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 چکیده
کنترل ر ب شناختیروان–دینی  هایآموزهمبتنی بر  شدهطراحیبسته آموزشی  اعتبار منظوربهپژوهش،  این

 - آزمونپيش طرح با تجربی نيمه ،روشطراحی و اجرا گردید.  ارتباطی هایمهارتپرخاشگری و 

که  ساکن منطقه یازده و دوازده تهران متأهلتحقيق شامل تمام زنان  جامعه .بود کنترل گروه با آزمونپس
در  نمره را ترینپایينو  گذشته باشد هاآنحداقل یک سال و حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی 

در منطقه  متأهلزن  66 شامل. نمونه است، ارتباطی و باالترین نمره را در پرخاشگری گرفته بودند هایمهارت
گروه  تصادفی در دو صورتبهو   خابداوطلبانه انت گيرینمونهتهران است که با استفاده از روش  78و  77

گروه آزمایش طی هفت جلسه از هر دو گروه،  آزمونپيشآزمایش و کنترل قرار داده شدند. بعد از گرفتن 
 ونآزمپساز هر دو گروه  مجدداًتحت آموزش بسته آموزشی قرار گرفت. پس از پایان آموزش،  دوساعته

 و قبل (7998، باس و پریآرنولد اچ ) پرخاشگری ،فردی بين ارتباطی یهامهارت هایمقياسبه عمل آمد. 
 کوواریانس استفاده شد. نتایج از آزمون تحليل مقایسه منظوربه .گردید اجرا دو گروه در مداخله از بعد

ری ارتباطی و کاهش پرخاشگ هایمهارت باعث ارتقا شدهتدوین  که آموزش بسته آموزشی نشان دادنتایج 
اهش ارتباطی و ک هایمهارتبسته آموزشی برای بهبود این از  توانمیر اساس شواهد این پژوهش . بشودمی

 ، استفاده کرد.پرخاشگری

 پرخاشگریمناسبات سالم،  ی،ختروانشنا -دینی یهاآموزه آموزش کلیدی: گانواژ
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 مهمقد

( مهارت ارتباطی همان فرآیندهای مرکبی است که 9597) 7مک فایل وطبق نظر اشالنت 
شاهمير، طالبی ) رفتار کند که دیگران او را باکفایت تلقی کنند ایگونهبه سازدمیفرد را قادر 

الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و  هایتوانایی هامهارتپس  ؛(7696زاده، جعفری فرد، 
 روى و گيردمی شکل شانزندگی مدت طول در اشخاص ارتباطى مهارت. آميزندموفقيت

مشکالتی است که زوجين  ترینرایجمشکالت ارتباطی از . گذاردمی اثر هاآن روابط همه
 هایتعارض بروز افزایش معتقدند نگر، ساخت و رشدی هاینظریه طرفداران. کنندمیبيان 

 انتظارات و قواعد و رفتاری الگوهای تغيير مهارت جوان زوجين که است روازآن زناشویی

 .ندارند را جدید زناشویی واحد یک تشکيل و پایه خانواده ویژهبه قبلی، روابط برگرفته از
تجربه  رو این از ،اندگسترده و فراگير اجتماعی، روابط اندازهبه فردی، بين هایتعارض
و  بدیهی امری زوج، یک تعامالت در رنجش و نظراختالف تعارض، از مختلفی سطوح

که نداشتن  دهدمیمختلفی نشان  هایپژوهش(. 8171 ،8است )کار اجتنابغيرقابل
 .گرددمیدر روابط زناشویی  ایعدیدهارتباطی باعث بروز مشکالت  هایمهارت

دار تداوم هاى ارتباطى، به رفتارهاى مشکلنبود مهارت  (7996) 6گاتمنبنا به ادعاى 
ها زوج ( نشان داد که برخى از7626)اصالنى  نقل از به هاى ميلرو اليوربخشد. پژوهشمى

ناکارآمد گذرانده بودند  صورتبههاى ارتباطى، هایى را به دليل نداشتن مهارتسال
در یک مطالعه  .مسائل جنسى، مالى یا وابستگان هستند هاآنپنداشتند مشکل مى کهدرحالی

هاى ارتباطى مثل گوش کردن ( دریافتند که مهارت8111) 4استانلى، ، مارکمنسالهسهطولى 
ناشویى ز رضایت براى خوبى کننده بينىپيش هایمؤلفهتوانند فعال و صحبت کردن مى

هاى ارتباطى ضعيف و حل مسئله ناکارآمد و نداشتن گفتند مهارت هاآنباشند. همچنين 
ازدواج  هاى پس ازدر سالبينى کننده مشکالت ارتباطى تواند پيشها مىرضایت در تعامل

پژوهش دیگرى نشان داد که آموزش روابط، توجه به همسر و  (.7999، 5)ترتا باشد
خوابى، هاى ارتباطى را بهبود بخشيده و اضطراب، بىریزى براى حل مشکالت، روشبرنامه

(. 7625، کامخوش) ورى اجتماعى و افسردگى زوجين را کاهش داده استنارسا کنش

                                                           
1. Schlundt, & Mcfall 

2. Carr 

3. Gattman 

4. Markman & Stanley  
5. Tretta 
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 پرداختند اسپانيایی هایزوج زناشویی آموزش بررسی ( به8171) 7استيلزر و یر دی کوترال،

 مؤثر اسپانيایی هایزوج زناشویی رضایت بر آموزشی هایکارگاه که داد نشان نتایج و

 تعهد و منفی تعامالت ،هاتعارض حل مثبت، ارتباطات هایمؤلفه که تحقيق این. است بوده

 در تأثير بيشترین و رابطه تعهد در تأثير کمترین که داد نشان ،کردمی بررسی را رابطه

 ازلحاظ که هاییزوج و ترجوان هایزوج بر همچنين ت.اس بوده منفی تعامالت کاهش
 مذهبی افراد و است داشته را تأثير بيشترین بودند، متوسط سطح در تحصيالت و مالی

زاد هوش، نشاط  ی که توسطدر پؤوهش .گرفتند آزمونپسدر  بيشتری نمره معناداری طوربه
به این نتيجه رسيدند که   شد، مکالنتری انجا (7691)دوست، حقيقت، رسول زاده طباطبایی

در  .رفتاری باعث افزایش رضایت زناشویی در بانوان می شود-گروه درمانی شناختی
ارتباطی نقش مهمی  هایمهارتنشان داد که  شدهانجام( 7621) رضازادهپژوهشی که توسط 

 با که داد نشان رضازاده مطالعه از ناسازگاری دارد. گيریپيشرا در سازگاری زناشویی و 

 رابطه دو این بين و یابدمی افزایش زناشویی رضایت اگرچه ارتباطی، هایمهارت آموزش

 برای و باشد مؤثر تواندنمی تنهاییبه مهارت این ولی دارد، وجود داریمعنی و مثبت

 سازترسرنوشت معنوی هایارزش و فضایل ،مندیرضایت افزایش و زناشویی پایداری

مشکالت ارتباطی موضوع محوری در رویکردهای ارتباطی نسبت به خانواده است. هستند. 
یک  انعنوبهبين زوجين را نه در قالب مشکالت دو نفر، بلکه  هایتعارضاین رویکردها، 

که  ندکمی. این منازعات اغلب دور باطلی را ایجاد کنندمیرابطه نارسا کنش ورانه تحليل 
یا  و کنندمی آنچهاز زوجين معتقدند  هرکداماست، زیرا  معنیبییافتن نقطه آغاز در آن 

 . )گلدنبرگ وگویدمییا  کندمیبه سبب آن چيزی است که طرف مقابل  گویندمی
 زوجين، تعاملی مشکالت که هستند ( معتقد8117) 6پاش و برادبری .(7996، 8گلدنبرگ

 زوجين، نامناسب تعامالت. کند مستعد بعدی ارتباطی مشکالت برای را هاآن است ممکن

 این. شودمی منجر هاآن رابطه در کالمی پرخاشگری افزایش به ازدواج اول سال همان در

 رابطه فروپاشی خطر افزایش و رابطه از مندیرضایت کاهش با معموالً پرخاشگرانه، روابط

 (.8116، 4)چاریکر است همراه

                                                           
1. Kotrla, Dyer & Stelzer  

2. Goldenberg & Goldenberg. 

3. Bradbery & Pash 
1. Chariker, J, H. 
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و زن و مرد نتوانند  یدآ وجود به ریگازناسا وضایتی رنا ادهخانو در ليلید هر به گرا
 و ناکامی مينهز ستا ممکن کاربندندارتباطی الزم را برای بهبود رابطه خود به  هایمهارت

 را نشزسر و خصومت ،عاطفی دهستفاءاسو ،ظنءسو نظير پيامدهایی و یدآ وجود به خشم
 اندتومینيز با فراهم نمودن زمينه رنجش و آزردگی شد. از سوی دیگر خشم با شتهدا پی در

به بروز نارضایتی دامن بزند و این دور باطل ممکن است به وخامت شرایط، نارضایتی و خشم 
 هاطالق( مشاهده کردند که بيشتر 8111) 7در خانواده بيفزاید. والرستاین، لویس و بلسکی

 بر خشونت .یابدمی مهادا هم قطال از بعد هامدت تا معموالً خشم ینا ناشی از خشم بوده و
 تأثير، گيردمی ارقر خشونت ردمو که دیفر حرکتی و گفتاری، رفتاری هایجنبه تمامی

(. نتایج پژوهش 7626، آزاد خانی و متقی، محمدخانی: به نقل از 7995، 8)کمپيل گذاردمی
 که ن دادنشا فختالا حل رایشو به کنندهمراجعه هایزوج( روی 7626تهرانی ) نقاش پور

د. هد کاهش را جينزو بين تختالفاا تواندمی داریمعنا طوربه خشم مدیریت زشموآ برنامه
 حل هایمهارت که داد ننشا یلندزنيو در زوج 718( روی 8115) 6نجانسو هشوپژ نتایج

 اتتأثير. دارد آن ابعاد و تضارتعا کاهش در مهمی نقش منفی تهيجانا لکنتر و مشکل
 یندارد. ا بطهرا یگيردر و خشونت انميز با (ستر ،حتیرانا ت،نفر ،خشم) رضتعا منفی

 منجر قطال عقوو لحتماا یشافزا و ناشوییز ضایتر کاهش به جينزو بين بمخر تتباطاار
 رچاد که نیاهمسر دهدمی ننشا همچنين هاپژوهش (. نتایج8111، 4)ماریوت و آمانو شودمی

 مشکالتی ارتباطی دچار هایمهارت درزمينه ،هستند ناشوییز هایناسازگاری و تختالفاا
 گرا (.8115، 5)فولکر، داوی و داوی شوندمی حاصلبی تباطیار یلگوهاا گيردر و هستند

 رطو به تضارتعا ،نکنند کسب را رضتعا حل و تباطیار هایمهارت مناسب طوربه جينزو
آغاز ناشویی ز ریگازسا در یجیرتخریب تد می یابد و اومتد ریفتار رطو به سپس و کالمی

 هدد شگستر را تباطیار یهارتمها ندابتو که هاییرتمهاآموزش  بنابراین، ؛می شود
 سدرمی نظر به وریضر

                                                           
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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 حل و تبيين دنبال به رویکردهای متفاوت با متعددی نظری دیدگاه اکنونهم

 و هيجانی درمان سيستمی، رفتاری،- شناختی دیدگاه ازجمله .زناشویی هستند هایتعارض
 همه برای تنهاییبه موجود نظری هاینظام از یکهيچ ليکن برد، نام توانمی را غيره

از  اندداده نشان مختلف هایپژوهش. ندارد را کارایی کامل هاآن مشکالت و بيماران
 برای را هادرمان از ترکيبی یا و متفاوت هایدرمان توانمی التقاطی رویکردهای طریق

 ؛8111، 7پروچاسکا و نورکراس) کرد تجویز انتخابی صورتبه مراجعين مشکالت خاص
 بشر، شناخت در ای گرایانه کل رویکرد اخير، دهه دو (. در7627، ترجمه سيد محمدی

رویکرد،  این در. است کرده هموار مختلف هایزمينه در بيشتر هایبررسی انجام برای را راه
 که رفتاری و هيجانی شناختی، بعد همچون انسان، وجودی ابعاد از بعدی مثابهبه معنویت

 درباره که گوناگونی تحقيقات رغمعلی. شودمی گرفته نظر در است، انسان سازنده ماهيت
 در چه و فردی حوزه در چه -شناختیروانمتعدد  متغيرهای با ودینداری مذهب رابطه

 کنار در مذهبی از رویکردهای استفاده ضرورت است، گرفته صورت -حيطه زناشویی

 مذهبی پایبندی اعتقادات به که کشورهایی در درمانی، بخصوص هایتکنيک دیگر

 است. ترمحسوس دارند، بيشتری
و  هانآمتقابل  هایمسئوليتتعاليم اسالم درباره چگونگی روابط اعضای خانواده و 

الزامی و اخالقی فراوانی دارد که در  هایتوصيه، چگونگی حفظ آرامش و کنترل خشونت
اسالمی  هایآموزه(. رویکرد 7621نقش اساسی دارد )ساالری فر،  خانواده هایپایهتحکيم 
تا حد زیادی مشکالت  تواندمی و کنترل خشم و خشونت ارتباطی هایمهارتدرباره 

مينه ادگی در ززوجين را حل نماید. بيشترین سفارش اسالم در مورد مسائل خانو مابينفی
 یکدیگر اشتباهات و هاخلقیکج ،هالغزش در شوهر و زن از هریک اغماض وگذشت 

 فردنحصربهم هایویژگیقرار دادن پایه روابط بين زوجين بر اساس ایثار یکی دیگر از  .8است
وابط بين ر تواندمیاحساسات مثبت به هم تا حد زیادی  پردهبیرویکرد اسالمی است. بيان 

که بر آرامش در کالم و دوری از  تأکيدیارتباطات کالمی  زمينهزوجين را ارتقا دهد. در 
در ارتباط زناشویی بسيار راه گشا  تواندمیاست،  شده 6مجادله و سخن گفتن به بهترین شيوه

                                                           
1. Prochaska & Norcross. 

 .88نور، .2

 .46 . عنکبوت،7
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و رمز سعادت  هاآنميان  7اسالم اساس زندگی زناشویی را بر پایه محبت و مودتباشد. 
تنها . (7625)مصطفوی،  داندمیبه همدیگر  8زندگی زناشویی را در آرامش دهی زوجين

گذشت و اغماض است. عفو و گذشت از  کندمیچيزی که اختالفات زن و شوهر را حل 
است  شدهتوصيهبه مرد  (.7625موارد احسان و به تعبير قرآن، محبوب خداست )مصطفوی، 

 ازجملهاست  شدهمطرح هاییدليلاین توصيه کلی با  6ا زن مدارا کند.که در هر شرایطی ب
ن به م قدریبه. در حدیثی از پيامبر اکرم آمده است که 4اینکه زن امانتی در دست مرد است

در مورد رعایت حال زنان سفارش شده است که گمان بردم فقط در صورت انجام عمل 
را  تندخوییدر روایات اسالمی (. 7621)ساالری فر،  5بسيار بد و علنی طالق زن جایز است

و پيامبر اکرم به دليل نرمی و مالطفت و  اندکردهنکوهش و نرمی و مالطفت را ستایش 
قرآن (. 6276، است )قائمی امير قرارگرفتهخداوند  موردستایش 6نداشتن زبان تند و پرخاشگر

 : با زنان به نيکی رفتارفرمایدمیمردان را به حسن معاشرت با زنان امر کرده و  سویکاز 
اوز به در پی ستم و تج فرمایدمیاز سوی دیگر ایشان را از تجاوز و ستم بازداشته و  و ؛1کنيد

 .2زنان مباشيد زیرا که خداوند باالی هر باالتری است
 دیثاحابر اساس اصولی از قرآن و  ،است شدهطراحی این پژوهشبسته آموزشی که در 

 :شود میکه در ذیل به آن اشاره  است بناشده
 از حاکی انسان آفرینش چگونگی: شناختیروان -مبانی بسته آموزشی دینی

 نباید یا و دهد انجام باید چه متربی، یا و مربی عنوانبه وی که است آن

 که است آن از حاکی ابدی کمال به ميل وجود ،مثالعنوانبه دهد. انجام

 مسير در نباید و کند دنبال را آن و بشناسد را واقعی و کمالی هدفی باید

 ویژگی آن که جهتازآن همچنين بردارد. گام تنازلی یا و خيالی هدفی

                                                           
 .87روم، .8

 .729. اعراف،8

 .777اعراف، . 3

 .788، ص74. حر عاملی، وسایل الشيعه، ج 4

 .744. همان، 5

 .759. آل عمران،6

 .79نسا،  .2

 .64. نسا،9
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 نامحدود و ابدی سعادت به باید نيست موقتی و محدود آدمی در فطری
 دست و شود متوقف هامرتبه در نباید و کند تالش آن برای و بيندیشد

 باالتر مراتببه نيل برای رسيد، که ایمرتبه هر به بلکه بردارد، تالش از

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

 را خودشان عملکردهای و روابط و بيندیشند هاخوبیبه باید هاآن از هریک
نامحدود  و جاوید خوشبختی و کمال مسير آنچه به که نمایند تنظيم ایگونهبه
 زشت عملکردهای و بد روابط نوع آن از و بپردازند ،کندمی تسهيل را

 روابط نوع شناسایی با بنابراین کنند. پرهيز ،هاستآن سعادت مانع که

 با بخشسعادت و حسنه ارتباط برقراری در باید شایسته، الگوهای زناشویی

، ناسزاگویی، اعتناییبی، محبتیبیچون  رفتارهایی از و نمایند کوشش یکدیگر
 تضييع حقوق همسر و اموری مانند آن دوری کنند.

از پنج مبنا از مبانی روابط زن و شوهر استفاده کرده است که در  شدهتهيهبسته آموزشی 
 شود:پرداخته می ادامه به آن 

 مبنای اول: آرامش بخشی زن و مرد در محيط خانواده
طبيعی در پی آن است.  طوربهارزشمندی است که هر انسانی  هایهدفاز  انیآرامش رو

 «اهُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْکُنَ إِلَيْهَ: و فرمایدمیقرآن کریم 
 تن زنش را نيز، بيافرید تا به او آرامش یکآنبيافرید و از  تنیکاز  شمارااوست که همه 

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ  :فرمایدمیدر جای دیگر  و ؛(729اعراف، آیه ) یابد
 ریدز جنس خودتان همسرانی آفقدرت اوست که برایتان ا هاینشانهو از  أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَيْهَا

هدف آفرینش زن و مرد و معطوف ساختن ذهن  عنوانبه(. تبيين آرامش 87)روم، آیه 
از  جانبههمهو احادیث برای آن است که آرامش  درآیاتدختران و پسران به این امر 

 یهامينهزازدواج کنيد که  باکسیاست که  شدهتوصيهازدواج است و  هایانگيزه ترینمهم
 روانی تحقق این هدف در او وجود داشته باشد.

 شناختی هایمهارتمبنای دوم: 
شناختی به همسران سبب باز شدن و شکوفا شدن فکر آنان در  هایمهارتآموزش 

منطقی و شایسته زندگی خود را هدایت کنند و به  طوربهتا بتوانند  شودمیمسائل زندگی 
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ن ز هایتفاوتشناختی آگاهی از  هایمهارتکاری دچار نشوند. یکی از این  وندانمحيرت 
و مرد است. هر یک از مرد و زن باید تمایالت و عواطف یکدیگر را بشناسند. مرد باید بداند 

و محبت قرار گيرد. زن نيز باید بپذیرد  موردحمایتکه زن بنده محبت است و دوست دارد 
، داندیشمیندارد، به واقعيات زندگی  پرحرفیعالقه به  که مرد خونسرد و شجاع است،

 با منطق همراه است. نوعاًاو  هایحرف
 نگرشی هایمهارتم: سومبنای 
، ارضای نيازها و هاانگيزشبه رفتارها، ایجاد  دهیشکلو  سازیزمينه در ،هانگرش

ست همچون جدی دارند. هيچ مفهوم مجردی نتوانسته ا تأثيری هاگرایشبه  دهیجهت
هایی یکی از آسيب اجتماعی کسب کند. شناسیرواندر  ایعمده، موقعيت «نگرش»مفهوم 

اکثر مردم به زندگی و فلسفه  نگرشامروزه با آن مواجه است، این است که  ه ماکه جامع
الَّذی خَلَقَ » :فرمایدمی خداونداست « امتحان»بشر فلسفه زندگی اولين  زندگی درست نيست.

 امتحان یک دهدمی رخ ما برای آنچه کنيم باور اگر(. 8، آیه ملک«)الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَکُمْ
 که باسیل یا دهيممی رانندگی امتحان آن با که ماشينی مانند آن، از فراتر چيزی نه گذراست

. کرد واهيمخ برخورد ترراحت زندگی، بيش و باکم دیگر ،کندمی بازی نقش آن در بازیگر
 .دهستن خود نقش درست ایفای اندیشۀ در تنها پذیرندمی را نقشی وقتی بازیگران

 ارتباطی هایمهارتمبنای چهارم: 
با یکدیگر است. آموزش  هاآننادرست  هایارتباطهمسران  هایتنشبسياری از  منشأ

رفتن . در نظر گجلوگيری کند هاآناز بروز تنش بين  تواندمیارتباطی صحيح  هایمهارت
 فرمایندیمموقعيت برای گفتگو بين همسران از اهميت باالیی برخوردار است. امام علی )ع( 

. شيوه صحيح خوب گوش دادن یکی 7با همسر سخن بگویی هاموقعيتنباید بدون سنجيدن 
ه به فرموده امام علی وظيف عوامل ایجاد یک گفتگوی حسنه در زندگی است. ترینمهماز 

است که به هنگام سخن گفتن با علم سخن بگویند و به هنگام گوش دادن با توجه و  افراد
فی عاط – شناختیروانرسول اکرم در حدیثی با اشاره به یک ویژگی  8دقت گوش بدهند.

ه هرگز ک ایگونهبهعميقی بر زن دارد  تأثيرشوهر  هایمحبتزنان، مبنی بر اینکه ابراز 
د از . زن و مرد هر دو بایکنندمیاز کردن کالمی و زبانی توصيه و به ابر کنندنمیفراموش 

                                                           
 616، ص 6. آمدی، ترجمه خوانساری،  ج1

 616، ص 5. همان، جلد 8
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ابرازهای کالمی منفی و ناخوشایند بپرهيزند که عوارض روانی منفی دارد و موجب زدودن 
: هر زنی که به شوهرش بگوید فرمایندمی. امام صادق شودمیآرامش از زندگی مشترک 

 7ه است.من از تو خيری ندیدم عمل خوب او از بين رفت
 مبنای پنجم: وجود غریزه جنسی

نهاد  نياز طبيعی در صورتبهمبانی در روابط زن و مرد نياز جنسی است که  ترینمهماز 
شده  يدتأکزن و مرد وجود داد. در متون حدیثی بر طبيعی بودن این نياز و نفی رذالت از آن 

 گيریکنارهاز مسلمانان از زنان  ایعدهبه پيامبر رسيد که  کههنگامی مثالعنوانبهاست. 
را مذمت کرده و فرموده: آیا از زنان روگردان  هاآن اندشدهو به عبادت مشغول  اندکرده
 و ؛خوابممیو شب  خورممیو روز غذا  امنشدهمن از این امر روگردان  کهدرحالی ایدشده

ا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا یَا أَیُّهَبدین معناست خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 
زهای ، چيایدآوردهای کسانی که ایمان  أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ

اوز که خدا تج درمگذریدرا که خدا بر شما حالل کرده است حرام مکنيد و از حد  ایپاکيزه
 (.21)مائده، آیه  گان از حد را دوست نداردکنند

این رفتار رسول خدا و آیه مرتبط با آن حاکی از آن است که تمایل زن و مرد به یکدیگر 
 امری نکوهيده نيست. خودخودیبهطبيعی است و 

 روابط حفظ و برقراری هنگام را فراگيری و شدید مشکالت هازوج معاصر جامعه در
 سبب ردیگ مقوله هر از بيش زناشویی درماندگی مشکل درواقع. کنندمی تجربه صميمانه

خيلی از مشکالت زوجين بدین دليل است . است شده ایمشاوره خدمات دریافت و ارجاع
 و عمده ارتباطات زوجين اندندیدهکه نحوه ارتباط برقرار کردن درست و صحيح را آموزش 

 هایالس در نيز ما جامعه کهاین به توجه با .شودمیمنجر به خشونت و پرخاشگری کالمی 
 حل راهیک تأمين جهت به است، شده مواجه افزایش ناسازگاری ميان زوجين مشکل با اخير

و در  هبرخاست اسالمی معاف و فرهنگ دل از که در پی الگویی است تحقيق این احتمالی،
پژوهشی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد. با  آزمایی کارالگو را در یک  اینتالش است تا 

ی بر مبتن شدهطراحیآموزشی بسته  اثربخشیاین توصيف هدف این پژوهش ارزیابی 
ارتباطی  هایمهارتدینی بر کاهش پرخاشگری در بين زوجين و نيز ارتقاء  هایآموزه

 زوجين است.

                                                           
 775، ص74. حر عاملی، ج7
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 روش پژوهش

ا گروه ب آزمونپسو  آزمونپيش از نوعدر این تحقيق، طرح نيمه تجربی  مورداستفادهطرح 
دینی  هایوزهآممبتنی بر  شدهطراحیآموزش بسته آموزشی  ،متغير مستقل .باشدمیکنترل 

امعه این ج به همراه بحث اعضا گروه با یکدیگر و تمرین فعال در گروه بود. شناختیروان
که حداقل یک سال و  ساکن منطقه یازده و دوازده تهرانی متأهلتحقيق شامل تمام زنان 

 بهبا مراجعه . باشدمیگذشته باشد،  هاآنحداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی 
در ابتدا سه مدرسه ابتدایی در منطقه  مدارسليست  درخواستمنطقه و  وپرورشآموزش

تصادفی انتخاب شد. از مادران این مدرسه دعوت به عمل آمد و برای  صورتبهیازده تهران 
مادران حاضر توسط محقق در باب اهميت روابط زناشویی و نقش مهم این روابط در تربيت 

 زمانمدتفرزند سخنرانی به عمل آمد. سپس از تمامی مادران اطالعاتی مبنی بر سن، 
نفر  شوشسیورود  هایمالکبا توجه به ازدواج، تحصيالت، تحصيالت همسر گرفته شد. 

کمتر  هاآنگذشته باشد و سن  هاآنکه حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی  هاییخانماز 
مره را در ن ترینپایينو و تحصيالت بين سيکل تا ليسانس داشتند  از چهل سال باشد

آورده  به دسترا اشگری پرخ نامهپرسشارتباطی و باالترین نمره در  هایمهارت نامهپرسش
 مونآزپيش متأهلخانم  وششسیانتخاب شدند. از تمامی  موردنظرگروه  عنوانبه ،بودند

در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.  هاخانمتصادفی  صورتبهگرفته شد و بعد 
به گروه آزمایش آموزش داده شد و  دوساعتهطی هفت جلسه  شدهتنظيمبرنامه آموزشی 

 صورتبه 7روند فعاليت آموزشی در جدول  گروه کنترل هيچ آموزشی دریافت نکردند.
گفته شد که اسامی و  هاخانمرعایت اخالق پژوهشی به  منظوربه است. شدهارائهمبسوط 
گروه  از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو بعد محرمانه خواهد بود. هاپرسشنامهجواب 

 گرفته شد. آزمونپس
 مختصر در جدول پایين آورده شده است. طوربهمحتوای بسته آموزشی 

 برای بهبود روابط همسران شناختیرواندینی  هایآموزهخالصه پروتکل آموزشی  .1جدول 
 اهداف و خالصه جلسه جلسه

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

درباره قواعد گروهی توجيه شدند و از  متأهل هایخانمو روند کار در این دوره داده شد و 
 گرفته شد. آزمونپيش هاخانم
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 جلسه دوم

زن و مرد در چند حيطه پرداخته شد. اول به بحث  هایتفاوتدر این جلسه به بحث درباره 
فيزیولوژیکی و مغزی زنان و مردان پرداخته شد، سپس اصل تفاوت در قرآن،  هایتفاوت

تفاوت در نگرش، تفاوت در برخورد با ناراحتی، تفاوت در برقراری ارتباط کالمی و... 
 قرار گرفت. موردبررسی

 جلسه سوم
آرامش در محيط خانواده و نقش مهم زن در آرامش دهی به  در این جلسه به بحث درباره

 تاًنهایو  محيط خانواده اشاره شد. در ادامه به تعریف مهار کردن خشم و شيوه ابراز صحيح آن
 قرار گرفت. موردبحثرسيدن به عفو و گذشت 

 جلسه چهارم
ارتباطی کالمی و عاطفی زن و شوهر از منظر اسالم  هایمهارتمحوریت اصلی در این جلسه، 

ن آموزش درست ای سپس درست ارتباطی از منظر دینی بحث شد، هایروشدر ابتدا  که ؛بود
 قرار گرفت. موردبررسیشناسی  ارتباطات با نگاه روان

 جلسه پنجم
ه باعث ک هاییموقعيت در این جلسه به بحث درباره نحوه ارتباط با خانواده همسر پرداخته شد.

و همچنين الگوی درست ارتباط با  شودمیارتباط نادرست با خانواده همسر  گيریشکل
 قرار گرفت. موردبحثمبسوط  طوربهخانواده همسر 

 جلسه ششم
ير و اینکه هدف از این جلسات تغي به تعریف نگرش و اهميت نگرش پرداخته شد در این جلسه

ته بيان نقش ویژه امتحان الهی در تغيير نگرش به فلسفه زندگی پرداخیافتن نگرش است. بعد به 
 شد. و سپس فلسفه اصلی امتحان شرح داده شد

 جلسه هفتم

اهميت  درزمينهدر جلسه آخر به اهميت مسائل جنسی بين همسران اشاره شد. اطالعات الزم 
رار ق موردبحث شدهاشارهمسائل جنسی در اسالم داده شد و راهکارهایی که توسط معصومين 

درمان آن اشاره شد و در  هایراهو  هاخانمگرفت. همچنين به بررسی اختالالت جنسی در 
 گرفته شد. آزمونپس کنندگانشرکتانتها از 

 سنجش ابزار

 آن هدف و بوده سؤال 79 دارای پرسشنامه این: فردي بین ارتباطی يهامهارت مقیاس
 از آن پاسخگویی طيف. است مختلف افراد در 7فردی بين ارتباطی مهارت ميزان سنجش

 پرسشنامه زمانهم روایی جهت( 7697) زاده منجمی نامهپایان در بوده است. ليکرت نوع
 دست به ؤثرم ارتباط برقراری توانایی پرسشنامه با آن بين قوی همبستگی یک و محاسبه

 یائیپا است. همچنين قرارگرفته تائيد مورد آن زمانهم روایی درنتيجه و (r : 692/1) آمد
. شد حاسبهم کرونباخ آلفای گيریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابليت یا پرسشنامه

                                                           
1. Interpersonal communication skills 
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 یک مثبت تا پایداری عدم معنای به( 1) صفر از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه معموالً
 کی مثبت عدد به آمدهدستبه مقدار چه هر و گيردمی قرار کامل پایائی معنای به+( 7)

 پرسشنامه رایب کرونباخ آلفای. شودمی بيشتر پرسشنامه اعتماد قابليت باشد ترنزدیک
 مهپرسشنا این خوب پایایی دهندهنشان که آمد دست به 16/1 فردی بين ارتباطی هایمهارت

 است.

مقياس خود گزارش  یک AGQپرخاشگری  پرسشنامه :AGQ7مقیاس پرخاشگري
. اندساخته 7998است. این پرسشنامه را آرنولد اچ باس و پری در سال  کاغذی مداددهی 

 سؤال 2و « تهاجم» ـسؤال  2  ،«خشم» سؤال آن  74سؤال است که  61این پرسشنامه دارای 
، این مقياس توسط زاهدی فر سنجیروان خصوصيات .سنجدمیرا « توزیکينه»گر عامل دی

بين  آمدهدستبه آزمایی باز ضرایب است. آمدهدستبه( 7619) شکرکننجاریان و 
است.  بوده 21/1ضریب آلفای کرونباخ  و 19/1 و 64/1آزمودنی در دو نوبت  هاینمره

محاسبه  7615توسط نجاریان در سال  ساله 71همچنين اعتبار این پرسشنامه برای کودکان 
سالگی( در ایران  76توسط اللهياری برای دوره نوجوانی ) و ؛است شدهگزارش 25/1و 

 (7619محمود ساعتچی، .)هنجاریابی شده است

 پژوهش هاییافته
 گروه در نفر 72) متأهلزن  66 شامل پژوهش این در کنندهشرکت نمونه افراد تعداد

 و آزمونپيش نمرات معيار انحراف و ميانگين. است( روه کنترلگنفر در  72 و آزمایش
 ارتباطی در هایمهارتمتغيرهای پرخاشگری و  در کنترل و آزمایش هایگروه آزمونپس

 .است شدهارائه تفکيک به 8شماره  جدول

 پس و آزمون پیش مراحل در وکنترل آزمایشی هایگروه نمرات معیار وانحراف میانگین .2 جدول
 آزمون

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد  گروه متغير

 پرخاشگری

 آزمایش
 آزمونپيش
 آزمونپس

72 
72 

61 
58/87 

21/77  
11/78 

 کنترل
 آزمونپيش
 آزمونپس

72 
72 

52/66 
82/66 

62/78 
26/78 

                                                           
1. Aggressive questionnaire 
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 هایمهارت
 ارتباطی

 آزمایش
 
 

 کنترل

 آزمونپيش
 آزمونپس
 آزمونپيش
 آزمونپس

72 
72 
72 
72 

78/46 
66/56 
65/41 
66/41 

 

17/76 
27/77 
65/78 
56/78 

 آزمونپيش در موردبررسی متغيرهای که ميانگين نمرات دهدمینشان  8نتایج جدول 

 توانمی هاميانگينبه  نگاهی با .است متفاوت کنترل و آزمایشی گروه بين آزمونپس و
 به نسبت اعمال آموزش از پس آزمایشی گروه ميانگين پرخاشگری متغير در که دریافت

 گروه ميانگين های ارتباطیمهارت متغيرو در  است داشته ایمالحظهقابلکاهش  گواه گروه
 با است. داشته ایمالحظهافزایش قابل گواه گروه به نسبت اعمال آموزش از پس آزمایشی

برای  بود، با گروه کنترل آزمونپس ،آزمونپيش نوع از که حاضر پژوهش طرح به توجه
کوواریانس  تحليل روش از آزمونپس و آزمونپيش اثر کنترل منظوربه و هاداده تحليل

 اطمينان شده نتایج منتج به بتوان تا گردد رعایت وطیشر باید تحليل نوع این در. شد استفاده

 گيریتصميم و آزمونپس و آزمونپيش در نمرات توزیع بودن نرمال منظوربه د. ابتداکر

 نمونه حجم بررسی کفایت همچنين ،ناپارامتری یا پارامتری هایآزمون از مورداستفاده در

 هایواریانس به همسانی نسبت اطمينان منظوربه سپس و اسميرنوف -گلموگرف آزمون از

 از آزمونپيشدر  گروه دو هایميانگين بين دارمعنی تفاوت وجود عدم و گروه دو

 :است شدهارائه زیر جدول در آن نتایج که شد استفاده لوین آماری هایآزمون

 و آزمونپیش در های ارتباطیمهارتپرخاشگری و  نمرات توزیع بودن نرمال بررسی .3 جدول
 آزمونپس

اسميرنوف -گلموگروف Z آماره  مقياس  سطح معناداری 

آزمونپيش  آزمونپس   آزمونپس آزمونپيش 
/.17 پرخاشگری  66./  69./  12./  

ارتباطی هایمهارت  61./  68./  61./  11./  

 آزمون احتمال مقدار به توجه با و است مشخص 6 شماره جدول در که گونههمان
به  که آزمونپس و آزمونپيش درپرخاشگری  نمرات برای اسميرنوف -کلموگروف

 11/1،  61/1مهارت های ارتباطی به ترتيب برابر با  و برای متغير 12/1 و 69/1 با برابر ترتيب
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 آزمونپيشدر  پرخاشگری و مهارت های ارتباطی نمرات توزیع که شودمی مشخص است،

 تحليل آماری برای پژوهش نمونه که شودمی مشخص بنابراین ت.اس نرمال آزمونپس و

 .است کافی
 )آزمون لوین( آزمونپیش در هاواریانس همسانی بررسی و میانگین تفاوت .4 جدول

 سطح معناداری F مقياس
/.21 پرخاشگری  66./  

/.18 ارتباطی هایمهارت  61./  

ها شده برای همگونی واریانسمحاسبه F شودمشاهده می 4گونه که در جدول همان
کدام باشد که هيچمی /.18های ارتباطی برابر با برای مهارت و ./21برای پرخاشگری برابر با 

روه قبل از های دو گميانگينتوان نتيجه گرفت که بنابراین می دار نيست؛ازنظر آماری معنی
اجرای مداخله با یکدیگر برابر بوده است. حال با برقراری مفروضات تحليل کوواریانس، به 

 انجام تحليل کوواریانس می پردازیم.
 فرضيه اول:

 متأهلدر زنان  پرخاشگری کنترل باعث روانشناختی-دینیآموزش بسته آموزشی 
 .شودمی

 .است شدهارائه 5 شماره جدول در فوق فرضيه برای آماری تحليل نتایج

 کنترل و آزمایش هایگروه در پرخاشگری مقایسه کوواریانس تحلیل نتایج .5 جدول

 منبع تغييرات 
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 اتا

 

 

اثر 
 آزمونپيش

992/7466 7 992/7466 168/568 117/1 948.  

  .48 116/1 599/81 676/4 7 676/4 گروه
   691/8 66 175/29 خطا

ن برای آزموحليل کوواریانس شود، نتيجه آزمون تطور که در جدول فوق مشاهده میهمان
، 46/1Eta = ،117/1< P) است(، معنادار P<17/1) درصد 99پرخاشگری در سطح اطمينان 

59/81 F=)درصد از تغييرات پرخاشگری مربوط  46توان گفت که فرضيه می تائيدبنابراین در  ؛
-دینی  هایآموزهمبتنی بر  شدهطراحیآموزشی  به اعمال متغير مستقل )آموزش بستۀ

ی تخروانشنا-دینی هایآموزهآموزش  که دهدمینتایج جدول نشان  درواقعی( است. ختروانشنا
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این نتيجه بدان  .شودمی تائيدفرضيه حاضر  بنابراین ؛، معنادار استآزمونپيشپس از کنترل اثر 
 تأهلم هایخانمی بر کاهش پرخاشگری ميان ختروانشنا–دینی  هایآموزهمعناست که آموزش 

 بوده است مؤثر آزمونپسگروه آزمایش در مرحله 
 فرضيه دوم:

در زنان  ارتباطی هایمهارتافزایش  باعث روانشناختی-دینیآموزش بسته آموزشی 
 .شودمی متأهل

 .است شدهارائه 6 جدول در فوق فرضيه برای آماری تحليل نتایج

 ارتباطی هایمهارتدر متغیر  کوواریانسنتایج آزمون تحلیل . 6جدول 

 
منبع 

 تغييرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 اتا

 هایمهارت
 ارتباطی

اثر 
 آزمونپيش

515/4916 7 515/4916 426/859 117/1 221. 

 .564 117/1 697/48 866/272 7 866/272 گروه

 761/79 66 577/668 خطا

شود، نتيجه آزمون تک متغيری برای آزمون طور که در جدول فوق مشاهده میهمان
، Eta=564/1) است(، معنادار P<17/1) درصد 99در سطح اطمينان  مهارت های ارتباطی

117/1< P ،69/48=F)درصد از  56 توان گفت کهفرضيه فرعی اول می تائيدبنابراین در  ؛
 آموزشی آموزش بستۀارتباطی مربوط به اعمال متغير مستقل ) هایمهارتتغييرات 

 دهدیمنتایج جدول نشان  درواقعی( است. روانشناخت–دینی  هایآموزه مبتنی بر شدهطراحی
 ؛، معنادار استآزمونپيشی پس از کنترل اثر ختروانشنا-دینی هایآموزهآموزش  که

–دینی  هایآموزه. این نتيجه بدان معناست که آموزش شودمی تائيدفرضيه حاضر  بنابراین

 زمونآپسگروه آزمایش در مرحله  متأهل هایخانمارتباطی ميان  هایمهارتی بر ختروانشنا
 بوده است. مؤثر

  



 69 اربه، ششمی بالينی، سال هفتم، شماره بيست وشناسروانفصلنامه مطالعات                                           19  

 

 گیریبحث و نتیجه

–های دینی شده مبتنی بر آموزهاین پژوهش با هدف ارزیابی بسته آموزشی طراحی

تهران  78و  77و پرخاشگری در زنان متأهل منطقه  های ارتباطیی بر مهارتختروانشنا
 دهشهای پژوهش نشان داد که آموزش بسته آموزشی طراحیطراحی و اجرا گردید. یافته

های متأهلی دهد. به عبارتی پرخاشگری در خانممیپرخاشگری را در زنان متأهل کاهش 
که تحت آموزش بودند )گروه آزمایش( به نسبت زنانی که تحت آموزش نبودند )گروه 

یافته بود. نتيجه ی به دست آمده از اثربخش بودن این نوع مداخله با نتایج کنترل( کاهش
 ذوالفقار(، 7696و نظری )حيدرنيا، سلمانيان (، 7621(، دهقان )7626تحقيقات تيرگری )

( همسو می 8171) 8( و ميترانی8119) 7(، ليندزی و همکاران7626پور، حسينيان و یزدی )
 هشدباشد. همچتين یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش بسته آموزشی طراحی

دهد. نتيجه ی به دست آمده از اثربخش بودن مهارتهای ارتباطی را در زنان متأهل افزایش می
 اوليا، (8112) 6آریتا، (7626) همکاران و خوشکاماین نوع مداخله با نتایج تحقيقات 

 ( همسو است.7621، رضازاده )(7625)
ر گرفتن با در نظبا توجه به تقاضای فزاینده زوجين برای حل مشکالت ارتباطی شان و 

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 

رفتاری که در مطالعات زیادی اثربخشی این روش بر کاهش تنش در  -دیدگاه شناختی
زنيسکا و و  8116 ،4خانواده و بهبود کيفيت زندگی تایيد شده است )شادیش و بالدوین

 (.8111 ،5استاویراسکا
ير تغي برای هاییمهارت رشد در مراجعان به رفتاری، شناختی درمانیروان رویکرد در
 کشيدن چالش به شده،تحریف عقاید و افکار کشف مسئله، حل دیگران، با ارتباط رفتار،

(. 8112، بک) .شودمی کمک شناختی بازسازی و غيرمفيد هاینگرش و باورها تغيير و
 نارسایی منفی، تعامالت را زناشویی هایتعارض و مشکالت اصلی علت رویکرد، این
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، 7باکوم، سایرز، شر) داندمی غيرمنطقی تفکرات و شدهتحریف ادراک زوجين، ارتباطی
7991.) 

 و منفی هایشناخت و افکار که شدهطراحی ایگونهبه درمان فرایند در این رویکرد، 
 شواهد و شدهتعيين رفتار و عاطفه شناخت، بين پيوندهای ه،دگردی شناسایی خودکار

 هایشناخت جایگزین را گرایانهواقع تعبير نموده تا بررسی را شدهتحریف افکار مخالف،

 توفيق سازگاری، افزایش و تعارضات زناشویی حل به دستيابی در و کرده شدهتحریف

 بازسازی و گذاریآرميدگی، هدف بر رفتاری این رویکرد، جنبه (.8114، 8)فالنگان یابد

 رفتاری شناختی هایدرمان .کندمی تأکيد خرسندی، و لذت با هدف روزانه هایفعاليت

 فرهنگی درون هایارزش و فرهنگی، باورها هایزمينه از شدتبه آن شناختی بعد ویژهبه و

 این که است افرادی و اعتقادات فرهنگی هایزمينه از متأثر آن آیی کار و پذیرفته تأثير

 عالوه روانی، هایدرمان در بنابراین، (8114، 6هافمن) .شودمی کاربردهبه هاآن برای درمان

 .شود ای مبذولویژه توجه وی فرهنگی اعتقادات به باید مراجع، بيولوژیکی شرایط بر
 (.8114، فالنگان)

از سوی دیگر امروزه بنابر تجربه لزوم استفاده از درمان های التقاطی بيش از پيش تاکيد 
( ليکن در این ميان جای خالی رویکردهای 8117 ، 4می شود )ممور، کلوس و راس موسن

های درمانی به خصوص در کشورهایی که به اعتقادات مذهبی کنار دیگر تکنيک مذهبی در
پایبندی بيشتری دارند محسوس می باشد. در همين راستا این پژوهش با طراحی بسته آموزشی 

رفتاری  –که بر اساس آموزه ای دینی تدوین شده است و با استفاده از تکنيک های شناختی 
در زنان متاهل که از عوامل  های ارتباطیسعی بر کاهش دادن پرخاشگری و افزایش مهارت

ها و عملکردهای مذهبی و پرداختن به باشد. تقویت نگرشباشند، میعمده اختالفات می
تواند اثرات بسيار مثبتی در افزایش سالمت روان و و اعتقادات دینی در افراد می اصول

و پرخاشگری در زندگی گردد. با توجه به نتایج تحليل کوواریانس، فرضيه کاهش خشونت 
 –نی های دیبسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزه اول پژوهش مبنی بر اثر بخشی

روانشناختی بر کاهش پرخاشگری در زنان متاهل مورد تایيد قرار گرفت. به این معنا که 
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د. معناداری به نسبت گروه کنترل کاهش یافته بو ميزان پرخاشگری در گروه آزمایش به طور
کاهش احساس عصبانيت و برانگيختگی فيزیولوژیکی است که خشم  ،هدف مدیریت خشم

شود احسان و گذشت، شود. ازجمله مواردی که باعث کاهش خشم میباعث آن می
ربسته که داست  ...تقویت رابطه باخدا و  یادآوری پاداش الهی، کظم غيظ، حلم و بردباری،

شی بسياری های پژوهتوان به یافتهشده است. در تبيين این نتيجه میها اشارهشده به آنطراحی
 اند. به عنوان مثالاشاره کرد که بر اثر بخشی مداخالت در کاهش پرخاشگری پرداخته

( تحقيقی با عنوان بررسی نتایج برنامه آموزش مدیریت خشم در دانشجویان 8171) 7ميترانی
نمرات  دار بين ميانگينی تفاوت معنیدهندهدوره کارشناسی انجام دادند. نتایج حاصله نشان

فت داری یاآزمون گروه آزمایش بود ولی در گروه کنترل تفاوت معنیآزمون و پيشپس
 نشد.

( در پژوهشی به این نتيجه رسيدند 7629خانه ) زرد یکبرا ،پرند ،مانیز یکتا، شکوهی
 داریمعنا طوربه خشم انخوافر هایموقعيت در را خشم تشدمدیریت خشم، که آموزش 

 دهد و در مهار خشم درونی افراد مؤثر است.می کاهش
 8پرخاشگری، رضایت زناشویی را در زوجين تحت تاثير قرار می دهد. مک ناتان و گری

رضایت  ن(، نيز در تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند که پرخاشگری سطوح پایي8116)
 کند.بينی میزناشویی را پيش

سته آموزشی ب با توجه به نتایج تحليل کوواریانس، فرضيه دوم پژوهش مبنی بر اثر بخشی
ر زنان های ارتباطی دروانشناختی بر افزایش مهارت –طراحی شده مبتنی بر آموزه های دینی 

مهارت های ارتباطی که در این بسته آموزشی مورد تاکيد  متاهل مورد تایيد قرار گرفت.
 تبذیر، و از اسراف دوری ارحام، صله عهد، به وفای ش زبانی، خو قرار گرفت خوشرویی،

 اغماض و گذشت ها،سختی برابر در و استقامت صبر توقعی، کم بخشندگی، سخاوت،

 همۀ است؛ دیدن زندگی، اصالح دیدگاه زوجين نسبت به زندگی و امتحان گونه هازوج

 در .اند داشته تأکيد آن بر و است آمده احادیث ائمه و قرآن در مکرر طور به موارد این

 شوهر و زن بين ارتباط که در مواقعی که بس همين زناشویی روابط اهميت با ارتباط

 بهداشت در منفی و مخرب عوارض یابد،می کاهش زناشویی وتفاهم شودمی دار خدشه

                                                           
1. Mitrani, A. T. 

2. McNaughtonT N., & Gray, J, A. 
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 مساعدسازی و زناشویی تفاهم افزایش رواین از .شودمی ایجاد فرزندان و خانواده روانی

 در گرددکهمی مالحظه اوليه روانی بهداشت اقدامات از یکی عنوان خانوادگی به محيط

 و سالم محيط خانواده، اگر و است برخوردار چشمگيری اهميت از تربيتی هایزمينه
 کمتر کند، برآورده را هاآن روانی و جسمانی ونيازهای باشد خود اعضای برای ایسازنده

 شود. احتياج خانواده از خارج درمانی نهادهای به ممکن است
 زندگی در هایمهارت و ارتباطی هایآموزش مهارت نقش به متعددی هایمطالعه

 دارد. برای مثال مطالعه اشاره مندی ایشان رضایت افزایش و زوجين زناشویی حل تعارضات

 و سالمت روابط بهبود بر زوجين ارتباط هایبرنامه نشان داد، (7626) همکاران و خوشکام

 هایسبک و مشکل حل برای ریزیهمسر، برنامه به کردن توجه ابعاد در زوجين روانی

 نارسایی و خوابی، افسردگیبی اضطراب، ميزان چنينهم و بخشدرا بهبود می ارتباطی

 در مطالعات خود نشان داد که (8112) دهد. آریتارا کاهش می زوجين اجتماعی تعامالت
 افزایش و بين فردی هایمهارت آوردن دست به موجب تسلط زوجين، افزایش آموزش

فردی  بين ارتباط از مدتطوالنی صورتبه را که کسانی و است زناشویی رضایت
 بخشيد. بهبود داشتند نارضایتی

های ارتباطی شده نشان داد که مهارت( انجام7621) در پژوهشی که توسط رضازاده
 رضازاده مطالعه گيری از ناسازگاری دارد.نقش مهمی را در سازگاری زناشویی و پيش

 و یابدمی افزایش رضایت زناشویی اگرچه ارتباطی، هایمهارت آموزش با داد که نشان
 مؤثر تواندنمی تنهاییبه مهارت این ولی دارد، وجود داریو معنی مثبت رابطه دو این بين

 معنوی هایارزش و فضایل مندی،افزایش رضایت و زناشویی پایداری برای و باشد

 ارتباطی در هایمهارت بهبود که شد داده نشان مطالعه دیگری درهستند.  سازترسرنوشت

 گردد.زناشویی می سازگاری افزایش موجب زوجين
 البته بود. آموزشی هایدر کالس همسر حضور عدم حاضر، مطالعه هایمحدودیت از

 مطالب توسط انتقال و کالس در شده بحث مطالب کتابچه آموزشی تهيه با پژوهشگر

 ولی بکاهد، محدودیت این از تأثير امکان حد تا کرد سعی خویش همسران به زنان

دریافت  بيشتریتأثير  بتوان شاید کرد، فراهم آموزش در را مشارکت مردان بتوان چنانچه
ر ارتقا تواند دکرد. تهيه الگویی از روابط سالم برای مردان متأهل با توجه به نياز مردان می

 و هابرنامه در توانمی این مطالعه نتایج روابط سالم ميان زوجين مؤثر واقع شود. از
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 هایکلينيک در و خانواده سالمت و درمانی بهداشتی آموزشی خدمات هایسياست

که با توجه به این .کرد استفاده و خصوصی دولتی هایبخش در ایمشاوره و شناسیروان
رضایت زناشویی و روابط سالم بين زوجين تحت تأثير عوامل مختلف فردی، خانوادگی، 

های های آتی سایر جنبهشود پژوهشفرهنگی، اقتصادی و... قرار دارد پيشنهاد می
 بر این اختالل را نيز بررسی کنند. شناختی و متغيرهای تأثيرگذارروان

 منابع
 .هاى ارتباطى بر کارایى خانوادگى دانشجویان متأهلنقش مهارت .(7691) .خالد، اصالنى

 .انتشارات بعثت ،تهران

 .هاوجزیش رضایتمندی زناشویی برافزاسازی یغنير آموزش برنامه تأث .(7625) .نرگس ،اوليا
 دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.نامه کارشناسی ارشد، یانپا

ترجمه یحيی سيد  ،های روان درمانینظریه (.8111) .نورکراس، جان و پروچاسکا، جيمز
 انتشارات رشد.، 7625 ،محمدی

گی ادخانو خشونت اعنوا مقایسه و سیربر .(7621) .آناهيتا ،تاشک ؛سعيد ،نقاش تهرانیپور
ی و دانشکده علوم تربيتی و روان شناختروانمجله مطالعات  .تهراندر زنان و مردان در 

 .1ص ، 6، شماره شناسی
هوش هيجانی و سالمت روان: رویکردها، راهبردها و  .(7626) .عبدالحکيم ،تيرگری

ماره مجله رفاه اجتماعی، ش .های پيش گيری در بهسازی زندگی زندگی زناشوییبرنامه
 .774-91، ص 74

اثر بخشی برنامه پيشگيری (. 7696) مدعلی؛ سلمانيان، علی اکبر.مد؛ نظری، مححيدرنيا، اح
. الينیب شناسیروان مجله مطالعات. هاو بهبود رابطه بر افزایش صميمت زناشویی زوج

 .75، شماره 4دوره 

تاثير آموزش ارتباط  .(7626) .محمد رضا ،عابدی ؛سيد احمد ،سيد احمدی ؛سميرا ،خوشکام
 شماره ،6جلد های مشاوره، فصلنامه ی تازه ها و پژوهش .بر روابط زوجين شهر اصفهان

84 ،786-766. 
مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طالق با زنان مراجعه کننده  .(7621) .فاطمه ،دهقان

نامه کارشناسی ارشد پایان .غير متقاضی طالق() ییزناشوبرای مشاوره زناشویی 
 مشاوره، دانشگاه تربيت معلم، تهران.

http://jcps.atu.ac.ir/issue_16_88_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-180.html
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های ارتباطی و سازگاری زناشویی در رابطه مهارت .(7621) .سيد محمد رضا ،رضا زاده
 روان شناسی معاصر، دوره سوم، شماره یک. .دانشجویان
نشاط دوست، محمد طاهر؛ حقيقت، فرشته؛ رسول زاده طباطبایی، رسول؛  زادهوش، سميه؛

رفتاری، با  -بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی(. 7691کالنتری، مهرداد. )
ی. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالين .گيری مذهبی بر رضایت زناشویی بانوانجهت
 .6، شماره 7دوره 

 .اميرکبيرانتشارات  :تهران .روان شناسىاصول  .(7615) .محمود ،ساعتچى
تهران: انتشارات  .خانواده در نگرش اسالم و روان شناسی .(7621) .محمد رضا ،ساالری فر

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
(. اثربخشی برنامه بازگشت 7696) .جعفری فرد، سليمان ؛طالبی زاده، مقداد ؛شاهمير، الميرا

 .2 ،67. مجله اندیشه و رفتار، به اجتماع بر ارتقا مهارتهای اجتماعی بيماران اسکيزوفرن
 اثر بخشی .(7629) .عيدس ،اکبری زردخانه ؛اکرم ،پرند ؛يرهن زمانی. ؛حسنم ،شکوهی یکتا

، 1تحولی، سال شناسی  روان .لدینوا خشم رمها و ازبرا بر خشم مدیریت زشموآ
 .86شماره 

 .قم، مرکز جهانی علوم اسالمی. مشی و سياست محمد )ص((. 7626) .قائمی امير، علی

 تهران: انتشارات تبلور. .های ارتباطیها و مهارتسبک .(7624) .نيما ،قربانی
، ترجمه سيد مرتضی نظری، چرا ازدواج موفق، چرا ازدواج ناموفق .(7998) .جان ،گاتمن

 انتشارات وزیری. .(7697
 و جنسی خشونت بطهرا .(7629) .متقی، شکوفه ؛دیهه آزاد مهر،؛ محمد خانی، پروانه

مجله روان پزشکی  .در روابط زناشویی خشونت اعنوا هیاهمر و ناشوییز یهاشنگر
 .76و روان شناسی بالينی ایران، 

 سنت و کتاب فطرت با و عقل هماهنگی خانواده، بهشت .(7625) .جواد سيد ،مصطفوی

 .هاتف انتشارات :اول، مشهد جلد هفدهم، چاپ .زوجيت مسائل در
ای مرتبط با ی عوامل زمينهمطالعه(. 7697) .مرضيه مردانی،؛ حليمه عنایت،؛ مجيد موحد،

طالعات و م (.ساختار توزیع قدرت در خانواده )نمونه موردی زنان متاهل شهر شيراز
 .6دوره یک، شماره  ،تحقيقات اجتماعی در ایران

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/216336/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af_%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/225642/%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%85%d9%87_%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa
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