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چکیده
هدف از اين پژوهش ،بررسي اثربخشي آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار در
سال  0911-0011بود .طرح پژوهش ،نیمه آزمايشي از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل بود .حجم نمونه  01نفر بود كه
از جامعه مذكور ،به روش تصادفي ساده انتخاب شدند 01.نفر به گروه آزمايش و  01نفر به گروه كنترل تخصیص يافتند .گروه
آزمايش در طول هشت جلسه ،هر جلسه به مدت  11دقیقه آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی دريافت كردند .برای تحلیل دادهها
از تحلیل كوواريانس چندمتغیره و يك متغیره استفاده شد .يافتهها نشان داد كه بین گروههای آزمايش و كنترل ازلحاظ پسآزمون
ابعاد بيمیلي زناشويي با كنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی (با كنترل اثر پیشآزمون
بهعنوان عامل همپراش روی پسآزمون) برافزايش هر يك از ابعاد بيمیلي زناشويي شامل از پا افتادگي جسمي (P=1/110 ،F=09/09
و  ،)Eta=1/100از پا افتادگي عاطفي ( P=1/100 ،F=00/40و  )Eta=1/470و از پا افتادگي رواني ( P=1/110 ،F=04/61و
 )Eta=1/104در مرحله پسآزمون تأثیر معناداری داشته است .مهمترين نتايج اين پژوهش ،مؤثر بودن آموزش مهارت ارتباط مؤثر
بین فردی بر بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار ميباشد .ازاينرو به مشاوران خانواده و روان شناسان توصیه ميشود
گامهای مؤثری در جهت حفظ و ارتقاء كیفیت زندگي زناشويي زنان بردارند.
واژههای کليدی :آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی ،بيمیلي زناشويي ،زنان دارای همسر ناسازگار.
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مقدمه
مسئله ازدواج زناشويي يکي از مهمترين و اساسيترين موضوعات موردتوجه جامعه بشری است ازدواج بهعنوان يکي از مهمترين
مسائل در زندگي افراد تلقي ميشود و صرفاً جنبههای فردی ندارد ،درواقع ميتوان گفت كه نهاد جامعه بشری بر پايه ازدواج
قرارگرفته است .ازدواج از قديميترين پیوندهای انساني است كه ارضاء كننده و رشد دهنده شخصیت آدمي بوده است .ازدواج از
همان اوايل موردتوجه نويسندگان ،فالسفه و بهخصوص اخالقیون و پیروان اديان بزرگ قرارگرفته است و چون ميدانستند عوامل
بسیاری خانواده را تهديد ميكند ،توصیههايي در حفظ بنیادهای آن داشتهاند (عارفي ،هدايت و مهدوی .)0916 ،خانواده يك نظام
اجتماعي و از اركان جامعه بهنوعي كوچكترين سلول اجتماع ميباشد ،ارتباطات اعضاء خانواده ازجمله رابطه زوجین باهم و كاهش
میزان بيمیلي زناشوييشان نهتنها ميتواند زمینهساز ارضاء نیازها و رشد رواني زوجین و احساس خوشبختي گردد بلکه در سايه
رابطه سالم توأم با رضايت زوجین ،روبرو شدن با مشکالت و چالشهای زندگي ،آسانتر و فرزندان سالم و مفید به حال اجتماع
تربیت و تحويل جامعه داده ميشوند؛ بيمیلي زناشويي به علت ناكامي در عشق بروز ميكند و پاسخي است در برابر مسائل وجودی
انباشته شدن فشارهای رواني تضعیفكننده عشق ،افزايش تدريجي خستگي و يکنواختي و جمع شدن رنجشهای كوچك ،به بروز
بيمیلي زناشويي كمك ميكنند؛ بيمیلي يكروند تدريجي است و بهندرت بهطور ناگهاني بروز ميكند .درواقع صمیمیت و عشق
بهتدريج رنگ ميبازد و به همراه آن احساس خستگي عمومي عارض ميشود .در بیشترين نوع آن ،اين بيمیلي باعث فروپاشي
رابطه ميشود .بيمیلي طبق تعريف ،ازپاافتادگي جسمي ،عاطفي و رواني است كه ناشي از عدم تناسب مزمن بین انتظارات و واقعیت
است (ديناری.)0911 ،
گاهي همسران در ارتباط ناكارآمد هستند و احتیاج به يادگیری مهارتهايي در جهت ابراز عواطف با حل مؤثر مشکالت دارند.
اگرچه تعامالت ناسازگارانه ممکن است ناشي از كمبود مهارت باشد ،اما در بسیاری موارد اتفاق میافتد كه همسران از عدم ارضای
نیازهای خود ناامید شدهاند .مثالً زنوشوهری كه میل به صمیمیت دارد و اين میل او ارضا نميگردد ،در طول زمان ممکن است
بهگونهای ضعیف رفتار كند .اين رفتار مشکلساز ارتباط ،كمبود مهارت نیست ،بلکه پاسخ ناسازگارانهای به نیازهای شخصیتي
برآورده نشده ميباشد .همسراني كه تمايل دارند به يك رفتار منفي از طريق رفتار منفي و به همین شکل به رفتار مثبت پاسخ دهند
در اين نتیجه قرار ميگیرند ،بدون توجه به عواملي كه در شکل يا تعارضات اولیه سهیماند ،وقتي يك يا دو همسر از رابطه ناخرسند
ميشوند يك فرايند خود تداومي ايجاد ميشود كه تمايل به ادامه مشکل دارد .اين مسئله در جنبههای رفتاری شناختي احساس رخ
ميدهد (عارفي ،پارپايي و امیری .)0911 ،ازلحاظ رفتاری اين موضوع را ميتوان در مکالماتي مشاهده كرد كه شوهر يك حرف
منفي به همسرش مي زند و همسرش نیز بهگونهای منفي پاسخ ميدهد ،از نظر شناختي هنگاميكه زن احساس ميكند شوهرش
سرحال نیست ،تالش بیشتری به رفتار منفي ،اسنادهای منفي در مورد رفتار شوهرش ميكند .ازلحاظ احساس وقتي همسران با
همديگر بهصورت منفي رفتار ميكند ،به تفکر منفي در مورد هم ميرسند هركدام ممکن است يك برجستگي احساسي با عواطف
و احساسات منفي كمي نسبت به همسرش به وجود آورد .آنگاه اين احساسات منفي احتمال رفتار و شناخت منفي بعدی را زياد
ميكند .عالوه بر موارد باال به عوامل ديگری هم ميتوان اشارهكرده ،ازجمله باورها و احساسات غیرمنطقي در زمینههايي چون
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اهمیت ارتباط ،اهمیت خانواده ،دوستان و نقشهای جنسیتي ،رضايت را كاهش داد و تعارضات را افزايش ميدهد (عارفي ،مام
صالحي ،مرادی و ياراحمدی.)0911 ،
دراينباره ميتوان به پژوهشهای قاسمزاده ( )0916اشاره كرد كه در طي پژوهشي به بررسي تأثیر مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر
میزان سازگاری روانشناختي و بيمیلي زناشويي در افراد شركتكننده در كالسهای روانشناسي پیش از ازدواج شهرستان اصفهان
پرداخت .نتايج نشان دادكه تفاوت معنيداری بین دو گروه كنترل و آزمايش در اثر مداخله مهارت ارتباط مؤثر بین فردی در جنبههای
شناختي ،اجتماعي ،رفتاری ،عاطفي ،جنسي و بيمیلي زناشويي وجود دارد .مهدوی ( )0916در پژوهشي تحت عنوان «تأثیر مهارت
ارتباط مؤثر بین فردی بر بيمیلي زناشويي و بهداشت روان زوجهای شهر تهران» به اين نتیجه رسید كه مهارت ارتباط مؤثر بین
فردی موجب كاهش بيمیلي زناشويي و افزايش بهداشت رواني آنها شده است .باس )0101( 0در تحقیقي اثر مهارت ارتباط مؤثر
بین فردی بر بيمیلي زناشويي زوجین در آستانه طالق را موردبررسي قراردادند .نتايج اين پژوهش نشان داد كه بین مهارت ارتباط
مؤثر بین فردی در زوجین و رضايت زناشويي آنان و كاهش درخواست طالق رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .شیلینگ و
باكوم ،برنت و راگلند )0101( 0در يك مطالعه ی طولي  91زن و  91مرد را مطالعه نمودند ،اين زوج ها در برنامهی آموزش ارتباط
 PREPشركت كرده بودند ،نتايج نشان داد نمرات پس از آزمون مردان نسبت به نمرات پیشآزمون آنها در ارتباطات منفي كاهش
داشته و خطر پیش روی مشکالت زناشويي در آنان كاهشيافته و سطح صمیمت در آنان افزايشيافته است .هانسون و

لنبلند9

( )0101به زوجیني كه در تعامالت با هم مشکل داشته ،عاليم روانپزشکي نشان ميداده و از زندگي زناشويي خود راضي نبودهاند،
مهارت ارتباط مؤثر بین فردی را آموزش دادند .نتايج نشان داد كه اين مهارت ارتباط مؤثر بین فردی باعث بهبود ويژهای در روابط
زوجین و توانايي كنار آمدن با مشکالت و بهداشت رواني آنها شده است.
يکي از علل مشکالت زناشويي ،عدم مهارتهای ارتباطي زوجین با يکديگر ميباشد؛ ارتباط سراسر زندگي انسان را در برگرفته
است .زندگي با شروع ارتباط آغاز ميشود و با قطع آن پايان مييابد .انسان در دامان ارتباط متولد ميشود و نیازهايش را از هر نوعي
كه باشد برطرف ميكند .به كمك ارتباط زنده ميماند ،رشد ميكند و تکامل مييابد ،سعادت و خوشبختي انسان تا حد زيادی به
چگونگي ارتباط او با ديگران بستگي دارد .ارتباط انتخاب خوب پیام و بیان خردمندانه خويش است .ارتباط دارای ابعاد و ويژگيهای
است .اولین ويژگي ارتباط ،فراهم آوردن اطالعات برای ديگران دربارهی قصد شخص است .اين ويژگي را بعضي مؤلفان هدفمندی
نامیدهاند (كلي و كانلي .)0101،0قاسمزاده ( )0916در طي پژوهشي به بررسي تأثیر مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر میزان سازگاری
روانشناختي و بيمیلي زناشويي در افراد شركتكننده در كالسهای روانشناسي پیش از ازدواج شهرستان اصفهان پرداخت .نتايج
نشان دادكه تفاوت معنيداری بین دو گروه كنترل و آزمايش در اثر مداخله مهارت ارتباط مؤثر بین فردی در جنبههای شناختي،
اجتماعي ،رفتاری ،عاطفي ،جنسي و بيمیلي زناشويي وجود دارد .مهدوی ( )0916در پژوهشي تحت عنوان «تأثیر مهارت ارتباط
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مؤثر بین فردی بر بيمیلي زناشويي و بهداشت روان زوجهای شهر تهران» به اين نتیجه رسید كه مهارت ارتباط مؤثر بین فردی
بيمیلي زناشويي و بهداشت رواني آنها شده است .پاينز )0101( 0در پژوهشي كه بر روی  006زوج انجام داد ،نشان داد كه يك
تفاوت عمده بین زناني كه احساس بيمیلي زناشويي و يأس شديد از زندگي زناشويي و زناني كه بيمیلي زناشويي خفیف داشتند،
تفاوت در كیفیت زندگي آنها است .زوجهای خوشبخت اظهار ميكردند كه تمام وقت با هم صحبت ميكردند و ميتوانند راجع
به همهچیز با هم حرف بزنند و صمیمیت بیشتری را با همسر خوددارند .باس )0101( 0در پژوهشي اثر مهارت ارتباط مؤثر بین
فردی بر بيمیلي زناشويي زوجین در آستانه طالق را موردبررسي قراردادند .نتايج اين پژوهش نشان داد كه بین مهارت ارتباط مؤثر
بین فردی در زوجین و رضايت زناشويي آنان و كاهش درخواست طالق رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .دومین ويژگي مهم
ارتباط تعريف نوع رابطه است چنانکه روابط میان همسران بهوسیلهی پیامهای دستوری تعريف ميشوند .اين پیامها سیستمي از
قوانین آشکار و ناآشکار را در طول زمان تشکیل ميدهند كه چگونگي ارتباط میان زن و شوهر را مشخص ميكند .ويژگي سوم
ارتباط ،چندبعدی بودن آن است ،به اين معنا كه ارتباط در دو سطح مجزا اما مرتبط به همكالمي و غیركالمي روی ميدهد .سطح
كالمي مربوط به محتوای ارتباط است ،درحاليكه سطح غیركالمي وظیفهی كیفیتبخشي به سطح كالمي را بر عهده دارد .طبق نظر
كرو و رايدلي )0101( 9در يك ارتباط رويارويي دونفره هفت درصد مفاهیم احساسات توسط پیامهای گفتاری ،سيوهشت در صد
در قالب حالتهای آوايي و پنجاهوپنج درصد توسط نگاه ،حالتهای صورت و ژستهای بدني منتقل ميشود .زماني كه محتوا و
جنبهی كیفیت ارتباط ناهماهنگ باشند ،همیشه اليهی غیركالمي مؤثرتر است .هدف اصلي ازدواج ارتباط است ،ارتباط به زن و
شوهر اين امکان را ميدهد كه با يکديگر به بحث و تبادلنظر بپردازند و از نیازهای هم آگاهي يابند ،روابط زوجین درواقع باهدف
ارضای تمام سطوح نیازها صورت ميگیرد .به همین دلیل است كه شايعترين مشکلي كه توسط زوجین ناراضي مطرح ميشود ،عدم
موفقیت در برقراری رابطه است .اگرچه دشواریهای ارتباطي تنها علت تعارضات زناشويي نیست بااينحال مشخصكنندهی روابط
آشفته است و به نظر ميرسد مشکالت موجود را تشديد ميكند ،آشفتگي مداوم در روابط غالباً به گامهايي برای طالق و جدايي
ميانجامد (كوردك .)0101،0لذا با توجه به پیشینه پژوهش و افزايش بيمیلي زناشويي ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سؤال
است كه آيا مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر كاهش بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار تأثیر دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف كاربردی و شیوه اجرا نیمه آزمايشي و از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل است.
جامعه آماری در اين پژوهش شامل كلیه زنان دارای همسر ناسازگار مراجعهكننده به مركز اورژانس اجتماعي بهزيستي شهر خرمآباد
در سهماهه آخر سال  0911ميباشد كه در اين سه ماه از میان كلیه مراجعهكنندگان ،تعداد  79نفر مراجعهكننده به اورژانس اجتماعي
كساني بودند كه دارای مشکالت زناشويي و همچنین دارای پرونده زير نظر روانشناس مركز بودند .از بین جامعه آماری 01 ،نفر با
1

Pinez
Bass
3
Crowe & Riedley
4 Kurdek
2
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استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند كه شرايط الزم جهت همکاری با اين پژوهش را دارا بودند و بر اساس آزمون
سنجش ناسازگاری و تشخیص مشاور و روانشناس برگزيده و در دو گروه آزمايشي و كنترل (در هر گروه  01نفر گروه آزمايش و
 01نفر گروه كنترل) انتخاب شدند .پس از انتخاب نمونه ،پرسشنامه را همزمان در اختیار آزمودنيها قرار داده و توضیحات پیرامون
پژوهش و نحوه پاسخگويي به سؤاالت از آزمودنيها خواسته شد تا باكمال دقت پرسشنامه را تکمیل كند .در اين پژوهش نیمه
آزمايشي از پیشآزمون و پسآزمون برای دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شد .مداخلهای آزمايشي (مهارت ارتباط مؤثر بین فردی)
روی زنان دارای همسر ناسازگار گروه آزمايشي اجرا شد و اين در حالي است كه زنان دارای همسر ناسازگار گروه كنترل هیچ نوع
مداخله درماني دريافت نکردند .جلسات معناداری بهصورت آموزش عملي بود و در هشت جلسه  11دقیقهای و هفتهای دو جلسه
برگزار شد .برنامهريزی جلسات بهگونهای است كه  91دقیقه ابتدايي جلسه به ارائه مطلب خاص جلسه مربوطه اختصاصيافته و
 11دقیقه باقيمانده بهصورت بحث گروهي پیرامون مسئله اعضای گروه در رابطه با مطالب آموزشي ارائه ميشود و نیز اجرای فن
های خاص اين رويکرد ميباشد .معیار ورود و خروج آزمودنيها كساني بودند كه متأهل بود و در سطح شهر خرمآباد بهصورت
تصادفي گزينش و بر اساس آزمون سنجش ناسازگاری و تشخیصي مشاور و روانشناس انتخاب شدند و همچنین بهصورت كامالً
داوطلبانه و اختیاری تمايل به پاسخ دادن به پرسشنامههای پژوهش را داشتند.
ابزار پژوهش
 )1پرسشنامه بیميلی زناشویی :مقیاس بيمیلي زناشويي يك ابزار خود سنجي است كه توسط پاينز ( )0111باهدف اندازهگیری
درجه بيمیلي زناشويي در بین زوجین ساخته شد .اين پرسشنامه شامل  00ماده است كه سه مؤلفهی از پا افتادگي جسمي (خستگي،
سستي و اختالل خواب) ،از پا افتادگي عاطفي (افسردگي ،ناامیدی و در دام افتادن) و از پا افتادگي رواني (بيارزشي ،سرخوردگي
و خشم نسبت به همسر) را ميسنجد 07.ماده آن شامل عبارتهای منفي مانند خستگي ،ناراحتي و بيارزش بودن و  0ماده آن شامل
عبارات مثبت مانند خوشحال و پرانرژی بودن است .نمرهگذاری اين مقیاس در يك مقیاس  7درجهای لیکرت در دامنهای بین
(0هرگز) تا ( 7همیشه) ميباشد كه آزمودني تعداد دفعات اتفاق افتاده موارد مطرحشده در رابطهی زناشويي خود را مشخص ميسازد.
نمرهگذاری  0ماده نیز بهصورت معکوس انجام ميشود .برای به دست آوردن نمره بيمیلي زناشويي فرد مجموع نمره بهدستآمده
از  00سؤال مقیاس را بر عدد  00تقسیم كرده حاكي از میزان بيمیلي زناشويي فرد است كه نمره باالتر آزمودني در اين مقیاس نشانه
بيمیلي بیشتر ميباشد .ضريب پايايي مقیاس با روش بازآزمايي در يك دورهی يكماهه برابر  1/71محاسبه شد .همچنین پايايي اين
مقیاس با استفاده از روش آلفای كرونباخ در دامنهای بین  1/10تا  1/19محاسبهشده است (پاينز0116 ،؛ به نقل از شاداب.)0916 ،
در پژوهشهای ديگر نیز ضريب پايايي مقیاس با روش آلفای كرونباخ در دامنهای بین  1/60تا  1/11محاسبهشده است .روايي اين
مقیاس بهوسیلهی محاسبه همبستگي با ويژگيهای ارتباطي مثبت مانند نظر مثبت در مورد يك رابطه ،كیفیت مکالمه ،احساس امنیت،
خودشکوفايي ،احساس هدفمندی ،كشش و جاذبه عاطفي نسبت به همسر و كیفیت رابطهی جنسي با همسر ،بهطور معنيداری
گزارششده است .اين مقیاس بهصورت موفقیتآمیزی در مطالعات مختلف در كشورهای نروژ ،مجارستان ،فنالند ،اسپانیا ،پرتغال
و مکزيك مورداستفاده قرارگرفته است (پاينز و نانز ،0119 ،لیز و لیز0110 ،؛ به نقل از نويدی .)0917 ،نعیم ( )0917در پژوهش
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خود پايايي اين مقیاس را با استفاده از روش آلفای كرونباخ و تنصیف به ترتیب  1/64و  1/60محاسبه نموده است .جهت
تجزيهوتحلیل دادههای آماری از شاخصها و روشهای آمار توصیفي شامل :فراواني ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطي
شامل :آزمون تحلیل كوواريانس چندمتغیری و يك متغیری در سطح  1/14با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  09استفاده شد.
برای اجرای پژوهش محقق ابتدا با تعیین وقت قبلي برای جمعآوری اطالعات در مورد زنان دارای همسر ناسازگار به مراكز اورژانس
اجتماعي بهزيستي مراجعه كرده و مشخصات و محل سکونت آنها را تهیه و روش انتخاب حجم نمونه تحقیق روش نمونهگیری
در دسترس قرار گرفت .پس از انتخاب نمونه ،پرسشنامه را همزمان در اختیار آزمودنيها قرار داده و توضیحات پیرامون پژوهش و
نحوه پاسخگويي به سؤاالت از آزمودنيها خواسته شد تا باكمال دقت پرسشنامه را تکمیل كند .در اين پژوهش نیمه آزمايشي از
پیشآزمون و پسآزمون برای دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شد .مداخلهای آزمايشي (آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی)
روی زنان دارای همسر ناسازگار گروه آزمايشي اجرا شد و اين در حالي است كه زنان دارای همسر ناسازگار گروه كنترل هیچ نوع
مداخله آموزشي دريافت نکردند .جلسات معناداری بهصورت آموزش عملي ميباشد و در هشت جلسه  11دقیقهای و هفتهای دو
جلسه برگزار شد .برنامهريزی جلسات بهگونهای است كه  91دقیقه ابتدايي جلسه به ارائه مطلب خاص جلسه مربوطه اختصاصيافته
و  11دقیقه باقيمانده بهصورت بحث گروهي پیرامون مسئله اعضای گروه در رابطه با مطالب آموزشي ارائه ميشود و نیز اجرای فن
های خاص اين رويکرد ميباشد .در پايان جلسات گروهي ،از هر دو گروه آزمايش و كنترل پسآزمون به عمل آمد .پژوهشگر نتايج
حاصل از پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمايش و كنترل را مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
جدول  .1محتوای جلسات آموزش مهارت ارتباط مؤثر بين فردی
جلسه

هدف و محتوای جلسه

فنون و روشهای درماني

تکالیف

اول

آشنايي اعضاء با يکديگر – برقراری ارتباط

پاسخ به سؤاالت معروف آدلرين ها :من كي

تکلیف :يك تعريف واقعي از خود بنويسید و بگويید كداميك از

اولیه – اجرای پیشآزمون – تعريف خود

هستم؟ خود ايدئال من چیست؟ من دنیا را

ويژگيهای شما قابلتغییر است و كداميك قابلتغییر نیست؟ مالكهای

و خودآگاهي

چگونه ميبینم؟

ارزشمندی خود را چه ميدانید؟

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل سپس :بیان

اجرای يك گفتگوی  0نفره حرفهای پس از يك

تکلیف :يك موقعیت و يا يك مفهوم را در نظر بگیريد و بکوشید

اهمیت گفتگو و ويژگيهای يك گفتگوی

گفتگوی عادی با درنظرگرفتن كلیه جزئیات

منظورتان را حداقل با  4جمله متفاوت بیان كنید .در جمع دوستان يا

اثربخش

(ويژگيهای گوينده ،پیام ،ويژگيهای شنونده

اعضاء خانواده خود تصويری از چند شکل هندسي درهمتنیده را

و )...و تأثیر آن بر گفتگو

توضیح دهید و از آنها بخواهید تصوير موردنظر را طراحي كنند تا چه

دوم

اندازه در بیان منور خود موفق بودهايد؟
سوم

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل سپس:

گوش دادن فعال – پرهیز از قضاوت و نصیحت

تکلیف :به يکي از دوستان خود كه او را شنونده خوبي ميدانید فکر

آشنايي اعضا با گوش دادن فعال و زبان

– استفاده از فن كنار گذاشتن تمرين ذهني پاسخ

كنید ،كدام عادت يا عادتهای رفتاری او اين حس را در شما القاء

بدن و توضیحات كامل در اين خصوص

خودمان بهجای گوش دادن بهطرف مقابل

ميكند؟ سپس :به يکي از دوستان خود كه او را در هنر شنیدن ضعیف
ميدانید فکر كنید ،كدام عادت يا عادتهای رفتاری او اين حس را در
شما القاء ميكند؟
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چهارم

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل سپس :بیان

اجرای بازی آينه توسط  0نفر و بیان عملي

در گفتگويي دوستانه با اعضای خانواده يا دوستان خود از انعکاس

مفهوم انعکاس محتوا و احساسات و

انعکاس و تأثیرات آن و استفاده عملي از

محتوا و انعکاس احساسات و هماهنگي با زبان بدن استفاده كنید ،به نظر

تأثیرات آن درروند ارتباط -آشنايي با

مشوقهای جزئي در يك گفتگوی دونفره بین

شما اين مفاهیم تا چه اندازه در پیشبرد رابطه مؤثر ميباشد؟

مشوقهای جزئي

كلیه اعضاء

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل سپس:

آشنايي با فن استفاده از كلمات جادويي :چه،

در يك رابطه دوستانه با همسرتان ،در مورد يکي از تعارضات اخیر به

آشنايي با مفاهیم انواع سؤاالت باز پاسخ و

چگونه و كي؟ ارائه عملي از سؤاالتي كه نبايد

صحبت بنشینید و بهجای بیان افکارواحساسات خود ،با استفاده از

يا بسته پاسخ -سؤاالت مؤثر در پیشبرد

پرسیده شوند مثل سؤاالت محدودكننده و يا

سؤاالت باز پاسخ از وی بخواهید مشکل را توضیح دهد ،نتايج را با

رابطه و سؤاالتي كه نبايد پرسیده شوند.

حدسي.

دفعه قبل مقايسه كنید.

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل و بررسي

ابتدا تمركز و شناسايي احساسات منفي و افکار

تکلیف :به همسرتان فکر كنید و تمام عادتها و رفتارهای مناسب و

پیشرفتهای اعضاء گروه .سپس :بیان

غیرمنطقي -و استفاده از فن جايگزيني باورها و

نامناسب وی را به يادآوريد ،آيا شما وی را با همه خصوصیاتش

مفهوم پذيرش و پذيرش بيقیدوشرط –

انتظارات غیرمنطقي توسط باورها و انتظارات

پذيرفتهايد يا مدام قصد تغییر وی راداريد؟

چگونگي ابراز پذيرش

منطقي

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل سپس :بیان

تصويرسازی عقالني – عاطفي ،تمركز

تکلیف :به اتفاقات گذشته و اخیری كه برای خودتان و اطرافیانتان

شناسايي افکار منفي و نحوه جای گزيني

برشناسايي به موقع هیجانات ،باورها و افکار

رخداده است فکر كنید و ببینید بهجای جمالت گفتهشده ،درصورتيكه

آن با افکار مثبت و تمركز بر افکار مثبت

بهويژه افکار مثبت.

بر افکار مثبت تمركز كنید و از عملکرد هیجاني بپرهیزيد ،چه جمالت

ابتدا :مرور تکلیف جلسه قبل سپس :بیان

بیان هدفمندی و جهتگیری آدلرين ها و كاربرد

بیان خالصهای ازآنچه تاكنون گفتهشده است و رفع ابهامات و پاسخ به

اهمیت هدف در رابطه و تأثیر اهداف ما در

آن در عینيتر شدن رفتارها و حصول نتیجه-

سؤاالت حاضرين و اجرای پسآزمون.

پیشبرد رابطه و بیان اينکه هدف ما از

جستجوی معنای زندگي

پنجم

ششم

هفتم

فتح الهي مطلق و همکار

ديگری هم ميشد بیان كرد؟ نتايج را با هم مقايسه كنید.
هشتم

برقراری رابطه صمیمیت و عشق است نه
تعارض.

یافتهها
جدول .2ميانگين و انحراف معيار بیميلی زناشویی به تفکيک گروه و مرحله سنجش
پسآزمون

پیشآزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین
01/71 ± 0/01

متغیر پژوهش

گروه

تعداد

از پا افتادگي جسمي

آزمايش

01

04/00 ± 0/11

كنترل

01

06/06 ± 0/90

01/90 ± 0/09

آزمايش

01

1/11 ± 7/41

00/01 ± 0/14

كنترل

01

6/17 ± 1/60

4/01 ± 9/79

آزمايش

01

09/00 ± 9/00

04/91 ± 0/00

كنترل

01

04/09 ± 0/14

00/01 ± 1/70

آزمايش

01

96/19 ± 7/01

49/46 ± 1/01

كنترل

01

04/01 ± 6/99

06/07 ± 7/11

از پا افتادگي عاطفي
از پا افتادگي رواني
نمره كل بيمیلي زناشويي
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نتايج جدول شماره  0نشان ميدهد كه میانگین (و انحراف معیار) نمره كل متغیر بيمیلي زناشويي در افراد گروه آزمايش در مرحله
پسآزمون برابر با ( 96/19و  )7/01و در مرحله پیشآزمون برابر با ( 49/46و  )1/01ميباشد .در افراد گروه كنترل میانگین (و
انحراف معیار) اين متغیر در مرحله پیشآزمون برابر با ( 04/01و  )00/99و در مرحله پسآزمون برابر با ( 06/07و  )7/11ميباشد.
برای بررسییي نرمال بودن توزيع نمرات در تحلیل كوواريانس از آزمون شییاپیرو-ويلك و آزمون كولموگروف-اسییمیرنف اسییتفاده
ميشییود .ازآنجاييكه برای اسییتفاده از تحلیل كوواريانس بهعنوان يك آزمون پارامتريك اطالع از نرمال بودن اهمیت دارد ،لذا در
چنین مواقعي از آزمونهای فوق برای بررسي نرمال بودن توزيع نمرات استفاده ميگردد .در اين صورت است كه ميتوان به نتايج
تحلیل كوواريانس اطمینان نمود.
جدول  .3آزمون شاپيرو-ویلک و کولموگروف-اسميرنف برای طبيعی بودن توزیع نمرات
آزمون شاپیرو-ويلك

متغیر
بيمیلي زناشويي

آزمون كولموگروف-اسمیرنف

آماره

درجه آزادی

P-Value

آماره

درجه آزادی

P-Value

1/141

01

1/406

1/097

01

1/011

نتايج جدول شماره  9نشان ميدهد كه سطح معناداری در آزمونهای فوقالذكر از  1/14بزرگتر است ،لذا توزيع نمرات در متغیرهای
تحقیق طبیعي است ()P<1/14؛ بنابراين ،ازآنجاييكه توزيع نمرات نرمال است ،ميتوان از آزمون تحلیل كوواريانس در اين پژوهش
استفاده كرد.
جدول  .4نتایج آزمونهای چندمتغيره پسآزمون بیميلی زناشویی
نوع آزمون

مقدار

آزمون F

سطح معناداری

ضريب تأثیر

توان آماری

اثر پیاليي

1/011

0/496

1/110

1/111

1/100

المبدای ويلکز

1/690

0/496

1/110

1/111

1/100

اثر هتلینگ

1/019

0/496

1/110

1/111

1/100

بزرگترين ريشه روی

1/019

0/496

1/110

1/111

1/100

نتايج جدول شماره  0بیانگر آن است كه المبدای ويلکز ( P=1/110و  )F=0/496معنادار است .نتايج مؤيد آن است كه بین گروههای
آزمايش و كنترل ازلحاظ پسآزمون ابعاد بيمیلي زناشويي با كنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .براين اساس ميتوان
گفت كه تفاوت معناداری حداقل دريکي از متغیرهای وابسته يعني ابعاد بيمیلي زناشويي ايجادشده است و ضريب تأثیر نشان
ميدهد كه  11/1درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمايشي است.
جدول  .5نتایج اثرات بين آزمودنی کوواریانس چندمتغيره در پسآزمون ابعاد بیميلی زناشویی
مجموع مجذورات

df

آماره F

P-Value

ضريب تأثیر

توان آماری

از پا افتادگي جسمي

66/47

0

09/09

1/110

1/100

1/671

از پا افتادگي عاطفي

00/110

0

00/40

1/100

1/470

1/119

از پا افتادگي رواني

46/409

0

04/61

1/110

1/104

1/649

متغیرهای وابسته

نتايج تحلیل كوواريانس چندمتغیره (مانکوا) در جدول شماره  4ن شان ميدهد كه آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی (با كنترل
اثر پیشآزمون بهعنوان عامل همپراش روی پسآزمون) برافزايش هر يك از ابعاد بيمیلي زناشییويي شییامل از پا افتادگي جس یمي
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( P=1/110 ،F=09/09و  ،)Eta=1/100از پا اف تادگي عاطفي ( P=1/100 ،F=00/40و  )Eta=1/470و از پا اف تادگي رواني
( P=1/110 ،F=04/61و  )Eta=1/104در مرحله پسآزمون تأثیر معناداری داشته است؛ بنابراين فرضیه اول پژوهش مبني بر اينکه
«آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر كاهش ابعاد بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار تأثیر دارد» ،تأيید ميشود.
بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار
بود .نتايج مؤيد آن است كه بین گروههای آزمايش و كنترل ازلحاظ پسآزمون ابعاد بيمیلي زناشويي با كنترل پیشآزمون تفاوت
معناداری وجود دارد .براين اساس ميتوان گفت كه تفاوت معناداری حداقل دريکي از متغیرهای وابسته يعني ابعاد بيمیلي زناشويي
ايجادشده است و ضريب تأثیر نشان ميدهد كه  11/1درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمايشي است .نتیجه اين فرضیه
بانتايج تحقیقات قاسمزاده ( ،)0916مهدوی ( ،)0916پاينز ( ،)0101باس ( )0101و كرو و رايدلي )0101( 0همخواني و همسويي
دارد .در تبیین نتیجه اين نتايج مي توان گفت كه با توجه به اطالعات بهدستآمده از نتايج بررسيها درزمینهی عوامل روانشناختي
تأثیرگذار بر زندگي زناشويي ،پرداختن به عوامل خانوادگي و زناشويي زوجین زنان دارای همسر ناسازگار حائز اهمیت است.
خانواده يك نظام اجتماعي و از اركان جامعه بهنوعي كوچكترين سلول اجتماع ميباشد ،ارتباطات اعضاء خانواده ازجمله رابطه
زوجین باهم و كاهش میزان بيمیلي زناشوييشان نهتنها ميتواند زمینهساز ارضاء نیازها و رشد رواني زوجین و احساس خوشبختي
گردد بلکه در سايه رابطه سالم توأم با رضايت زوجین ،روبرو شدن با مشکالت و چالشهای زندگي ،آسانتر و فرزندان سالم و
مفید به حال اجتماع تربیت و تحويل جامعه داده ميشوند؛ بيمیلي زناشويي به علت ناكامي در عشق بروز ميكند و پاسخي است
در برابر مسائل وجودی انباشته شدن فشارهای رواني تضعیفكننده عشق .افزايش تدريجي خستگي و يکنواختي و جمع شدن
رنجشهای كوچك ،به بروز بيمیلي زناشويي كمك ميكنند؛ بيمیلي يكروند تدريجي است و بهندرت بهطور ناگهاني بروز ميكند.
درواقع صمیمیت و عشق بهتدريج رنگ ميبازد و به همراه آن احساس خستگي عمومي عارض ميشود .در بیشترين نوع آن ،اين
فرسودگي باعث فروپاشي رابطه ميشود .بيمیلي طبق تعريف ،ازپاافتادگي جسمي ،عاطفي و رواني است كه ناشي از عدم تناسب
مزمن بین انتظارات و واقعیت است (حمیدياني)0917 ،؛ بنابراين در صورت توجه به عوامل مؤثر بر دلزدگي زناشويي ميتوان انتظار
داشت كه با كاهش سطح دلزدگي زناشويي بسیاری از مشکالت رواني ،عاطفي و اجتماعي خانواده و در كل جامعه كاهش يابد؛
همچنین با كاهش سطح دلزدگي زناشويي و افزايش رضايت از زندگي ،افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالي و
خدمات اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی در حوزهی شغلي خود خواهند پرداخت و خانوادهها نیز از اين پیشرفت سود خواهند برد
(مالزاده .)0916 ،بزرگترين شادمانيها و عمیقترين احساس رضايت باطني در زندگي و بیشترين آرامش دروني انسان زماني
حاصل ميشود كه بتواند عضوی از يك خانواده خوشبخت باشد ،خانوادهای كه در آن عشق و مهر حکمفرمايي كند و همديگر را
دوست بدارند .جديت و تالشهای فوقالعاده و عملیات قهرمانانه و حتي پیشرفت و موفقیت در كارها هنگامي اسباب خشنودی
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خاطر ميگردد كه بتوان از آرامش كانون خانواده بهره و لذت برد و در شادماني و نشاط آن شريك شد .رابطه زناشويي بهعنوان
مهمترين و اساسيترين رابطه انسان توصیفشده است ،زيرا اين ساختار اولیه رابطه مستقیمي با بنا نهادن رابطه خانوادگي و تربیت
كردن نسل آينده فراهم ميسازد .روش ارتباط مؤثر بین فردی به علت برخورداری از فنون شناختي– رفتاری منجر به افزايش سطح
عملکرد و افزايش میزان تحمل در آزمودنيها گرديده و براين اساس میزان برانگیختگي افزوده در آنان را كاهش داده است .آموزش
مهارت ارتباط مؤثر بین فردی ،سازگاری زناشويي را در افراد بهبود بخشیده به اين معنا كه در آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی
سازگاری و رضايت زناشويي بین زوجین افزايش پیداكرده و توان افراد در كنترل و مديريت فرد بر رويدادهای زندگي افزايش
مييابد و براين اساس زمینه را برای ايفای هر چهبهتر نقش خود در رويدادهای حساس آماده ميسازد .از سوی ديگر امروزه عليرغم
ايجاد تغییرات عمیق فرهنگي و تغییر در شیوههای زندگي ،بسیاری از افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد تواناييهای الزم و
اساسي هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگي روزمره و مقتضیات آن آسیبپذير ساخته است .آموزش
مهارت ارتباط مؤثر بین فردی در جهت ارتقای تواناييهای رواني ی اجتماعي است و درنتیجه سالمت و كیفیت زندگي را تأمین
ميكند .با آموزش مهارتهای ارتباطي ،فرد قادر خواهد بود تا دانش ،ارزشها و نگرشهای خود را به تواناييهای بالفعل تبديل
كند .بدين معنا كه فرد بداند چهكاری بايد انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد .آموزش مهارتهای ارتباطي منجر به انگیزه در رفتار
سالم ميشود .همچنین بر احساس فرد از خود و ديگران و همچنین ادراك ديگران از وی مؤثر است .در ضمن منجر به افزايش
اعتمادبهنفس ميشود بنابراين بهطوركلي مي توان گفت كه منجر به بهبود بيمیلي زنان دارای همسر ناسازگار ميشود و در پیشگیری
از مشکالت روحي و رفتاری نقش مؤثری دارد .آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی و اجرای گامبهگام آنها به افراد كمك ميكند
و باعث ميشود كه استرس و تنشهای موجود در زندگي جمعي در میان مراجعان و كاركنان كاهش يابد .به استناد ناصری ()0916
مطالعات بسیاری در مورد تأثیر برنامه آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر ابعاد مختلف بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر
ناسازگار انجامگرفته و نتايج نشان داده است كه آموزش اين مهارت سبب افزايش عزتنفس ،بهبود مهارتهای اجتماعي و ارتباطات
بین فردی ،افزايش رفتارهای مثبت اجتماعي و سازگاری اجتماعي ،افزايش رضايت سیستم خانوادگي و سازگاری با خانواده ،افزايش
مهارت حل مسائل شخصي و بین فردی و افزايش مهارتهای مقابلهای شده است .بررسي ابعاد مختلف عملکرد جنسي زنان دارای
همسر ناسازگار از جهات مختلف مانند پیگیری پاسخ درماني ،میزان بازتواني بیمار ،تطابق با بیماری ،تطابق خانواده با بیماری مي
تواند در برنامه ريزی مناسب برای ارائه درمانها و خدمات در زمینه های مزبور مؤثر بوده و در جهت بازتواني هر چه بیشتر بیمار و
باالخره پیشگیری از عود اختالل و تخريب شخصیت بیمار و حفظ و ارتقای بهداشت روان خانواده وی بکار گرفته شود .ازآنجاييكه
جامعه آماری پژوهش زنان دارای همسر ناسازگار مراجعه كننده به اورژانس اجتماعي شهر خرم آباد بودند ،تعمیم يافته های پژوهش
به ساير جوامع مي بايست با احتیاط انجام گیرد .در اين پژوهش اثر پیگیری به دلیل بروز بیماری كرونا بررسي نشده است .همچنین
بر اساس نتايج پژوهش در زمینه آموزش مهارت ارتباط مؤثر بین فردی بر كاهش بيمیلي زناشويي زنان دارای همسر ناسازگار
مراجعه كننده به مراكز مشاوره ،پیشنهاد ميگردد كه مشاوران با تشکیل اين گونه دوره ها بهصورت منظم وتشکیل كالس ها و
آموزش های گروهي و شركت در چنین كارگاه هايي در جهت كاهش بي میلي زناشويي در زنان اقدام نمايند.
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