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اثربخشي مهارتهاي ارتباطي با رويكرد قرآني بر رضايت از زندگي زوجين شهرستان
جغتاي
فاطمه فشانجردي ،1علي محمد ناعمي ،2حسين علي توحيدي مقدم

3

چكيده:
هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي مهار هاي ارتباطي با رويكرد قرآني بر ر ايت از زندگي زوجين تحت پوشش
كميته امداد امام خميني (ره ) شهرستان جغتاي ميباشد
رو

تحقيق پژوهش حا ر آزمايشي از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گدروه كنتدرل مديباشدد و جامعده آمداري

شامل زوجين تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) شهرستان جغتاي ميباشند و نمونه آمداري 20 ،زوج كده
شامل چهل نفر كه و به شيوه نمونهگيري در دسترس و دواطلبانه انتخاب شدند كه در ادامه زوجين در دو گدروه 10
نفري كنترل و آزمايش قرار گرفتند و ابزار سنجش پژوهش شامل از ر ايت از زندگي ميباشد كه گدروه آزمدايش و
كنترل در پيشآزمون مورد آزمون قدرار گرفتندد و پدس شدركت گدروه آزمدايش در برنامده آموزشدي ( 8جلسدهاي)
مهار هاي ارتباطي با رويكرد قرآني ،دوباره دو گروه (كنترل و آزمايش) در پسآزمون مورد سنجش قدرار گرفتندد و
براي تجزيهوتحليل دادهها از آزمون آماري تحليل كوواريانس و سهوشت در امر تحليل داده از نرمافدزار آمداري spss
(ويرايش  )18استفاده گرديد
نتايج نشان داد با توجه به آزمدون تحليدل كوواريدانس و مقددار  F= 119/238و سدلح معنداداري مشداهده شدده
 P>0/05رابله معناداري وجود دارد و از طرفي با توجه بده نقدش متغيدر مسدتقل در ايجداد تفداو بدين دو گدروه
( )F=859/676، P>0/05تأثير معناداري داشته است كه در اين صور فر ديه مهدار هداي ارتبداطي بدا رويكدرد
قرآني بر ميزان ر ايت از زندگي زوجين تأثير مثثر است ،تائيد گرديد
ميتوان نتيجه گرفت آموز
اين رو

1
2
3

مهار هاي ارتباطي با رويكرد قرآني ميتواند بر ر ايت از زندگي زوجين مثثر باشدد و

بهعنوان يك رويكرد مهارتي در نظر گرفته شود

كارشناسي ارشد خانواده ،دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار ،ايرانhatm020@gmail.com ،
استاديار روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار ،ايران
روانشناس و پژوهشگر ،مركز مشاوره ذهن برتر ،مشهد ،ايرانhatm20@yahoo.com ،
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واژگان كليدي  :مهارتهاي ارتباطي ،رويكرد قرآني ،رضايت از زندگي

مقدمه
ازدواج مقدمه تشكيل خانواده است خانواده با پيوند زناشويي شكل مي گيرد و تداوم و بقاي آن نيزبه تداوم و بقداي
پيوند زناشويي وابسته است عليرغم اينكه ازدواج ر ايت بخش يكي از عوامل مهم بهداشت رواني جامعده محسدوب
مي شود ،وشي چنانچه ازدواج و زندگي خانوادگي شرايط نامساعدي براي ار اي نيازهاي رواني زوجين ايجاد كند ،نه
تنها بهداشت رواني تحقق نمي يابد ،بلكه آثار منفي وگاهي جبران ناپذيري را به جاي مي گذارد ،خانواده بده عندوان
يك سيستم اجتماعي ،شامل گروهي از افراد است كه از طريق ازدواج ،توشيد مثل و پرور

فرزندان بدا هدم زنددگي

مي كنند اين سيستم و سازمان اجتماعي درطول تاريخ ،نقش حياتي براي رشد و پيشدرفت و اجتمداعي شددن ندوع
انسان ايفا كرده است
هدف اصلي ازدواج ارتباط است ارتباط به زن و شوهر اين امكان را مي دهد كه با يكدديگر بده بحدث وتبدادل نظدر
بپردازند و از نيازهاي هم آگاهي يابند ،روابط زوجين در واقع با هدف ار اي تمام سلح نيازها صور مي گيدرد بده
همين دشيل است كه شايع ترين مشكلي كه توسط زوجين نارا ي ملرح مي شود عدم موفقيت در برقدراري رابلده
است (مهدوي )1384 ،
خانواده بدون شك مهم ترين سازماني است كه بستر ساز رشد و رفداه جسدمي ،رواندي و اجتمداعي كدودك و عامدل
رسيدن وي به تعادل فيزيكي و رواني و اجتماعي است اجتماعي شدن و آشنايي با قدوانين ،نقدش هدا و ارز

هداي

فرهنگي به طور طبيعي درخانواده صدور مدي گيرد(موسدوي  )1382،رويدداد ازدواج ورود بده مرحلده جديددي از
زندگي است كه بخش بسيار مهمي از حيا فردي و اجتماعي هر فرد را در بدر مدي گيدرد چگدونگي آغداز و شدكل
گيري روابط در رفتارها و برخورده اي بعدي آنها اثر گذار است و مي تواند زوجين و فرزندان را تحت تأثير مثبت يدا
منفي خود قرار بدهد
ر ايت زناشويي يكي از مهم ترين و مثثرترين عوامل در تداوم يك زندگي موفق ،سا شم وشاد ،محسوب مدي شدود از
آنجايي كه دو نهاد مذهن و خانواده ارز

هاي مشابهي را مورد تأكيد قرار مي دهند ،پژوهشگران رابلة نزديك بين

آن دو پيش بيني مي كنند اين جهت گيري منجر به اين نگر

شده است كه مذهن مي تواند روابدط زناشدويي را

تقويت و استحكام بخشد مذهن و پايبندي به آن ،به ويژه در جامعه اسالمي ما از مو دوعاتي اسدت كده مدي تواندد
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توجه را به اين مو وع معلوف دارد كه ر امندي از زندگي زناشويي در ساية تعاشيم اشهي و پايبندي بده آن چگونده
بوده و آيا پايبندي به مذهن مي تواند تأثيري در سلح ر ايت از زندگي زناشويي ودر سالمت رواني زوجين داشدته
با شد رفتار دوستانه به عنوان يكي ازجنبه هاي عواطف مثبت ،ر ايت از زندگي را تحت تأثير قرار مي دهدد و فدرد
را مستعد تجربه عواطف واحساسا مثبت مي كند عموما زوج هايي كه مهار هداي ارتبداطي مناسدبي بدا يكدديگر
دارند ،عالوه بر اين كه با دارابودن توانايي حل مسأشه با تعارض هاي زناشدويي كمتدري مواجده مدي شدوند ،ر دايت
زناشويي باالتري نيز دارند و از روابط خود احساس شذ بيشتري مي كنند و در نتيجه تعار ا خدودرا بده فرزنددان
فرافكني نمي كنند مشكال ارتباطي امروزه به عنوان يكي از مهم ترين مو وعا در زمينه ر ايت زناشويي ملرح
مي شود
براساس آموزه هاي ديني يكي از مهمترين عواملي كه زمينه آرامدش ور دايت اززنددگي زناشدويي وسدالمت رواندي
زوجين را فراهم مي سازدپايبندي زوجين به دستورا مذهبي است كه در ان زوجين ارتباط خوبي بدا مبددا داشدته
وپايبندبه احكام ودستورا اشهي باشند مهمترين نكته در تبيين فلسفة ازدواج در قرآن ،ايدن اسدت كده خداوندد آن
هنگام كه حكمت ازدواج و تشكيل خانواده را بيان مي كند ،به حكمت خلقت همسر و تشكيل خانواده ،بقاي نسل بدا
فرزند صاشح ياپيشگيري از فساد يا سازندگي اخالقي و اجتماعي و يا توسعة ارزشهاي اسالمي اشاره نمدي كندد ،بلكده
به حكمتي اشاره دارد كه بدون آن ،هيچيك از اهداف خلقت انسان ،قابل تحقدق نيسدت و آن آرامدش رواندي اسدت
بدون آرامش رواني ،نمي توان از جوان ،انتظار تقوا داشت بدون اين آرامش ،نه نسل ساشم و صاشح پديد مي آيد و نده
سددازندگي اخالقددي و اجتمدداعي اتفدداق مددي افتددد و ندده ارز
(پسنديده )1389،نتايج پژوهش نجفي نشان مي دهد ارز

هدداي دينددي و آرمددان توحيددد ،گسددتر

مددي يابددد

ها،ديددگاه هدا و مسدائل مدذهبي و عقيددتي در اغلدن

جوامع يكي از عوامل مثثر بر ر ايت و نار ايتي زناشويي است (نجفي " ) 1389 ،وينچ "  )2000(5بدر ايدن بداور
است كه ر ايت مندي زوجين انلباق بين و عيت موجود و و عيت مورد انتظار است؛ يعني انلباق بين انتظداراتي
كه فرد اززندگي زناشويي دارد و آنچه در زندگي خود تجربه مي كند بر اساس اين تعريف ،ر دايت زناشدويي وقتدي
وجود دارد كه و عيت موجود در روابط زناشويي با و عيت مورد انتظار منلبق باشد(فا ل )1390 ،
مهار ارتباطا در قرآن :انسان يك موجود منزوي جدا وبريده از عداشم هسدتي نيسدت سدر تدا پداي اورا پيونددها
،عاليق و ارتباطا تشكيل مي دهد انسان در اصل موجودي اجتماعي و نيازمند برقراري ارتبداط بدا ديگدران اسدت

Winch
1357

www.SID.ir

5-

Archive of SID
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت

بنابراين بسياري از نيازهاي عاشي انسان و شكوفا شدن استعدادها و خالقيت هاي او فقط از طريق عامل بين فدردي و
ارتباطا اجتماعي مي تواند ار اء شود و به فعليت برسد آنچه از محتوا و سياق آيا قرآني  ،از جمله آيا  83بقره
 36،نساء 22،محمد 90،نحل و رواياتي از ائمه همانند امام علي (ع)مي فرمايند "يحسن اشحشدره تددوم اشوصدله " بدا
خوشرفتاري است كه پيوند دوستي برقرار مي ماند(ميزان اشحكمه ،محمدي ري شهري ،1383،صفحه )3776
حضر محمد (ص) مي فرمايند "صلو ارحامكم في اشدنيا و شو سالم " در دنيا صله ارحام كنيد اگر چده فقدط سدالم
باشد ( شريفي)1385 ،
"وَ اِذ امخمذنا ميثاقم بَني اِسرائيلم ال تمعبُدُونم امشَّا اشلّهَ وَ بِاشواشِدَينِاِحسانا وَ ذي اشقربي وَ اشيَتامي وَاشمَسداكينِ وَ قوشدو شِلنّداسِ
حُسنا وَامقيمُو اشاللوةم وَ ءاتوا اشزَّكوةم ثمل تموَشَّيتم اِشّا قمليال مِنكم وَ امنتم مُعرِ ونم"
و (ياد كنيد) زماني كه از بني اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد وبه پددر و مدادر و خويشدان و يتيمدان
ومستمندان با خو

زباني سخن گوييد و نماز را بر پاداريد و زكا بپردايدسپس همه شدما جدز انددكي (از پيمدان

خدا) روي گردانيديد وشما (به طور عاد ) روي گردان هستيد
سبك هاي ارتباطي غير مثثر و مشكل آفرين ،سبك هاي ارتباطي غيرمدثثر كده موجدن بدروز مشدكالتي در رابلده
زناشويي است ،اشكال متعددي دارد كه شايع ترين آن سبك هاي ستيزه جويانده ،رقدابتي و اجتندابي اسدت هددف
اصلي در سبك ارتباطي ستيزه جويانه اثبا خود و برنده شدن به هر قيمتي است ؛ زيرا تعارض معدل جنگ و دعدوا
فرض مي شود در چنين رابله اي درباره ي نگراني ها و مو وعا مهم صحبت نمي شود و همه چيدز پدس پدرده
پنهان مي ماند ويژگي مشترك سبك هاي ارتباطي غير مثثر  ،منفي بودن محتواي گفتگوهاست اين ويژگي موجدن
مي شود كه شنونده با اين حس كه صدمه ديده است خشمگين گردد و در برابر همسر

بده صدور يدك دشدمن

واكنش نشان دهد در چنين شرايلي چرخه ي ارتباط منفي ومخرب مرتن تكرار مي شدود سدبك ارتبداطي مدثثر
مبت ني بر اصول ارتباط ساشم است در چنين ارتباطي محتوا و آهنگ صحبت همسران محترمانه و به دور از هر گونه
سرزنش  ،اهانت  ،تهديد و حمله است فرآيند گو

دادن نيز با دقدت و بددون پديش داوري و قضداو صدور مدي

گيرد در چنين ارتباطي زن وشوهر براي افكار  ،عقايد و خواسته هاي يكديگر اهميت يكساني قائل اندد و هديچ يدك
احساس نمي كند كه باالتر و يا پايين تر از ديگري است وقتي اختالف نظر يا مشكلي نيز پيش مي آيدد  ،صدحبت
ها و آهنگ صدا باز هم محترمانه و همراهانه است و هر دو مي كوشدند تابدا هدم مشدكل را حدل كنندد (شواسداني ؛
محمدپور؛ عاطف وحيد)1389 ،
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ارتباط ساشم مي تواند مشكال انسان ها را اشتيام ببخشد زوج ها هنگامي كه دچار مشكل مي شوند ارتباط آنها هدم
از نظر كميت و هم از نظر كيفيت دچار عف شدده و كمتدر از آن بده عندوان ابدزاري كمدك كنندده اسدتفاده مدي
كنند(نظري)1389 ،
به منظور بهبود و عيت ارتباطي زوج ها  ،بايد به آنها كمك شود تا در يابند ارتباط متشكل از مجموعده مهارتهدايي
است كه قابل يادگيري هستند اين مهار ها مي توانند به صور گروهي و يدا در كارگداه هداي آموزشدي آموختده
شوند (كراو و ريدشي ) 1990،در برنامه هاي آموز
جمله ي اين مهار ها :آموز

ارتباط  ،آموز

ارتباط مجموعه اي از مهدار هدا آمدوز
تبادل رفتاري ،آموز

حل مسئله وآموز

داده مدي شدوند از
حل تعارض مدي باشدد

(برانبام و هرزينگ ،1990 ،به نقل ازنظري)1389 ،
قرآن ور ايت از زندگي :رفتار و بينش افراد نسبت به مسائل زندگي متفداو اسدت و زنددگي دنيدا مقدمده زنددگي
آخر است كساني كه مهار زندگي كردن را نمي دانند  ،از زندگي خود نداالن و نارا دي اندد روانشناسدان بدراي
تامين ر ايت افراد از زندگي بر آنند كه شناخت ها  ،باورها و رفتارهاي نادرست انسان كده باعدث نداراحتي هدا مدي
گردد ،تغيير دهند و قواعد بهتر زيستن را به انسان بياموزند
ر ايت ،احساسي است كه افراد به آن نياز دارند و اصلي ترين برنامه ي تكامل انسان  ،مبتندي بدر ر دايتمندي او از
زندگي است  ،در آيا و روايا ر ايت از زندگي بسيار مهم تلقي شده اسدت بدراي تحاديل ر دايت ،از مفداهيمي
چون اعتقاد ،توكل  ،تسليم مي توان بهره جست با توجه به اهميت و جايگداه ر دا در اسدالم  ،عدالوه بدر موعظده و
توصيه هاي اخالقي نسبت به آن  ،بايد به آثار و نتايج بهره مندي از خير و سعاد دنيا و آخر استفاده كرد بدراي
وصول به اين سعاد عظيم توصيه شده به كشف نكا مثبت زندگي همت گماشت و عوامل مخل آن را شدناخت و
از آن ها پرهيز كرد ( صادقيان و عليزاذه)1390،
در پژوهشي مهدويان ( ) 1376به منظور بررسي تأثير آموز
آنها پژوهشي را طرح ريزي كرد ،نشان دادكه رو

آموز

ارتباط بر ر امندي زناشويي زوج ها و سدالمت رواندي
ارتباط با رويكرد شناختي رفتاري مي تواند باعث افزايش

ميزان ر ايت مندي شود  ،حتي هنگامي كه زن يا شوهر از يك مشكل اختالل شخايتي رندج مدي برندد نيدز ايدن
آموز

مي تواند در مواردي به بهبود و عيت سالمت رواني آنها كمك كند فرزانه صداقت (  ) 1381در پژوهشي با

عنوان " بررسي رابله راهكارهاي توانمند سازي خانواده با ر ايت زناشدويي زوجدين در خدانواده " آزمدون ر دايت
زناشويي را بر روي  83نفراجرا كرد و نتيجه گرفت بين راهكارهاي توانمند سازي خانواده با ر ايت زناشويي زوجين
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رابله معناداري وجود دارد بررسي كيوانلو (  ) 1382در تحقيقي با عندوان « عوامدل مدثثر بدر ر دامندي زناشدويي
»نشان مي دهد كه بيش از  60عامل بر ر امندي زناشويي مثثر است كه مي توان از انها به فرآيند هاي بين فدردي
(رفتارهاي تعاملّي ومهار هاي ارتباطي اشاره كرد نتايج تحقيقا روحاني ( )1385نشان داد كه دين بهترين عامل
ثبا وپايداري در ازدواج وزندگي زناشويي است ،همچنين نتايج تحقيقا خداياري فدرد ( )1385نشدان داد نگدر
مذهبي مي تواند درارتباط در ارتباط زناشويي موثرباشد ؛ زيرامذهن شامل رهنمودهايي براي زندگي وارايده دهندده
ازطش هاست كه اين ويژگي ها مي تواندزندگي زناشويي را متاثر ساخته ور دايت از زنددگي را بده ارمغدان بيداورد
حقيقي و همكاران ) 1385 ( ،نشان دادند كه آموز

مهارتهاي زندگي موجن افزايش سدالمت روان و عدز نفدس

دانش آموزان دختر گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه مي شود سالمت( )1386در پژوهشي تحدت عندوان "اثدر
بخشي مهارتهاي ارتباطي با استفاده از رو

تحليل ارتباط متقابل بر كاهش تعار ا زناشويي زوجدين" ،نشدان داد

كه كاهش تعار ا در دو گروه آزمايش و كنترل تفاو معناداري دارد جعفري( )1386در پژوهش خود بدا عندوان
" اثر بخشي آموز

مهارتهاي ارتباطي پيش از ازدواج بر افزايش ر دايت زناشدويي پدس از ازدواج ،بده بررسدي ايدن

مو وع در بين زوجين عقد كرده در دفاتر ثبت ازدواج سه ماهه اول سال  1386شهرستان كدرج پرداختندد آزمودني
هاي گروه آزمايش طي هشت جلسه تحت آموز
حاكي از اثر بخشي آموز

مهارتهاي ارتباطي قرار گرفتند نتدايج تجزيده و تحليدل داده هدا

مهارتهاي ارتباطي در افزايش ر دايت زناشدويي زوجدين بدود ،همچندين نتدايج تحقيدق

شكيبايي (  ) 1386نشان داد كه اين شيوه آموز

در ارتقاي سالمت روان زنان مللقه ،بدراي شدركت كننددگان در

گروه آزمايشي موثر بوده است در پژوهش جعفري ( ) 1386بده منظدور بررسدي اثدر بخشدي آمدوز

مهدار هداي

ارتباطي زوجين پيش از ازدواج بر افزايش ر ايت زناشويي زوجين پس از ازدواج برروي  40زوج در كدرج نشدان داد
ميزان نمرا ر ايت زناشويي زوجيني كه آموز
كه اين آموز

مهار هاي ارتباطي را دريافت كرده اندبيشتر از زوج هايي اسدت

را دريافت نكرده اند در پژوهش عادل و همكاران ( )1386در رابله با اثر بخشي آموز

شناختي بدا

رويكرد اسالمي بر ر ايت از زندگي دانشجويان همبستگي مثبت و معناداري وجدود دارد محققدان مختلدف نشدان
دادند كه ر ايت از زندگي يكي از پيش بيني كننده هاي سالمت روان است شيراشي نيا ( )1386در پژوهشي تحدت
عنوان "تأثير آموز

مهارتهاي ارتباطي بر اشگوهاي ارتباطي و احسداس مثبدت 30 ،زوج از سداكنان شدهر اهدواز" را

مورد ملاشعه قرار داد نتايج اين تحقيق نشان داد كه آموز
احساس مثبت بر همسر تأثير دارد
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روش كار
رو

تحقيق پژوهش حا ر نيمه آزمايشي از نوع طرح پيش آزمون – پدس آزمدون بدا گدروه كنتدرل مدي باشدد و

جامعه آماري شامل زوجين تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) شهرستان جغتاي مي باشدند كده براسداس
برآود  100زوج (جمعا  200نفر) در حا ر تحت پوشش اين نهاد مدي باشدد نمونده آمداري شدامل  20زوج تحدت
پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) شهرستان جغتاي مي باشند كه براساس برآود  100زوج (جمعدا  40نفدر) در
حا ر تحت پوشش اي ن نهاد مي باشد و به رو

نمونه گيري در دسترس و داوطلبانه صور گرفته است

برنامه آموزشي مهارت هاي ارتباطي
جدول شماره  1برنامه آموزشي  8جلسه اي مهارت هاي ارتباطي به زوجين
فرايند آموزشي جلسه

جلسه اول:
خودآگاهي ،ديگري و زنددگي
مشترك

جلسه دوم :
گو

دادن فعال

جلسه سوم :
كنترل عواطف و احساسا
جلسه چهارم :همدشي
جلسه پنجم :
حل تعارض
جلسه ششم :
مهارتهاي ارتباطي با خانواده و
دوستان
جلسه هفتم :
روابط جنسي

جلسه هشتم :
مهار حل مسئله

آشنايي اعضا باهم  /بيان ق وانين و مقررا گروه توسط رهبر /بيان مزاياي گروهدي و فعداشيتي كده
قرار است در طول اين  8جلسه انجام شود  /تو ديح مختادري در ارتبداط بدا مهارتهداي ارتبداط
بارويكرد قرآني و تاثير آن بر سدالمت روان ور دايت از زنددگي  /تعريدف خودآگداهي واندواع آن /
ويژگي هاي مثبت و منفي انسان در قران /بيان تفاو هاي زن ومدرد  /بيدان حقدوق زن ومدرد در
زندگي مشترك نسبت به يكديگر  /ارائه تكليف  /انجام تست پيش آزمون
ارائه خالصه جلسه قبل  /بازخورد گرفتن از گروه  /تعريف گو دادن فعدال وبيدان تفداو آن بدا
شنيدن/بيان نشانه هاي كالمي و غير كالمي  /اشاره به آيا و روايدا ملدرح شدده در خادوص
گو دادن فعال  /ارائه تكليف
ارائه خالصه جلسه قبل  /بازخورد گرفتن از گروه  /تعريف گو دادن فعدال وبيدان تفداو آن بدا
شنيدن/بيان نشانه هاي كالمي و غير كالمي  /اشاره به آيا و روايدا ملدرح شدده در خادوص
گو دادن فعال  /ارائه تكليف
بررسي تكليف جلسه قبل  /مروري برسه جلسه گذشته و پاسخدهي به سواال  /تعريف همدشي از
منظر قرآن  /بررسي راههاي ايجاد همدشي در قرآن  /بيان اصول قرآني همدشي  /ارائه تكليف
بررسي جلسه قبلي  /تعريف تعارض  /بيان زمينه هاي آشكار و پنهان تعارض همسران  /بررسدي
"نگر " و " نياز " دو مقوشه در تعارض همسران  /بيان قواعد حل تعارض /اشاره به آيا مدرتبط
با حل تعارض در قرآن  /ارائه تكليف
گرفتن باز خورد از گروه در ارتبداط بدا جلسدا قبلدي  /بيدان آيدا موجدود در قدرآن در ارتبداط
باچگونگي روابط با خانواده ( واشدين  ،فرزندان خويشاوندان )و دوستان  /ارائه تكليف
بررسي تكليف جلسه قبل  /بررسي ديدگاه قدرآ« در رابلده بدا غريدزه جنسدي  /اخدالق جنسدي /
محدوديت هاي فلري غريزه جنسي  /آسين شناسي مسايل جنسي  /كاركردهاي رابلده جنسدي
ساشم  /آداب و مهارتهايي براي روابط جنسي ساشم  /ارائه تكليف
بررسي تكليف جلسه قبل  /تعريف حل مسئله  /فرآيند مقابله  /بررسي مقابله هاي هيجدان مددار /
بررسي گام هاي حل مسئله  /بيان آيا مربوط به حل مسئله در قدرآن  /خالصده و جمدع بنددي
مباحث اين  8جلسه  /بازخورد گرفتن از گروه  /انجام تست پس آزمون
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ابزار سنجش
پرسشنامه ر ايت از زندگيبر طبق تعاريف موجود در متون علمي ،ر ايت از زندگي يك فرايند شناختي و قضاوتي است كده بدر پايده مقايسده
شرايط فعلي فرد با يك سري استانداردها شكل مي گيرد اگر شرايط فرد به آن استانداردها نزديك باشدد ر دايت از
زندگي بيشتري خواهد داشت و بر عكس در صورتي كه فرد شرايط زنددگي خدود را در مقايسده بدا آن اسدتانداردها
پايين بداند ر ايت از زندگيا

كاهش خواهد يافت ابزارهاي بسياري براي سنجش ر دايت از زنددگي وجدود دارد

اما بهترين و پراستفادهترين ابزار در اين زمينه پرسشنامه ر ايت از زنددگي اسدت پرسشدنامه ر دايت از زنددگي
)(SWLSتوسط داينر ،ايمونز ،الرسن و گريفين در سال  1985ساخته شد داينر خود از پيشگامان حوزه ر دايت
از زندگي است و نظريا بسياري در اين زمينه ارائه داده است اين پرسشنامه داراي  5ماده اسدت كده هدر مداده در
يك طيف شيكر از  1تا  7نمره گذاري ميگردد با توجه به سهوشت اجراي اين پرسشنامه و ويژگيهداي روانسدنجي
مناسن ،استفاده از آن به خاوص در پژوهشهاي مرتبط با ر ايت از زندگي بسيار زياد است
پرسشنامه ر ايت از زندگي ) (SWLSداراي  5گويه اسدت هرگويده ايدن پرسشدنامه در يدك طيدف  7گزيندهاي
نمرهگذاري مي شود نمره گذاري اين پرسشنامه به صور كامل توسط همكاران مدا در بخدش روانشناسدي موسسده
ايران تحقيق آماده شده است با توجه به دستوراشعمل ارائه شده در فايل زير ،امكان تفسير نمدرا بده دسدت آمدده
وجود دارد
اعتبار و پايائي آزمون ،در پژوهش مظفري( )1382ذكر شده است .همچنين بياباني و همكداران در ملاشعده خدود بدا
عنوان " اعتبار و روايي مقياس ر ايت از زندگي ) " (SWLSبدين منظدور 109دانشدجوي دانشدگاه آزاد اسدالمي
واحد آزادشهر اين مقياس را تكميل كردند .اعتبار مقياس ر ايت از زنددگي ) (SWLSبدا اسدتفاده از رو
كرونباخ  0/83و با رو

آشفداي

بازآزمايي  0/69به دست آمد روايي سازه مقياس ر ايت از زندگي از طريق روايدي همگدرا

با استفاده از فهرست شادكامي آكسفورد ( OHIآرگيل )2001 ،و فهرست افسدردگي بدك (بدك و ديگدران)1961 ،
برآورد شد اين مقياس ) (SWLSهمبستگي مثبت با فهرست شادكامي آكسفورد ) (OHIو همبسدتگي منفدي بدا
فهرست افسردگي بك ) (BDIنشان داد براساس نتايج اين پدژوهش ،مقيداس ر دايت از زنددگي )(SWLSيدك
مقياس مفيد در پژوهشهاي روانشناختي ايراني است
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يافته ها
در ابتدا مقايسه ميانگين نمرا به شحاظ توصيفي ،پس آزمون گروه آزمايش به نسبت پديش آزمدون تغييدر نمدوده و
افزايش يافته است همچنين ميانگين نمرا گروه ازمايش در تمامي متغيرها در پس ازمون افزايش يافته اسدت امدا
در گروه كنترل تفاو زيادي بين ميانگين نمرا پيش و پس آزمون وجود ندارد ميانگين نمرا گدروه ازمدايش در
متغير ر ايت از زندگي پيش ازمون  15/4500و در پس آزمون 27/4500مي باشدد كده حددود  12نمدره ميدانگين
نمرا افزايش يافته است كه ناشي از اثربخشي مهارتهاي ارتباط با رويكرد قرآني بر ميزان ر ايت از زندگي زوجدين
ميباشد ميانگين نمدرا گدروه كنتدرل در متغيدر ر دايت از زنددگي در پديش ازمدون  16/5500و در پدس ازمدون
 19/1000مي باشد كه حدود  3نمره ميانگين نمرا افزايش يافته است كه ناشي از تاثير متغيرهايي غيدر از متغيدر
مستقل مي باشد در براي عيني كردن و عيت ميانگين نمرا گروه آزمايش و كنتدرل در پدس آزمدون بده ترسديم
نمودار هيستوگرام دادهها پرداخته مي شود (جدول شماره )2
جدول شماره  2ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون ،و پس آزمون در دو گروه آزمايش و كنترل
پس آزمون

پيش آزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

گروه آزمايش

15/4500

4/639

27/4500

5/2763

گروه كنترل

16/5500

5/60521

19/1000

5/19007

فر يه پژوهش :مهارتهاي ارتباط با رويكرد قرآني بر ميزان ر ايت از زندگي زوجين تاثير معناداري دارد
نتايج آزمون كاشموگروف اسميرونوف ( )K-Sنشان مي دهدد توزيدع نمدرا در مراحدل پديش آزمدون (، P=0/970
 ) z=0/491و پس آزمون(  ) Z=0/747 ، P=0/632در مقياس ر ايت از زندگي نرمال مي باشد (جددول شدماره
)3
جدول شماره  3آزمون كالموگروف اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع نمرات متغير "رضايت از زندگي"

پس ازمون

پيش ازمون

20

20

تعداد

0/747

0/491

كاشموگروف اسميرونوف )(z

0/632

0/970

سلح معناداري
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نتايج آزمون شونز نشان مي دهد كه همگني واريانس هدا ( )p= 0/08رعايدت شدده اسدت در ادامده چدون در صددد
بررسي يك متغير وابسته مي باشيم از تحليل كوواريانس تك متغيره استفاده مي شود كده نتدايج بده جددول بعددي
ارايه گرديده است (جدول شماره )4
جدول شماره  4بررسي پيش شرط برابري واريانس ها به كمك آزمون لونز براي متغير"رضايت زندگي"
سطح معناداري

Df2

Df 1

F

0/08

39

1

0/633

نتايج آزمون تحليل كوياريانس نشان داد بين متغير پديش آزمدون بعندوان متغيدر همپدرا

(كواريدانس) و متغيدر

مستقل ،با توجه به مقدار F= 119/238و سلح معنادري مشاهده شده  P>0/05رابلده معندادري وجدود دارد و از
طرفي با توجه به نقش متغير مستقل در ايجداد تفداو بدين دو گدروه ( )F=859/676،P=0/000تداثير معنداداري
داشته است و فر يه پژوهش تاييد،كه مي توان نتيجه گرفت مهارتهاي ارتباط با رويكرد قرآني بر ميدزان ر دايت از
زندگي زوجين تاثير مثبت دارد ،به عبار بهتر با  95درصد اطمينان مي توان فر يه تحقيق را تاييد نمدود (جددول
شماره )5
جدول شماره  5نتايج آزمون تحليل كواريانس دو گروه آزمايش و كنترل براساس متغير "رضايت از
زندگي"

منبع پراش

مجمـــــوع

درجه

مجذورات

آزادي

سطح
ميانگين مجذورت

F

معنـــــا

مجذور اتا

داري

پيش آزمون

794/282

1

794/282

119/238

0/000

0/763

گروه

859/676

1

859/676

859/676

0/000

0/777

خطا

246/468

37

6/661

كل

23407/000

40

بحث و نتيجه گيري
براساس آموزه هاي ديني يكي از مهمترين عواملي كه زمينه آرامدش ور دايت اززنددگي زناشدويي وسدالمت رواندي
زوجين را فراهم مي سازدپايبندي زوجين به دستورا مذهبي است كه در ان زوجين ارتباط خوبي بدا مبددا داشدته
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وپايبندبه احكام ودستورا اشهي باشند مهمترين نكته در تبيين فلسفة ازدواج در قرآن ،ايدن اسدت كده خداوندد آن
هنگام كه حكمت ازدواج و تشكيل خانواده را بيان مي كند ،به حكمت خلقت همسر و تشكيل خانواده ،بقاي نسل بدا
فرزند صاشح ياپيشگيري از فساد يا سازندگي اخالقي و اجتماعي و يا توسعة ارزشهاي اسالمي اشاره نمدي كندد ،بلكده
به حكمتي اشاره دارد كه بدون آن ،هيچيك از اهداف خلقت انسان ،قابل تحقدق نيسدت و آن آرامدش رواندي اسدت
بدون آرامش رواني ،نمي توان از جوان ،انتظار تقوا داشت بدون اين آرامش ،نه نسل ساشم و صاشح پديد مي آيد و نده
سددازندگي اخالقددي و اجتمدداعي اتفدداق مددي افتددد و ندده ارز

هدداي دينددي و آرمددان توحيددد ،گسددتر

مددي يابددد

(پسنديده)1389،
در تبيين فر يه " مهارتهاي ارتباط با رويكرد قرآني بر ميدزان ر دايت از زنددگي زوجدين تاثيرمثبدت و معنداداري
دارد" نتايج نشان داد ،با توجه به مقدار F= 119/238و سلح معنادري مشاهده شدده P= 0/000رابلده معندادري
وجود دارد و از طرفي با توجه به نقش متغير مستقل در ايجاد تفاو بين دو گروه ( )F=859/676،P=0/000تداثير
معناداري داشته است و فر يه پژوهش تاييد،كه مي توان نتيجه گرفت مهارتهاي ارتباط با رويكرد قرآني بدر ميدزان
ر ايت از زندگي زوجين تاثير مثبت دارد به عبار بهتر با  95درصد اطمينان مدي تدوان فر ديه تحقيقدي را تاييدد
نمود كه اين نتيجه با برخي نتايجي همسو مي باشد همچون نتايج تحقيقا روحداني ( )1385نشدان داد كده ديدن
بهترين عامل ثبا وپايداري در ازدواج وزندگي زناشويي اسدت نتدايج تحقيقدا خدداياري فدرد ( )1385نشدان داد
نگر

مذهبي مي تواند درارتباط در ارتباط زناشويي موثرباشد؛ زيرامذهن شامل رهنمودهايي بدراي زنددگي وارايده

دهنده ازطش هاست كه اين ويژگي ها مي تواندزندگي زناشويي را متاثر سداخته ور دايت از زنددگي را بده ارمغدان
بياورد سالمت( )1386در پژوهشي تحت عنوان اثر بخشي مهارتهداي ارتبداطي بدا اسدتفاده از رو

تحليدل ارتبداط

متقابل بر كاهش تعار ا زناشويي زوجين  ،نشان داد كه كاهش تعار دا در دو گدروه آزمدايش و كنتدرل تفداو
معناداري دارد؛ و همچنين با نتايج ملاشعه جعفري( )1386در پژوهش خود با عنوان اثر بخشدي آمدوز

مهارتهداي

ارتباطي پيش از ازدواج بر افزايش ر ايت زناشويي پس از ازدواج  ،به بررسي اين مو وع در بين زوجين عقدد كدرده
در دفاتر ثبت ازدواج سه ماهه اول سال  1386شهرستان كرج پرداختند آزمودني هاي گروه آزمدايش طدي هشدت
جلسه تحت آموز

مهارتهاي ارتباطي قرار گرفتند نتايج تجزيده و تحليدل داده هدا حداكي از اثدر بخشدي آمدوز

مهارتهاي ارتباطي در افزايش ر ايت زناشويي زوجين بود همچنين در بررسي ملاال خارجي مي توان به ملاشعده
هاشوگ  ،) 1998 ( 8اشاره كرد كه در يك ملاشعه پيگيري سه ساشه ،يك گدروه از زوج هداي آشمداني را كده دريدك
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برنامه پيش از ازدواج مربوط به مهار هاي ارتباطي شركت كرده بودند ،مورد بررسي قرار داد در ايدن ملاشعده زوج
ها به مد  3سال پس از اجراي برنامه ،تحت پيگيري قرارگرفتند پدس از سده سدال زوج هداي شدركت كنندده در
برنامه كه سپس ازدواج كرده بودند ،درميزان ر ايتمندي از رابله زناشويي ،توافق ،حل مسأشه و رفتارهداي ارتبداطي
مثبت،تفاو هاي معناداري را با گروه مقايسه نشان دادند
پس مي توان گفت مهارتهاي ارتباطي ب ا رويكرد قرآني نيدز مدي تواندد در افدزايش ر دايت زناشدويي تداثير گدذارد
براساس يافته هاي پژوهش هاي يادشده مي توان نتيجه گرفت كه مهارتهاي ارتباطي با ر ايت زناشويي همبسدتگي
مثبت دارد و با افزايش اين مهار ها فرايند حل ناسازگاريهاي خانوادگي آسان مي گردد مهار ارتباط موثر ،يكدي
از مواردي است كه در قرآن به آن پرداخته شده است و به فرد كمك ميكند تا بتواند كالمي و غيركالمي و مناسدن
با فرهنگ و جامعه و شرايط ،خود را بيان كند بددين معندي كده فدرد بتواندد نظرهدا ،عقايدد ،خواسدتههدا ،نيازهدا و
هيجانهاي خو را ابراز و به هنگام نياز بتواند از ديگران درخواست كمك و راهنما كندحال ببينيم كه مهار ارتبداط
موثر از نگاه قرآن چگونه است؛خداوند در سوره بقره آيه  88ميفرمايند« :قوشوا شلناس حسنا» با مردم به زبان خدو
سخن بگوييد .و يا در سوره طه آيا  25تا  28از زبان قرآن ميخدوانيم« :رب اشدرح شدي صددري و يسدرشي امدري
واحلل عقدة من شساني يفقهوا قوشي» پروردگارا! سينهام را گشاده كن و كارم را بدرايم آسدان گدردان و گدره از زبدانم
بگشاي ،تا سخنان مرا بفهمند مهار ارتباط موثر از نگاه پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز مدورد توجده بدوده و در سدخنان
ارزشمند ايشان نيز همواره به اين مو وع اشاره شده است نتدايج تحقيقدا نيزيكسدان بدودن زوجدين دراعتقدادا
مذهبي و ايمان به عنوان عوامل موثر در موفقيت ازدواج هاثابت كرده اند (احمدي )1385،
پيشنهادا با توجه به نتايج بدست آمده
 استفاده از مهار هاي ارتباطي قرآني در مراكز مداخال طالق
 مهار هاي ارتباطي قرآني را در جامعه پرور
 درمانگران مي توانند در آموز

داده و به شكل عمومي تر مورد نظر قرار دهيم

ارتباط رويكرد قرآني را مدنظر قرار دهند

 با توجه به حجم نمونه و يافته محدود به يك شهرستان ،نتايج با احتياط الزم مورد تعميم قرار گيرد
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