی با طرح پيشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه تحقيق شامل تمام زنان متأهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهران که
حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی آنها گذشته باشد و پایينترین نمره را در
مهارتهای ارتباطی و باالترین نمره را در پرخاشگری گرفته بودند ،است .نمونه شامل  66زن متأهل در منطقه
 77و  78تهران است که با استفاده از روش نمونهگيری داوطلبانه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل قرار داده شدند .بعد از گرفتن پيشآزمون از هر دو گروه ،گروه آزمایش طی هفت جلسه
دوساعته تحت آموزش بسته آموزشی قرار گرفت .پس از پایان آموزش ،مجدداً از هر دو گروه پسآزمون
به عمل آمد .مقياسهای مهارتهای ارتباطی بين فردی ،پرخاشگری (آرنولد اچ باس و پری )7998 ،قبل و
بعد از مداخله در دو گروه اجرا گردید .بهمنظور مقایسه نتایج از آزمون تحليل کوواریانس استفاده شد.
نتایج نشان داد که آموزش بسته آموزشی تدوین شده باعث ارتقا مهارتهای ارتباطی و کاهش پرخاشگری
میشود .بر اساس شواهد این پژوهش میتوان از این بسته آموزشی برای بهبود مهارتهای ارتباطی و کاهش
پرخاشگری ،استفاده کرد.
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مقدمه
7

طبق نظر اشالنت و مک فایل ( )7995مهارت ارتباطی همان فرآیندهای مرکبی است که
فرد را قادر میسازد بهگونهای رفتار کند که دیگران او را باکفایت تلقی کنند (شاهمير ،طالبی
زاده ،جعفری فرد)7696 ،؛ پس مهارتها تواناییهای الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و
موفقيتآميزند .مهارت ارتباطى اشخاص در طول مدت زندگیشان شکل میگيرد و روى
همه روابط آنها اثر میگذارد .مشکالت ارتباطی از رایجترین مشکالتی است که زوجين
بيان میکنند .طرفداران نظریههای رشدی و ساخت نگر ،معتقدند افزایش بروز تعارضهای
زناشویی ازآنرو است که زوجين جوان مهارت تغيير الگوهای رفتاری و قواعد و انتظارات
برگرفته از روابط قبلی ،بهویژه خانواده پایه و تشکيل یک واحد زناشویی جدید را ندارند.
تعارضهای بين فردی ،بهاندازه روابط اجتماعی ،فراگير و گستردهاند ،از این رو تجربه
سطوح مختلفی از تعارض ،اختالفنظر و رنجش در تعامالت یک زوج ،امری بدیهی و
غيرقابلاجتناب است (کار .)8171 ،8پژوهشهای مختلفی نشان میدهد که نداشتن
مهارتهای ارتباطی باعث بروز مشکالت عدیدهای در روابط زناشویی میگردد.
بنا به ادعاى گاتمن )7996( 6نبود مهارتهاى ارتباطى ،به رفتارهاى مشکلدار تداوم
مىبخشد .پژوهشهاى ميلرو اليور به نقل از اصالنى ( )7626نشان داد که برخى از زوجها
سالهایى را به دليل نداشتن مهارتهاى ارتباطى ،بهصورت ناکارآمد گذرانده بودند
درحالیکه مىپنداشتند مشکل آنها مسائل جنسى ،مالى یا وابستگان هستند .در یک مطالعه
طولى سهساله ،مارکمن ،استانلى )8111( 4دریافتند که مهارتهاى ارتباطى مثل گوش کردن
فعال و صحبت کردن مىتوانند مؤلفههای پيشبينى کننده خوبى براى رضایت زناشویى
باشند .همچنين آنها گفتند مهارتهاى ارتباطى ضعيف و حل مسئله ناکارآمد و نداشتن
رضایت در تعاملها مىتواند پيشبينى کننده مشکالت ارتباطى در سالهاى پس از ازدواج
باشد (ترتا .)7999 ،5پژوهش دیگرى نشان داد که آموزش روابط ،توجه به همسر و
برنامهریزى براى حل مشکالت ،روشهاى ارتباطى را بهبود بخشيده و اضطراب ،بىخوابى،
نارسا کنشورى اجتماعى و افسردگى زوجين را کاهش داده است (خوشکام.)7625 ،
1. Schlundt, & Mcfall
2. Carr
3. Gattman
4. Markman & Stanley
5. Tretta
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کوترال ،دی یر و استيلزر )8171( 7به بررسی آموزش زناشویی زوجهای اسپانيایی پرداختند
و نتایج نشان داد که کارگاههای آموزشی بر رضایت زناشویی زوجهای اسپانيایی مؤثر
بوده است .این تحقيق که مؤلفههای ارتباطات مثبت ،حل تعارضها ،تعامالت منفی و تعهد
رابطه را بررسی میکرد ،نشان داد که کمترین تأثير در تعهد رابطه و بيشترین تأثير در
کاهش تعامالت منفی بوده است .همچنين بر زوجهای جوانتر و زوجهایی که ازلحاظ
مالی و تحصيالت در سطح متوسط بودند ،بيشترین تأثير را داشته است و افراد مذهبی
بهطور معناداری نمره بيشتری در پسآزمون گرفتند .در پؤوهشی که توسط زاد هوش ،نشاط
دوست ،حقيقت ،رسول زاده طباطبایی( )7691کالنتری انجام شد ،به این نتيجه رسيدند که
گروه درمانی شناختی-رفتاری باعث افزایش رضایت زناشویی در بانوان می شود .در
پژوهشی که توسط رضازاده ( )7621انجامشده نشان داد که مهارتهای ارتباطی نقش مهمی
را در سازگاری زناشویی و پيشگيری از ناسازگاری دارد .مطالعه رضازاده نشان داد که با
آموزش مهارتهای ارتباطی ،اگرچه رضایت زناشویی افزایش مییابد و بين این دو رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد ،ولی این مهارت بهتنهایی نمیتواند مؤثر باشد و برای
پایداری زناشویی و افزایش رضایتمندی ،فضایل و ارزشهای معنوی سرنوشتسازتر
هستند .مشکالت ارتباطی موضوع محوری در رویکردهای ارتباطی نسبت به خانواده است.
این رویکردها ،تعارضهای بين زوجين را نه در قالب مشکالت دو نفر ،بلکه بهعنوان یک
رابطه نارسا کنش ورانه تحليل میکنند .این منازعات اغلب دور باطلی را ایجاد میکند که
یافتن نقطه آغاز در آن بیمعنی است ،زیرا هرکدام از زوجين معتقدند آنچه میکنند و یا
میگویند به سبب آن چيزی است که طرف مقابل میکند یا میگوید( .گلدنبرگ و
گلدنبرگ .)7996 ،8برادبری و پاش )8117( 6معتقد هستند که مشکالت تعاملی زوجين،
ممکن است آنها را برای مشکالت ارتباطی بعدی مستعد کند .تعامالت نامناسب زوجين،
در همان سال اول ازدواج به افزایش پرخاشگری کالمی در رابطه آنها منجر میشود .این
روابط پرخاشگرانه ،معموالً با کاهش رضایتمندی از رابطه و افزایش خطر فروپاشی رابطه
همراه است (چاریکر.)8116 ،4
1. Kotrla, Dyer & Stelzer
2. Goldenberg & Goldenberg.
3. Bradbery & Pash
1. Chariker, J, H.
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اگر به هر دليلی در خانواده نارضایتی و ناسازگاری به وجود آید و زن و مرد نتوانند
مهارتهای ارتباطی الزم را برای بهبود رابطه خود به کاربندند ممکن است زمينه ناکامی و
خشﻢ به وجود آید و پيامدهایی نظير سوءﻇن ،سوءاستفاده عاطفی ،خصومت و سرزنش را
در پی داشته باشد .از سوی دیگر خشﻢ نيز با فراهﻢ نمودن زمينه رنجش و آزردگی میتواند
به بروز نارضایتی دامن بزند و این دور باطل ممکن است به وخامت شرایط ،نارضایتی و خشﻢ
در خانواده بيفزاید .والرستاین ،لویس و بلسکی )8111( 7مشاهده کردند که بيشتر طالقها
ناشی از خشﻢ بوده و این خشﻢ معموالً تا مدتها بعد از طالق هﻢ ادامه مییابد .خشونت بر
تمامی جنبههای گفتاری ،رفتاری و حرکتی فردی که مورد خشونت قرار میگيرد ،تأثير
میگذارد (کمپيل :7995 ،8به نقل از محمدخانی ،آزاد خانی و متقی .)7626 ،نتایج پژوهش
پور نقاش تهرانی ( )7626روی زوجهای مراجعهکننده به شورای حل اختالف نشان داد که
برنامه آموزش مدیریت خشﻢ بهطور معناداری میتواند اختالفات بين زوجين را کاهش دهد.
نتایج پژوهش جانسون )8115( 6روی  718زوج در نيوزیلند نشان داد که مهارتهای حل
مشکل و کنترل هيجانات منفی نقش مهمی در کاهش تعارضات و ابعاد آن دارد .تأثيرات
منفی تعارض (خشﻢ ،نفرت ،ناراحتی ،ترس) با ميزان خشونت و درگيری رابطه دارد .این
ارتباطات مخرب بين زوجين به کاهش رضایت زناشویی و افزایش احتمال وقوع طالق منجر
میشود (ماریوت و آمانو .)8111 ،4نتایج پژوهشها هﻢچنين نشان میدهد همسرانی که دچار
اختالفات و ناسازگاریهای زناشویی هستند ،درزمينه مهارتهای ارتباطی دچار مشکالتی
هستند و درگير الگوهای ارتباطی بیحاصل میشوند (فولکر ،داوی و داوی .)8115 ،5اگر
زوجين بهطور مناسب مهارتهای ارتباطی و حل تعارض را کسب نکنند ،تعارضات به طور
کالمی و سپس به طور رفتاری تداوم می یابد و تخریب تدریجی در سازگاری زناشویی آغاز
می شود؛ بنابراین ،آموزش مهارتهایی که بتواند مهارتهای ارتباطی را گسترش دهد
ضروری به نظر میرسد

2. Wallerstein, J, S, Lewis, J, and Blakeslee, S.
3. Campbell.
4. Johnson.
5. Marriott, B. H. Amato, P.
6. Faulker, R, A, Davey, M, and Davey, A.
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هﻢاکنون دیدگاه نظری متعددی با رویکردهای متفاوت به دنبال تبيين و حل
تعارضهای زناشویی هستند .ازجمله دیدگاه شناختی -رفتاری ،سيستمی ،درمان هيجانی و
غيره را میتوان نام برد ،ليکن هيچیک از نظامهای نظری موجود بهتنهایی برای همه
بيماران و مشکالت آنها کارایی کامل را ندارد .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند از
طریق رویکردهای التقاطی میتوان درمانهای متفاوت و یا ترکيبی از درمانها را برای
مشکالت خاص مراجعين بهصورت انتخابی تجویز کرد (پروچاسکا و نورکراس8111 ،7؛
ترجمه سيد محمدی .)7627 ،در دو دهه اخير ،رویکرد کل گرایانه ای در شناخت بشر،
راه را برای انجام بررسیهای بيشتر در زمينههای مختلف هموار کرده است .در این رویکرد،
معنویت بهمثابه بعدی از ابعاد وجودی انسان ،همچون بعد شناختی ،هيجانی و رفتاری که
سازنده ماهيت انسان است ،در نظر گرفته میشود .علیرغﻢ تحقيقات گوناگونی که درباره
رابطه مذهب ودینداری با متغيرهای متعدد روانشناختی -چه در حوزه فردی و چه در
حيطه زناشویی -صورت گرفته است ،ضرورت استفاده از رویکردهای مذهبی در کنار
دیگر تکنيکهای درمانی ،بخصوص در کشورهایی که به اعتقادات مذهبی پایبندی
بيشتری دارند ،محسوستر است.
تعاليﻢ اسالم درباره چگونگی روابط اعضای خانواده و مسئوليتهای متقابل آنها و
چگونگی حفظ آرامش و کنترل خشونت ،توصيههای الزامی و اخالقی فراوانی دارد که در
تحکيﻢ پایههای خانواده نقش اساسی دارد (ساالری فر .)7621 ،رویکرد آموزههای اسالمی
درباره مهارتهای ارتباطی و کنترل خشﻢ و خشونت میتواند تا حد زیادی مشکالت
فیمابين زوجين را حل نماید .بيشترین سفارش اسالم در مورد مسائل خانوادگی در زمينه
گذشت و اغماض هریک از زن و شوهر در لغزشها ،کجخلقیها و اشتباهات یکدیگر
است .8قرار دادن پایه روابط بين زوجين بر اساس ایثار یکی دیگر از ویژگیهای منحصربهفرد
رویکرد اسالمی است .بيان بیپرده احساسات مثبت به هﻢ تا حد زیادی میتواند روابط بين
زوجين را ارتقا دهد .در زمينه ارتباطات کالمی تأکيدی که بر آرامش در کالم و دوری از
مجادله و سخن گفتن به بهترین شيوه 6شده است ،میتواند در ارتباط زناشویی بسيار راه گشا
1. Prochaska & Norcross.
 .2نور.88،
 .7عنکبوت.46 ،
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باشد .اسالم اساس زندگی زناشویی را بر پایه محبت و مودت 7ميان آنها و رمز سعادت
زندگی زناشویی را در آرامش دهی زوجين 8به همدیگر میداند (مصطفوی .)7625 ،تنها
چيزی که اختالفات زن و شوهر را حل میکند گذشت و اغماض است .عفو و گذشت از
موارد احسان و به تعبير قرآن ،محبوب خداست (مصطفوی .)7625 ،به مرد توصيهشده است
که در هر شرایطی با زن مدارا کند 6.این توصيه کلی با دليلهایی مطرحشده است ازجمله
اینکه زن امانتی در دست مرد است .4در حدیثی از پيامبر اکرم آمده است که بهقدری به من
در مورد رعایت حال زنان سفارش شده است که گمان بردم فقط در صورت انجام عمل
بسيار بد و علنی طالق زن جایز است( 5ساالری فر .)7621 ،در روایات اسالمی تندخویی را
نکوهش و نرمی و مالطفت را ستایش کردهاند و پيامبر اکرم به دليل نرمی و مالطفت و
نداشتن زبان تند و پرخاشگر 6موردستایش خداوند قرارگرفته است (قائمی امير .)7626 ،قرآن
از یکسو مردان را به حسن معاشرت با زنان امر کرده و میفرماید :با زنان به نيکی رفتار
کنيد1؛ و از سوی دیگر ایشان را از تجاوز و ستﻢ بازداشته و میفرماید در پی ستﻢ و تجاوز به
زنان مباشيد زیرا که خداوند باالی هر باالتری است.2
بسته آموزشی که در این پژوهش طراحیشده است ،بر اساس اصولی از قرآن و احادیث
بناشده است که در ذیل به آن اشاره می شود:
مبانی بسته آموزشی دینی -روانشناختی :چگونگی آفرینش انسان حاکی از
آن است که وی بهعنوان مربی و یا متربی ،چه باید انجام دهد و یا نباید
انجام دهد .بهعنوانمثال ،وجود ميل به کمال ابدی حاکی از آن است که
باید هدفی کمالی و واقعی را بشناسد و آن را دنبال کند و نباید در مسير
هدفی خيالی و یا تنازلی گام بردارد .همچنين ازآنجهت که آن ویژگی
 .8روم.87،
 .8اعراف.729،
 .3اعراف.777 ،
 .4حر عاملی ،وسایل الشيعه ،ج  ،74ص.788
 .5همان.744 ،
 .6آل عمران.759،
 .2نسا.79 ،
 .9نسا.64،
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فطری در آدمی محدود و موقتی نيست باید به سعادت ابدی و نامحدود
بيندیشد و برای آن تالش کند و نباید در مرتبهها متوقف شود و دست
از تالش بردارد ،بلکه به هر مرتبهای که رسيد ،برای نيل بهمراتب باالتر

کوشش نماید تا به درجات عاليه کمالی و پيامدهای بهشتی آن نائل گردد.
این ویژگی فطری در خصوص زن و شوهر حکایت از آن دارد که

هریک از آنها باید بهخوبیها بيندیشند و روابط و عملکردهای خودشان را
بهگونهای تنظيﻢ نمایند که به آنچه مسير کمال و خوشبختی جاوید و نامحدود
را تسهيل میکند ،بپردازند و از آن نوع روابط بد و عملکردهای زشت
که مانع سعادت آنهاست ،پرهيز کنند .بنابراین با شناسایی نوع روابط
زناشویی الگوهای شایسته ،باید در برقراری ارتباط حسنه و سعادتبخش با
یکدیگر کوشش نمایند و از رفتارهایی چون بیمحبتی ،بیاعتنایی ،ناسزاگویی،
تضييع حقوق همسر و اموری مانند آن دوری کنند.
بسته آموزشی تهيهشده از پنج مبنا از مبانی روابط زن و شوهر استفاده کرده است که در
ادامه به آن پرداخته می شود:
مبنای اول :آرامش بخشی زن و مرد در محيط خانواده
آرامش روانی از هدفهای ارزشمندی است که هر انسانی بهطور طبيعی در پی آن است.
قرآن کریﻢ میفرماید :و هُوَ الَّذِی خَلَقَکُﻢ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْکُنَ إِلَيْهَا»
اوست که همه شمارا از یکتن بيافرید و از آنیک تن زنش را نيز ،بيافرید تا به او آرامش
یابد (اعراف ،آیه )729؛ و در جای دیگر میفرماید :وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُﻢ مِّنْ أَنفُسِکُﻢْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَيْهَا و از نشانههای قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید
(روم ،آیه  .)87تبيين آرامش بهعنوان هدف آفرینش زن و مرد و معطوف ساختن ذهن
دختران و پسران به این امر درآیات و احادیث برای آن است که آرامش همهجانبه از
مهﻢترین انگيزههای ازدواج است و توصيهشده است که باکسی ازدواج کنيد که زمينههای
روانی تحقق این هدف در او وجود داشته باشد.
مبنای دوم :مهارتهای شناختی
آموزش مهارتهای شناختی به همسران سبب باز شدن و شکوفا شدن فکر آنان در
مسائل زندگی میشود تا بتوانند بهطور منطقی و شایسته زندگی خود را هدایت کنند و به
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حيرت وندانﻢ کاری دچار نشوند .یکی از این مهارتهای شناختی آگاهی از تفاوتهای زن
و مرد است .هر یک از مرد و زن باید تمایالت و عواطف یکدیگر را بشناسند .مرد باید بداند
که زن بنده محبت است و دوست دارد موردحمایت و محبت قرار گيرد .زن نيز باید بپذیرد
که مرد خونسرد و شجاع است ،عالقه به پرحرفی ندارد ،به واقعيات زندگی میاندیشد،
حرفهای او نوعاً با منطق همراه است.
مبنای سوم :مهارتهای نگرشی
نگرشها ،در زمينهسازی و شکلدهی به رفتارها ،ایجاد انگيزشها ،ارضای نيازها و
جهتدهی به گرایشها تأثيری جدی دارند .هيچ مفهوم مجردی نتوانسته است همچون
مفهوم «نگرش» ،موقعيت عمدهای در روانشناسی اجتماعی کسب کند .یکی از آسيبهایی
که جامعه ما امروزه با آن مواجه است ،این است که نگرش اکثر مردم به زندگی و فلسفه
زندگی درست نيست .اولين فلسفه زندگی بشر «امتحان» است خداوند میفرماید« :الَّذی خَلَ َ
ق
الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَکُﻢْ»(ملک ،آیه  .)8اگر باور کنيﻢ آنچه برای ما رخ میدهد یک امتحان
گذراست نه چيزی فراتر از آن ،مانند ماشينی که با آن امتحان رانندگی میدهيﻢ یا لباسی که
بازیگر در آن نقش بازی میکند ،دیگر باکﻢ و بيش زندگی ،راحتتر برخورد خواهيﻢ کرد.
بازیگران وقتی نقشی را میپذیرند تنها در اندیشۀ ایفای درست نقش خود هستند.
مبنای چهارم :مهارتهای ارتباطی
منشأ بسياری از تنشهای همسران ارتباطهای نادرست آنها با یکدیگر است .آموزش
مهارتهای ارتباطی صحيح میتواند از بروز تنش بين آنها جلوگيری کند .در نظر گرفتن
موقعيت برای گفتگو بين همسران از اهميت باالیی برخوردار است .امام علی (ع) میفرمایند
نباید بدون سنجيدن موقعيتها با همسر سخن بگویی .7شيوه صحيح خوب گوش دادن یکی
از مهﻢترین عوامل ایجاد یک گفتگوی حسنه در زندگی است .به فرموده امام علی وﻇيفه
افراد است که به هنگام سخن گفتن با علﻢ سخن بگویند و به هنگام گوش دادن با توجه و
دقت گوش بدهند 8.رسول اکرم در حدیثی با اشاره به یک ویژگی روانشناختی – عاطفی
زنان ،مبنی بر اینکه ابراز محبتهای شوهر تأثير عميقی بر زن دارد بهگونهای که هرگز
فراموش نمیکنند و به ابراز کردن کالمی و زبانی توصيه میکنند .زن و مرد هر دو باید از
 .1آمدی ،ترجمه خوانساری ،ج ،6ص 616
 .8همان ،جلد  ،5ص 616
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ابرازهای کالمی منفی و ناخوشایند بپرهيزند که عوارض روانی منفی دارد و موجب زدودن
آرامش از زندگی مشترک میشود .امام صادق میفرمایند :هر زنی که به شوهرش بگوید
من از تو خيری ندیدم عمل خوب او از بين رفته است.

7

مبنای پنجﻢ :وجود غریزه جنسی
از مهﻢترین مبانی در روابط زن و مرد نياز جنسی است که بهصورت نياز طبيعی در نهاد
زن و مرد وجود داد .در متون حدیثی بر طبيعی بودن این نياز و نفی رذالت از آن تأکيد شده
است .بهعنوانمثال هنگامیکه به پيامبر رسيد که عدهای از مسلمانان از زنان کنارهگيری
کردهاند و به عبادت مشغول شدهاند آنها را مذمت کرده و فرموده :آیا از زنان روگردان
شدهاید درحالیکه من از این امر روگردان نشدهام و روز غذا میخورم و شب میخوابﻢ؛ و
بدین معناست خداوند متعال این آیه را نازل فرمود :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا
أَحَلَّ اللّهُ لَکُﻢْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،چيزهای
پاکيزهای را که خدا بر شما حالل کرده است حرام مکنيد و از حد درمگذرید که خدا تجاوز
کنندگان از حد را دوست ندارد (مائده ،آیه .)21
این رفتار رسول خدا و آیه مرتبط با آن حاکی از آن است که تمایل زن و مرد به یکدیگر
طبيعی است و بهخودیخود امری نکوهيده نيست.
در جامعه معاصر زوجها مشکالت شدید و فراگيری را هنگام برقراری و حفظ روابط
صميمانه تجربه میکنند .درواقع مشکل درماندگی زناشویی بيش از هر مقوله دیگر سبب
ارجاع و دریافت خدمات مشاورهای شده است .خيلی از مشکالت زوجين بدین دليل است
که نحوه ارتباط برقرار کردن درست و صحيح را آموزش ندیدهاند و عمده ارتباطات زوجين
منجر به خشونت و پرخاشگری کالمی میشود .با توجه به اینکه جامعه ما نيز در سالهای
اخير با مشکل افزایش ناسازگاری ميان زوجين مواجه شده است ،به جهت تأمين یکراه حل
احتمالی ،این تحقيق در پی الگویی است که از دل فرهنگ و معاف اسالمی برخاسته و در
تالش است تا این الگو را در یک کار آزمایی پژوهشی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد .با
این توصيف هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی طراحیشده مبتنی بر
آموزههای دینی بر کاهش پرخاشگری در بين زوجين و نيز ارتقاء مهارتهای ارتباطی
زوجين است.
 .7حر عاملی ،ج ،74ص775
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روش پژوهش
طرح مورداستفاده در این تحقيق ،طرح نيمه تجربی از نوع پيشآزمون و پسآزمون با گروه
کنترل میباشد .متغير مستقل ،آموزش بسته آموزشی طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی
روانشناختی به همراه بحث اعضا گروه با یکدیگر و تمرین فعال در گروه بود .جامعه این
تحقيق شامل تمام زنان متأهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهرانی که حداقل یک سال و
حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی آنها گذشته باشد ،میباشد .با مراجعه به
آموزشوپرورش منطقه و درخواست ليست مدارس در ابتدا سه مدرسه ابتدایی در منطقه
یازده تهران بهصورت تصادفی انتخاب شد .از مادران این مدرسه دعوت به عمل آمد و برای
مادران حاضر توسط محقق در باب اهميت روابط زناشویی و نقش مهﻢ این روابط در تربيت
فرزند سخنرانی به عمل آمد .سپس از تمامی مادران اطالعاتی مبنی بر سن ،مدتزمان
ازدواج ،تحصيالت ،تحصيالت همسر گرفته شد .با توجه به مالکهای ورود سیوشش نفر
از خانﻢهایی که حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی آنها گذشته باشد و سن آنها کمتر
از چهل سال باشد و تحصيالت بين سيکل تا ليسانس داشتند و پایينترین نمره را در
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی و باالترین نمره در پرسشنامه پرخاشگری را به دست آورده
بودند ،بهعنوان گروه موردنظر انتخاب شدند .از تمامی سیوشش خانﻢ متأهل پيشآزمون
گرفته شد و بعد بهصورت تصادفی خانﻢها در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.
برنامه آموزشی تنظيﻢشده طی هفت جلسه دوساعته به گروه آزمایش آموزش داده شد و
گروه کنترل هيچ آموزشی دریافت نکردند .روند فعاليت آموزشی در جدول  7بهصورت
مبسوط ارائهشده است .بهمنظور رعایت اخالق پژوهشی به خانﻢها گفته شد که اسامی و
جواب پرسشنامهها محرمانه خواهد بود .بعد از اتمام جلسات آموزشی ،از هر دو گروه
پسآزمون گرفته شد.
محتوای بسته آموزشی بهطور مختصر در جدول پایين آورده شده است.
جدول  .1خالصه پروتکل آموزشی آموزههای دینی روانشناختی برای بهبود روابط همسران
جلسه

اهداف و خالصه جلسه
در این جلسه ضمن آشنایی اعضای گروه و مشاور ،توضيح کلی پيرامون جلسات و عناوین آن

جلسه اول

و روند کار در این دوره داده شد و خانﻢهای متأهل درباره قواعد گروهی توجيه شدند و از
خانﻢها پيشآزمون گرفته شد.
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در این جلسه به بحث درباره تفاوتهای زن و مرد در چند حيطه پرداخته شد .اول به بحث
جلسه دوم

تفاوتهای فيزیولوژیکی و مغزی زنان و مردان پرداخته شد ،سپس اصل تفاوت در قرآن،
تفاوت در نگرش ،تفاوت در برخورد با ناراحتی ،تفاوت در برقراری ارتباط کالمی و...
موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه به بحث درباره آرامش در محيط خانواده و نقش مهﻢ زن در آرامش دهی به

جلسه سوم

محيط خانواده اشاره شد .در ادامه به تعریف مهار کردن خشﻢ و شيوه ابراز صحيح آن و نهایتاً
رسيدن به عفو و گذشت موردبحث قرار گرفت.
محوریت اصلی در این جلسه ،مهارتهای ارتباطی کالمی و عاطفی زن و شوهر از منظر اسالم

جلسه چهارم

بود؛ که در ابتدا روشهای درست ارتباطی از منظر دینی بحث شد ،سپس آموزش درست این
ارتباطات با نگاه روان شناسی موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه به بحث درباره نحوه ارتباط با خانواده همسر پرداخته شد .موقعيتهایی که باعث

جلسه پنجﻢ

شکلگيری ارتباط نادرست با خانواده همسر میشود و همچنين الگوی درست ارتباط با
خانواده همسر بهطور مبسوط موردبحث قرار گرفت.
در این جلسه به تعریف نگرش و اهميت نگرش پرداخته شد و اینکه هدف از این جلسات تغيير

جلسه ششﻢ

یافتن نگرش است .بعد به بيان نقش ویژه امتحان الهی در تغيير نگرش به فلسفه زندگی پرداخته
شد و سپس فلسفه اصلی امتحان شرح داده شد.
در جلسه آخر به اهميت مسائل جنسی بين همسران اشاره شد .اطالعات الزم درزمينه اهميت

جلسه هفتﻢ

مسائل جنسی در اسالم داده شد و راهکارهایی که توسط معصومين اشارهشده موردبحث قرار
گرفت .همچنين به بررسی اختالالت جنسی در خانﻢها و راههای درمان آن اشاره شد و در
انتها از شرکتکنندگان پسآزمون گرفته شد.

ابزار سنجش

مقیاس مهارتهاي ارتباطی بین فردي :این پرسشنامه دارای  79سؤال بوده و هدف آن
سنجش ميزان مهارت ارتباطی بين فردی 7در افراد مختلف است .طيف پاسخگویی آن از
نوع ليکرت بوده است .در پایاننامه منجمی زاده ( )7697جهت روایی هﻢزمان پرسشنامه
محاسبه و یک همبستگی قوی بين آن با پرسشنامه توانایی برقراری ارتباط مؤثر به دست
آمد ( ) r: 1/692و درنتيجه روایی هﻢزمان آن مورد تائيد قرارگرفته است .همچنين پایائی
پرسشنامه یا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگيری آلفای کرونباخ محاسبه شد.
1. Interpersonal communication skills
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معموالً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( )1به معنای عدم پایداری تا مثبت یک
( )+7به معنای پایائی کامل قرار میگيرد و هر چه مقدار بهدستآمده به عدد مثبت یک
نزدیکتر باشد قابليت اعتماد پرسشنامه بيشتر میشود .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
مهارتهای ارتباطی بين فردی  1/16به دست آمد که نشاندهنده پایایی خوب این پرسشنامه
است.
مقیاس پرخاشگري :7AGQپرسشنامه پرخاشگری  AGQیک مقياس خود گزارش
دهی مداد کاغذی است .این پرسشنامه را آرنولد اچ باس و پری در سال  7998ساختهاند.
این پرسشنامه دارای  61سؤال است که  74سؤال آن «خشﻢ» 2 ،سؤال ـ «تهاجﻢ» و  2سؤال
دیگر عامل «کينهتوزی» را میسنجد .خصوصيات روانسنجی این مقياس توسط زاهدی فر،
نجاریان و شکرکن ( )7619بهدستآمده است .ضرایب باز آزمایی بهدستآمده بين
نمرههای آزمودنی در دو نوبت  1/64و  1/19و ضریب آلفای کرونباخ  1/21بوده است.
همچنين اعتبار این پرسشنامه برای کودکان  71ساله توسط نجاریان در سال  7615محاسبه
و  1/25گزارششده است؛ و توسط اللهياری برای دوره نوجوانی ( 76سالگی) در ایران
هنجاریابی شده است(.محمود ساعتچی)7619 ،

یافتههای پژوهش
تعداد افراد نمونه شرکتکننده در این پژوهش شامل  66زن متأهل ( 72نفر در گروه
آزمایش و  72نفر در گروه کنترل) است .ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون و
پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل در متغيرهای پرخاشگری و مهارتهای ارتباطی در
جدول شماره  8به تفکيک ارائهشده است.
جدول  .2میانگین وانحراف معیار نمرات گروههای آزمایشی وکنترل در مراحل پیش آزمون و پس
آزمون
متغير

گروه
آزمایش

پرخاشگری
کنترل

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشآزمون

72

61

77/21

پسآزمون

72

87/58

78/11

پيشآزمون

72

66/52

78/62

پسآزمون

72

66/82

78/26

1. Aggressive questionnaire
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آزمایش

پيشآزمون

72

مهارتهای

پسآزمون

72

ارتباطی

پيشآزمون

72

پسآزمون

72

کنترل
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46/78

76/17

56/66

77/27

41/65

78/65

41/66

78/56

نتایج جدول  8نشان میدهد که ميانگين نمرات متغيرهای موردبررسی در پيشآزمون
و پسآزمون بين گروه آزمایشی و کنترل متفاوت است .با نگاهی به ميانگينها میتوان
دریافت که در متغير پرخاشگری ميانگين گروه آزمایشی پس از اعمال آموزش نسبت به
گروه گواه کاهش قابلمالحظهای داشته است و در متغير مهارتهای ارتباطی ميانگين گروه
آزمایشی پس از اعمال آموزش نسبت به گروه گواه افزایش قابلمالحظهای داشته است .با
توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پيشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل بود ،برای
تحليل دادهها و بهمنظور کنترل اثر پيشآزمون و پسآزمون از روش تحليل کوواریانس
استفاده شد .در این نوع تحليل باید شروطی رعایت گردد تا بتوان به نتایج منتج شده اطمينان
کرد .ابتدا بهمنظور نرمال بودن توزیع نمرات در پيشآزمون و پسآزمون و تصميﻢگيری
در مورداستفاده از آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری ،همچنين بررسی کفایت حجﻢ نمونه
از آزمون گلموگرف -اسميرنوف و سپس بهمنظور اطمينان نسبت به همسانی واریانسهای
دو گروه و عدم وجود تفاوت معنیدار بين ميانگينهای دو گروه در پيشآزمون از
آزمونهای آماری لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائهشده است:
جدول  .3بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پرخاشگری و مهارتهای ارتباطی در پیشآزمون و
پسآزمون
مقياس

گلموگروف -اسميرنوف  Zآماره

سطح معناداری

پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

پرخاشگری

./17

./66

./69

./12

مهارتهای ارتباطی

./61

./68

./61

./11

همانگونه که در جدول شماره  6مشخص است و با توجه به مقدار احتمال آزمون
کلموگروف -اسميرنوف برای نمرات پرخاشگری در پيشآزمون و پسآزمون که به
ترتيب برابر با  1/69و  1/12و برای متغير مهارت های ارتباطی به ترتيب برابر با 1/11 ، 1/61
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است ،مشخص میشود که توزیع نمرات پرخاشگری و مهارت های ارتباطی در پيشآزمون
و پسآزمون نرمال است .بنابراین مشخص میشود که نمونه پژوهش برای تحليل آماری
کافی است.
جدول  .4تفاوت میانگین و بررسی همسانی واریانسها در پیشآزمون (آزمون لوین)
مقياس

سطح معناداری

پرخاشگری

F
./21

./66

مهارتهای ارتباطی

./18

./61

همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود  Fمحاسبهشده برای همگونی واریانسها
برای پرخاشگری برابر با  ./21و برای مهارتهای ارتباطی برابر با  ./18میباشد که هيچکدام
ازنظر آماری معنیدار نيست؛ بنابراین میتوان نتيجه گرفت که ميانگينهای دو گروه قبل از
اجرای مداخله با یکدیگر برابر بوده است .حال با برقراری مفروضات تحليل کوواریانس ،به
انجام تحليل کوواریانس می پردازیﻢ.
فرضيه اول:
آموزش بسته آموزشی دینی-روانشناختی باعث کنترل پرخاشگری در زنان متأهل
میشود.
نتایج تحليل آماری برای فرضيه فوق در جدول شماره  5ارائهشده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه پرخاشگری در گروههای آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

7466/992

7

7466/992

568/168

گروه

4/676

7

4/676

81/599

خطا

29/175

66

8/691

منبع تغييرات
اثر
پيشآزمون

F

سطح

ضریب

معناداری

اتا

1/117

.948

1/116

.48

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،نتيجه آزمون تحليل کوواریانس برای آزمون
پرخاشگری در سطح اطمينان  99درصد ( ،)P>1/17معنادار است (،P <1/117 ،Eta =1/46
) F=81/59؛ بنابراین در تائيد فرضيه میتوان گفت که  46درصد از تغييرات پرخاشگری مربوط
به اعمال متغير مستقل (آموزش بستۀ آموزشی طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی -
روانشناختی) است .درواقع نتایج جدول نشان میدهد که آموزش آموزههای دینی-روانشناختی
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پس از کنترل اثر پيشآزمون ،معنادار است؛ بنابراین فرضيه حاضر تائيد میشود .این نتيجه بدان

معناست که آموزش آموزههای دینی –روانشناختی بر کاهش پرخاشگری ميان خانﻢهای متأهل
گروه آزمایش در مرحله پسآزمون مؤثر بوده است
فرضيه دوم:
آموزش بسته آموزشی دینی-روانشناختی باعث افزایش مهارتهای ارتباطی در زنان
متأهل میشود.
نتایج تحليل آماری برای فرضيه فوق در جدول  6ارائهشده است.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در متغیر مهارتهای ارتباطی
منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

4916/515

7

4916/515

اثر
مهارتهای
ارتباطی

پيشآزمون
گروه

272/866

7

272/866

خطا

668/577

66

79/761

F

859/426
48/697

سطح

ضریب

معناداری

اتا

1/117

.221

1/117

.564

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،نتيجه آزمون تک متغيری برای آزمون

مهارت های ارتباطی در سطح اطمينان  99درصد ( ،)P>1/17معنادار است (،Eta=1/564
)F=48/69 ،P <1/117؛ بنابراین در تائيد فرضيه فرعی اول میتوان گفت که  56درصد از
تغييرات مهارتهای ارتباطی مربوط به اعمال متغير مستقل (آموزش بستۀ آموزشی

طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی –روانشناختی) است .درواقع نتایج جدول نشان میدهد
که آموزش آموزههای دینی-روانشناختی پس از کنترل اثر پيشآزمون ،معنادار است؛
بنابراین فرضيه حاضر تائيد میشود .این نتيجه بدان معناست که آموزش آموزههای دینی –
روانشناختی بر مهارتهای ارتباطی ميان خانﻢهای متأهل گروه آزمایش در مرحله پسآزمون
مؤثر بوده است.

19

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،سال هفتم ،شماره بيست وششم ،بهار 69

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ارزیابی بسته آموزشی طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی –
روانشناختی بر مهارتهای ارتباطی و پرخاشگری در زنان متأهل منطقه  77و  78تهران
طراحی و اجرا گردید .یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش بسته آموزشی طراحیشده
پرخاشگری را در زنان متأهل کاهش میدهد .به عبارتی پرخاشگری در خانﻢهای متأهلی
که تحت آموزش بودند (گروه آزمایش) به نسبت زنانی که تحت آموزش نبودند (گروه
کنترل) کاهش یافته بود .نتيجه ی به دست آمده از اثربخش بودن این نوع مداخله با نتایج
تحقيقات تيرگری ( ،)7626دهقان ( ،)7621حيدرنيا ،سلمانيان و نظری ( ،)7696ذوالفقار
پور ،حسينيان و یزدی ( ،)7626ليندزی و همکاران )8119( 7و ميترانی )8171( 8همسو می
باشد .همچتين یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش بسته آموزشی طراحیشده
مهارتهای ارتباطی را در زنان متأهل افزایش میدهد .نتيجه ی به دست آمده از اثربخش بودن
این نوع مداخله با نتایج تحقيقات خوشکام و همکاران ( ،)7626آریتا ،)8112( 6اوليا
( ،)7625رضازاده ( )7621همسو است.
با توجه به تقاضای فزاینده زوجين برای حل مشکالت ارتباطی شان و با در نظر گرفتن
اهميت و تاثير این رکن مهﻢ اجتماع پژوهشهای مربوط به مداخالت درمانی برای زوج ها
همواره مورد توجه بوده است و تالش های فراوانی در جهت تبيين و حل تعارض زوجين
صورت گرفته که منجر به شکل گيری دیدگاه های مختلف درمانی شده است .از جمله
دیدگاه شناختی -رفتاری که در مطالعات زیادی اثربخشی این روش بر کاهش تنش در

خانواده و بهبود کيفيت زندگی تایيد شده است (شادیش و بالدوین 8116 ،4و زنيسکا و
استاویراسکا.)8111 ،5

در رویکرد رواندرمانی شناختی رفتاری ،به مراجعان در رشد مهارتهایی برای تغيير
رفتار ،ارتباط با دیگران ،حل مسئله ،کشف افکار و عقاید تحریفشده ،به چالش کشيدن
و تغيير باورها و نگرشهای غيرمفيد و بازسازی شناختی کمک میشود( .بک.)8112 ،
این رویکرد ،علت اصلی مشکالت و تعارضهای زناشویی را تعامالت منفی ،نارسایی
1. Lindsey, E.W., Colwell, M.G., Frabutt, G.M., & MacKinnon-Lewis, C.
2. Mitrani, A. T.
3. Arieta, M. T.
4. Shadish, W. and Baldwin, S.
5. Życińska, J. and Stawiarska, P.
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ارتباطی زوجين ،ادراک تحریفشده و تفکرات غيرمنطقی میداند (باکوم ،سایرز ،شر،7
.)7991
در این رویکرد ،فرایند درمان بهگونهای طراحیشده که افکار و شناختهای منفی و
خودکار شناسایی گردیده ،پيوندهای بين شناخت ،عاطفه و رفتار تعيينشده و شواهد
مخالف ،افکار تحریفشده را بررسی نموده تا تعبير واقعگرایانه را جایگزین شناختهای
تحریفشده کرده و در دستيابی به حل تعارضات زناشویی و افزایش سازگاری ،توفيق
یابد (فالنگان .)8114 ،8جنبه رفتاری این رویکرد ،بر آرميدگی ،هدفگذاری و بازسازی
فعاليتهای روزانه با هدف لذت و خرسندی ،تأکيد میکند .درمانهای شناختی رفتاری
و بهویژه بعد شناختی آن بهشدت از زمينههای فرهنگی ،باورها و ارزشهای درون فرهنگی
تأثير پذیرفته و کار آیی آن متأثر از زمينههای فرهنگی و اعتقادات افرادی است که این
درمان برای آنها بهکاربرده میشود( .هافمن )8114 ،6بنابراین ،در درمانهای روانی ،عالوه
بر شرایط بيولوژیکی مراجع ،باید به اعتقادات فرهنگی وی توجه ویژهای مبذول شود.
(فالنگان.)8114 ،
از سوی دیگر امروزه بنابر تجربه لزوم استفاده از درمان های التقاطی بيش از پيش تاکيد
می شود (ممور ،کلوس و راس موسن )8117 ،4ليکن در این ميان جای خالی رویکردهای
مذهبی در کنار دیگر تکنيکهای درمانی به خصوص در کشورهایی که به اعتقادات مذهبی
پایبندی بيشتری دارند محسوس می باشد .در همين راستا این پژوهش با طراحی بسته آموزشی
که بر اساس آموزه ای دینی تدوین شده است و با استفاده از تکنيک های شناختی – رفتاری
سعی بر کاهش دادن پرخاشگری و افزایش مهارتهای ارتباطی در زنان متاهل که از عوامل
عمده اختالفات میباشند ،میباشد .تقویت نگرشها و عملکردهای مذهبی و پرداختن به
اصول و اعتقادات دینی در افراد میتواند اثرات بسيار مثبتی در افزایش سالمت روان و
کاهش خشونت و پرخاشگری در زندگی گردد .با توجه به نتایج تحليل کوواریانس ،فرضيه
اول پژوهش مبنی بر اثر بخشی بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزههای دینی –
روانشناختی بر کاهش پرخاشگری در زنان متاهل مورد تایيد قرار گرفت .به این معنا که
6. Bacuom, D. H., Sayers, S. L., & Sher, T. G.
1. Flanagan, J., & Flanagan, R.
2. Hofmann, S. G.
3. Moore, T. Kloos, B. and Rasmussen, R.
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ميزان پرخاشگری در گروه آزمایش به طور معناداری به نسبت گروه کنترل کاهش یافته بود.
هدف مدیریت خشﻢ ،کاهش احساس عصبانيت و برانگيختگی فيزیولوژیکی است که خشﻢ
باعث آن میشود .ازجمله مواردی که باعث کاهش خشﻢ میشود احسان و گذشت،
یادآوری پاداش الهی ،کظﻢ غيظ ،حلﻢ و بردباری ،تقویت رابطه باخدا و  ...است که دربسته
طراحیشده به آنها اشارهشده است .در تبيين این نتيجه میتوان به یافتههای پژوهشی بسياری
اشاره کرد که بر اثر بخشی مداخالت در کاهش پرخاشگری پرداختهاند .به عنوان مثال
ميترانی )8171( 7تحقيقی با عنوان بررسی نتایج برنامه آموزش مدیریت خشﻢ در دانشجویان
دوره کارشناسی انجام دادند .نتایج حاصله نشاندهندهی تفاوت معنیدار بين ميانگين نمرات
پسآزمون و پيشآزمون گروه آزمایش بود ولی در گروه کنترل تفاوت معنیداری یافت
نشد.
شکوهی یکتا ،زمانی ،پرند ،اکبری زرد خانه ( )7629در پژوهشی به این نتيجه رسيدند
که آموزش مدیریت خشﻢ ،شدت خشﻢ را در موقعيتهای فراخوان خشﻢ بهطور معناداری
کاهش میدهد و در مهار خشﻢ درونی افراد مؤثر است.
8

پرخاشگری ،رضایت زناشویی را در زوجين تحت تاثير قرار می دهد .مک ناتان و گری
( ،) 8116نيز در تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند که پرخاشگری سطوح پایين رضایت
زناشویی را پيشبينی میکند.
با توجه به نتایج تحليل کوواریانس ،فرضيه دوم پژوهش مبنی بر اثر بخشی بسته آموزشی
طراحی شده مبتنی بر آموزه های دینی – روانشناختی بر افزایش مهارتهای ارتباطی در زنان
متاهل مورد تایيد قرار گرفت .مهارت های ارتباطی که در این بسته آموزشی مورد تاکيد
قرار گرفت خوشرویی ،خو ش زبانی ،وفای به عهد ،صله ارحام ،دوری از اسراف و تبذیر،
سخاوت ،بخشندگی ،کﻢ توقعی ،صبر و استقامت در برابر سختیها ،گذشت و اغماض
زوجها ،اصالح دیدگاه زوجين نسبت به زندگی و امتحان گونه دیدن زندگی است؛ همۀ
این موارد به طور مکرر در قرآن و احادیث ائمه آمده است و بر آن تأکيد داشته اند .در
ارتباط با اهميت روابط زناشویی همين بس که در مواقعی که ارتباط بين زن و شوهر
خدشه دار میشود وتفاهﻢ زناشویی کاهش مییابد ،عوارض مخرب و منفی در بهداشت

1. Mitrani, A. T.
2. McNaughtonT N., & Gray, J, A.
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روانی خانواده و فرزندان ایجاد میشود .از اینرو افزایش تفاهﻢ زناشویی و مساعدسازی
محيط خانوادگی به عنوان یکی از اقدامات بهداشت روانی اوليه مالحظه میگرددکه در
زمينههای تربيتی از اهميت چشمگيری برخوردار است و اگر خانواده ،محيط سالﻢ و
سازندهای برای اعضای خود باشد ونيازهای جسمانی و روانی آنها را برآورده کند ،کمتر
ممکن است به نهادهای درمانی خارج از خانواده احتياج شود.
مطالعههای متعددی به نقش آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی در
حل تعارضات زناشویی زوجين و افزایش رضایت مندی ایشان اشاره دارد .برای مثال مطالعه
خوشکام و همکاران ( )7626نشان داد ،برنامههای ارتباط زوجين بر بهبود روابط و سالمت
روانی زوجين در ابعاد توجه کردن به همسر ،برنامهریزی برای حل مشکل و سبکهای
ارتباطی را بهبود میبخشد و هﻢچنين ميزان اضطراب ،بیخوابی ،افسردگی و نارسایی
تعامالت اجتماعی زوجين را کاهش میدهد .آریتا ( )8112در مطالعات خود نشان داد که
آموزش افزایش تسلط زوجين ،موجب به دست آوردن مهارتهای بين فردی و افزایش
رضایت زناشویی است و کسانی را که بهصورت طوالنیمدت از ارتباط بين فردی
نارضایتی داشتند بهبود بخشيد.
در پژوهشی که توسط رضازاده ( )7621انجامشده نشان داد که مهارتهای ارتباطی
نقش مهمی را در سازگاری زناشویی و پيشگيری از ناسازگاری دارد .مطالعه رضازاده
نشان داد که با آموزش مهارتهای ارتباطی ،اگرچه رضایت زناشویی افزایش مییابد و
بين این دو رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،ولی این مهارت بهتنهایی نمیتواند مؤثر
باشد و برای پایداری زناشویی و افزایش رضایتمندی ،فضایل و ارزشهای معنوی
سرنوشتسازتر هستند .در مطالعه دیگری نشان داده شد که بهبود مهارتهای ارتباطی در
زوجين موجب افزایش سازگاری زناشویی میگردد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم حضور همسر در کالسهای آموزشی بود .البته
پژوهشگر با تهيه کتابچه آموزشی مطالب بحث شده در کالس و انتقال مطالب توسط
زنان به همسران خویش سعی کرد تا حد امکان از تأثير این محدودیت بکاهد ،ولی
چنانچه بتوان مشارکت مردان را در آموزش فراهﻢ کرد ،شاید بتوان تأثير بيشتری دریافت
کرد .تهيه الگویی از روابط سالﻢ برای مردان متأهل با توجه به نياز مردان میتواند در ارتقا
روابط سالﻢ ميان زوجين مؤثر واقع شود .از نتایج این مطالعه میتوان در برنامهها و
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سياستهای آموزشی خدمات بهداشتی درمانی و سالمت خانواده و در کلينيکهای
روانشناسی و مشاورهای در بخشهای دولتی و خصوصی استفاده کرد .با توجه به اینکه
رضایت زناشویی و روابط سالﻢ بين زوجين تحت تأثير عوامل مختلف فردی ،خانوادگی،
فرهنگی ،اقتصادی و ...قرار دارد پيشنهاد میشود پژوهشهای آتی سایر جنبههای
روانشناختی و متغيرهای تأثيرگذار بر این اختالل را نيز بررسی کنند.
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