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Abstract
Marriage has been described as 
the most important and most basic 
human relationship. This is because 
it prepares the ground for family 
relations and nurturing the future 
generation. On the other hand, the 
best device for humans’ relations is 
verbal interaction, because humans 
can communicate their needs and 
requests through it. The present 
study aims at investigating the 
effect of teaching verbal skills on 
family functioning with an emphasis 
on Islamic sources. The method 
used was an experiment based on 
pretest and posttest with a control 
group. The participants Answered 
McMaster Family Assessment 
Device questionnaire. The statistical 
population of this study were 
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چکیده
ازدواج مهم  ترین و اساســي  ترین رابطه بشــري 
توصیف شــده است؛ زیرا بناي رابطه خانوادگي و 
تربیت نســل آینده را فراهم مي   ســازد. از طرفي 
بهترین وســیله ارتبــاط انســان   ها گفت وگو و 
مراودات کالمي است؛ زیرا انسان   ها مي  توانند از 
این راه نیاز     ها و خواســته   هاي خود را به یکدیگر 
انتقال دهند. هدف از این پژوهش بررسي میزان 
اثربخشي آموزش مهارت  هاي کالمي با تأکید بر 
منابع اسالمي بر ســطح عملکرد خانواده است. 
روش انجام این پژوهش از نوع آزمایشي در قالب 
طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 
شــرکت کنندگان در این پژوهش به پرسش نامه 
عملکرد خانواده مک مســتر پاســخ دادند. جامعه 
آماري این پژوهش از طریق نمونه گیري تصادفي 
خوشــه اي از میان تمام زنان متأهل منطقه 15 
شــهر تهران که از ســطح عملکــرد خانوادگي 
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خود رضایت نداشــتند، انتخاب شــدند. داده  هاي 
به دســت آمده بــا روش آمــار اســتنباطي تحلیل 
کوواریانس بررسي شــد. نتایج به دست آمده نشان 
مي  دهد که آمــوزش مهارت  هاي کالمي مبتني بر 
منابع اسالمي در افزایش ســطح عملکرد خانواده 
ارتباط، نقش ها،  و خرده مقیاس  هاي حل مشــکل، 
همراهي عاطفــي، آمیختگي عاطفي، کنترل رفتار 
و عملکرد کلي تأثیر داشــته است. همچنین نتایج 
متغیر هاي جمعیت شــناختي،  که  مي  دهد  نشــان 
تحصیالت، سن و سن ازدواج تأثیري بر باال بردن 
ســطح عملکرد خانواده در نمونه آماري نداشــته 
اســت. در نتیجه، این بسته آموزشــي با مداخله و 
ایجاد تغییر در آشــنایي همسران با الگو هاي دیني 
رفتار  کالمي  و غیرکالمــي در تعامل با یکدیگر و 
رسیدن به بهترین سبک ارتباط، یعني سبک صریح 
و محترمانه، توانسته است در فرایند ارتباط زوجین 

و عملکرد خانواده تغییرات مثبتي به وجود آورد.

مهارت  هاي  اســالمي،  آموزه  هاي  كلیدواژه  ها: 
کالمي، عملکرد خانواده، زنان.

selected, through cluster random 
sampling, from among all married 
women in district 15 of Tehran city, 
who were not content with their 
level of family functioning. The data 
collected were investigated through 
inferential covariance analysis. 
The findings show that teaching 
verbal skills based on Islamic 
sources is effective in improving 
the level of family functioning 
as well as subscales of problem-
solving, communication, family 
roles, affective responsiveness, 
affective involvement, behavior 
control, and general functioning. 
Besides, the results show that 
demographic variables, education, 
age and age of marriage were not 
effective in heightening the level 
of family functioning. Thus, the 
teaching package could cause 
positive changes in the process 
of relationship of couples and 
family functioning by intervening 
and altering the couple’s level of 
familiarity with religious models 
of verbal and non-verbal behavior 
in interacting with one another 
and achieving the best style of 
relationship – i.e. the explicit and 
respectful style.       

Keywords: Islamic teachings, 
verbal skills, family functioning, 
women
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مقدمه
در میان روابط انساني، ازدواج اولین و پایدار ترین رابطه است که پیشینه اي به گستره زندگي 
انسان روي زمین دارد )ســاروخاني، 1370(. ساختار فطري انسان در ابعاد مختلف جسماني 
و رواني نشــان مي  دهد که رابطه زن و مرد در فرایند ازدواج نه تنها نســل بشــر را استمرار 

مي  بخشد، بلکه اساس زندگي سالم فردي و اجتماعي است.
نیاز هاي جســماني، رواني، اقتصادي، اجتماعي و معنوي انســان، که در ازدواج برآورده 
مي  شــود، این پیوند را داراي ابعاد زیستي، عاطفي، اجتماعي و معنوي کرده است. به جهت 
اهمیت این رابطه انساني، در طول تاریخ همواره عالمان و فالسفه و نیز ادیان گوناگون سعي 
در تحکیــم آن نموده و قوانین و توصیه هایي براي اســتحکام آن عرضه کرده اند. خانواده با 
تولید فرزندان گســترش مي  یابد، ولي بي تردید رکن پایدار و نیرومند این پیوند زن و شــوهر 
هســتند. زن و مرد براي ارضاي نیاز هاي عاطفي )مانند دلبستگي و حمایت رواني(، جنسي، 

اقتصادي و دیگر نیاز  ها رو به ازدواج مي  آورند.
تحقیقات متعدد نشــان مي  دهند که افراد متأهل در مقایســه با افراد مجرد از رضایت و 
ســالمت جسماني و رواني بیشــتري برخوردارند )هاوکینز1 و بوث2، 2005؛ هلمز3 و بوهلر4، 
2007؛ ویلیامز5، ساســلر6 و نیکلسون7، 2008 به نقل از پورمحسني، 1389(. همچنین افراد 
متأهــل از حمایت اجتماعي بیشــتري بهره مي  برند و کمتر با مشــکالت اقتصادي روبه رو 

مي  شوند )ویت8 و گاالکر9، 2000 به نقل از پورمحسني، 1389(.
اسالم انسان   ها را به ازدواج توصیه و آن را زمینه اي براي رشد اقتصادي زن و مرد اعالم 
کرده اســت )نور، 32(. همچنین آن را مایه آرامش زن و مرد، زمینه دوستي عمیق و حمایت 
آن دو از هم مي  داند )روم، 21(. پیامبر اسالم ازدواج را روش زندگي مورد نظر خود و ترک 
آن را مایه جدا شدن فرد از این روش مي  داند )مجلسي، 1983، ج 100، ص 22(. در اسالم 
خانواده محبوب  ترین و عزیز ترین نهاد بشــري محسوب مي  شود )مجلسي، 1983، ج 100، 
ص 222(. آموزه  هاي بسیاري در قرآن و کلمات اولیاي اسالم بر آثار فردي و اجتماعي ازدواج 
تأکید دارد. لباس بودن زن و مرد براي هم )بقره، 187( نشانه حمایت رواني و اجتماعي آنان 

از همدیگر است. 
1 . Hswkins, D.H.
2 . Booth, A.
3 . Holmes, H.M. 

4 . Buehler, C.
5 . Williams, K.
6 . Sassler, S.
7 . Nicholson, L.
8 . Waite, L.
9 . Gallagher, M.

4 . Buehler, C.
5 . Williams, K.
6 . Sassler, S.

7 . Nicholson, L.
8 . Waite, L.
9 . Gallagher, M.
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مطالعات نشــان مي  دهند که کمک مالي، حمایت عاطفي و همکاري زن و شــوهر سه 
عامل مهم رضایت در زندگي هســتند )آرگیل1، ترجمه گوهري، نشــاط دوست، پاالهنگ و 
بهرامي، 1382(. رشد فوق العاده دینداري زوجین در اثر ازدواج )حر عاملي، 1412، ج 14، ص 
5( و کامل شــدن شخصیت آنان پس از ازدواج )مطهري، 1372( از کارکرد هاي مهم ازدواج 
است که به ندرت برنامه روان شــناختي و اجتماعي دیگري مي  تواند جایگزین ازدواج در این 
کنش     ها شــود. روشن است که بیشتر آثار فردي و اجتماعي ازدواج در پرتو موفقیت، سالمت 
و استمرار این پیوند است. با وجود این، اکنون حفظ و استمرار ازدواج براي بسیاري از زوجین 
در فرهنگ    ها و جوامع مختلف دشوار شده است )وایتمن2، مک هال3 و کروتر4، 2007 به نقل 

از پورمحسني، 1389(.
ارتباط کارآمد میان زن و شــوهر اساسي  ترین جنبه براي عملکرد مطلوب در خانواده به 
شــمار مي  آید )ترکان، کالنتري و مولوي، 1389(. این ارتباط فرایندي است که طي آن زن 
و شوهر، به صورت کالمي و غیرکالمي، به تبادل احساسات و افکار مي پردازند )نوابي نژاد و 
ملک، 1389(. دپاول5 ارتباط صحیح اعضاي خانواده را سبب ایجاد همدلي، عالقه، صمیمیت 
و درک احساسات یکدیگر مي داند )دپاول، 2006 به نقل از حمید، 1391(. موریسن6 )2000( 
در پژوهش خود نشان داد که ارتباط میان فردي همراه با سطح توجه و عالقه باال، با کیفیت 
روابط زناشــویي ارتباط مثبت دارد. همچنین کــرادوک7 )2007( درباره مقوله  هاي مؤثر بر 
رضایت زناشــویي تحقیق کرده و به این نتیجه رســیده اســت که زوج  هایي که سازگاري، 
همبستگي، انعطاف پذیري و ارتباط غني  تري داشته اند، از رضایت زناشویي بیشتري برخوردار 
بوده  انــد. دپاول برخي از ویژگي هاي خانواده داراي عملکــرد مطلوب را تعامل ارتباطي باز، 
کنترل و مهار فشــار هاي روحي رواني به طور مؤثر، همدلي، رهبري، ابراز محبت و عالقه، 

احترام به همسر و مسؤولیت  پذیري شخصي عنوان مي  کند )حمید، 1391(.
خانواده درمانگــران، اغلب بیان مي کننــد که ارتباطات ضعیــف درون خانواده موجب 
مشکالت خانوادگي شدید، شکست در حل مشکالت، فقدان عشق و صمیمیت، و جدا شدن 
زوجین مي شود )پاترسون8 و دیگران، ترجمه: نیلوفري، 1389(. شکست و ضعف در برقراري 
ارتباط، یکي از رایج  ترین مشــکالتي است که همسران ناراضي گزارش مي  دهند. همچنین 
1 . Argyle. M.
2 . Waitman, C.
3 . McHale, S.M. 

4 . Crouter, A.C.
5 . Depaul, N.
6 . Morrison, D.R.
7 . Craddoc. A.E.
8 . Patterson, J.

4 . Crouter, A.C.
5 . Depaul, N.
6 . Morrison, D.R.

7 . Craddoc. A.E.
8 . Patterson, J.
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دشواري  هاي ارتباطي، تنها علت اختالفات زناشویي نیست؛ اما مشخص  کننده روابط پریشان 
اســت. اگر اعضاي یک خانواده، که زوجین هســتند، بتوانند بهترین شیوه صحبت کردن و 
ارتبــاط کالمي و مهارت  هاي الزم براي گفت وگو را به خوبي بیاموزند، در بهبود روابط آنان 

تأثیر زیادي خواهد داشت.
آموزش ارتباط، با هدف بهبود روابط زوجي رضایت  مندانه و پیش گیري از شکست ازدواج 
در دهه 70 توسعه یافت. بیشــتر برنامه  هاي آموزشي ارتباط به زوجیني ارائه مي  شود که در 
سطح عمومي و اغلب در مراحل اولیه ازدواج هستند )هالفورد1و مور2، 2001 به نقل از قلیلي، 
احمدي و فاتحي زاده، 1385(. به عبارت دیگر، این آموزش براي همســران خشنود بیشترین 
نتیجه را دارد؛ اما حتي همسراني که داراي روابطي با خطر پایین و یا در مراحل اولیه تعارض 
هســتند نیز مي توانند از این برنامه     ها ســود ببرند. فرض اساسي رویکرد آموزش مهارت این 
است که برخي از افراد مهارت هاي اساسي رابطه زناشویي را اصاًل یاد نگرفته اند یا فراموش 
کرده  اند. بنابراین تأکید این برنامه    ها بر آموزش مهارت  هاي اساسي، مانند ارتباط مؤثر، است 

)هالفورد و مارکمن3، 2000 به نقل از قلیلي و همکاران، 1385(.
برنامه  هــاي متعددي به آموزش مهارت هاي ارتباطي مي پردازنــد. برنامه بهبود رابطه4 
گورني5، اسکوکا6، اورتوین7 و وینینگ8، برنامه پیش گیري9 و بهبود رابطه مارکمن و هالفورد 
و برنامه ارتباطات زوجي مینه ســوتا10ي میلر11، میلر، واکمن12 و نانالي13 از آن جمله اند. شیوه 
گفت وگــوي مؤثر از اجزاي برنامه ارتباطي میلر، واکمن و نانالي اســت )میلر، میلر، نانالي و 
واکمــن، ترجمه بهــاري، 1383(. آنان در رویکرد خود با اســتفاده از چرخه آگاهي و چرخه 
گــوش دادن به زوجیــن، مهارت هاي حرف زدن و گوش دادن مؤثر بــراي حل اختالفات را 
مي آموزند. در ســال  هاي اخیر دین و آموزه  هاي دیني به عنوان یکي از متغیر هاي مؤثر رفتار 
و حاالت رواني، مورد توجه بسیاري از متخصصان علوم رفتاري قرار گرفته است تا جایي که 
برخي دین را عامل اساســي بهداشت فردي و اجتماعي معرفي کرده اند )سهرابي و ساماني، 
1380(. تحقیقات متعددي نشــانگر اثربخشي روان درماني مذهبي بر مشکالت روان شناختي 

1 . Halford, W. K.
2 . Moore, E.
3 . Markman, H.
4 . relationship enhancement
5 . Guerney, B. 

6 . Scuka, R.
7 . Ortwein, M.
8 . Winning, A.
9.prevention
10.minnesotacouplescommunicationprogram
11.Miller,Sh.Ad.
12.Wackman,D.B.
13.Nannally,E.W.

6. Scuka, R.
7. Ortwein, M.
8. Winning, A.
9. prevention
10. minnesota couples communication program

11. Miller, Sh. Ad.
12. Wackman, D.B.
13. Nannally, E.W.
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هستند )حیدري، 1387(. بررسي  هاي متعدد انجام شده در زمینه مذهب و رضامندي زناشویي 
حاکــي از وجــود رابطه مثبت بین این  دو اســت )دادلي1 و کاسینســکي2، 1990 به نقل از 

جمشیدي، 1391(.
بــا توجه به اهمیت و نقش آموزه  هاي مبتني بر آیات و احادیث در سالم  ســازي زندگي 
انســان، به ویژه زندگي خانوادگي، و فراهم  سازي زمینه نیل به کمال و رضوان الهي، آموزش 
مهارت هاي کالمي اســالم محور به زوجین مي  تواند ارتقا و تعمیق سالمت معنوي همسران 
را به دنبال داشته باشد )فقیهي، 1386(. در متون اسالمي توصیه اي براي شیوه بیان و گفتار 
مناسب و مؤثر ارائه شده است که رعایت آن در روابط کالمي زوجین مهم تر است؛ زیرا مدت 
زمان و مقدار و عمق گفت وگوي همســران بیش از سایر گفت وگو  ها در روابط انساني است. 
در این زمینه در منابع اسالمي دستورات زیادي وجود دارد و در این تحقیق بر آن هستیم که 
مهارت هاي کالمي را با توجه به آموزه هاي اســالمي بیاموزیم و نقش آن را در بهبود روابط 

همسران بررسي کنیم.
با توجه به اینکه در پژوهش  هاي موجود به نقش آموزش مهارت هاي کالمي اسالم محور 
بر باال بردن ســطح عملکرد خانواده پرداخته نشده است و پژوهش در این موضوع، به سبب 
نقش آموزه  هاي دیني در این زمینه، ممکن اســت راه کار هاي مفیدي به مشاوران ارائه دهد، 
در پژوهش حاضر تالش بر این بوده که با عملیاتي کردن یافته هاي محققان علوم دیني در 
حوزه مهارت هاي کالمي و سنجش تأثیر آموزش آن بر عملکرد خانواده، گامي در نشر علوم 
اسالمي و انتقال آن به زباني مشــترک براي دیگر پژوهشگران حوزه روان شناسي برداشته 
شــود. این پژوهش درصدد آن است که به سنجش میزان تأثیر آموزش مهارت هاي کالمي 
اســالم محور بر باال بردن سطح عملکرد خانواده بپردازد. با توجه به این هدف، این پژوهش 
به دنبال آزمون این فرضیه است: آموزش مهارت هاي کالمي اسالم محور در بهبود عملکرد 

خانواده و خرده مقیاس هاي آن تأثیر دارد.

روش پژوهش
نوع تحقیق از حیث هدف در پژوهش حاضر کاربردي است. تحقیق کاربردي پژوهشي است 
که با اســتفاده از نتایج تحقیقات بنیادي براي بهبود و به کمال رســاندن رفتار ها، روش ها، 
1 . Dudley, M.

2 . Kosinski, F.

2 . Kosinski, F.
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ابزار ها، وســایل، تولیدات، ســاختار  ها و الگو هاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي  شود. 
روش انجام پژوهش حاضر را مي  توان شبه آزمایشــي دانســت؛ زیرا کنترل همه متغیر هاي 
مداخله کننده در متغیر وابسته )عملکرد خانواده( نسبت به متغیر مستقل )آموزش مهارت  هاي 
کالمي اسالم محور( ممکن نیست. در این پژوهش منظور از آموزه هاي اسالمي بسته آموزشي 
محقق ساخته اي اســت که به آزمودني     ها آموزش داده مي  شود. منظور از عملکرد خانواده در 

این پژوهش نمر ه اي است که فرد در پرسش نامه مک مستر FAD1 دریافت مي  کند.
جامعه آماري این پژوهش را زنان متأهل منطقه 15 شــهر تهران، که از سطح عملکرد 
خانوادگي خود رضایت کافي ندارند، تشــکیل داده  اند. افــراد از طریق نمونه گیري تصادفي 
خوشــه اي انتخاب شــدند. ابتدا طي طرحي کــه با همکاري معاونــت تبلیغ و آموزش  هاي 
کاربردي حوزه هاي استان تهران و استانداري استان تهران با نام طرح ترنم مهر برگزار شد، 
به طور تصادفي منطقه 15 شــهر تهران براي این کار انتخاب شــد. 80 نفر ثبت نام کردند 
که در نهایت 38 نفر انتخاب شــدند. پس از آن به طــور تصادفي به دو گروه همگن گواه و 
آزمایش تقســیم شــدند و پس از انجام مراحل پژوهش و برگزاري کارگاه و پیش آزمون و از 
کنارگذاشتن فرم هاي ناقص30 نفر، 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه، نمونه آماري 
پژوهش حاضر را تشکیل دادند. معیار هاي ورود آزمودني به پژوهش به این صورت بود: افراد 
متأهلي که از عملکرد خانوادگي خود راضي نباشــند و از وضع فعلي شــکایت داشته باشند 
و مدت ازدواج آنان بین 1 تا 15 ســال باشد. شــرایط خروج از پژوهش به این صورت بود: 
افرادي که جهت شرکت در کارگاه آموزشي همکاري نکردند، افرادي که حاضر به پر کردن 
پرســش نامه عملکرد خانواده نشدند و افرادي که داراي اختالل شخصیت بودند. تشخیص و 
سرند این مورد بر اساس مالک هاي DSM4 و با استفاده از مصاحبه بالیني میلون3 )فتحي 

آشتیاني و داستاني، 1392( انجام شد.

ابزار هاي پژوهش
در پژوهش حاضر جهت بررســي تأثیر آموزش مهارت هاي کالمي اسالم محور بر باال بردن 

سطح عملکرد خانواده از یک پرسش نامه و یک بسته محقق ساخته استفاده شد.
1. پرســش نامه ســنجش عملکرد خانواده بر مبناي الگوي مک مستر )FAD(: در این 

1 . family assessment device
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پژوهش براي اندازه گیري عملکرد خانواده از پرســش نامه سنجش عملکرد خانواده بر مبناي 
الگوي مک مســتر FAD، که یک پرسش نامه 60 سؤالي اســت و براي سنجیدن عملکرد 
خانواده تدوین شــده است، استفاده شــد. این ابزار، که توانایي خانواده را در سازش با حوزه 
وظایــف خانوادگي با یک مقیاس خودگزارش دهي مورد ســنجش و ارزیابي قرار مي دهد، را 
اپشتاین، بالدوین و بیشاب در سال 1983 با هدف توصیف ویژگي هاي سازماني و ساختاري 
خانــواده تهیه کردند )صیادي، 1383 و تامپلین1، گودر2 و هربرت3، 1998 به نقل از آخرتي، 

.)1386
FAD از روایي همزمان و پیش بین نسبتًا خوبي برخوردار است. این ابزار در یک مطالعه 
مستقل روي 178 زوج حدوداً 60 ساله با مقیاس رضایت زناشویي الک ـ واالس همبستگي 
متوسط داشت و قدرت نسبتًا خوبي براي پیش بیني نمرات مقیاس روحیه سالمندي فیالدلفیا 
نشــان داد. این ابزار همچنین قدرت متمایز سازي اعضاي خانواده  هاي بالیني و خانواده  هاي 
غیربالیني را دارد؛ بنابراین در هفت خرده مقیاس خود داراي روایي خوبي براي گروه     ها شناخته 

شده است )تامپلین و همکاران، 1998 به نقل از آخرتي، 1386(.
این آزمون در ســال 1983 بر روي یک نمونه 503 نفري اجرا شد. دامنه ضریب آلفاي 
خرده مقیاس  هاي آن بین 0/72 تا 0/92 به دســت آمد که همســاني دروني نســبتًا خوبي را 
نشــان مي دهد. در ایران، براي اولین بار، نجاریــان )FAD )1374 را ترجمه، هنجاریابي و 
میزان  ســازي کرد. وي در پژوهشي با عنوان »بررسي ویژگي  هاي روان سنجي ابزار سنجش 
خانواده«، که روي نمونه اي با حجم 501 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران انجام داد، ضمن 
تأیید اعتبار نســخه فارســي این آزمون )FAD-I(، که داراي 45 ســؤال است، اعتبار کل 
آزمون را 0/93 به دست آورد که در سطح P≤ 0/001 معنادار است. وي با استفاده از روش 
تحلیل عاملي توانست سه سازه یا عامل را شناسایي و نام گذاري کند. این سازه   ها عبارت اند 
 ،FAD-I از: 1. نقش هاي خانوادگي؛ 2. حل مسأله و 3. همراهي عاطفي. در ایران عالوه بر
نســخه  هاي دیگري از این آزمون هنجاریابي و تحلیل عاملي شده است. این نسخه   ها 41، 
43، 53 و 60 سؤالي هستند. در این پژوهش از نسخه 60 سؤالي FAD استفاده شده است. 
در ایران تحقیقات نجاریــان )1374(، مالنقي )1377(، نــوروزي )1377(، امیني )1378(، 
بهــاري )1379(، صیادي )1380(، میرعنایت )1378(، جــوادي )1383( و رضایي )1378( 
1 . Tamplin, A.

2 . Gooder, M.A.
3 . Herbert, J.A.

2 . Gooder, M.A.                      3 . Herbert, J.A.
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بیانگر پایایي باالي این آزمون هستند.
2. بســته محقق ساخته: با توجه به فضاي مذهبي جامعه ما و ضرورت مداخله  هاي مذهبي 
براي بهبود عملکرد خانواده، محقق اقدام به ســاخت بســته آموزشــي درباره روابط زوجین 
کرده است. هدف از تهیه  این بسته ارائه دستورات و آموزه  هاي اسالمي مربوط به باال بردن 
سطح عملکرد خانواده براي بهبود روابط زوجین است. پژوهشگر براي ساخت بسته آموزشي 
از تحقیقات داخلي و خارجي در این موضوع اســتفاده کرده اســت. ابتدا با بررسي تحقیقات 
مختلف درباره مؤلفه  هاي عملکرد خانواده و وارســي متون دیني، اعم از قرآن و روایات، در 
زمینه  مســائل زناشویي و خانوادگي به ســرفصل  هایي در  زمینه رضا مندي زناشویي از منظر 
دین دســت یافت. بدین ترتیب در گام اول، آیات و روایات مربوط را گردآوري کرد و سپس 
به توصیف هر یک از سرفصل     ها پرداخت و سرفصل  هایي که از نظر متخصصان علوم دیني 
بیشترین ارتباط را با مباحث خانوادگي از منظر دین داشت انتخاب و به همراه مستندات آن    ها 
به 8 متخصص روان شناســي، که سابقه کار بالیني در حوزه مسائل خانواده داشتند، ارائه داد. 
در نهایت با نظر متخصصان علوم دیني و روان شناسي، روایي بسته آموزشي مورد تأیید قرار 

گرفت. محتواي این بسته آموزشي طي ده جلسه 90دقیقه اي آموزش داده شد:
جلسه اول: ارزیابي مشکالت؛

جلســه دوم: خودشناسي؛ برخي از مشکالت ارتباطي همسران مربوط به نشناختن نقاط 
ضعف و قوت خود در روابط زناشــویي است؛ از این رو تمرکز بر مسؤولیت خویش در زندگي 
زناشویي مي  تواند در باال رفتن سطح عملکرد خانواده مؤثر باشد. در پژوهش حاضر سعي شد 
با ترغیب افراد به ارزیابي خویش در زندگي زناشــویي و بستن قرارداد رفتاري با آزمودني     ها 
مبني بر اینکه تغییر رفتار بدون چشم داشــت باشد و فرد بر تغییر رفتار خود تمرکز کند، تأثیر 

این روش بر عملکرد خانواده مورد بررسي قرار گیرد.
جلسه سوم: بررسي نیاز هاي همسران؛

جلسه چهارم: تفاوت  هاي زن و مرد و بررسي نقش هر کدام؛
جلسه پنجم: سبک  هاي ارتباطي و راه  هاي کسب آرامش در خانواده؛

جلسه ششــم: مهارت  هاي ارتباطي کالمي و غیرکالمي؛ آموزش مهارت هاي کالمي و 
آشنایي با سبک  هاي ارتباطي سبب کسب آرامش در خانواده مي  شود. بسیاري از افراد اصول 
اولیه ارتباط را بلد نیســتند یا به دلیل مشکالت زندگي از آن    ها غافل شده اند. اصل توجه به 
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نیاز هاي عاطفي و جســماني طرف مقابل در ارتباط را همواره باید مدنظر داشــت تا تعاملي 
سازنده و آرامش بخش به وجود آید. در این بسته آشنایي همسران با الگو هاي رفتار  کالمي  و 
غیرکالمي از منظر دین در تعامل با یکدیگر و رســیدن به بهترین سبک ارتباط، یعني سبک 
صریــح و محترمانه، مورد تأکید قرارگرفت و تالش شــد تــا مهم ترین ویژگي هاي عاطفي 
همســر بازگو شــود و بر روش ارضاي آن تأکید شــود. رعایت عفت و ادب در کالم، پرهیز 
از آزار رســاندن زباني، ابراز محبت کالمي  و رفتار هاي غیرکالمي مؤثر بر ارتباط زوجین از 

خصیصه  هاي  این مبحث است. 
جلسه هفتم: عوامل ارتقابخش گفت وگوي سالم با تأکید بر منابع دیني و بررسي نیاز هاي 
همسران؛ در بخش دیگري از این بسته آموزشي به این مسأله توجه شد که عده اي از افراد از 
نیاز هاي متقابل در خانواده اطالعي ندارند و نشناختن نیاز هاي طرف مقابل، فرد را در انجام 
وظایف نقشي دچار مشــکل مي کند. در نتیجه گاهي درگیري    ها و بهانه جویي   ها بر اثر ارضا 
نشدن نیاز هاي طرف مقابل است. بنابر این با توجه به آموزه هاي اسالمي سعي شد نیاز هاي 
متقابل همسران و وظایف نقشي هر فرد بررسي و بر ارضاي نیاز هاي طرف مقابل و برطرف 
کردن خواســته هاي طبیعي، که پیش تر توجه کافي به آن    ها نبوده است، تمرکز شود. نیاز به 
تعلق، نیاز به شادي و شادکامي، نیاز به احترام و تکریم و نیاز به درک متقابل در این بخش 

مطرح شده است.
 جلسه هشتم: عوامل مخّل در گفت وگوي سالم؛

جلسه نهم: خشم؛
جلسه دهم: نتیجه گیري؛ 

یافته  هاي پژوهش
در این پژوهش براي بررســي میزان اثربخشــي آموزش مهارت هاي کالمي اسالم محور در 
بهبود عملکرد خانواده از آزمون تحلیل کوواریانس، با رعایت پیش فرض  هاي آماري استفاده 
شد. در جدول 1 شاخصه  هاي توصیفي متغیر هاي پژوهش، یعني عملکرد خانواده، به تفکیک 

گروه آزمایش و گواه و پیش آزمون و پس آزمون ارائه گردیده است.
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جدول 1: شاخص  هاي توصیفي عملکرد خانواده و خرده مقیاس هاي آن بر حسب گروه و مرحله آزمون

میانگینبیشینهكمینهآزمونگروهمتغیر
 انحراف

تعداداستاندارد

 عملکرد
خانواده

آزمایش
1/912/812/370/2215پیش آزمون
1/762/582/060/2615پس آزمون

گواه
1/332/511/960/3715پیش آزمون
1/352/451/970/3315پس آزمون

همان گونه که در جدول 1 مشــاهده مي  شود، میانگین و انحراف استاندارد نمره عملکرد 
خانــواده در گروه آزمایش در پیش آزمون 2/37 و 0/22 و میانگین انحراف اســتاندارد گروه 
گواه در پیش آزمون 1/96 و 0/37 اســت. در پس آزمون میانگین و انحراف اســتاندارد نمره 
عملکرد خانواده در گروه آزمایش 2/06 و 0/26 و میانگین و انحراف استاندارد در گروه گواه 
1/97 و 0/33 اســت که نشان مي  دهد میانگین گروه آزمایش در پس آزمون به مقدار 0/31 

کم شده است.
در این بخش، گزارش همگنــي واریانس  هاي دوگروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و 

نتایج آزمون  هاي کوواریانس در مورد هر یک از فرضیه  هاي پژوهش ارائه شده است.
آزمون لون1 نشان داد که در متغیر عملکرد خانواده و خرده مقیاس  هاي حل مشکل، ارتباط، 
نقش هــا، آمیختگي عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي دو گــروه آزمایش و گواه در مرحله 
پیش آزمون، واریانس  هاي یکساني در متغیر هاي پژوهش دارند؛ بنابراین مفروضه انجام تحلیل 
واریانس فراهم است. همچنین فرض همگني واریانس   ها در همراهي عاطفي و عملکرد کلي 
رد شــد؛ اما از آنجا که گروه   ها هم حجم هســتند، در برابر نقض این مفروضه مقاوم اســت و 
مي  توان تحلیل  هاي پارامتریک را انجام داد )تاباچنیک2 و فیدل3، 2007(. جدول 2 نتایج تحلیل 

کوواریانس فرضیه اصلي پژوهش را نشان مي  دهد.

1 . leven

2 . Tabachnick, B.G.
3 . Fidell, L.S.

2 . Tabachnick, B.G.                       3 . Fidell, L.S.
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جدول2: نتایج تحلیل كوواریانس براي بررسي اثر بسته آموزشي بر عملکرد خانواده گروه  هاي آزمایش و گواه

SSdfMSFpمنبع تغییرمتغیر

 عملکرد
خانواده

1/5511/5541/190/000پیش آزمون
0/2510/256/710/015گروه
1/01270/038خطا
125/3630کل

همان گونه که در جدول 2 مشاهده مي  شود، نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر آن است که 
بیــن نمرات پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل متغیر عملکرد خانواده تفاوت معنادار وجود 
دارد )p>0/05(؛ به عبارت دیگر، مداخله انجام گرفته از اثربخشــي معناداري برخوردار است 
و فرضیه اول تحقیق در ســطح معناداري p>0/05 تأیید مي  شود. مي  توان نتیجه گرفت که 
مداخله اســالمي حاضر در کاهش معدل عملکرد خانواده تأثیر داشــته و باعث بهبود روابط 
فرد در خانواده شــده اســت. جدول 3 نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه دوم را نشان مي  دهد، 
مبني بر اینکه آموزش مهارت  هاي کالمي اسالم محور در بین خانواده   ها بر خرده مقیاس هاي 

عملکرد خانواده تأثیر دارد.

جدول 3: نتایج تحلیل كوواریانس براي بررسي اثر بسته آموزشي بر خرده مقیاس  هاي عملکرد 
خانواده گروه  هاي آزمایش و گواه

SSdfMSFpمتغیرمنبع تغییر

پیش آزمون

2/4312/4325/450/000حل مشکل
1/1411/147/140/013ارتباط
3/0613/0651/870/000نقش ها

2/2812/2827/290/000همراهي عاطفي
2/0412/0451/700/000آمیختگي عاطفي

1/3211/3211/660/002کنترل رفتار

3/0913/0947/610/000عملکرد کلي
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گروه

0/5210/525/430/027حل مشکل
0/1610/161/040/317ارتباط
0/3310/335/730/024نقش ها

0/08510/0851/010/324همراهي عاطفي
0/18810/1884/750/038آمیختگي عاطفي

0/01610/0160/1430/708کنترل رفتار

0/30110/3014/620/041عملکرد کلي

خطا

2/58270/096حل مشکل
4/34270/161ارتباط
1/59270/059نقش ها

2/25270/084همراهي عاطفي
1/06270/04آمیختگي عاطفي

3/06270/114کنترل رفتار

1/75270/065عملکرد کلي

كل

100/8130حل مشکل
123/8630ارتباط
142/2630نقش ها

126/6030همراهي عاطفي
133/1330آمیختگي عاطفي

118/4130کنترل رفتار

126/4130عملکرد کلي

همان گونــه که در جدول 3 مشــاهده مي  شــود، نتایج تحلیل کوواریانــس بیانگر آن 
اســت که بین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل خرده مقیاس  هاي حل مشــکل، 
نقش ها، آمیختگي عاطفــي و عملکرد کلي تفاوت معنادار وجود دارد )p>0/05(؛ به عبارت 
دیگر، مداخله انجام گرفته از اثربخشــي معناداري برخوردار اســت و فرضیه تحقیق در مورد 
خرده مقیاس  هاي حل مشکل، نقش ها، آمیختگي عاطفي و عملکرد کلي در سطح معناداري 

p>0/05 تأیید مي  شود.
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نتایج تحلیل کوواریانس همچنین نشــان مي  دهد که بیــن نمرات پس آزمون در گروه 
آزمایــش و کنترل خرده مقیاس هاي ارتباط، همراهي عاطفــي و کنترل رفتار تفاوت معنادار 
وجود ندارد )p>0/05(؛ به عبارت دیگر، مداخله انجام گرفته از اثربخشي معناداري برخوردار 
نیســت و فرضیه تحقیق در مورد خرده مقیاس هــاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار 
تأیید نمي  شود. در خرده مقیاس هاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار مشاهده مي  شود 
که مشــخصه F مربوط به گروه )اثر مداخله( با تعدیل نمــره پیش آزمون و از لحاظ آماري 

معنادار نیست و تحت تأثیر گروه قرار نداشته است.

بحث و نتیجه گیري
نتایج به دســت آمده در این بخش از پژوهش نشــان مي  دهد کــه آموزش مهارت کالمي 
اســالم محور بر عملکرد خانواده گروه آزمایش تأثیر داشــته اســت. این یافته با یافته  هاي 
برنامه  هاي متعددي که به آموزش مهارت  هاي ارتباطي میان همسران پرداخته اند هم سویي 
دارد؛ برنامه بهبود رابطه1 گورنــي2 و همکاران، برنامه پیش گیري3 و بهبود رابطه مارکمن و 
همکاران و برنامه ارتباطات زوجي مینه ســوتا4ي میلر5 و همکاران از آن جمله هســتند. این 
نتایــج همچنین با نتایج پژوهش هاي داخلي، مثــل زوج درماني، گفت وگوي زوجین در حل 
تعارضات )قلیلي، احمدي و فاتحي زاده، 1385(، تأثیر آموزش هاي اسالمي خانواده بر افزایش 
رضایت زناشویي زوجین )سوداني، منجزي و شفیع آبادي، 1391(، اثربخشي گفت وگوي مؤثر 
)برنامه ارتباط زوج ها CCP( بر کاهش تعارضات زناشــویي )حیدري، ثنایي ذاکر، نوابي نژاد 
و دالور، 1388(، بررســي اثربخشي آموزش تحلیل ارتباط محاور هاي )TA( مذهب محور بر 
میزان عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویي )حمید و دهقاني، 1391( و طراحي 
زوج درماني شــناختي رفتاري مبتني بر متون اســالمي و مقایسه کارآمدي آن با زوج درماني 
شناختي رفتاري توســعه یافته در افزایش رضایت زناشویي زوج ها )ســاالري فر، 1393( نیز 

همخواني دارد.
نتایج به دســت آمده از جداول 4 تا 10 نشــان داد که در پژوهــش حاضر بین نمرات 

1 . relationship enhancement
2 . Guerney 
3 . prevention

4 . minnesota couples communication program
5 . Miller, SH. AD

4 . minnesota couples communication program
5 . Miller, SH. AD
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پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل متغیر خرده مقیاس  هاي حل مشکل، نقش ها، آمیختگي 
عاطفــي و عملکرد کلي تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه دوم درباره این خرده مقیاس    ها را 
تأیید کــرد. همچنین درباره خرده مقیاس هاي ارتباط، همراهي عاطفي و کنترل رفتار تفاوت 

معنادار وجود ندارد و فرضیه دوم درباره آن    ها تأیید نمي شود.
نتایج به دســت آمده در مورد خرده مقیاس هاي حل مشــکل و نقش ها با نتایج به دست 
آمده در پژوهش هاي ســوداني و همکاران )1391(، حیدري و همکاران )1388(، ساالري فر 
)1393( و احمــدي و همــکاران )1383( همخواني دارد؛ اما نتایج به دســت آمده در مورد 
خرده مقیاس هاي ارتباط و کنترل رفتار با نتایج به دســت آمده در پژوهش هاي ســوداني و 
همــکاران )1391(، حیدري و همکاران )1388(، ســاالري فر )1393( و احمدي و همکاران 
)1383( همخوانــي ندارد. در تبیین این یافته مي توان گفت که مهارت  هاي ارتباطي زوجین 
تعیین کننده  هاي عمده رضامندي زناشویي هستند )برلسون1 و دنتون2، 1999 به نقل از موتابي، 
1383(؛ براي مثال تحقیقات نشان مي  دهند که مشکالت ارتباطي منبع اصلي دشواري  هاي 
بین فردي هستند، مثاًل بیشتر مشــکالت زناشویي و خانوادگي ناشي از سوء تفاهم و ارتباط 
ناکارآمد هســتند که منجر به ناکامي و عصبانیت مي  شــود )اُکان3، 1991 به نقل از موتابي، 
1383( و به همین جهت، بر طبق یافته  هاي زمینه یابي، مشکالت ارتباطي رایج  ترین شکایت 

زوج  هاي مراجعه کننده به درمان را تشکیل مي  دهد.
اسالم بناي زندگي خانوادگي را بر حقوقي با دامنه وسیع و حاوي ظرافت    ها و نکته هاي 
لطیف اســتوار کرده است و وظایف زوجین و نوع مسؤولیت هایي که در قبال تشکیل خانواده 
بر عهده دارند را به روشني شرح داده و براي استحکام و تداوم زندگي مشترک، رهنمود هاي 
اخالقي بســیار ارزنده القا نموده )قائمي، 1374( و ضمن تعیین ســاختار خانواده، نقش اعضا 
و حیطه و مرز رفتاري هر یک را مشــخص کرده اســت. در این میان براي هریک از اعضاء 
حقوق و وظایفي ترســیم  شده است تا کارآمدي نظام خانواده دوچندان شود. ازآنجاکه تعامل 
اعضاي خانواده بر اساس نیاز به یکدیگر شکل مي  گیرد و برآورده شدن این نیاز  ها بر اساس 
تعیین نقش ها اســت، طبیعي است که مسؤولیت  هاي خانوادگي بر مبناي این دو مؤلفه )نیاز 
و نقش( شــکل خواهد گرفــت؛ از این مقوله در آموزه  هاي دیني بــا عنوان »حقوق متقابل 

همسران« یاد شده است )جمشیدي، 1391(.
1 . Burleson, B.R.

2 . Denton, W.H. 
3 . Okan, T. 

2 . Denton, W.H.                      3 . Okan, T.
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به نظر مي رســد این بسته آموزشي با مداخله و ایجاد تغییر در چند مسأله توانسته است 
در فرایند ارتباط زوجین و عملکرد خانواده تغییرات مثبتي به وجود آورد. آموزه  هاي اســالمي 
علت باال گرفتن تعارضات را در انتخاب الگوي غلط در ارتباطات مي دانند، الگو هایي همچون 
عجله، تکبر، لجاجت و سرزنش. بر مبناي آموزه  هاي اسالمي، باال گرفتن تعارضات ناشي از 
ناآگاهي افراد از نقش ها و نیاز هاي یکدیگر است که پاسخ نامناسب به  طرف مقابل در هنگام 
نیاز را در پي دارد. عدم درک طرف مقابل در تعارضات و توجه نداشــتن به ریشــه یا علت 
رفتار، موجب وخیم تر شدن اوضاع در تعارضات مي  شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر سعي شد 
آمــوزش الگو هاي صحیح کالمي جایگزین الگو هاي غلط شــود تا با تأثیر الگو هاي کالمي 
صحیح، زوجین از اذیت و آزار کالمي یکدیگر بپرهیزند. در پي این تغییرات، ســطح عملکرد 
خانواده فرد به قدري باال رفت که تفاوت تغییرات بین میانگین هاي پیش آزمون و پس آزمون 

گروه آزمایش معنادار شد و در نهایت، فرضیه پژوهش را تأیید کرد.
از جمله محدودیت  هاي این پژوهش مي  توان به جامعه و نمونه پژوهش و تأثیر متغیر هاي 
 )FAD( فرهنگي اشــاره کرد. در این پژوهش فقط از آزمون عملکرد خانواده مک مســتر
استفاده شــده است و یکي از محدودیت  ها عدم اســتفاده از فرم هاي موازي )انریچ و دیگر 
آزمون هاي رضایت زناشویي( است. محدودیت دیگر این پژوهش جنسیت آزمودني  ها است؛ 
این پژوهش فقط در میان خانم  ها انجام گرفت، در صورتي که اگر چنین پژوهشي در جامعه 

و نمونه  هاي دیگر و همچنین در مرد  ها انجام شود، قابلیت تعمیم بیشتري خواهد داشت.
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