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تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر در زوجین
در آستانه طالق
منوچهر رضاوندی* ،الناز شکری
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی ،آمل ،ایران
چكيده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر در زوجین در حال طالق بود.
روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است؛ که تعداد  40زوج داوطلب از بین زوجین در حال
طالق شهر تهران به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگذاری
شدند .پسازآن ،گروه آزمایش به مدت  10جلسه تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفت و قبل و بعد از آموزش ،به
پرسشنامه طالق عاطفی و تنهایی گاتمن  24سؤالی و پرسشنامه مهارت ارتباطی کریستنسن و ساالوی  35سؤالی پاسخ دادند.
تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که در دو گروه ،مقیاسهای ارتباط مؤثر زوجین ،مهارت شنودی ،مهارت کالمی و مهارت
بازخورد سهم معناداری در تفکیک سطوح متغیر مستقلِ گروه ایفا کردند و نیز تأثیر مثبتی در کاهش طالق عاطفی و باال بردن
ارتباط مؤثر زوجین دارند .بنابراین آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر در زوجین در حال طالق
میشود.
کليدواژهها :آموزش مهارتهای زندگی؛ طالق عاطفی؛ ارتباط مؤثر؛ زوجین در حال طالق

مقدمه
خانواده به لحاظ قدمت ابتداییترین و به لحاظ گستردگی جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است (خدایاری فر و همکاران )1386 ،روابط
مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می گیردوهراندازه روابط درون خانواده مناسبتر باشد بهتبع آن جامعه از ثبات و
استحکام بیشتری برخوردار است (اعزازی .)1395 ،هیچ جامعهای بدون داشتن خانوادههای سالم نمیتواند ادعای سالمت کند و هیچیک از
آسیبهای اجتماعی بیتأثیر از خانواده پدید نیامدهاند (ساروخانی .)1395،یکی از مهمترین آسیبهای خانوادگی طالق است؛ کارشناسان بر این
باورند که فرآیند طالق در اکثر مواقع این سیر را طی میکند :اختالفات جزئی ،تکرار اختالفات جزئی و جدی شدن آنها ،جدایی یا بیمیلی یکی
از زوجین بهطرف مقابل ،قهرهای طوالنی و تکرار آن ،خستگی زوجین از قهرها و درگیریها ،طالق عاطفی ،طالق قانونی (محمدی.)1383 ،
درواقع برخی ازدواجها که با طالق پایان نمییابند ،به ازدواجهای توخالی تبدیل میشوند که فاقد عشق ،مصاحبت و دوستی هستند و
همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی بهپیش میروند و زمان را سپری میکنند (استیل و کید .)1392 ،طالق عاطفی نوع دیگری از طالق و
پدیدهی بسیار مهمی است که در هیچ کجا به ثبت نمیرسد .این نوع طالق مربوط به خانوادههایی است که به دالیلی مانند سنتهای حاکم بر
خانواده یا باورهای نادرست و نگرشهای منفی جامعه به زنان مطلقه ،ترس و نگرانی از تنهایی ،از دست دادن فرزندان یا ناتوانی در تأمین
نیازهای زندگی تصمیم میگیرند که بهاجبار باهمسرشان زیر یک سقف زندگی کنند (صفایی راد ،وارسته فر )1390 ،در مرحلهی طالق عاطفی،
زوج بهطور رسمی هنوز زن و شوهر هستند؛ اما ازنظر عاطفی احساس انزوا میکنند زیرا تفاوت کمی بین زندگی باهمسرشان و تنها زندگی کردن
احساس میکنند .طالق عاطفی به دلیل تناقضات موجود در گفتهها ،اعمال و احساسات ،یکی از دردناکترین شرایطی است که انسان میتواند
در آن قرار گیرد و این در حالی است که مهمترین ویژگی در ازدواج که عشق و همراهی است ،در رابطه وجود ندارد .افرادی که به این نقطه
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میرسند لزوماً از هم طالق نمیگیرند ،اما اگر بهشدت به دنبال حل اختالف و در بیشتر موارد کمک حرفهای نباشند ،زندگی زناشویی آنها
تمامشده تلقی میشود( گاتمن و سیلور.)1394 ،
زن و شوهر اگرچه ممکن است باهم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند ،اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین رفته
است .طالق عاطفی بهعنوان انتخابی نفرتانگیز بین تسلیم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود تجربه میشود ،که در آن هر یک از زن و
شوهر ،به دلیل احساس غمگینی و ناامیدی ،دیگری را آزار ،میدهد (اسکانزونی )1988 ،طالق عاطفی متضمن فقدان اعتماد ،احترام و محبت
به یکدیگر است؛ همسران بهجای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزتنفس یکدیگر عمل مینمایند و هر یک به دنبال یافتن
دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند (الور والور .)2007،امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای
زندگی ،بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت
زندگی روزمره آسیبپذیر کرده است .پژوهشهای بیشمار نشان دادند که بسیاری از مشکالت بهداشتی و اختالالت روانی – عاطفی ریشههای
روانی اجتماعی دارند .همچنین تحقیقات نشان دادند که ارتقای مهارتهای مقابلهای و تواناییهای روانی – اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی
بسیار مؤثر است .تواناییهای روانی  -اجتماعی مجموعهای از تواناییها هستند که فرد را برای مقابلهی مؤثر با کشمکشها و موقعیتهای
زندگی یاری میکنند .همه ما در زندگی با چالشها و مشکالتی مواجه میشویم ،بااینحال هر کس به شیوه خاص خود به مشکالت پاسخ
میدهند (کلینکه.)1390 /1998 ،
باال بودن آموزش مهارتهای زندگی تأمینکننده سالمت روانی ،اجتماعی و جسمانی افراد میباشد و پایین بودن مهارتهای زندگی
موجب بروز آسیبهای روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد میشود (مونکونگ و همکاران .)2009 ،اهمیت و ضرورت آموزش
مهارتهای زندگی زمانی مشخص میشود که بدانیم آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی – اجتماعی میگردد این
تواناییها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکشها و موقعیتهای زندگی یاری میبخشند و به او کمک میکنند تا با سایر انسانهای جامعه،
فرهنگ و محیط خودمثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را تأمین نماید بدین ترتیب ،تمرین مهارتهای زندگی موجب تقویت یا
تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میگردد (ناصری .)1394 ،وجود تعارض در زندگی شخصی و اجتماعی بخش اجتنابناپذیر هستی انسان
است .تعارض میتواند بهصورت مثبت به کیفیت روابط و هم به رشد تعارض بیانجامد (باباپور.)1385 ،
توانایی برای مدیریت و حل تعارضها به شکل سازندهی میتواند یک ارتباط قوی را در رابطهی زوج شکل دهد و زوجها را برای ایجاد
یک رابطهی صمیمی و نزدیک کمک کند (ساموهانو)2013،؛ بنابراین زوجینی که توانایی حل تعارض باالیی دارند سردی رابطه و طالق عاطفی
را کمتر تجربه میکنند و همچنین مهارتهای زندگی به معنی کسب و افزایش دانش صرف نیست ،بلکه ایجاد مهارت و تعغیر در نگرش و
ارزشهای فردی هست .آموزش این مهارتها فرد را قادر میسازد تا دانش ،نگرشها و ارزشها را به تواناییهای بالفعل تبدیل کند؛ و فرد را
قادر میسازد انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و همچنین فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد کند .حال با توجه به مبانی نظری
محقق در این تحقیق در پی آن است به این سؤال تحقیق پاسخ دهد که آیا آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر
در زوجین در حال طالق بر زوجین متأهل ساکن منطقه  11تهران را پیشبینی میکند؟
روش

شرکتکنندگان
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شامل زنان و مردان متأهل ساکن منطقه  11تهران در سال  1396میشوند .پژوهشگر با مراجعه
به دادگاههای خانواده و مراکز مشاوره خانواده ،این زوجها را شناسایی کرده و که از این میان حجم نمونه آماری پژوهش متشکل از  30زوج در
حال طالق به صورت خود معرف انتخاب شدند .در نهایت این دو گروه بهعنوان نمونه آزمایشی انتخاب و پرسشنامه آماری بین آنها توزیع
گردید .در این پژوهش از روش تحقیق تجربی طرح پیشآزمون و پسآزمون بـا گـروه کنترل استفاده شده است.

ابزار
پرسشنامه طالق عاطفی و تنهایی گاتمن ( :)1995این مقیاس توسط جان گاتمن ( )1995در کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج تحت
عنوان تنهایی آورده شده است .این پرسشنامه شامل مادههایی است که طالق عاطفی و همچنین حالت عاطفی تنهایی را میسنجد .این
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پرسشنامه شامل  20سؤال بهصورت موافقم و مخالفم است .پاسخهای بلی نمره  1و به پاسخهای خیر نمره صفر تعلق میگیرد .بیش از  7بله به
معنی این است که فرد نامزد خوبی برای طالق عاطفی است .بر اساس پژوهش بیات مختاری ( )1392پس از ترجمه مجدد این مقیاس ،از
متخصصان در این زمینه ،نظرخواهی و روایی صوری آن را تایید کرد .آلفای کرونباخ آزمون برای شوهر  0/91و برای زن هم  0/91ارائه شده
است (گاتمن .)1999 ،صالیانی و اصغری ( )1393آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/74گزارش کردند.
پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون ای .جی ( :)1990شامل  18سؤال در قالب  3بعد (مهارت شنودی -مهارت کالمی -مهارت بازخورد)
استفاده شد (مقیمی )1386 ،که طی سؤالهایی در مقیاس طیف لیکرت سنجیده شد .اعتبار و روایی مهارت ارتباطی مدیر در پژوهش رئیسی و
همکاران ( )1388تایید شد .همچنین اعتبار آن در پژوهش علیزاده سامع ( )1387قابل قبول میباشد .جهت سنجش اعتبار سؤاالت این پژوهش
نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و اعتبار مهارت بازخورد  ،0/75اعتبار مهارت کالمی  ،0/63مهارت شنودی  0/59و مهارت ارتباطی
 0/87به دست آمد.
پرسشنامه سالمت سازمانی :توسط صدقی بوکانی ( )1384در پژوهشی که با عنوان رابطه ذهنیت فلسفی و گزارش هوش هیجانی مدیران
با سالمت سازمانی مدارس شهرستان بوکان و مهاباد انجام داده ،دارای اعتبار  0/90شده است .همچنین اعتبار این پرسشنامه در پژوهش میر
کمالی و همکاران ( )1387با ضریب آلفای  0/91به دستآمده است که اعتبار باالیی میباشد .ضریب اعتبار هر یک از ابعاد یگانگی نهادی (1
 0/9و تأکید علمی ( ،)0/93روحیه ( ،)0/92پشتیبانی منابع ( ،)0/95نفوذ مدیر ( ،)0/87مالحظهگری ( )0/90ساختدهی ( )0/89به دست آمده
است (هوی ،تارتر و کاتکمپ )2000 ،برای سالمت سازمانی ( )0/ 93و باالی  0/6به دست آمد .بنابراین در این پژوهش نیز از اعتبار مناسبی
برخوردار بودند .همچنین برای روایی محتوایی (صوری) پرسشنامهها ازن ظر داوران و تأیید اساتید مجرب بهره گرفته شد.

شیوهی اجرا
گروههای آزمایش و کنترل به روش تصادفی معادل شـدند و قبـل از اعمال مداخلههای تجربی در مورد گروه آزمایش ،پیشآزمونی برای
هـر دو اجـرا شـد .پس از آموزش مهارتهای زندگی بر روی گروه آزمایش ،پسآزمون در پایـان مداخلـه برای هر دو گروه اجرا گردید .تفاوت
بین پیشآزمون و پسآزمون هـر گـروه ازنظر معنادار بودن آماری موردبررسی قـرار گرفـت .بدینصورت آمـوزش مهارتهای زندگی به شیوه
گروهی بهعنوان متغیر مستقل اعمـال گردیـد تـا تـأثیر آن بـر کـاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر زوجین خودمعرف (مراجعهکننده به مرکز
مشاوره بهزیـستی) منطقه  11تهران بهعنوان متغیر وابسته مشخص گردد .بعد از انتخاب تصادفی شرکتکننده ،مقیاسهای کاهش طالق
عاطفی و ارتباط مؤثر زوجین با هماهنگی و همکاری مراکز مشاوره خانواده و مراکز بهزیستی منطقه  11شهر تهران در اختیار زوجین خود معرف
در حال طالق قرار گرفت .سپس با راهنمایی الزم و مناسب در خصوص نحوه پاسخدهی ،اقدام به جمعآوری اطالعات گردید .درنهایت ،پس از
گردآوری دادهها و ورود آنها به رایانه ،تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSSانجام شد .الزم به ذکر است که دادهها با استفاده از
روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوهی همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
بهمنظور تعیین تفاوتهای دو گروهِ آزمایش و کنترل در مقیاسهای کاهش طالق عاطفی و ارتباط موثر زوجین از طرح تحلیل واریانس
چند متغیری استفاده شد .نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس چند متغیری بین دو گروه ازلحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت
معنیداری وجود دارد ( .)p<0/01 ،F=37/25برای بررسی بیشتر این تفاوت ،تحلیل واریانسهای یکراهه در متن مانوا روی متغیرهای وابسته
انجام شد .نتایج این تحلیل در ادامه ارائهشده است جدول زیر نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا را برای مقایسه نمرههای متغیرهای
در دو گروه مختلف نشان میدهد.
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ارتباط مؤثر
زوجین

جدول 1
شاخصهای توصیفی ،میانگین و انحراف معیار کاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر زوجین
متغیرها
پیش آزمون ( )N=15پس آزمون ()N= 15
SD
M
SD
M
3.624
13.69
2.64
کاهش طالق عاطفی 12.38
8.975
13.93
3.841
11.35
مهارت شنودی
5.629
10.85
6.098
14.35
مهارت کالمی
6.368
12.79
4.735
13.38
مهارت بازخورد

جدول  2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مقیاسهای پنج گانه ارتباط موثر با استفاده از آماره ویلکز المبدا نشان داد که آموزش مهارت
های زندگی به دو گروه آزمایش و کنترل از زوجین در حال طالق عاطفی در بین دو گروه زوجهای در معرض طالق عاطفی =0/91,η2=0/14
 396(= 342/254 P<,0/001 ,و  )F)3ازنظر ترکیب خطی سطوح پنجگانه ابعاد تعارضات تفاوت معناداری وجود دارد در جدول  2،3تحلیل
هر متغیر وابسته با استفاده از سطح آلفای تعدیلشده بنفرونی ( )0/024نشان داد که در دو گروه ،مقیاسهای ارتباط موثر زوجین (,η2=0/18
 398(=157.56 P<,0/001و  ،)F)1مهارت شنودی( 398(=325.321 P<,0/001 ,η2=0/21و  )F)1مهارت کالمی(P<,0/001 ,η2=0/17
 398(= 298.497و )F)1مهارت بازخورد ( 398(=393.952 P<,0/001 ,η2=0/15و  )F)1سهم معناداری در تفکیک سطوح متغیر مستقلِ گروه
ایفا کردند .و تاثیر مثبتی در کاهش طالق عاطفی و باال بردن ارتباط موثر زوجین با هم را دارد.
جدول 2
نتایج اثرات بین گروهی مقیاسهای تعارضات زناشویی در عامل گروه
متغیرها

(F)df

P

اندازه اثر

کاهش طالق عاطفی (>0/001 342.254 )1

0.91

ارتباط موثر زوجین

(157.56 )1

>0/001

0.75

مهارت شنودی

(>0/001 325.321 )1
(>0/001 298.497 )1

0.89
0.93

مهارت بازخورد

(>0/001 393.952 )1

0.87

مهارت کالمی

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش طالق عاطفی و ارتباط مؤثر در زوجین در حال طالق در منطقه 11
شهر تهران انجام شد یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میان دو گروه زوجین متقاضی در حال طالق در سطوح کاهش طالق عاطفی،
ارتباط موثر زوجین ،مهارت شنودی ،مهارت کالمی و مهارت بازخورد تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر آموزش مهارتهای زندگی به
زوجین باعث کاهش طالق عاطفی و باال رفتن ارتباط موثر زوجین میشود.
نتایج در این پژوهش نشان داد که توافق یا عدم توافق بر تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طالق مؤثر است که نتایج حاصل از این
تحقیق با تحقیقات امینی ( ،)1387بخارایی ( ،)1386صالحیان ،صادقی ،بهرامی و شریفی ( ،)1389طالب نیری ( ،)1386قلیلی رنانی ( )1384و
مکتبی ،داوودی و کرد زنگنه ( )1385همسویی دارد.
با توجه به مطالب مطرح شده میتوان اینگونه بیان نمود ،زمانی که اعضای خانواده یکدیگر را دوست بدارند ،نیازهای عاطفی یکدیگر را
به خوبی برآورده کنند ،روحیه و احساسات دیگر اعضای خانواده برایشان مهم باشد ،یک گوش شنوا برای شنیدن درد و دلها و دغدغههای روزمره
یکدیگر داشته باشند و با لحن صمیمانهای با یکدیگر صحبت کنند و به طور کلی عشق و محبت (مهارتهای زندگی ) در بین آنان موج زند،
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توانایی بیشتری برای حل تعارضات خانواده پیدا میکنند و میتوانند هر یک سهم خود را در ایجاد مشکالت خانواده بپذیرند و به نحو احسن
مشکالت و تعارضات را حل و فصل نموده و از ایجاد فاصله بین خود جلوگیری نمایند و در نتیجه ظهور پدیده طالق عاطفی را به حداقل
برسانند.
بنابراین ،ارائة برنامههایی که جنبه پیشگیری و مداخلهای داشته باشد ،نظیر برگزاری کارگاههای آموزشی از طرف کارشناسان و
متخصصان در زمینة مهارتهای زندگی به ویژه آگاهی روابط زناشویی میتواند زوجین را برای کنار آمدن با مشکالت زندگی و به خصوص در
مواقعی که زوجین با هم اختالفات زیادی دارند ،آماده کند و مانع از شکلگیری طالق عاطفی در ین زوجین شود .همچنین آشنایی با مهارتهای
زندگی در بین زوجین میتواند باعث بهبود ارتباط موثر زوجین با هم جهت مهارتهای سه گانه شنودی ،کالمی و بازخورد در بین زوجین شود.
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