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بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های اخالقی بر بهبود رفتار همسران

)مطالعه موردی: خانواده کارکنان نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری(

 هادی جعفریان1
عباس رئیسی2
محمد رضا پاکیزه3

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسى اثربخشي دوره های آموزش مهارت های اخالقى به زوجين، از طريق ايجاد 
ارتباط ميان متغير های رضايتمندی، يادگيری)سطح معلومات( و بهبود رفتار)روابط متقابل( صورت گرفته 
است. روش اتخاذ شده در اين پژوهش توصيفى- همبستگى بوده و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار 
توصيفى)جداول و نمودار ها( و استنباطى که شامل آزمون همبستگى پيرسون بوده استفاده شده است. ابزار 
اندازه گيری در اين جستار پرسش نامه محقق ساخته با روايى و پايايى مورد قبول و در سه محور رضايتمندی، 
يادگيری و بهبود رفتار بوده است که ميان 103 نفر از مخاطبين حاضر)خانواده کارکنان نيروی انتظامى استان 
چهارمحال وبختياری( در دوره های آموزشى  ذکر شده که به شيوه تصادفى انتخاب شده بودند، توزيع 
شد.مخاطبين گروه آزمايش، 6 دوره چهار ساعته برنامه آموزش گروهي را در بازه زمانى 9 ماهه دريافت نمودند 
که پس از پايان يافتن اين ادوار نتايج تحقيق موصوف نشان داد ارتباط عميقى ميان رضايتمندی همسران از دوره 
آموزشى با ارتقاء معلومات ايشان در زمينه همسرداری وجود دارد. از سوی ديگر ميان تعالى سطح معلومات و  
بهبود رفتار همسران آموزش ديده همبستگى مثبتى وجود دارد. به طوری که مى توان گفت دوره مذکور تأثير 

فراوان و مثبتى بر معلومات ايشان و بالتبع بهبود روابط و رفتارايشان ايجاد نموده است.

       کلید واژه ها: مهارت های اخالقى،رضايت مندی، يادگيری، بهبود رفتار.

1(. کارشناس ارشد الهیات - فقه و مبانی حقوق اسالمی. 

2(.دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت. 

3(. کارشناس ارشدحقوق.
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1-مقدمه

ازدواج و تشكيل خانواده از مهم ترين قراردادهاي اجتماعي است که در ديدگاه اسالمي از 
قداست ويژه اي برخوردار است و در روايات، محبوب ترين بنياد نزد پروردگار دانسته شده 
و بر شناسايي عوامل تنش زا در بين همسران و پيشگيري از بروز آنها و ارتقاي سالمت روان 

در اعضاي خانواده تأکيد فراوان شده است.
ارتباط بين زن و شوهر، به عنوان طوالنى ترين نوع ارتباط، همواره کانون توجه بوده است.  اين 
ارتباط، فرايندی است که طى آن زن و شوهر به صورت کالمى  و غيرکالمى به تبادل احساسات 
و افكار مى پردازند )نوابى نژاد، 1377(. ارتباط کارآمد ميان زن و شوهر، اساسى ترين جنبه برای 

عملكرد مطلوب در خانواده به شمار مى آيد 
از جمله مظاهر زندگى اجتماعى انسان، وجود تعامل و ارتباط سالم و سازنده ميان انسان ها و 
برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صميميت و همدلى است. ارتباط عاشقانه مبتنى بر رويكرد 
دينى باعث ايجاد تعهد ميان زوجين مى گردد تا جايى که اين امر مستلزم از خودگذشتگى و 
فداکاری طرفين مى شود.  اين نوع تعهد عاشقانه که باعث موفقيت در زندگى زناشويى است، 
هنگامى  مى تواند بروز کند که شخص عميقاً قادر به محبت کردن، احترام گذاشتن، رسيدگى و 

قبول مسئوليت )ارتباط گسترده و کارآمد( در برابر ديگران باشد.
از سوی ديگر تغييرات و پيچيدگي روزافزون جامعه، آثار مخرب ابزار های جنگ نرم؛ مانند 
فعاليت های رسانه غربى، آماده سازي افراد به خصوص بانوان را در جهت رويارويي با 
موقعيت هاي دشوار، امري ضروري مي نمايد. در اين راستا، آموزش مهارت هاي زندگي و 
ارتباطى به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير، مى بايست مورد توجه کليه دست اندرکاران امور 
فرهنگى و آموزشى قرار گيرد؛ زيرا که نظام خانواده، يک نهاد اساسى و محوری در جامعه بوده 
و به عنوان هسته اوليه برای ساير نهادهای اجتماعى به شمار مى رود. از سوی ديگر خانواده 
کوچک ترين واحد اجتماعى است که اساس و زيرساخت واحدهای بزرگ اجتماعى بشری 

به شمار مى رود.
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2-سابقه تحقیق

در يک بررسي که دربارۀ زنان دانشجوي متأهل در دامنۀ سنّي 20ـ27 سال صورت گرفت، 
اين نتيجه به دست آمد که بين عوامل عقيدتي، اخالقي، شناختي، عاطفي، رفتاري، جنسي، 
اجتماعي، اقتصادي و تحصيلي، و استحكام زندگي زناشويي رابطۀ معناداري وجود دارد و 
چنانچه اين عوامل ناديده گرفته شوند، رضايتمندي کامل از زندگي زناشويي براي زوجين 

حاصل نخواهد شد)آقا محمديان و همكاران، 1384(.
در پژوهشي که با شرکت نهصد زوج انجام گرفت، نتايج نشان داد که تقيدات مذهبي زوجين با 
سازگاري زناشويي آنها رابطۀ هم بستگي دارد؛ به اين معنا که با افزايش تعهدات مذهبي، ميزان سازگاري 
زناشويي نيز بيشتر مي شود و اين رابطه، احتماالً دو جانبه است؛ يعني افزايش سازگاري زناشويي نيز 
موجب افزايش تعهدات و بالطبع بهبود رفتار ميان زوجين مي شود. بنابراين، در يک طرف، عدم تفاهم، 
ناسازگاري، کاهش ارتباط و افزايش تعارض بين زن و شوهر قرار دارد که بسيار مهم است و در طرف 
ديگر، کاهش گرايش هاي مذهبي و ضعف تعهدات ديني قرار دارد که اين دو باهم رابطۀ همبستگي 
دارند و کاهش يكي، موجب افزايش ديگري مي شود. )احمدی، 1384(گاهي نيز اختالف، از ضعف 

بصيرت در دين، ناآگاهي از شريعت و فزوني رسم  هاي نادرست ريشه مي گيرد.
عوامل فردي و اجتماعي تزلزل خانواده نيز در پروهشي بررسي شده است که در آن، عوامل 
فردي شامل: عدم ايمان و اخالق، عدم رعايت حقوق يكديگر، دروغ گفتن، سوء تفاهم، درک 
متقابل، توقعات بي جا، خودبيني و خودپسندي، عدم آگاهي از زندگي مشترک، جدال و فقدان 
هدف در زندگي، و عوامل اجتماعي آن شامل دخالت ديگران، دوستان ناباب، هماهنگي طبقاتي، 
فقر و بيكاري، ازدواج تحميلي، تفاوت هاي سياسي و اعتقادی، رسيدن به ثروت و کار زياد 

برشمرده شده اند)ايمانيان پور، 1384(.
در نتايج يک بررسي ميداني، تغيير ناپذيري همسر، تفاوت هاي جنسيتي و کمال گرايي جنسي 
در بين زنان و مردان، با پيوستگي و سازش پذيري کارکرد خانواده داراي ارتباط معناداري است؛ 
به گونه اي که اهميت اين باورها در کارکرد خانواده قابل مالحظه است. نتايج اين پژوهش، 
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ضرورت توجه به انديشه هاي غيرمنطقي مختص رابطه، استفاده از کالس هاي آموزشي براي 
تصحيح اين باورها و استفاده از رويكردهاي درماني ـ شناختي براي سازگاري زناشويي و 

افزايش کارکرد خانواده مورد تأکيد قرار مي دهند)سيف، 1384(.
هر سال به آمار آشيان  پاشيدگاِن مربوط به پديدۀ بيكاري افزوده مي شود و پژوهش در 
برخي از شهرستان ها، از آمار تلخ 46/17 درصد جدايي به دليل بيكاري حكايت مي کند. 
يكي از داليل عمدۀ اختالف هاي خانوادگي، مشكالت اقتصادي و کمبود درآمد است. تورم 
لجام گسيخته، باال رفتن سطح توقع، تجمل گرايي و هزينه هاي نوين در سبد خانواده به اين 
معضل دامن مي زنند. پژوهش ها نشان مي دهد که حدود 6/26 درصد از ازدواج ها به دليل 
قاچاق مواد مخدر،  اعتياد و  به جدايي ختم شده است.  تفاوت سطح سن و تحصيالت 
درحدود 8/42 درصد طالق ها را رقم مي زنند. که در اين ميان، سهم مردان به مراتب بيشتر از 
زنان است. بررسي ها نشان مي دهد که 1/79 درصد از طالق هاي اين محدودۀ پژوهشي، به 
دليل عدم تمكين زن از شوهر بوده که در پاره اي موارد از استبداد و خودرأيي مردان سرچشمه 
مي گيرد. طبق بررسي ها، 6/12 درصد طالق ها، به دليل مداخلۀ ديگران از جمله پدر، مادر و 
وابستگان صورت گرفته است. از جمله موارد ديگر، عدم پرداخت نفقه، اختالفات خانوادگي، 
کتک کاري، تنّفر زن از شوهر و برعكس، عقيم بودن، بيماري، چندهمسري، فساد اخالقي، افترا 

و تهمت نيز در اين جدايي ها دخيل اند)رحيمى، 1379(.
کانتوني)1991( در يک پژوهش پيمايشي، از 123 مرکز مشاورۀ خانواده، 1334 مشاور را 
براي دستيابي به اينكه کدام يک از نظريه هاي روان درماني در کار روزانۀ آنها با مراجعان مفيد 
بوده، بررسي کرده است. او به اين نتيجه دست يافت که بيشتر مشاوران خانواده براي رفع 
اختالفات خانوادگي، از يک روي آورد التقاطي که ترکيبي است از خانواده درمانگري، روش 

حّل مسئله و روان شناسي من، سود مي جويند) فقيهى و رفيعى مقدم، 1388(.
ليمبوک )1995(در يک تک بررسي که از روش روان تحليل گري کوتاه مدت سود جسته بود، 
توانست ظرف ده ساعت در پنج جلسه، به درمان زن و شوهري بپردازد که از نظر سازگاري 
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در موقعيت بحراني و حادي قرار گرفته بودند. کايسر همكاران)1998( نيز در پژوهشي، برنامۀ 
شناختي ـ رفتاري دو آموزش دهنده را که در يک تعطيل آخر هفته، به زن و شوهر هاي 
ناسازگار و در گروه هايي با چهار زوج آموزش مي دادند، تأييد کردند. بولتر و وامپلر )1999( 
از برنامۀ آموزش مهارت هاي ارتباطي، براي حّل ناسازگاري هاي زناشويي سود جستند. راگ 
و برادبوري )1999( نيز با بررسي 56 زوج تازه ازدواج کرده، به اين نتيجه دست يافتند که 68 
درصد ازدواج ها را مي توان به طور دقيقي براساس متغيرهاي ارتباط و پرخاشگري و پيامدهاي 
آن طبقه بندي کرد. پژوهشگراِن اخير به اين نتيجه دست يافتند که پرخاشگري، متمايزکنندۀ 
زوج هاي جداشده يا طالق گرفته، از زوج هايي است که متأهل باقي مانده بودند. بدين ترتيب، 
اين پژوهشگران پيشنهاد مي کنند تمرکز بر هر دو عامل در تالش هاي مربوط به استحكام 

زناشويي و جلوگيري از طالق، ضرورت دارد)همان جا(.
مروري بر پژوهش هاي انجام شده  در  ايران  نشان مي دهد که پژوهشگران ايراني، بيشتر از نظر بنيادي 
و علت شناسِي ناسازگاري هاي زن و شوهر ها به تحقيق پرداخته اند و به جنبۀ کاربردي و روان درمانگري 
زوج هاي ناسازگار توجه چنداني نداشته اند. براي نمونه مالزاده)1372( در پژوهش خود به اين نكته 
دست يافت که هم بستگي در عوامل شخصيت پرسش نامۀ شانزده عاملي کتِل در زوج هاي سازگار، 
در سطح 95 درصد اطمينان بيشتر از زوج هاي در حال طالق است. خداپناهي)1374( در پژوهش 
خود، همخواني سطح تهييج طلبي زوجين را يک عامل مهم سازگاري زندگي زناشويي تلقي کرد. 
نوابي نژاد)1376( با پژوهش خود نشان داد که ازدواج موفق، با الگوي رفتار تيپ a )r=20( و برون گرايي 
)r=1(، رابطۀ مثبت دارد. سليمانيان)1373( با پژوهش خود نشان داد که ميزان تفكرات غيرمنطقي در 
افرادي که نارضايي زناشويي دارند، در سطح 95 درصد اطمينان بيشتر از زوجيني است که رضايت 

زناشويي دارند)دانش، 1382(.

3-ازدواج و اهمیت آن از نظر اسالم

به  از قداست ويژه اي برخوردار است و  ازدواج و تشكيل خانواده  در ديدگاه اسالمي 
فرمودۀ پيامبر )ص( بنيان ازدواج، محبوب ترين و بهترين بنيان در نزد خداوند شناخته مي شود 
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)آيت اللهي به نقل از مجلسى و محدث نوری، 1381(. خداوند حكيم در کتاب آسماني خود، 
قرآن، به ازدواج فرمان مي دهد و مي فرمايد: »و البته بايد مردان و زنان بدون همسر و بردگان 
و کنيزان نيكوکار خود را به ازدواج يكديگر درآوريد. اگر آنها فقير باشند، خداوند به لطف 
خود آنها را بي نياز خواهد کرد« )النور: 32(. امام علي )ع( ازدواج را سنت پيامبر معرفي مي کند 
و مي فرمايد: ازدواج کنيد، زيرا رسول خدا )ص( مي فرمايد: »هرکس دوست دارد از سنت و 
روش من پيروي کند )بداند که( ازدواج شيوه و روش من است« )آيت اللهي،1381 به نقل از 
مجلسى(. در ديدگاه اسالمي، هدف اصلي از ازدواج رسيدن به آرامش روان، صميميت، رشد، 

کمال و نزديكي پروردگار است )افروز، 1386، فقيهي، 1386، ساالري فر، 1385(. 
پروردگار حكيم در کتاب آسماني خود، واالترين هدف و دستاورد ازدواج را رسيدن همسران 
به آرامش روان معرفي مي کند و ريشه گرايش مرد به زن و آرميدن او در سايه انس به زن را 

مودت و رحمت و يا همان محبتي مي داند که خداوند بين آنها قرار داده است.
» از جمله نشانه هاي او اين است که همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در کنار 
آنان آرامش يابيد و در ميان تان دوستي و مهرباني قرار داد. در اين نشانه هايي است براي گروهي 
که تفكر مي کنند« )الروم: 21(. خداوند متعال با توجه به ويژگي ها، توانمندي ها و نيازهاي 
گوناگون و متفاوت زن و مرد، براي هر يک حقوقي قرار داده و آنها را به اداي آنها مكلف کرده 
است. آنچه مسلم است آگاهي از اين حقوق مهم ترين پيش زمينۀ ارتقاي کيفيت زندگي مشترک 
همسران و افزايش رضايت زناشويي و الزمۀ تعهد و پاي بندي به آنها مي باشد. در آموزه های 

اسالمى ، رفتار و اخالق شايسته  ازجمله حقوق مشترک همسران شمرده مى شود. 
اخالق شايسته و خوش رفتاری همسران سبب استمرار احساس رضايتمندي زناشويي اوليه، 
افزايش صميميت و شكل گيری روابط حسنه ميان آنها خواهد شد. در قرآن مجيد از اين 
اخالق شايسته به »معاشرت به معروف« ياد شده است. بيش از بيست بار کلمۀ »معروف« براي 
جنبه هاي مختلف روابط خانوادگي به کار رفته که چگونگي روابط زن و شوهر از مهم ترين 
اين جنبه ها مي باشد )ساالري فر، 1385(. براي نمونه مي توان به »... عاِشروُهنَّ بِالَمعروف« 
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يعني »با همسر خود به نيكويي رفتار کنيد...« )النساء: 19( اشاره کرد. معاشرت به معروف 
و يا همان خوش رفتاري همسران که در آيات قرآن و روايات مورد تأکيد قرار گرفته از نظر 
عالمه طباطبايي، مفسر بزرگ شيعه به آداب و شيوه هاي رفتاري مناسب در يک جامعه که 
عقالي آن به رسميت مي شناسند يا هر عملي که افكار عمومي آن را رفتاري شناخته شده و 
مأنوس بداند و با ذائقه، اهل هر اجتماعي سازگار باشد، گفته مي شود )ساالري فر، 1385به 

نقل از عالمه طباطبايى(. 

4-عوامل تحكیم خانواده از نظر اسالم

بنابراين مواردی چون، ابراز محبت، احترام متقابل، عفو و گذشت، خوش گماني و بردباري 
نمودهايي از رفتار به معروف و يا مهارت های اخالقى مى باشند که در ادوار آموزشى مورد 

نظر به همسران کارکنان نيروی انتظامى استان چهار محال وبختياری تعليم داده شد.
4-1- ابراز محبت : از جمله نعمت های بزرگ الهى که به انسان عنايت شده ، محبت و الفتى 
است که بين زن و شوهر قرار دارد، به گونه ای که خداوند متعال در قرآن مجيد زن را  مايۀ 
آرامش مرد  معرفى مى کند «َو ِمْن آیاِتِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكمْ  أَْزواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَْیها» )الروم: 21(: از 
نشانه های قدرت خداوند اين است که همسران شما را از جنس شما قرار داد تا به وسيلۀ 

آنها آرامش يابيد 
محبت به همسر موجب شادابى او مى شود. بانويى که از شوهر خود محبت و صميميت 
ببيند، به زندگى اميدوار گشته، صادقانه خدمت مى کند و به زندگى و به همسر و فرزندانش 
عشق مى ورزد . به همين ترتيب محبت زن به شوهر موجب شوق و سرور مرد گرديده و 
چنان در روح و روان او تأثير مثبت مى گذارد که در مقابل سختى ها ، رنج و مشكالت زندگى 

کمر خم نكرده و از اراده ای پوالدين برخوردار مى گردد .
براين اساس، بهترين کليد حل مشكالت زناشويى ، اظهار عشق و عالقه است. زيرا زن کانون 
محبت و موجودی صد در صد عاطفى است ، به همين جهت است که آيين مقدس اسالم به 

مرد دستور مى دهد به همسرش محبت کند .
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همسر،  با  شايسته  رفتار  نمودهاي  از  يكى  اسالمي  ديدگاه  در   : 4-2- احترام متقابل 
به عنوان يكي از حقوق متقابل و مشترک همسران محسوب مي شود )ساالري فر، 1385، 
حيدري، 1386 و حسيني، 1387( و مورد توجه ويژه پيشوايان دين قرار گرفته است. امام 
سجاد )ع( تكريم و احترام زن را واجب دانسته و در اين باره فرموده اند: »حق زن بر تو )شوهر( آن 
است که بداني خداوند او را مايۀ آرامش تو قرار داده، پس بدان که همسري او نعمتي الهي مي باشد و 
بر تو الزم است تا او را تكريم و احترام نمايي« )آيت اللهي، 1381 به نقل از حر عاملى(. پيامبر )ص( 
فرموده اند:  و  اند  دانسته  مردان  بزرگواري  نشانۀ  را  زنان  تكريم  زيبا  بسيار  بياني  در  نيز 
»تكريم نمي نمايند زنان را مگر افراد بزرگوار و تحقير نمي نمايند ايشان را مگر فرومايگان« 
از پاينده(. همچنين در منابع اسالمى نمودهاي رفتاري احترام  به نقل  )آيت اللهي، 1381 
متقابل همسران  شامل1- گفتگوي محترمانه؛ 2- گوش دادن و توجه به همسر؛ 3-آراستگي 
همسران در مقابل يكديگر؛4- همكاري با همسر در امور منزل؛5- وقت گذاشتن براي همسر؛ 
6- استقبال و بدرقه همسر؛ 7- هديه دادن؛ 8- سپاسگزاري و قدرداني؛9- سالم کردن هنگام 
ورود به منزل؛10- احترام به حريم خصوصي و تفاوت هاي فردي برشمرده شده و تشريح 
شده است. پژوهش های انجام شده نيز نشان مى دهد همسراني که از احترام و عالقه متقابل 
بيشتري نسبت به يكديگر برخوردارند رضايت زناشويي بيشتري را گزارش مي کنند )دانش، 
1382( و توهين و سرزنش همسر در برابر احترام به او از ويژگي هاي ارتباطي همسران 

ناسازگار محسوب مي شود )سعيدي، 1385(.
4-3- بخشش و گذشت : چشم پوشي از خطاها  به جای تالقي جويي و انتقام گيري، يكي  ديگراز 
مهم ترين نمودهاي خوش رفتاري همسران مى باشد)ساالري فر، 1385(. در زندگي زناشويي 
به دليل ارتباط مداوم و نزديک همسران، موقعيت هاي بي شماري پيش مي آيد که تنها با 
بخشش و گذشت و نه با تالفي جويي و انتقام خواهي مي توان بر آنها چيره شد و کانون زندگي 
خانوادگي را از گزند و آسيب در امان داشت. چنانچه بر اساس پژوهش هاي انجام شده در 
زمينۀ ناسازگاري هاي زناشويي نيز، پاسخ به رفتارهاي منفي همسر بر اساس مقابله به مثل يا 
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تالفي، يكي از ويژگي هاي بارز همسران ناسازگار شمرده مي شود )هالفورد، 2001(. خداوند 
همۀ بندگان خويش را به عفو و بخشش خطاهاي يكديگر فرا مي خواند و به آنان خبر مي 
دهد که اگر اشتباهات ديگران را ببخشند، خداوند نيز از گناه آنان چشم پوشي مي کند. چنانچه 
مي فرمايد: »عفو کنيد و چشم پوشي نماييد. آيا دوست نداريد که خداوند شما را ببخشد، 
خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است« )النور: 22( و عفو و بخشش به هنگام خشم را يكي 
از صفات اهل ايمان مي شمارد )الشوري: 37(. در آموزه های اسالمى پيامدهاي مثبت عفو و 
گذشت، حدود عفو و گذشت، آداب عفو و گذشت و راهكارهاي آراسته شدن به آن و مقابله 

با تالفي  جويي به طور کامل بر شمرده شده است.
4-4- خوش بیني: رفتار با همسر بر اساس خوش گماني يكي ديگر از مالک هاي رفتار شايسته 
مى باشد)صادقيان، 1387، حيدري، 1385(. بنابر پژوهش هاي انجام شده در زمينۀ تحليل 
عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي، تعصبات ادراکي و شناخت هاي منفي، يكي از نشانه هاي 
اصلي همسران ناسازگار محسوب مي شود )هالفورد؛ 2001(. انساني که تحت آموزه هاي 
اسالمي قرار مي گيرد به خود، خداوند و جهان هستي خوش بين است و آثار اين خوش بيني 
در تمامي ابعاد زندگي وی از جمله در روابط بين فردي اش متجلي خواهد شد. خداوند حكيم 
در کتاب آسماني خود قرآن، به افراد باايمان دستور مي دهد که از گمان ها و ذهنيت هاي منفي 
نسبت به ديگران خودداري کنند و اين گمان هاي منفي را گناه مي شمرد و مي فرمايد: »اي 
کساني که ايمان آورده ايد از بسياري گمان ها و ذهنيت ها اجتناب ورزيد که برخي از اين گمان ها 
گناه است« )الحجرات: 12( و از صحبت از روي حدس و گمان و بدون هيچ گونه شاهد و 
دليل نهي مي فرمايد: »چرا چيزي را مي گوييد که نمي دانيد« )النور: 15(. به دليل تأثير بسيار زياد 
مثبت انديشي و خوش بيني بر تمامي ابعاد زندگي انسان، دين اسالم نيز براي آن اهميت ويژه اي 
قائل شده و در آموزه هاي خود بر مثبت انديشي و پيامدهاي آن از ديدگاه آيات و روايات  و 

راهكارهاي شناختي و رفتاري مقابله با بدگماني و منفي بافي تأکيد بسيار کرده است.
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5- عوامل برهم زننده استحکام روابط خانوادگی

5-1- خشونت : درديدگاه اسالمي پرخاشگر  ی هاي  بدنى و کالمي همسران با يكديگر 
يكي از مهم ترين نمودهاي بدرفتاري همسران مى باشد و سبب از بين رفتن مهم ترين حق 
مشترک آنها؛ يعني معاشرت به معروف مي شود )حيدري، 1386(.خشونت هاي کالمي و بدنى 
يكي از داليل عمده کاهش رضايت زناشويي و فروپاشي کانون خانواده محسوب مي شود. 
ارتباط هاي نامناسب و بدکارکرد به وجود آمده در ميان همسران، در همان سال هاي نخستين 
ازدواج منجر به افزايش خشونت در رابطه آنها مي شود )هالفورد، 2001(. خداوند حكيم در 
کتاب آسماني خود، مهار و واپايش خشم را از صفات مؤمنين و پرهيزکاران مي شمرد و در 
توصيف آنها مي فرمايد: » کساني که از گناهان بزرگ و زشتكاري ها خود را به دور مي دارند 
و چون به خشم مي آيند، درمي گذرند« )الشوري: 37(. »همانان )پرهيزکاران( که در فراخي و 
تنگي انفاق مي کنند و خشم خود را فرو مي برند و از مردم درمي گذرند« )آل عمران: 134(. 
آنچه از اين دو آيه برمي آيد آن است که بروز خشم در وجود انسان اجتناب ناپذير است و 
آنچه اهميت دارد،  واپايش و مهار اين خشم است. امام علي )ع( در کالمي ارزشمند، بزرگ 
ترين پيامد منفي خشم را اين چنين بيان مي کنند: » شدت خشم منطق انسان را دگرگون 
مي سازد، ريشۀ دليل را قطع مي کند و فهم و شعور را مختل مي سازد« )صادقيان، 1387 
به نقل از مجلسى(. در چنين حالتي سرزدن هر رفتاري از انسان دور از انتظار نيست. 
چنانچه امام محمدباقر )ع(مي فرمايد: »چه چيز سخت تر از خشم است؟ همانا مرد غضب 
مي کند. پس کسي که خداوند خون او را حرام کرده مي کشد و يا به زن پاکدامن تهمت 
راهكارهايي  و  تشريح شده  آن   اسالمى خشونت و خاستگاه  آموزه های  در  مي زند«. 

شناختي و رفتاري براي مقابله با خشونت هاي کالمي و بدنى ارايه شده است.
5-2- خود برتر بینی : انتقادناپذيري، بي توجهي به خواست و نظرات ديگران، نپذيرفتن 
تفاوت هاي فردي، گوش ندادن به ديگران و نپذيرفتن پند آنان ، نمودهايي از وجود 
ويژگي هاي  زشت ترين  از  يكي  تكبر  يا  و  است.خودبرتربيني  انسان  در  خودبرتربيني 
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اخالقي ناپسند است که در مقابل فروتني و تواضع قرار مي گيرد و مي تواند ريشۀ بسياري 
از ناسازگاري ها و نارضايتي هاي زناشويي قرار گيرد، صميميت و نزديكي همسران را به 
طور قابل مالحظه اي کاهش دهد و سبب تضييع و تباه شدن حق  مشترک  خوش رفتاري 
با همسر مي شود. خداوند حكيم در کتاب آسماني خود قرآن، تكبر را عامل اصلي سجده 
نكردن شيطان بر آدم و طرد او از درگاه خداوندي مي داند و مي فرمايد: »و چون فرشتگان 
را فرموديم براي آدم سجده کنيد پس به جز ابليس که سر باز زد و کبر ورزيد و از کافران 
شد همه به سجده درافتادند« )البقره: 34(. خداوند، انسان ها را از رفتار و مشي متكبرانه 
نهي کرده و مي فرمايد: »و به تكبر از مردم رخ متاب و به نخوت زمين راه مرو. به راستي 
که خداوند هيچ گردن فراز خودستايي را دوست نمي دارد« )لقمان: 18(. امام هادي )ع( 
متكبرانه  و  فروتنانه  رفتارهاي  براي تشخيص  بسيار خوبي  معيار  گفتار گهربار خود  با 
ارائه داده اند. از نظر امام هادي )ع(، فروتني آن است که انسان با مردم چنان رفتار کند 
که دوست دارد با خودش آن گونه رفتار شود. خودبرتربيني در هر زمينه مانند ثروت، 
موقعيت اجتماعي، مدرک تحصيلي، حسب و نسب، عبادت و پرهيزکاري يا در زمينه هاي 
ديگر به دليل ايجاد حصارپندار برتري بر ديگران است که در ذهن فرد به وجود آمده 
افراد  اين پندار برتري بر ديگران، برحسب شدت خود رفتارهاي خاصي را در  است. 
خودبرتربين شكل مي دهد. آنان به هنگام هرگونه تهديدي براي برتري خيالي خود به 
کوچک شمردن  و  تحقير  بداخالقي،  تالفي جويي،  پرخاشگري،  زشتي چون  رفتارهاي 
ديگران دست مي زند و بدين وسيله بيش از پيش از ديگران دور شده و در برتري خيالي 
خويش غرقه مي شود و از رشد و تعالي انساني خود نيز باز مي ماند. در همين راستا در 
آموزه های اسالمى ريشه ها و خاستگاه های خودبرتربينى، نمودهاي شناختي و رفتاري 
خودبرتربيني و راهكارهايى شناختى رفتاری براي مقابله با آن ارايه مى شود)محمودزاده، 

حسينيان، احمدی و فاتحى زاده، 1385(.
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5-3- اخالق جنسی: ارضاي نيازهاي جنسي زن و مرد دومين حقوق مشترک آنها و يكي 
از مهم ترين اهداف ازدواج محسوب مي شود)ساالري فر، 1385( .بنابر پژوهش هاي انجام 
شده نيز تأمين نياز جنسي همسران با ميزان باالي رضايتمندي آنها از رابطه  زناشويي همراه 
است و رابطۀ جنسي ضعيف و ناکارآمد يكي از داليل عمده ناسازگاري هاي زناشويي 
محسوب مي شود )هالفورد،2001(. از همين رو دين اسالم آموزش های زيادی در اين 
زمينه ارايه کرده و براي بهبود عملكرد جنسي همسران راهكارهايى مانند آراستگى همسران، 
لزوم پيش  نوازي در رابطه  جنسي و نقش فعال زن در رابطۀجنسي را ارائه کرده است.به 
عنوان نمونه ، امام محمدباقر )ع( مي فرمايند: »سزاوار نيست که زن خود را بدون آرايش 
نگه دارد، هرچند با آويختن گردنبندي به گردن باشد«. همچنين امام صادق )ع( در مورد 
لزوم آراستگي مرد براي همسرش مي فرمايد: »همان طور که مردان دوست دارند زنان 
خود را زينت شده ببينند، زنان نيز همين مسئله را براي شوهران خود دوست دارند« و 
امام کاظم )ع( در اين زمينه مي فرمايد: »آراستگي مرد از جمله چيزهايي است که عفت زن 
را زياد مي کند. همانا زنان از عفت دور شوند، چون همسرانشان آراستگي را ترک کردند« 
)فقيهي،به نقل از طبرسى1386(. بنابر پژوهش هاي انجام شده در زمينه رفتار جنسي، عدم 
وجود پيش نوازي کافي و عجله در ارتباط جنسي، رفتارهاي نامطلوب و زمخت مردان و 
ناديده انگاشتن فنون مؤثر بر برانگيختگي در ارتباط جنسي از داليل اساسي کاهش ميل 

جنسي و کاهش لذت همسران از روابط جنسي محسوب مي شود )عشقي، 1385(. 
 فعال بودن و بانشاط بودن زنان در رابطۀ جنسي يكي از موارد مهم در بهبود عملكرد جنسي 
همسران است. برخالف برخي از افكار غيرمنطقي و ناکارآمد موجود، از ديدگاه اسالمي زنان 
بايد به هنگام ارتباط جنسي نقشي پويا داشته باشند و از کم رويي و خجالت اجتناب کنند. 
چنانچه به فرمودۀ پيامبر )ص( »بهترين زنان آن کسي است که وقتي با همسرش تنها باشد 
جامۀ شرم و حيا را بيرون مي آورد« )فقيهي، 1386 به نقل از مجلسى(. خوش رفتاری با همسر 

دومين حق مشترک همسران است.
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با توجه به اينكه الگوی ايرانى اسالمى خانواده اخالق محور است و فرهنگ سازی در 
جهت گسترش اخالق اسالمى در خانواده مهم ترين و کوتاه ترين راهبرد نظری و عملى  
در  طراحى الگوی مطلوب خانواده است)نوابى نژ اد،1392( و از آنجا که آگاهي از اين 
حقوق مشترک مهم ترين پيش زمينۀ ارتقاي کيفيت زندگي مشترک همسران و الزمۀ تعهد و 
پايبندي به آنها مي باشد به نظر مى رسد که  زوج درمانى اسالمى با اين مبنا بتواند به افزايش 

رضايت زناشويى بيانجامد.
6- سؤاالت تحقیق: با توجه به موارد عنوان شده، نقش و اهميت آموزش مهارت های 
اخالقى در محيط خانواده، اين پژوهش در پى بررسى اثر بخشى آموزش های موصوف از 
سوی نهاد عقيدتى سياسى فرماندهى انتطامى استان چ وب بر بهبود رفتار همسران شاغل در 
سازمان متبوع مى باشد. به همين ترتيب، جهت بررسى موضوع سؤاالت زير مطرح مى گردد:

1(همسران کارکنان به چه ميزان از آموزش های ارائه شده رضايتمندی دارند؟
2( آيا ميان رضايتمندی از آموزش ها و يادگيری ارتباط وجود دارد؟

3( آيا ميان رضايتمندی از آموزش ها و بهبود رفتار مخاطبين ارتباط وجود دارد؟
4(  آيا ميان يادگيری و بهبود رفتار مخاطبين ارتباط وجود دارد؟

7-روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش توصيفى-  همبستگى انجام گرفته است و از نظر هدف، از جمله 
پژوهش های کاربردی در زمينه تربيت دينى محسوب مى گردد. جامعۀ آماری اين تحقيق،300 
نفر و حجم نمونه شامل 103 نفر از  مخاطبان حاضر در دوره های آموزش گروهي مهارت های 
اخالقى ويژه  خانواده  کارکنان ناجا که در سال 1392 توسط نهاد عقيدتى سياسى فرماندهى انتظامى 

استان چهارمحال و بختياری برگزار گرديده بود.
شيوه نمونه گيری نيز تصادفى ساده بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ سه 
رفتار  بهبود  معلومات)يادگيری(،  سطح  رضايتمندی،  مستقل  های  متغير  شامل  سطحى 
بوده است.روايى اين پرسش نامۀ، در مطالعات مختلف بر روی نمونه های متفاوت تعيين 
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گرديده که حاکى از اعتبار باالی آن در ابعاد مختلف مى باشد. مقياس اندازه گيری مورد 
استفاده در اين سنجش، ليكرت مى باشد؛ بدين ترتيب سطوح ذکر شده در پرسش نامۀ 
بر اساس پنج درجه ارزشى »خيلى زياد، زياد، متوسط، کم و خيلى کم« مورد ارزيابى 
قرار گرفته اند.الزم به ذکر است اين پرسشنامه از حيث محتوايى مورد تأييد کارشناسان 
و پژوهشگران متعددی قرار گرفته است. همچنين برآورد کمى از اعتبار اين پرسش نامه با 

استفاده از آزمون آلفا، در مجموع پرسش نامه 0/77 بوده است.
برای  آلفا  مقدار  بااليى است.  پايايى  دارای  بودن  استاندارد  دليل  به  آزمون همچنين  اين 
متغيرهای سطح رضايتمندی 0/77، سطح يادگيری 0/71 و سطح بهبود رفتار 0/83 مى باشد.
روش کار دراين پژوهش بدين صورت بود که مخاطبين گروه آزمايش خانواده کارکنان نيروی 
انتظامى استان چ وب)زوجين(، 6 دوره چهار ساعته برنامه آموزش  گروهي مهارت های 
اخالقى را در بازه زمانى 9 ماهه دريافت نموده و پس از پايان يافتن اين ادوار نظر سنجى 
مربوط ميان ايشان توزيع، جمع بندی و با استفاده از آمار توصيفى و آمار استنباطى )آزمون 
همبستگى پيرسون(مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. هدف از اتخاذ آزمون ياد شده در 
اين پژوهش بررسى همبستگى و ارتباط ميان متغير های ذکر شده بوده است؛ بالطبع ايجاد 
رضايتمندی از دوره مذکور در بين مخاطبان ارتباط عميقى با ارتقای سطح معلومات ايشان در زمينه 
مهارت های اخالقى مطرح شده در دوره دارد، به عبارت واضح تر اين گونه متصور است که 
به ميزان يادگيری مخاطبين از مطالب مطرح شده با رضايتمندی ايشان از دوره ارتباط مسقيم 

دارد و با افزايش رضايتمندی، يادگيری مخاطبين نيز افزايش پيدا خواهد کرد.
 همين رابطه در مورد همبستگى ميان متغير های ديگر تحقيق نيز موجود مى باشد. لذا باتوجه 
به اين که متغير های موجود مقياسى هستند، لزومى ندارد که از آزمون ها و جداول دوبعدی 
استفاده کنيم، بلكه به منظور تفسير رابطه بين متغيرهای مستقل و وابسته مى توان از قوی ترين 

ضريب همبستگى خطى يعنى ضريب همبستگى پيرسون استفاده نمود
.فرمول پيرسون يک فرمول متقارن، و دامنه تغيير مقدار آن از 1- تا 1+ است. 1+ به معنای 
همبستگى مستقيم کامل،و1- نشانه همبستگى معكوس کامل است. ضريب همبستگى وجود، 
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شدت و جهت رابطه ميان متغيرها را مى سنجد.
 نكته حائز اهميت اين که با توجه به ارزش گذاری انجام شده، ميانگين پاسخ های داده شده 
برای هر قسمت در نظر گرفته شده است؛ ضمناَ در آزمون همبستگى پيرسون به سطح معنا 

داری آزمون رجوع مى گردد که چنانچه مقدار آن از 0/05  کمتر باشد.
 فرض نبود تفاوت بين ميانگين ها رد شده و بدين معنا آزمون اتخاذ شده معنا دار خواهد 
بود. و چنانچه بيشتر از مقدار موصوف باشد؛ آزمون معنادار نخواهد بود و به دنبال آن فرض 

تحقيق نيز رد مى گردد.

8- حجم نمونه و روش نمونه گیری

9- ابزار گردآوری داده ها

در تدوين ادبيات پژوهش و مباحث نظری، گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای با مطالعه متون، 

مقاالت، کتاب ها، مجالت، پايان نامه ها و با استفاده از ابزا ر  برگه برداری صورت گرفته است. 

همچنين در بخش جمع آوری داده ها مربوط به جامعه آماری از ابزار پرسشنامه ، آمار توصيفى 

)نمودار و جدول( و آمار استنباطى به شرح زيراستفاده شده است.
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سؤال اول: همسران کارکنان به چه ميزان از آموزش های ارائه شده رضايتمندی دارند؟

جدول شماره 1- تحليل داده ها در سطح اول پرسشنامه

نمودار شماره 1- نمايش وضعیت پاسخ گويی به متغیر رضايتمندی

نمودار فوق نشان دهنده وضعيت پاسخ گويى به متغير رضايت مندی بوده و بيانگرآمار باالی 
گزينه های کامال موافق و موافق است.بر اساس جدول شماره 1 و آمار موجود من  جمله 
محدوده اطمينان به دست آمده از باالترين پاسخ تا پايين ترين پاسخ و همچنين مواردی چون 
آمار کلى ميانگين پاسخ های موجود، رضايتمندی مخاطبان از دوره مذکور قابل اثبات مى باشد. 

سؤال دوم : آيا ميان رضايتمندی از آموزش ها و يادگيری ارتباط وجود دارد؟
با عنايت به جدول شماره 2 مشاهده مى گردد که  tailed-2(.Sig( = 0,008 مى باشد؛ 
به عبارت ديگر به دليل اين که عدد مورد نظر کمتر از سطح معنا داری آزمون مى باشد در 
نتيجه آزمون اتخاذ شده به لحاظ آمارى معنادار مى باشد.از موارد ديگر نسبت همبستگى 
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اين دو مقدار مى باشد كه عدد 258. را نشان مى دهد، اين داده (با در نظر گرفتن مقدار 
همبستگى تام=1)نمايانگر همبستگى مثبت اين دو سطح مى باشد. به عبارت ديگر مى توان 
گفت افزايش رضايتمندى از دوره موجب تشويق مخاطبان در امر يادگيرى از مطالب مطرح 

شده و بالتبع ارتقاء سطح معلومات ايشان در زمينه مهارت هاى اخالقى شده است.
جدول شماره 2- همبستگی متغیرهای رضایتمندی و یادگیری

سؤال سوم: آيا ميان رضايتمندى از آموزش ها و بهبود رفتار مخاطبين ارتباط وجود دارد؟
با عنايت به جدول شماره 3 مشاهده مى گردد كه  Sig.(tailed-2) = 0,000 مى باشد؛ به عبارت 
ديگر به دليل اين كه عدد مورد نظر كمتر از سطح معنا دارى آزمون مى باشد در نتيجه آزمون اتخاذ 
شده به لحاظ آمارى معنادار مى باشد.از موارد ديگر نسبت همبستگى اين دو مقدار مى باشد، كه عدد 357 
را نشان مى دهد، اين داده (با در نظر گرفتن مقدار همبستگى تام=1)نمايانگر همبستگى مثبت اين 
دو سطح مى باشد. در نتيجه مى توان گفت افزايش رضايتمندى از دوره باعث افزايش بروز روابط 

و رفتار پسنديده و اخالق محور از سوى مخاطبان گروه آزمايش شده است .
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جدول شماره 3- همبستگی متغیر های رضایتمندی و بهبود رفتار

جدول شماره 4- تحلیل داده های سطح یادگیری

جدول باال آمار توصیفی مربوط به نحوه پاسخ گویی به سواالت سطح یادگیری می باشد.

نمودار شماره 2- نمايش وضعيت پاسخ گويى به متغير يادگيری
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نمودار فوق نحوه پاسخگويى مخاطبين در سطح دوم پرسش نامه  يادگيری)سطح معلومات( را نشان مى دهد.

سؤال چهارم: آيا ميان يادگيری و بهبود رفتار مخاطبان ارتباط وجود دارد؟

با عنايت به جدول شماره 4 مشاهده مى گردد که tailed-2(.Sig( = 0,000 مى باشد؛ به عبارت ديگر 

به دليل اين که عدد مورد نظر کمتر از سطح معنا داری آزمون مى باشد در نتيجه آزمون اتخاذ شده به لحاظ 

آماری معنادار مى باشد.از موارد ديگر نسبت همبستگى اين دو مقدار مى باشد که عدد 693. را نشان مى دهد، 

اين داده )با در نظر گرفتن مقدار همبستگى تام=1(نمايانگر همبستگى قوی اين دو سطح مى باشد. در نتيجه 

مى توان گفت افزايش يادگيری وسطح معلومات از مطالب عنوان شده در دوره های آموزشى)مهارت های 

اخالقى( دوره باعت افزايش بروز روابط و رفتار پسنديده و اخالق محور  از سوی مخاطبان شده است .

جدول شماره 5- همبستگى متغير های يادگيری و بهبود رفتار

جدول شماره 6- تحلیل داده های سطح بهبود رفتار 

جدول باال آمار مربوط به نحوه پاسخ گویی به سواالت سطح رضایتمندی می باشد.
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 نمودار شماره 3- نمایش وضعیت پاسخ گویی به متغیر بهبود رفتار

نمودار فوق نحوه پاسخگویی مخاطبان در سطح سوم پرسش نامه- بهبود رفتار)روابط متقابل( را نشان می دهد.

11- نتایج پژوهش و تحلیل آن

در راستای پاسخ گويى به سؤال اول، نظر به داده های موجود و تحليل توصيفى صورت 

ــوزش مهارت های اخالقى در بين  ــدول و نمودار(، عالقه مندی به دوره های آم گرفته)ج

همسران)زوجين( مورد آزمايش امری متصور بوده و مورد اثبات نيز قرار گرفت. علت طرح 

اين سؤال از آن جهت بوده است که منشاء ارتباط جهت دستيابى به اثر بخشى دوره، اثبات 

عالقه مندی و يا رضايتمندی از آموزش های مطرح شده مى باشد به عبارت ديگر، چنانچه 

ــد ارتباط ميان متغير های ديگر بدون معنا خواهد بود. با توجه به  رضايتمندی موجود نباش

ــت آمده از  ــؤال دوم و با عنايت به يافته های به دس تجزيه و تحليل داده های مربوط به س

آزمون همبستگى پيرسون برای ارزيابى تأثير آموزش مهارت های اخالقى با در نظر گرفتن 
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ارتباط ميان سطح رضايتمندی و يادگيری ، مالحظه مى گردد که دوره های آموزشى مذکور 

ــى اثر مثبت  ــى مجموعه عقيدتى سياس ــر عالقه مندی کارکنان از ادوار تربيتى و آموزش ب

داشته و به همين جهت اثبات رضايتمندی کارکنان از ادوار موصوف قابل اثبات مى باشد. 

ــه نحوه اجرای دوره)از حيث  ــد، بدين نحو ک ــى ارتباط اين دو مقوله نيز اثبات ش از طرف

ــتادان دعوت شده، نحوه مديريت اجرای دوره و ...(  ــده، زمان، مكان، اس مطالب عنوان ش

ــت. اما نكته قابل بحث پايين بودن نسبت  ــته اس بر روند يادگيری مخاطبان اثر مثبت داش

همبستگى در مقايسه با ساير فرض ها مى باشد که البته با توجه به رويكرد فرضيات ارائه 

ــد. با توجه به اين که يادگيری و افزايش سطح معلومات امری  ــده قابل تفسير مى باش ش

فطری مى باشد. در نتيجه اثر پذيری قوی از مقوالت ديگر من جمله رضايتمندی از دوره 

ــى مذکور،  برای  سطح يادگيری متصور نيست؛ به ديگر سخن هر فردی به ميزان  آموزش

ــردد خواه از نحوه اجرای  ــده بهره مند مى گ ــت وجودی خويش از مطالب ارائه ش ظرفي

دوره رضايت داشته باشد خواه اين امر ميسر نشده باشد. ليكن در تجزيه و تحليل صورت 

گرفته اين همبستگى متصور مى باشد.
با توجه به تجزيه و تحليل داده های مربوط به سؤال سوم و با عنايت به يافته های به دست 
ــتگى پيرسون برای ازريابى تأثير آموزش مهارت های اخالقى با در نظر  آمده از آزمون همبس
گرفتن ارتباط ميان سطح رضايتمندی و بهبود رفتار ، مالحظه مى گردد که دوره های آموزشى 
مذکور بر عالقه مندی کارکنان از ادوار تربيتى و آموزشى مجموعه عقيدتى سياسى اثر مثبت 
داشته و به همين جهت اثبات رضايتمندی کارکنان از ادوار موصوف قابل اثبات مى باشد. از 
ــد، بدين نحو که نحوه اجرای دوره)از حيث مطالب  طرفى ارتباط اين دو مقوله نيز اثبات ش
عنوان شده، زمان، مكان، استادان دعوت شده، نحوه مديريت اجرای دوره و ...( بر بروز رفتار 
ــنديده و اخالق محور از سوی مخاطبان )زوجين( اثر مثبت داشته است؛ ليكن با توجه  پس
ــده فوق در اين فرض نيز صادق است.  ــتگى به دست آمده علت اشاره ش ــبت همبس به نس
ــرايط  ــتقل بروز مى کند هر چند در ش بدين نحو که رويكرد رفتاری در هر فرد به طور مس

Archive of SID

www.SID.ir



176

13
94

هار
- ب

32
ره 

شما
 - 

هم
ازد

 دو
ال

س

ــرار دارد( رفتار فرد تحت تاثير اوصاف  ــه نوع فضا و زمانى که فرد در آن ق ــته ب خاص)بس
ــتگى ناظر به ارتباط همين  ــت امده در آزمون همبس مذکور مى گردد و بالطبع عدد به دس

مقوله مى باشد.
در توضيح سؤال چهارم، رفتار هر فرد بسته به نوع شناخت و نگرش وی )اعم از مسائل 
ــكل مى گيرد. بديهى است؛ هر اندازه فرد نسبت به مهارت های  اخالقى، اجتماعى و...( ش
ــته باشد، رفتار وی با مهارت های مذکور همسو تر  ــرافيت داش اخالقى)در بعد رفتاری( اش
ــد.از آنجا که در اين  ــت آمده نيز مؤيد همين مطلب مى باش مى گردد. در نتيجه عدد به دس
آموزش، زوجين با ابعاد باورها، نگرش ها، عواطف و مهارت هاي رفتاری خود و همسرشان 
آشنا شدند و معناي زندگي شرافتمندانه را بازيافتند؛ کوشش کردند از پستي ها و آنچه باعث 

تنش در زندگي شان مي شد؛ خود را مصون نگه دارند.
 مبناي اين نوع آموزش، کالم اميرالمؤمنين، امام علي عليه السالم است که فرمود: «َمْن َعَرَف 
ــْهَوِتِه َو ُزوِر ُمَناه » )آمدی، 1373، ج5: 426(: هرکس شرافت خود  ــَرَف  َمْعَناهُ  َصانَُه َعْن َدنَاَءِة َش َش

ــد، خود را از آلوده شدن به شهوت هاي پست و  ــتن را بشناس و معنا و هدف زندگي خويش
آرزوهاي بيهوده مصون نگه مي دارد. به تعبير ديگر، امام عليه السالم براين نكته تأکيد دارد که 
تا فرد به جنبه هاي وجودي خويش پي نبرد، از پيمودن راه نجات و خوشبختي، و پرهيز از تنش ها 
و نارضايتي ها، بازمي ماند و کسي که قدر خويشتن را نشناسد، به بدبختي مي افتد)همان، ج5: 438(.

ــي محتوايي  ــده  افزون بر اثربخش با توجه به نتايج باال و ديني بودن آموزش هاي ارائه ش
ــي مناسب آموزش ها، اين است که  ــايد بتوان گفت که يكي از علل اثربخش آموزش ها  ش
ــي  ــرعي خود نيز اقدام به اجراي محتواي آموزش گاهي برخي زوجين، به عنوان وظيفۀ ش
ــند؛ چراکه آن را وظيفۀ شرعي خود به  ــته باش مي کنند؛ حتي اگر به نتيجۀ آن اطمينان نداش
ــمار مي آورند. بنابراين، نتيجۀ ضمني اين پژوهش همين خواهد بود که آنهايي که تعبّد  ش
ــتري در خصوص دستورهای الهي داشته اند، در تغيير زندگِي تنشي به زندگي آرام و  بيش
ــعادتمند، موفق تر بوده اند و احساس رضايت بيشتري دارند. اين يافته، خود مؤيد نتيجۀ  س
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ــت که نشان داده است، تّقيدات مذهبي زوجين با سازگاري  پژوهش احمدي )1384( اس
ــه معلومات دربعد  ــن معنا که با افزايش گنجين ــتگي دارد؛ به اي ــى آنها رابطۀ همبس اخالق
ــنه نيز افزايش يافته و به دنبال  تّقيدات مذهبي زوجين، روابط و رفتار های بهنجار و حس

آن ميزان سازگاري زناشويي نيز بيشتر مي شود.
ــده، مهارت هاي اخالقي به همسران  همچنين از آنجايي که محتواي آموزش هاي ارائه ش
است، اين يافته با نتايج پژوهش آقامحمديان )1384( هم سويي نشان مي دهد؛ چراکه نتايجش 
ــويي رابطۀ  ــتحكام زندگي زناش گوياي آن بود که بين عوامل عقيدتي، اخالقي و رفتاري اس
معناداري وجود دارد و در صورتي که اين عوامل ناديده گرفته شوند، رضايتمندي زناشويي 

براي زوجين حاصل نخواهد شد.
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