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مقدمه

خانواده با پیمان ازدواج پایهگراری ؤیشود و زن و شوهر ،ستون اصلی حییاتیترین نهیاد اجتمیا ،
یعنی خانواده را تشکیل ؤیدهند .هر قدر روابط ؤیان همهیران بهتیر ،سیالمتر و پرجاذبیهتر باشید،
زندگی شیرینتر و باصفاتر ؤیشود .سالؤت و اقتدار عاطفی و ؤنطقی خانواده در گرو برخیورداری
اعضا از بصیرت و نیز آگاهیهای الزم برای سازندگی و پیشگیری از درگیریها و کجرویها اسیت
(حسینی

 .)13۹1در حالی کیه ازدواج یکیی از شیایعترین روابیط اسیت اؤیا آؤارهیا نشیان ؤیدهید

نگهداری این رابطه بهیار ؤشکل است .در طول رشد این رابطه زوجها ؤمکن است با تعارضهیایی
ؤواجه شوند که ثبات ازدواج آنها را ؤیآزؤاید .ؤطاب با یاقتهها ،حدود یکسیوم ازدواجهیا در پینج
سال اول با شکهت ؤواجه ؤیشود .این یاقتهها نشان ؤیدهد نهبت قابل توجهی از ؤردم جاؤعه بیه
نوعی در خانواده خود در تعارض زناشویی درگیر شدهاند .این تعارضهای ناراحتکننیده ؤیتوانید
باعث بیثباتی در رابطه زناشویی شود و رابطه زناشویی را بهشدت تحت تأثیر قیرار دهید (کاظمیاان
شریعتی اسماعیلی و فرحبخش
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 .)13۹2تعارض زناشویی 1نوعی ققیدان تواقی ؤیداوم و ؤعنیادار بیین دو

همهر است که یکی از آنها ،آن را گیزارش ؤیکنید .ؤنظیور از ؤعنیاداربودن ،تیأثیر ایین ؤهیئله بیر

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │

عملکرد همهران و ؤنظور از ؤداوم ،اشاره به اختالقاتی است کیه بیه ؤیرور زؤیان از بیین نمییرود
(تهرانی فاتحیزاده باغبان و احمدی

 . )13۹1با اقزایش تعیارض در روابیط زوجیین ،ناسیازگاری اقیزایش

ؤییابد و نارضیایتی بیشیتری حاصیل ؤیشیود و همیین ؤشیکالت از ؤقیدؤات طیالق و جیدایی
ؤحهوب ؤیشود (یانگ 2و النگ .)1۹۹8 3،تعارض زوجین زؤیانی بیه وجیود ؤیآیید کیه همهیران در
همکاری و تصمیمات ؤشترکشان با هم اختالف پیدا ؤیکننید ،کیه ایین تفاوتهیا را ؤیتیوان روی

بهار و تابستان 13۹۶

پیوستاری از تعارض خفیف تا تعارض کاؤل طبقهبندی کرد (افخمی بهرامی و فاتحیزاده

.)138۶

بنابراین ،ؤیتوان ابعاد تعارضات را به تعارضات قیزیکی ،کالؤیی ،روانیی و جنهیی طبقهبنیدی
کرد .بخشی از تعارضات در ارتباط با عواؤل بیرونی و بخشی از آنهیا در ارتبیاط بیا عواؤیل درونیی
خانواده است  .البته ؤیان این دو عاؤل ارتباط ؤتقابیل وجیود دارد .در سیطح نهیاد خیانواده عواقیب
1. marital conflict
2. Yong, M. E.
3. Long, L. L.

تعارض بهوجودآؤده نهتنها گریبانگیر همه اعضای آن خانواده ؤیشود بلکیه خویشیان ،نزدیکیان و
آشنایان را هم تحت تأثیر قرار ؤیدهید .ایین تعارضیات ؤیتوانید ؤنجیر بیه ضیعیفشیدن روابیط
زناشویی ،ضعیف شدن سازگاری کودکان ،احتمال اقزایش تعارض بین والدین و قرزندان و نییز بیین
خویشاوندان شود .در سطح اجتماعی ،آثار و پیاؤدهای تعارضات شدید ؤیتواند بحرانسیاز شیود
(فخرایی و منصوریان

 .)138۶پژوهشها در زؤینه تأثیرات ؤخرب تعارضات زناشویی نشان ؤیدهد این

تعارضییات تییأثیرات زیییانآوری بییر سییالؤت جهییم ،روان و خییانواده دارد (فینچااام  .)2003 1نتییایج
تحقیقات ؤیلر 2،هالیهت 3،اولهون 4و لو )2013( 5نشان داد که زوجهیای دارای تعیارض زناشیویی
باال ،از نظر بهداشت روانی و سالؤتی در سطح ضعیفی ههتند .ؤحققان نشان دادهاند کیه تیأثیرات
ؤنفی تعارض در تعاؤالت زوجها ،با ؤییزان خشیونت و درگییری ؤیرتبط اسیت (بووکاواال ساوبین و
6

7

زدونیاک  .)200۵ 8این ارتباطات ؤخرب یا تعاؤالت ؤنفی بین زوجها ؤنجیر بیه کیاهش رضیایت در
رابطه و اقزایش احتمال طالق ؤیشود (آماتو 9و هاهمنماریو.)2007 10 ،
رویکردهای ؤختلفی در زؤینه کیاهش تعارضیات زناشیویی وجیود دارد کیه ؤحققیان در طیول
سالها بیه دنبیال سینجش و اعتبیار و کیارایی آنهیا بودهانید .در ؤییان درؤانهیای جدیید ،یکیی از
رویکردهای ؤطرح ،درؤانهای دینی و ؤعنوی است .بیه نظیر ؤیرسید نیون ایمیان بیه خداونید و
شخصیت ،کاهش رقتارهای نابهنجار و اقزایش سالؤت روانیی اقیراد بیر عهیده دارد ،بایید از آن در
قرآیند کاهش نابهنجاریهای رقتاری سود جهت (طیبی

 .)13۹۵دین اسالم به عنوان ؤکتبی جیاؤع،

آؤوزههای قراوانی را برای ابعاد ؤختلف زندگی بشر قراهم کرده است که بخشی از ایین آؤوزههیا بیه
صورت ویژه و دقی به حوزه خانواده ؤربوط ؤیشود .پیاؤبر اسالم و اؤاؤان برای تبادلهیایی کیه در
1. Fincham, F.
2. Miller, R. B.
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4. Olsen, J.
5. Law, D.
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8. Zdaniuk, B.
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10. Hohmann-Marriot, B.
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پییریرش باورهییای ؤییرهبی نقییش تعیینکننییدهای در حییل تعارضهییای درونییی ،یکپارنهسییازی

11۹

خانواده ؤطرح است و نحوه تعاؤالتی کیه اعضیای خیانواده بیرای برخوردارشیدن از زنیدگی سیالم
ؤیتوانند داشته باشند دستورها و رهنمودهایی عرضه کردهاند که بر اساس تفاوتهای طبیعیی زن و
ؤرد و وظایف و نقشهیای ؤکمیل اسیت (نجوای یازدی

 .)138۵آنیان خیود بیرای حیریم خصوصیی

همهرانشان احترام قائل بودند ،شخصیت و اعتبار ؤعنوی آنان را ارج ؤینهادند و در اؤور ؤعنوی از
آنان کمک ؤیگرقتند (کلینی  137۹ج۶
(مجلسی  138۹ج101

ص ۴7۶و  ،)۴78و کمک به همهر را نشانه صداقت ؤیدانهتند

ص .)10۶آنها برای برقراری تعاؤل ،ایجاد اؤنیت ،ؤحبت و اعتمیاد در زوجهیا،

بلند سالمکردن (نهجالبالغه ح

مت  )2۵2را توصیه ؤیکردند و آن را باعث اقزایش ؤحبت ؤیدانهیتند.

انبیای الهی پاسخگو یی به نیازهای جنهی را لرت زندگی انهیان (آلعمارانف  )1۴و عبیادت ؤیداننید
(مجلسی  138۹ج100

ص )23۵و در ارضای نیازهای جنهی ،خودؤحوری و توجیهنکردن بیه نیازهیای

طرف ؤقابل را ؤوجب عراب ؤحهوب ؤیکنند (کلینی 137۹

ج ۵ص.)۴۹7

دین اسالم اساس زندگی زناشویی را بیر پاییه ؤحبیت و ؤیودت (رومف  )21ؤییان همهیران و رؤیز
سعادت زندگی زناشویی را در آراؤشدهی زوجها (اعرافف  )18۹به همدیگر ؤیداند .رعاییت حقیوق
ؤتقابل (بلرهف  )228عاؤلی ؤسثر در کاهش تعارضات و اختالقیات زوجیین از دییدگاه اسیالم اسیت.
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ؤهمترین وظیفه ؤیرد ،سرپرسیتی خیانواده و تیالش بیرای رقیاه آنهیا (بلارهف  ،)3۴رعاییت حیال زن،

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │

دوستداشتن و ؤهرورزی و ؤعاشرت نیکو (نساءف  )1۹با او است .ؤهمترین وظیفه زن هیم اطاعیت و
قرؤانبرداری ،حفظ عفت خود ،حفظ عفت شوهر (نساءف  )3۴و اخالق خوش است .عفو و گرشیت
از ؤصادی

احهان و به تعبیر قرآن ؤحبوب خدا است (مصطووی

 .)138۵نرؤیی زبیان و بییان خیوش

(بلرهف  )83عاؤل اقزایش انس و صفا بین زوجها است (حسینی سده و فتحی آشاتیانی

 .)1388در رواییات

اسالؤی ،تندخویی را نکوهش ،و نرؤی و ؤالطفت را ستایش کردهاند و پیاؤبر اکرم ۹به دلیل نرؤی

بهار و تابستان 13۹۶

و ؤالطفت و نداشتن زبانی تند و پرخاشگر (آلعمارانف  )1۵۹ؤشمول سیتایش خداونید قیرار گرقیت.
بدگمانی زوجها به یکدیگر از عواؤل خانمانسوز و و یرانکننده خانواده است که بر اثیر آن آسیایش
روانی دو طرف به خطر ؤیاقتد و خداوند اقراد را (حجرا،ف  )12بهشدت از آن نهی کرده اسیت (ماائمی

امیری .)1373
ُ
در جاؤعه اسالؤی ،با در نظر گرقتن بعد ؤعنوی شخصیت انهیان و سیاختار وجیودی او کیه بیا
قوانین ههتی و اهداف الهی سازگار است ،لحاظکردن شیوهای از زندگی کیه ؤطیاب بیا قرؤانهیای
الهی و آیات و روایات باشد با توجه به و یژگیهای خاص قرهنگی جاؤعه بهیار ؤسثر و ضیروری بیه

نظر ؤیرسد .ننانچه خانواده بر پایه دستورهای دینی بنا شود و زن و شوهر اصیول و قرؤانهیایی را
که آیات و روایات توصیه کرده رعایت کنند ،ؤیتوانند در نهایت به آراؤش و سکینهای دسیت یابنید
که خداوند در ازدواج به ودیعه گراشته است (حیر،

.)1388

استفاده از تعالیم دینی در زندگی قردی و خانوادگی و ارتباط دین و روابط خانوادگی در سالهای
اخیر توجه پژوهشیگران داخلیی و خیارجی را بیه خیود جلیب کیرده اسیت .لینیدزی 1،کالیدرا 2و
تانکرسلی ،)200۹( 3دیویهون 4و جانگری ،)2012( 5ؤاهونی 6و کانو ،)201۴( 7الیهیون 8،بیوردت 9و
ویلکاکس ،)2010( 10قولر 11،قراسیت 12و بیور ،)201۵( 13دیویید 14و اسیتاقورد ،)201۵( 15روئیر 16و
والین  ،)201۵( 17برایتوایت 18،کالهون 19،اسپوت 20،دیکرسون 21،بیک 22،دوگیال 23،دپنهیام 24و
جونز ،)201۵( 25در پژوهشهای خود به این نتیجیه رسییدند کیه عمیل بیه باورهیای دینیی ؤوجیب
ؤشارکت کالؤی ،اقزایش شادکاؤی ،کاهش نشمگیر پرخاشگری کالؤی ،تعارضهیا و اختالقیات
زناشویی شده است .همچنین ،هر اندازه اقراد و خانوادهها رابطه عمی و قلبیی بیا خیدا و عمیل بیه
آؤوزههای دینی داشته باشند ،به همان نهبت ارتبیاط آنهیا بیا خیانواده و اطراقییان شیدیدتر اسیت و
حمایییت عییاطفی آنهییا از طییرف خییانواده و اطراقیییان بیشییتر اسییت .بییهعالوه ،ؤییرهب ،عییاؤلی
ؤحاقظتکننده در ازدواج تعیین شیده ،بیه طیوری کیه ارتبیاط ؤ بتیی بیا رضیایتمندی زناشیویی و
همچنین ،ارتباط قردی با خدا ،به طور غیرؤهتقیم و ارتباط ؤرهبی ؤشترک بین همهران ،به طور
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استحکام و ثبات زندگی خانوادگی دارد.
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ؤهتقیم و ؤ بت در بهبود کیفیت زندگی زناشویی آنیان نقیش دارد .قتیوحی بنیاب ،حهینینهیب و
هاشییمی ( ،)13۹0دانییش ( ،)138۹حمییید ،کییونکی و حیییاتبخش ؤالیییری ( ،)13۹1زادهییوش،
نشاطدوست ،کالنتیری ،رسیولزاده و طباطبیایی ( ،)13۹0عهیگری و صیفرزاده ( ،)13۹3ثنیاگویی،
جانبزرگی و ؤهدویان ( ،)13۹0قاسمی و اعتمادی ( ،)13۹۵یوسفزاده ،نیاؤنی ،گیلؤکیانی ،نجیف
نجفی ،ابراهیمیی ،ؤیدرس غیروی ( ،)13۹2ققیهیی ( ،)13۹2حهیینی زنید ،شیفیعآبادی و سیودانی
( ،)13۹1نریمانی ،پرزور ،عطادخت و عباسی ( ،)13۹۴در پژوهشهای خود نشان دادند کیه ؤشیاوره
اسالؤی با تأکید بر خودشناسی و اسیتفاده از ؤجموعیهای از آؤوزههیای اسیالؤی روش ؤداخلیهای
ؤییوثری ب یرای حییل اختالفهییای زناشییویی و اق یزایش سییازگاری در زوجهییای ناسییازگار اسییت؛
بدینصورت که هر گاه تعارض خانوادگی بر سر ؤوضوعی خاص شکل ؤیگیرد ،ؤیرهب ؤیتوانید
از طری ؤفاهیم ؤعنوی و ارزشهای ؤیرهبی ؤشیترک ،اختالفنظیر بیین زوجهیا را تعیدیل کنید.
همچن یین ،رواندرؤییانی شییناختیرقتییاری ؤییرهبؤحور بییه طییور ؤعن یاداری در بهبییود و کییاهش
تعارضهای زناشویی و نیز اقزایش رضایت از زندگی زوجین تأثیرگرار است .بهعالوه ،آؤوزشهای
جنهی توأم با آؤوزههای دینی ،باعث اقزایش سازگاری زناشویی کلیی ،تواقی و تجلیی عواطیف در
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زندگی زناشویی شد .ساالریقر ،یونهی ،شیریفینیا و غیروی ( ،)13۹2بیه ؤنظیور تیدوین ؤبیانی و
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ساختار ؤداخالت اسالؤی برای درؤان ؤشکالت زوجها پژوهشی انجام دادند .نتایج پژوهش نشان
داد زوجدرؤانی اسالؤی در پنج بخش ؤداخلههای شناختی ،عاطفی ،رقتاری ،ساختاری و ؤعنیوی
قابل عرضه است .سه بخش اول ،با دیدگاه زوجدرؤیانی شیناختیرقتاری ؤتنیاظر اسیت .در بخیش
ساختاری ،توزیع قدرت را ؤبتنی بر حقوق زوجیین و ؤرزهیای تعریفشیده بیر اسیاس آؤوزههیای
اسالؤی قرار ؤیدهد .در ؤداخلیههای ؤعنیوی ،توصییههای اسیالم در بیاب اعتقیادات ،اخیالق و
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عبادت اسالؤی ؤبنا قرار ؤیگیرد .رضیایی ،احمیدی ،اعتمیادی و رضیایی حهیینآبادی ( )13۹1در
پژوهشی به ؤنظور تعیین ؤیزان اثربخشی آؤوزش زوجدرؤانی اسالمؤحور بر تعهد زناشیویی نشیان
دادند که آؤوزش زوجدرؤانی اسالمؤحور ،تعهد زناشویی زوجین و ابعاد آن ،یعنی تعهد شخصیی،
اخالقییی و سییاختاری زوجییین را اقیزایش داده اسییت .رحمییان ؤهییدینژاد قوشییچی ،اسییماعیلی و
شفیعآبادی ( ،)13۹۵پژوهشی در زؤینیه تیأثیر زوجدرؤیان ِی ؤبتنیی بیر عواؤیل ؤشیترک بیا ؤحتیوای
آؤوزههای اسالؤی بر گفتوگوی ؤسثر زوجین انجام دادند .نتیایج پیژوهش نشیان داد زوجدرؤیانی

ؤبتنی بر عواؤل ؤشترک با ؤحتوای آؤوزههای اسالؤی گفتوگوی ؤسثر زوجین را بهبود داده اسیت و

این نتیجه لزوم توجه زوجدرؤانگران به عواؤل ؤشترک در زوجدرؤانی را نشان ؤیدهد.
با ؤروری بر پیشینه پژوهشهای انجامشده در زؤینه تعارضات زناشویی و ؤیرور ؤتیون و ؤنیابع
ؤوجود و ؤرتبط ؤشخ

ؤیشود که اگرنه برخیی پژوهشهیا بیه آؤیوزش ؤهارتهیایی در زؤینیه

زندگی زناشویی (هم در قالب عناوین روانشناسی و هیم در نیارنوب اسیالؤی) پرداختهانید ،در
بهیاری از آنها به جنبیههای قرهنگیی ،ؤیرهبی و بیوؤی توجیه نشیده اسیت ،در حیالی کیه باقیت
ً
قرهنگیؤرهبی که زوجین در آن زندگی ؤیکنند ؤیتواند در سبک زنیدگی آنهیا و ؤتعاقبیا رضیایت
آنها از زندگیشان تأثیرگرار باشد .با توجه به غنای تعالیم اسالؤی در زؤینههای ؤختلف زندگی و از
جمله زندگی زناشویی و با توجه به قرهن ایرانیاسالؤی ؤردم کشور ؤا ،هدف از پیژوهش حاضیر
بررسی اثربخشی آؤوزش آؤوزههای دینی بر تعارضات زناشویی است .بنیابراین ،بیه ؤنظیور تحقی
هدف ؤرکور ،این پرسش ؤطرح است که :آیا آؤوزش آؤوزههای دینی بر تعارضات زناشویی و ابعاد
آن تأثیر دارد؟
روش :جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جاؤعه آؤاری این پژوهش شاؤل کلیه زوجین ؤراجعهکننده به شعب شوراهای حیل اخیتالف شیهر
 20تا  ۴۵سال سن ،و قصد اداؤه زندگی با یکدیگر را داشتند .روش نمونهگیری در این پیژوهش بیه
شیوه نمونهگیری در دسترس بود .به این ؤنظور از کلیه زوجین ؤراجعهکننیده بیه ایین ؤراکیز کیه بیه
شرکت در این برناؤه هشتجلههای تمایل داشتند ،دعوت به عمل آؤد و به آنان پرسشناؤه تعارض
زناشویی داده شد .تعداد  21زوج داوطلب شدند که گفتوگویی کوتاه درباره ؤالکهای انتخیاب و
تبیین آنها برای حضور ؤنظم در جلهات و همچنین شناسایی و حرف اقرادی که ؤمکن بود در طول
جلهات ریزش داشته باشند انجام گرقت .دو زوج که شرایط الزم را نداشتند و سه زوج کیه احتمیال
ریزش آنها وجود داشت حرف شدند و در نهایت  1۶زوج پریرقته شدند که به روش تصادقی سیاده
در گروه آزؤایشی و گروه گواه گمارده شدند.
ابزار پژوهش

پرسشنامه تعارضات زناشویی :پرسشناؤه تعارضات زناشیویی ،ابیزاری  ۴2سیسالی اسیت کیه بیرای
سنجش تعارضات زن و شوهری ساخته شده است .این آزؤون را براتی و ثنایی ( )1383تهیه و تنظییم
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اهواز در سال  ۹۵-۹۴بود که حداقل دو سال از ازدواج آنها گرشته و دارای قرزند نییز بودنید و بیین
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کردند و هفت ُبعد از تعارضات زناشویی را ؤیسنجد که عبارتاند از :کیاهش همکیاری ،کیاهش
رابطه جنهی ،اقزایش واکنشهای هیجانی ،اقزایش جلب حمایت قرزندان ،اقزایش رابطه قیردی بیا
خویشاوندان خود ،کاهش رابطۀ خانوادگی با خویشاوندان همهر و دوستان ،و جداکردن اؤور ؤالی
از یکدیگر .ؤحتوای خردهؤقیاسهای پرسیشناؤیه بیه گونیهای تهییه شیده کیه بیا ؤتغییر ؤید نظیر
(تعارضات زناشویی) ارتباط نزدیک و ؤهتقیم دارد .برای هر سسال پنج گز ینه در نظر گرقتیه شیده و
به تناسب  1تا  ۵نمره به آنها اختصاص داده شده است .حداک ر نمر کل پرسشناؤه  210و حیداقل
آن  ۴2است .در این ابزار نمر بیشتر به ؤعنای تعارض بیشتر و نمر کمتر به ؤعنای رابطۀ بهتر است.
براتی و ثنایی ( )1383به ؤنظور ؤحاسبه پایایی و رواییی ،پرسیشناؤیه ؤیرکور را روی گروهیی 111

نفری ؤتشکل از  ۵3ؤرد و  ۵8زن که برای رقع تعارضات زناشویی خود به ؤراجع قضیایی و ؤراکیز
ؤشاوره ؤراجعه کرده بودند و همچنین یک گروه کنترل  108نفری از زوجهای عادی کیه ؤتشیکل از
 ۵3ؤرد و  ۵۵زن بودند اجرا کردند .ؤقایهه ؤیانگین دو گروه سیازگار و ناسیازگار در ؤیردان و زنیان
بیانگر وجود تفاوت ؤعناداری بین آنها بود کیه ؤیتوانید دال بیر قیدرت تمییز آزؤیون در تشیخی
زوجهای ؤتعارض از ناؤتعارض باشد .بهعالوه ،ؤیزان همبهیتگی هیر سیسال بیا نمیره کیل آزؤیون،
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ؤعناداری باالیی را نشان داده است.
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بشکار ( )138۶در تحقی خود ضرایب همهانی درونی آلفای کرونبا را برای ؤقیاس تعارضیات
زناشویی  0/۹۵و خردهؤقیاسهای آن به این صورت برآورد کرد :کیاهش همکیاری زوجهیا ،0/۹۵
کاهش رابطه جنهی  ،0/82اقزایش واکنشهای هیجانی  ،0/۹۵اقزایش جلب حمایت قرزند ،0/۹0
اقزایش رابطه شخصی با خویشاوندان خود  ،0/۹۵کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان
همهر  0/8۵و جداکردن اؤور ؤالی از یکدیگر  0/۹2بوده است .همچنین ،ضریب آلفای کرونبیا
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در پژوهش نظری ( )1388بر روی نمونیهای تصیادقی ؤتشیکل از  30زوج بیرای خیردهؤقیاسهیای
کاهش همکاری زوجها  ،0/۵۵کاهش رابطه جنهیی  ،0/۴۶اقیزایش واکنشهیای هیجیانی ،0/۵۴
اقزایش جلب حمایت قرزند  ،0/۶0اقزایش رابطه شخصیی بیا خویشیاوندان خیود  ،0/۶3کیاهش
رابطه خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همهر  0/۴7و جداکردن اؤور ؤالی از یکیدیگر  0/77بیه
دست آؤده است .در پژوهش حاضر ،ضرایب آلفیای کرونبیا ؤسلفیههای پرسیشناؤیه تعارضیات
زناشویی در ؤسلفههای کاهش همکیاری ،کیاهش روابیط جنهیی ،اقیزایش واکنشهیای هیجیانی،
اقزایش جلب حمایت قرزند ،جداکردن اؤور ؤالی ،کاهش روابط با خو یشاوندان همهیر و اقیزایش

رابطه با خویشاندان خود بهترتیب  0/7۹ ،0/71 ،0/۶۴ ،0/87 ،0/۶۹ ،0/7۴و  0/73به دست آؤده
است .همچنین ،نمره کل این پرسشناؤه  0/7۴به دست آؤد.
روش اجرای پژوهش

پس از قرارگرقتن تصادقی آزؤودنیها در گروه آزؤایشی و گروه گواه ،از همۀ زوجهیا پیشآزؤیون بیه
عمل آؤد .سپس اقراد گروه آزؤایشی در هشت جلهه  ۹0دقیقهای (هیر هفتیه ییک جلهیه) تحیت
آؤوزش آؤوزههای دینی قرار گرقتند و در گروه گواه در طول انجام پژوهش ؤداخلیهای اعمیال نشید.
ً
پس از اتمام آؤوزش به گروه آزؤایشی ،هر دو گروه ؤجددا پرسشناؤه تعارض زناشویی را به عنیوان
پسآزؤون تکمیل کردند .سپس آزؤون پیگیری یک ؤاه پس از اجرای پسآزؤون اجرا شد .دادههیای
حاصل با استفاده از نرماقزار  SPSSتحلیل گردید .ؤفاد این جلهات با بهرهگییری از ؤنیابع علمیی،
اعم از کتابها و ؤقاالت داخلی و خارجی درباره ؤوضو در دست پژوهش و همچنین آیات قیرآن
کریم و احادیث ائمه ،:تنظیم شد و استادان ؤربوط آن را تأیید کردند .خالصه ؤحتیوای جلهیات
آؤوزش به شرح زیر است:
جلسه اول :برقراری ارتباط و ؤعرقی اعضا ،بیان قواعید گیروه ،اهیداف و ؤعرقیی دوره آؤوزشیی،
جلسه دوم :آؤوزش ؤهارتهای ارتباط کالؤی و غیرکالؤی از دییدگاه اسیالم ،آشینایی بیا اصیول
ارتباط کالؤی و غیرکالؤی .نمونههایی از ؤحتوای این جلهه عبارتاند از :توجه به وضعیت ؤکیانی
و زؤانی و ؤوقعیتهای روانی برای گفتوگو با همهر با استناد به این حدیث اؤام علی ۷که «نباید
بییدون سیینجیدن ؤوقعیتهییا ،بییا همهییر سییخن گفییت» (تمیماای آماادی  13۶۶ج ۶ص)28۶؛ دوری از
صحبتکردن باعجله و بدون قکر و اجازهدادن به همهر برای اینکه در کمال آراؤش صیحبت کنید،
طب این سخن پیاؤبر ۹که «هر کس ؤیان صحبت برادر ؤهلمان خود بپرد و حرف او را قطع کند،
ؤ ل این است کیه صیورت او را ؤجیروح و خونآلیود کیرده اسیت» (حار عااملی  1۴0۹ج 8ص)۴72؛
آؤوزش شیو صحیح خوب گوشدادن هنگام گفتوگو با همهر که یکی از ؤهمترین عواؤیل ایجیاد
گفتوگوی حهنه و در نهایت ارتباط نیکو و باعث بهرهوری در زندگی است« :ؤن أحهن االسیتما
تعجل االنتفا

» (تمیمی آمدی  13۶۶ج۵

ص .)۴7۵تأکید بر شیو صحیح خوب گیوشدادن؛ یعنیی بیا

علم سخن بگویند و به هنگام گیوشدادن بیا توجیه و دقیت گیوش دهنید (تمیمای آمادی  13۶۶ج۴۴
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گرقتن تعهد از شرکتکنندگان برای حضور در جلهات ،ؤعرقی سرقصل جلهات.
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ص)۶03؛ زوجها ؤتوجه ؤیشوند که هنگام سخنگفتن یکی ،دیگری باید سیکوت اختییار کنید و بیا
نیزی بازی نکند و عواؤل ؤزاحم دیگر را نیز از بین ببرد؛ گشیادهرو یی و نرمخیو یی در ؤواجهیه بیا
أ
َ
َ َ أ َ أ
حاش ُیت ُه أیه َت ِد أم ِؤ أن ق أو ِؤ ِه ال َم َو َّد ُة؛
یکدیگر به هنگام صحبتکردن طب کالم اؤام علی« :۷و ؤن ت ِلن ِ
هر کس خوی نرم دارد ،از ؤحبت دائمی خویشاوندانش برخوردار خواهد بود» (مجلسی  138۹ج۴0
ص .)1۶3در روایات اسالؤی تندخویی ،نکوهش ،و نرؤی و ؤالطفت ،ستایش شیده اسیت و پییاؤبر
اکرم به دلیل نرؤی و ؤالطفت و نداشتن زبیانی تنید و پرخاشیگر (آل عمارانف  )1۵۹ؤشیمول سیتایش
خداوند قرار گرقته است؛ با ذهنیت خوب و ؤ بت اقدام به گفتوگو با همهر کنید .پییاؤبر اکیرم۹

قرؤودند « :ؤرد ؤسؤن نباید راجع به زن ؤسؤن ذهنیت بید پییدا کنید؛ اگیر از یکیی از و یژگیهیای او
خوشش نیاؤد به دیگر و یژگیهای خوب او توجه کند» (مشیری نیشابوری بیتاا ص 10۹ح )1۴۶۹؛ ابیراز
ؤحبت به یکدیگر در هنگام گفتوگو با استناد به کیالم پییاؤبر« :۹سیخن ؤیرد بیه همهیرش کیه
«دوستت دارم» هرگز از قلبش بیرون نخواهد رقت» (مجلسای  138۹ج 77ص .)1۶۶آؤوزش به زوجین
درباره پرهیز از شیوه گفتاری توهینآؤیز ،ؤهخره یا تحقیرکننده؛ زیرا استفاده از الفاظ تیوهینآؤیز در
12۶

روابط زناشویی قضای ارتباطی آنان را سرد و ؤنفی ؤیکند .به همین دلیل در ؤتون اسالؤی بیه زن و
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ؤرد توصیه شده است که حتی از الفاظی که کمترین اهانت را در بر دارد استفاده نکنند (نوری طبرسی
13۶۶

ج 1۴ص.)2۵2

جلسه سوم :آؤیوزش تعیاؤالت عیاطفی ،ؤحبیت و همیدلی (قهیم بهتیر نیازهیا و خواسیتهای
روانیییهیجییانی یکییدیگر و بیرانگیختن رقتارهییای خودجییوش ،صییادقانه ،ؤییرتبط و صییمیمانهتر در
دیگییری) .نمونییههایی از کییاربرد ؤهییارت همییدلی در س ییر ائمییه :عبارتانیید از :اقیزایش درک
ؤشکالت و دیدگاههای زوجها از نگاه یکدیگر با استناد به آیه  128سور توبه« :هر آینه پییاؤبری از
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خود شما بر شما ؤبعو شد .هر آنچه شما را رنج ؤیدهد بر او نیز گران ؤیآید»؛ زوجها باید آگیاه
شوند که یکدیگر را درک کنند و از ؤشکالت و گرقتاریهیای هیم بیاخبر باشیند و درصیدد رقیع آن
ُ ُ
َ ُ
َ
برآیند؛ و طب حدی ی از پیاؤبر اسالم ۹که ؤیقرؤایند« :ا َنما ُ
الموؤنون ِقیی تیراح ِم ِهم َو تعیاط ِف ِهم
ِ
َ َ َ
ُ
الج َهد الواحد ا َذا َ
َ
َ
َ
ضو َتداعی َل ُه ُ َ َ
اشتکی ُع ٌ
ید ِبیالحمی والهیهر؛ ؤسؤنیان در ؤقیام
ِبم ِنزل ِه
ِ
سایر الجه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رحمت و عطوقت به یکدیگر به ؤنزله یک جهدند .وقتی عضوی از جهد بیمار شود سایر اعضیای
آن همانند او تبداری و شببیداری دارند و در غم و ؤصیبت او شریکاند» (ممی  1383ج 1ص)13؛

ْ َ ْ
َ
آؤوزش همکاری بین زوجها در ؤنزل با استناد به آیه  2سور ؤائیدهَ ( :و َت َع َهاونوا َٱْهی الرهر َوالت ْق َهو ؛ و در

هر کار خیر و تقوا یکدیگر را یاری دهید) .لرا زن و شوهر آگاه ؤیشوند که همکاری بیا یکیدیگر و
تعاون در ؤنزل ؤوجب پویایی و نشاط ؤحیط خانواده ؤیشود؛ آؤوزههای دینی بیه گونیهای وظیایف
اعضای خانواده را تقهیم کرده است که همه خود را در برابیر آن ؤهیئول بداننید تیا خیانواده بتوانید
کارکردهای خود را به نحو بهتر و ؤسثرتری ایفا کند .اگرنه انجامدادن اؤور ؤنیزل بیه عنیوان واجیب
شرعی و قانونی بر عهده زن نیهت و حتی در ققه آؤده است« :ؤرد ح ندارد زن خود را به خیدؤت
خانه ؤجبور کند» (پاینده 1382

مسئله  )2۴1۴ولی از وظایف اخالقی زن ؤحهیوب ؤیشیود؛ نراکیه

این کار نقش اساسیی در شیادابی ،دوام و اسیتحکام خیانواده دارد و ؤیرد را بیه خیانواده دلگرمتیر و
اؤیدوارتر خواهد کرد .به همین دلیل زن باید به ارزش خیدؤت خیود در خانیه پیی ببیرد و هیچگیاه
نپندارد که زحمات و خدؤات روزؤره و تکراری او بیقایده و بیهوده اسیت کیه کهیی قیدردان آنهیا
نیهت .پیاؤبر اکرم ۹قرؤودند« :هر زنی در خانه شوهر به ؤنظور زیباسازی نشیمانداز ،نییزی را
جابهجا کند ،خداوند به او نظر رحمت اندازد و هر که ؤد نظر رحمیت خیدا باشید از عیراب او در
اؤان است» (حر عاملی  1۴0۹ج 21ص.)۴۵1
از سویی ،عالوه بر بیان ارزش خدؤت زن در ؤنزل ،ؤردان را نیز تشوی به کار در خانه و کمیک
ؤگر صدی یا شهید یا ؤردی که خداوند بخواهد خیر دنیا و آخرت را به او دهد؛ ؤردی نیهت که به
همهرش در خانه کمک کند ؤگر آنکه به تعداد ؤوهای بدنش ،عبیادت ییک سیال روزه بیا نمیاز در
شبهایش برای او پاداش قرار ؤیدهند و خداوند پاداش پییاؤبران صیبوری ؤاننید داوود ،یعقیوب و
عیهی را برای او قرار ؤیدهد» (نوری طبرسی  13۶۶ج13

ص .)۴8اؤیام صیادق ۷ؤیقرؤایید« :اؤییر

ؤسؤنان ۷هییزم و آب ؤییآورد و جیارو ؤیکیرد و قاطمیه آرد ؤیسیاخت و خمییر ؤیکیرد و نیان
ؤیپخت» (کلینی  137۹ج۵

ص .)8۶بنیابراین ،در هیر دوران ،بلکیه در هیر خیانواده ،همییاری زن و

شوهر ؤی تواند به تناسب زندگی آنها تنظیم شود و در خانواده ؤنهجم ،پویا و اعتدالگرا ،هر ییک از
اعضا در کارها و رقع سختیها و ؤشکالت با همدیگر ؤشارکت و همکاری دارند.
جلسه چهارم :بحث درباره نگونگی رقع اختالقات بین زن و شوهر و کاهشدادن کینه و کدورت
بین زوجین از دیدگاه اسیالم و ؤنیابع اسیالؤی ،پرهییز از خشیونت و سیختگیری علییه همهیر و
ً
روشهای ؤهار خشم .ؤعموال زوجین در هنگیام تعیارض دنیار برانگیختگیی هیجیانی ؤیشیوند.
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به همهر ؤیکنند .رسول اکرم ۹به اؤام علی ۷قرؤودند« :ای علی! خدؤت نمیکنید بیه خیانواده
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بنابراین ،اولین گام در حل تعارضها سعی در رسیدن بیه آراؤیش اسیت .بیر اسیاس ؤتیون اخیالق
اسالؤی ،توصیه ؤیشود زوجین برای نیل به آراؤش در ؤحلیی بنشیینند و تیا حیدی از هیم قاصیله
ً
بگیرند و در این وضعیت اصال سعی نکنند پیش هم بمانند .سپس الزم است زوجها ؤوقعیت کلیی
را تشخی

دهند .گاهی در خانواده ؤوقعیتهای اختالقی پیش ؤیآید که روابط اقیراد را از حالیت

دوستی و ؤحبت به حالت دشمنی و کشمکش ؤیکشاند .زنیدگی همیشیه سراسیر آراؤیش نیهیت.
خداوند به این حقیقت اشاره قرؤوده است« :ای کهانی که ایمیان آوردهایید ،در حقیقیت برخیی از
همهران شما و قرزندان شما دشمن شمایند ،از آنان بر حرر باشیید و اگیر ببخشیایید و درگرریید و
بیاؤرزید ،بهراستی خدا آؤرزنده ؤهربان است» (تغاابنف  .)1۴بر اسیاس ایین آییه ،قیرد ؤیسؤن پیس از
تشخی

ؤوقعیت اختالقی در پرتو اعتقاد به خدا به اجری که خداوند در پرتو بخشیش وعیده داده،

یقین پیدا ؤیکند .در پرتو همین عفو ،آنجا که قضای خانواده ؤتشینج ؤیشیود ،زوجیین بیر ؤبنیای
ایمان به خدا با یکدیگر رابطه برقرار کرده و ؤوقعیت اختالقی را کنترل ؤیکنند؛ لیرا وقتیی یکیی از
زوجین بخواهد ؤایۀ تضعیف ایمان دیگری شود ،خداوند به او اجاز انتقام نمیدهد.
در تعالیم اسالؤی ،گاهی الگوهای ارتباطی زوجین ؤتعیارض بیه نشیم ؤیخیورد کیه یکیی از
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طرقین ،ؤوقعیت تعارضی ایجاد کرده ،در حالی که دیگری نهتنها تمایل بیه وجیود ننیین ؤیوقعیتی
ندارد بلکه سعی در بهبود اوضا دارد .ننین الگویی در کالم پیاؤبر ۹ؤشاهده ؤیشود؛ آنجیا کیه
به صبر و سازش زن در برابر بداخالقی ؤرد اشاره ؤیقرؤایند و وعد ثیواب همهیر قرعیون را بیه او
ؤیدهند (حر عاملی  1۴0۹ج1۴

ص .)12۴گاهی نیز زن در برابر خشیم همهیر نیهتنها واکینش ؤتقابیل

بروز نمیدهد ،بلکه با واکنش عکس به صورت ابراز عالقه سیعی در ادار ؤوقعییت تعارضیی دارد.
ننین زنانی در کالم اؤام صادق ۷بهترین زنان ؤعرقیی شیدهاند (صادو،

 1۴1۶ج 3ص .)38۹گیاهی
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خصلت سازشگری زوجین در برابر یکدیگر با نادیدهگرقتن رقتار بد طرف ؤقابل ظهور ؤییابید .در
نظر داشتن اصل تغاقل در روابط زناشویی و عمل بر اساس آن باعث آسانشدن سختیهای زنیدگی
ؤیشود .ننانچه در روایت است« :هر کس از بهیاری اؤور نشمپوشی نکند ،زندگی بر او سیخت
ؤیشود» .یکی از روشهای کاهش اختالقات و واکنشهای هیجانی در روابط زوجهیا ،بخشیایش
است .قرد ؤسؤن بر اساس اعتقاد راسخ به خداوند و ؤلزمدانهتن خود به ؤرعیداشتن اواؤر و نواهی
َ
الهی ،قرؤان خدا ؤبنی بر نیکیکردن به جای بدی همهر را سرلوحۀ عمل قرار ؤیدهدَ ( :و له ت ْس َهتو
َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ
ْ
کأنه َولی َحمیم؛ و نیکی با بدی یکهان
السیئن ْادف ْع بالتی هی أحسن فِ ا ال بینک و بینه ٱدوة
ال َح َس َنن َو ل

نیهت .پس تو بدیهای ؤردم را با بهترین عکسالعمل دقع کن تا آن کهی که بیین تیو و او دشیمنی
ههت ،ننان شود که گویی دوستی ؤهربان اسیت) (فصالتف  .)3۴ثمیر نیکیی در برابیر بیدی ایجیاد
ؤحبت و عالقۀ واقعی بین زوجین است .با ننین دیدگاهی قیردی کیه در ؤعیرض رقتیار ناؤناسیب
همهر قرار گرقته با خوشبینی رقتار ناؤناسب او را در اثر ناؤالیمات و گرقتاریهای روزؤر زنیدگی
تفهیر ؤیکند و راحتتر ؤیتواند عفو و گرشت را سرلوحۀ رقتار با همهر قرار دهد.
الگوی ؤقابلۀ برتر که در ادبیات دین از آن با عنوان «عفو» یاد ؤیشود ،بهترین نو واکنش است.
اگر در برابر بدی ،گرشت صورت گیرد ،پاداش آن با خداونید اسیت (شاوریف  .)۴0آؤیوزش ؤهیارت
خودآرامسازی ،ؤهار و ؤدیریت خشم بر اساس سیه شییو شیناختی (قبیل از شیدتیاقتن خشیم و
زائلشدن قیدرت تفکیر ،بیا ؤراجعیه بیه بیاطن خیود و ییادآوری پیاؤیدهای تلیخ طغییان خشیم و
عبرتگرقتن از آنها و یادآوری نکات ؤ بت قروخوردن خشم ،ؤوجب آراؤش روحی و روانیی خیود
شوند) ،عاطفی (شیوههای عاطفی عبارتاند از :تهییج عاطفی و تحرییک هیجیانی اقیراد بیه تیرک
پرخاشگری .این کار ،از طری نهی آنان از خشم و رقتارهای خشونتبار و توصیه به اؤیوری کیه در
جهت ؤخالف و ضدپرخاشیگری ههیتند ،ؤ یل شیکیبایی و قروخیوردن خشیم و گفیتوگو دنبیال
ؤیشود) و شیو رقتاری (ؤ ل وضوگرقتن ،تغییر ؤکان و حالت).
اسالؤی و آشنایی با دییدگاه اسیالم در زؤینیه روابیط جنهیی زوجیین؛ اهمییت لیزوم رابطیۀ جنهیی در
آؤوزههای دینی؛ «ؤباشرت» (بلرهف  )187به ؤعنای تماس بدنی و پوسیتی دو نفیر؛ «لبیاسبودن بیرای هیم»
(بلرهف  ،)187به ؤعنای انوا لرت جنهی زن و ؤیرد از هیم؛ تحصییل آراؤیش روانیی و سیکون قلبیی زن و
شوهر در سایۀ برقراری روابط عاطفی و جنهی (رومف )21؛ بییان وظیایف زن و شیوهر در کیارکرد جنهیی؛
برخی از وظایف الزاؤی ؤرد در روایات عبارتاند از :آراستن ،خوشبوکردن و پوشیدن لباس خیوب بیرای
همهر ،آؤیزش هنگام تمایل همهر ،پرهیز از آؤیزش با همهر در حضیور کیودک ،آؤیادهکردن زن قبیل از
آؤیزش (تعجیلنکردن و خودداری از رقتار خشین و غیرانهیانی) (حار عااملی  13۹1ج 7ص .)8زن نییز الزم
است برای شوهر ،بهترین لباسها ،بهتیرین عطرهیا و بهتیرین آرایشهیا را اسیتفاده کنید (هماان ج ،)1۴در
ؤوقعیتهای ؤناسب با شوهر همراهی کند و به وی بیاعتنایی نکنید (کلینای  137۹ج ۵ص .)۵07هیر گونیه
حیا و خودداری حین روابط جنهی را کنار بگرارد و همیۀ نیازهیای جنهیی ؤیرد را در نیارنوب قیوانین
شرعی تأؤین کند (مجلسی  138۹ج 103ص .)13۹برای رقیع اقهیردگی و حصیول شیادؤانی و برطرفشیدن
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جلسه پنجم :بیان اهمیت روابط جنهی زوجین از دیدگاه آیات و روایات؛ آؤوزش ؤهارتهیای جنهیی

12۹

سهتی و تحریکناپریری نیز روابط جنهی ؤسثر است (نوری طبرسی  13۶۶ج 1۴ص .)1۶توجه زن و ؤیرد بیه
این نکات و رعایت آنها ،روابط جنهی را برای هیر دو لیرتبخش ؤیکنید .در غییر ایین صیورت ،بیروز

ّ
عک  137۵ص.)۴1۶-۴13
ؤشکالت روانی و سازشی اجتنابناپریر است (

جلسه ششم :ابتدا بحث درباره نقش خانواده اصلی در زنیدگی زوجهیا و لیزوم ارتبیاط ؤنطقیی و
ؤحدود با آنها بنا بر آؤوزههای دینی؛ سپس بحث درباره لزوم رازداری و شیکایتنکردن از یکیدیگر
به خانوادهها و حفظ ؤرزهای زناشویی .اؤام علی ۷ؤیقرؤاید« :ای ؤردم! هیچ کس هرنند توانگر
باشد ،از خویشان خویش و حمایت و دقا آنان با دست یا زبان بینیاز نیهت ،و آنیان بییش از هیر
کس هوای او را دارند و پشتیبان و غمخیوار و ییاور اوینید و آنگیاه کیه ؤشیکلی بیرای او پییش آیید
ؤهربانتریناند» (نهجالبالغه

وطبه  .)23آگاهسازی زوجها ؤبنیی بیر اینکیه خوشبرخیوردی ،لبخنید،

رقتار نرم و ؤتواضعانه ،ارتباط کالؤی با ؤحتوای خوب ،اعالم ؤحبت و حمایت و پرهیز از درشیتی،
از جمله رقتارهای ؤطلوب در صلهرحم است و باالتر از آن خودکنترلی قرد است تا خویشاوندان او
به هیچ وجه اذیت نشوند .بحث درباره ؤتمایزشدن از خانواده از لحاظ عاطفی و ؤالی و تیأثیرات آن
در بهداشت روانی زوجها و جلوگیری از اختالقات خانوادگی و پرهیز از شیکایت طبی حیدی ی از
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احدی از آقریدگان خداوند گله و شکایت کند؛ نه (خویشان) نزدییک باشید ییا (خویشیان) دور»
َُ
(نوری طبرسی  13۶۶ج 1۴ص )2۴2و نیز ؤیقرؤایند« :و انی ُْلبغ ُض َ
الم َر َأ َة َت ُ
خر ُج ِؤن بیتها ،تج ُّر ذیلها،
ِ
ِ
َ
تشکو زوجها؛ بیگمان ،ؤن زنی را که از خانه خود ،داؤنکشان بیرای شیکایت از شیوهرش بییرون
شود ،دشمن ؤیدارم» (نهجالوصااحه ح۹۶0

ص .)3۴8زن و شوهر آگاه ؤیشوند که بیا پیونید زناشیویی

بین آنها ،وظایف و نقشهای خاصی در زندگیشان وجود دارد که باید وابهتگی خود را از خیانواده
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اصلی کمتر کنند و حریم زندگی خصوصی خود را ؤحترم بشمرند.
جلسه هفتم :آؤوزش ؤهارتهای اقتصادی در اسالم ،بررسی اهمیت توجه به اقتصاد خیانواده در
اسالم ،زندگی همراه با قناعت  .بحث درباره وضع اقتصادی زن و شوهر که زندگی اشیتراکی اقتضیا
ؤیکند که نه زن از ؤالکیت شخصی حرف بزند و نه شیوهر .همانگونیه کیه شیریک غیم و شیادی
یکدیگر شدهاند شریک اؤوال یکدیگر نیز ههتند .اگر زن شاغل است و درآؤد ؤهتقل دارد به اقتدار
َ

شوهر خود آسیب نرساند .زیرا خداوند قرؤیوده اسیت( :الرجهل َق َوام َ
هون َٱْهی النسهاء) (نسااءف )3۴؛ و بیه
ؤنظور تحکیم زندگی و کاهش تعارضات از ؤنتگراشتن دارایی خود بر شوهر پرهیز کند .پیاؤبر۹

ؤیقرؤایند« :هر زنی که به دارایی خود بر شوهرش ؤنت نهد و بگوید «تو از ثروت ؤن ؤیخوری»،
اگر همۀ ؤالش را در راه خدا صدقه دهد ،از او پریرقتیه نگیردد تیا وقتیی کیه شیوهرش از او راضیی
گییردد» (طبرساای  13۶۵ج 1ص .)38۵وظیفییه شییوهر اییین اسییت کییه در اداره اقتصییادی خییانواده و
تییأؤین نیازهییای ؤییادی همهییر ؤاننیید ؤهییکن ،پوشییاک ،غییرا و ...بهانییدازه گشادهدسییت باشیید
(ابنشعبه حرانی  13۶3ص .)۴۴2بحث درباره تعدیل توقعیات و ؤیانیهروی در اقتصیاد خیانواده کیه در
آؤوزههای دینی بهیار سفارش شده است (کراج ی

 ،)13۶8نشاندهند اندیشۀ عقلی ؤتعیادل اسیت.

زن و شوهر ؤتوجه ؤیشوند که هر دو در اقتصاد خانواده ایفای نقش ؤیکنند و یکدیگر را در ؤضیقه
قرار نمیدهند.
جلسه هشتم :آؤوزش به زوجها برای ایجاد رابطه نزدیکتر بین آنها و قرزندانشان ،حفظ ؤرزهیای
زناشویی .از عواؤل کاهش تعارضات زناشویی هماهنگی در شیوههای ؤناسب تربیتیی در خیانواده
است که برخی از شیوهها عبارتاند از :تأکید در ؤحبت به قرزند با استناد به حدیث پییاؤبر ۹کیه
ؤیقرؤایند« :کودکان را دوست بدارید و با آنان رئوف و ؤهربان باشید» (حر عاملی  1۴0۹ج ۵ص.)12۶
استفاده از تشوی

و تنبیه بجا (کلینی  137۹ج2

ص ،)23۴الگوی شایهته برای قرزند (صفف آیاا 2 ،و .)3

که بین آنها به عنوان پدر و ؤادر ،ؤرزی وجود دارد که هیچ کس حتی قرزندان خانواده حی ورود بیه
این ؤرز را ندارند .از آؤوزههای اسالم درباره ؤرز روابط قرزندان و والدین ،داشتن قضای اختصاصی
زن و شوهر در سه زؤان در شبانهروز است .کودکان و قرزندان بزرگسال خانواده الزم است پیش از
خواب بعد از ظهر و شب با اجازه وارد اتیاق پیدر و ؤیادر شیوند (ناورف  .)۵8زن و
نماز صبح ،هنگام
ِ
شوهر بهیار به یکدیگر نزدیکاند و قضایی روانی برای حل ؤشکالت شخصی بین آنهیا و حصیول
حمایت عاطفی آنها از یکدیگر ضرورت دارد که همه اعضای خانواده از کونک و بزرگ بایید آن را
به رسمیت بشناسند و به آن پایبنید باشیند؛ جمعبنیدی ؤباحیث انجامشیده ،نتیجیهگیری و پاسیخ
پرسشها و اجرای پسآزؤون .آزؤون پیگیری یک ؤاه پس از اجرای پسآزؤون انجام شد.
یافتهها

ؤیانگین و انحراف ؤعیار نمرههای زوجها در تعارضات زناشویی به تفکیک گروه و در سیه ؤرحلیه،
در جدول یک نشان داده شده است.

اثربخشی آموزش آموزههای دینی بر تعارضات زناشویی زوجها

بیان لزوم رعایت ؤرزها و حفظ ؤرزهای زناشویی برای زوجها با استناد به آیه  187سوره بقیره( :ه َهن
َ
َ
َ
ل َیاُ لک ْم َو أ ْنت ْم ل َیهاُ له َهن؛ آنها پوشش شمایند و شما پوشش آنهایید)؛ که زن و شوهر آگاه ؤیشوند
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار تعارضات زناشویی به تفکیک گروه آزمایشی و گواه
در مراحل پیشآزمون ت پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون
گروه

آزمایش
گواه

متغیر

تعااضات
زناشویی
تعااضات
زناشویی

میانگین

پسآزمون

انحراف معیار

میانگین

پیگیرى

انحراف معیار

انحراف
معیار

میانگین

158/26

18/12

110/66

11/63

108/13

15/05

156/60

17/78

155/53

16/19

159/73

15/84

همانطوری که در جدول  1ؤالحظه ؤیشود ؤییانگین (انحیراف ؤعییار) تعارضیات زناشیویی در گیروه
آزؤایشییی در ؤراحییل پیشآزؤییون ،پسآزؤییون و پیگیییری بییهترتیییب برابییر 110/66 ،)18/12( 158/26
( )15/05( 108/13 ،)11/63و در گییروه گییواه برابییر بییا 159/73 ،)16/19( 155/53 ،)17/78( 156/60

( )15/84است .همچنین ،در جیدول  ،2ؤییانگین و انحیراف ؤعییار نمرههیای پیشآزؤیون ،پیسآزؤیون و
پیگیری گروه آزؤایشی و گروه گواه را برای ابعاد تعارضات زناشویی ،ؤشاهده ؤیکنید.
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جدول  :۲میانگین و انحراف معیار ابعاد تعارضات زناشویی به تفکیک گروه آزمایشی و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

آزمایش
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گروه

متغیر

پیشآزمون

پیگیرى

پسآزمون

بهار و تابستان 13۹۶
گواه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

همکاری

17/20

2/62

7/53

3/68

8/58

3/80

روابط جنسی

16/73

2/89

7/00

3/72

7/89

3/80

واکنشهای هیجانی

17/06

3/03

13/93

5/13

13/93

5/90

جلب حمایت :رزن ان

16/20

3/18

6/86

3/18

6/02

3/09

رابطه با خویشان خود

15/06

3/86

9/28

3/42

8/28

3/04

رابطه با خویشاون ان همسر

15/20

1/74

11/57

2/37

9/41

2/54

ج اکردن امور مالی

15/20

1/74

10/86

3/54

6/45

3/11

همکاری

16/98

3/27

15/66

3/57

14/66

3/90

روابط جنسی

16/70

4/17

14/40

4/17

14/03

4/01

واکنشهای هیجانی

16/98

3/27

15/73

4/65

14/32

4/60

جلب حمایت :رزن ان

16/01

3/14

15/60

5/08

15/60

5/08

رابطه با خویشان خود

14/01

2/39

13/86

5/42

13/86

5/09

رابطه با خویشاون ان همسر

14/09

2/89

15/15

2/28

13/14

2/09

ج اکردن امور مالی

16/46

4/45

14/90

2/17

14/66

3/98

ابتدا برای ؤقایهۀ دو گروه از لحاظ نمر کل تعارضات زناشویی از آنکوا و برای ابعاد تعارضیات
زناشویی از تحلیل ؤانکوآ استفاده شد .برای بررسی پیشقرضهای آنکوا و ؤیانکوا آزؤیون لیوین و
آزؤون همگنی شیبهای رگرسیون انجام شد .نتایج حاصل از آزؤون لوین در جیدول  ۳نشیان داده
شده است.
جدول  : ۳نتایج آزمون لوین در گروه آزمایشی و گروه گواه بر اساس متغیر تعارضات زناشویی و ابعاد آن
متغیر

F

df1

df2

P

تعااض زناشویی
هلکاای
اواب منوی
بهبود واکن های هیجانی
ملب حلایت فرزندا
اابطه با خویشاوندا خود
اابطه با خویشاوندا هلور
مداکرد اموا مالی

0/13
2/87
1/37
0/003
0/18
0/004
0/35
0/35

1
1
1
1
1
1
1
1

28
28
28
28
28
28
28
28

0/10
0/10
0/25
0/95
0/67
0/95
0/55
0/55

همانطور که در جدول  ۳ؤشاهده ؤیشود ،نتایج آزؤون همگنی واریانسهای گروه آزؤایشیی و
گروه گواه در رابطه با ؤتغیرهای وابهته ؤعنادار نیهت .بنابراین ،واریانس گروه آزؤایشی و گروه گیواه
جدول  :۴نتایج همگنی شیبهای رگرسیون تعارضات زناشویی و ابعاد آن
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

تعارض زناشویی
همکاری
روابط جنسی
بهبود واکنشهای هیجانی
جلب حمایت :رزن ان
رابطه با خویشاون ان خود
رابطه با خویشان همسر
ج اکردن امور مالی

282/09
1/77
21/27
33/31
24/66
3/33
0/08
2/64

1
1
1
1
1
1
1
1

282/09
1/77
21/27
33/31
24/66
3/33
0/08
2/64

1/34
0/32
1/88
2/19
3/12
0/44
0/01
0/22

0/27
0/57
0/18
0/17
0/08
0/50
0/92
0/64

همانطور که در جدول  ۴ؤشاهده ؤیشود ،تعاؤل بین پیشآزؤون تعارضات زناشویی و ابعاد آن
و پسآزؤون آنها در سطوح عاؤل (گروه آزؤایشیی و گیروه گیواه) ؤعنیادار نیهیت .بنیابراین ،قیرض
همگنی رگرسیونها رعایت شده است.

اثربخشی آموزش آموزههای دینی بر تعارضات زناشویی زوجها

همگن است.
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جدول  :۵نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرۀ کل تعارضات زناشویی آزمودنیهای گروه آزمایشی و گروه گواه
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادى

میانگین
مجذورات

ژی آزمو
گروهها
خطا

103/19
6646/17
6849/05

1
1
26

103/19
6646/17
263/42

F

سطح معنادارى
()p

اندازه اثر

توان
آمارى

0/39
25/23

0/53
≥0/001

0/01
0/91

0/09
1

با توجه به ؤندرجات جدول  ،5ؤقدار  Fدر ؤتغیر تعارضات زناشویی برابر  2۵/23اسیت کیه در
سطح  p≥0/001ؤعنادار است.
جدول  :۶تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) روی نمرههای پسآزمون ابعاد تعارضات زناشویی در دو گروه در مرحله پسآزمون
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نام آزمون

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

F

سطح معنادارى

اندازه اثر

توان آمارى

آزمو اثر ژیالی
آزمو المبدای ویکلز
آزمو اثر هتلین

0/75
0/25
2/99

7
7
7

12
12
12

5/13
5/13
5/13

0/007
0/007
0/007

0/75
0/75
0/75

0/93
0/93
0/93

آزمو بزاگترین ایشه اوی

2/99

7

12

5/13

0/007

0/75

0/93
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طب جدول  ،۶سطوح ؤعناداری همه آزؤونها بیانگر آن است که بین گروه آزؤایشی و گروه گواه
در پسآزؤون ،حداقل از لحیاظ یکیی از ؤتغیرهیای وابهیته (ابعیاد تعارضیات زناشیویی) تفیاوت
ؤعناداری وجود دارد .هفت تحلیل یکراهه در ؤتن ؤانکوا انجام گرقت و نتایج حاصل در جدول 7
آؤده است.
جدول  :۷نتایج تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی نمره ابعاد تعارضات زناشویی در گروه آزمایشی و گروه گواه در مرحله پسآزمون

بهار و تابستان 13۹۶

متغیر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادى

میانگین
مجذورات

F

اندازه
اثر

توان
آمارى

سطح
معنادارى

هلکاای
اواب منوی

41/06
46/40

1
1

41/06
46/40

7/46
5/55

0/29
0/23

0/73
0/60

0/01
0/03

واکن های هیجانی

75/94

1

75/94

4/01

0/18

0/47

0/05

ملب حلایت فرزندا
اابطه با خویشا خود
اابطه با خویشاوندا هلور
مداکرد اموا مالی

14/36
22/80
33/68
94/16

1
1
1
1

14/36
22/80
33/68
94/16

1/99
1/91
4/01
8/56

0/10
0/09
0/18
0/54

0/26
0/25
0/47
0/95

0/17
0/18
0/05
0/007

با توجه به ؤندرجات جدول  ،7بین آزؤودنیهای گروه آزؤایشی و گروه گواه از لحاظ ؤتغیرهیای
همکاری ،روابط جنهی ،واکنشهای هیجانی ،رابطه با خویشاوندان همهر و جداکردن اؤور ؤیالی
در ؤرحله پسآزؤون تفاوت ؤعناداری وجود دارد .اؤا در ؤتغیر جلب حماییت قرزنیدان و رابطیه بیا
خویشاوندان خود در ؤرحله پسآزؤون تفاوت ؤعناداری وجود ندارد.

جدول  :8نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای تعارضات زناشویی آزمودنیهای دو گروه در مرحله پیگیری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادى

میانگین مجذورات

F

سطح معنادارى ()p

61904/22
51905/23
8579/95

1
1
27

61904/22
51905/23
317/77

5/40
192/80

0/027
0/001

ژی آزمو
گروهها
خطا

با توجه به ؤندرجات جدول  ،8ؤقدار  Fدر ؤتغیر تعارضات زناشویی برابر  1۹2/80است که در
سطح  p≥0/001ؤعنادار است .این بدین ؤعنا است که بین آزؤودنیهای گروه آزؤایشی و گروه گواه
از لحاظ ؤتغیر تعارضات زناشویی تفاوت ؤعناداری وجود دارد.
جدول  :۹تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) روی نمرههای پیگیری ابعاد تعارضات زناشویی گروه آزمایشی و گروه گواه با کنترل پیشآزمون
نام آزمون

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

F

سطح معنادارى

آزمو اثر ژیالی

0/69

7

14

4/50

0/008

آزمو المبدای ویکلز

0/30

7

14

4/50

0/008

2/25

7

14

4/50

0/008

2/25

7

14

4/50

0/008

آزمو اثر هتلین
آزمو بزاگترین ایشه اوی

همانطور که در جدول  ۹نشان داده شده است سطوح ؤعناداری همه آزؤونها ،بیانگر آن اسیت
تعارضات زناشویی) تفاوت ؤعناداری وجود دارد.
جدول  :10نتایج تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی نمره ابعاد تعارضات زناشویی دو گروه در مرحله پیگیری
متغیر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادى

میانگین
مجذورات

F

اندازه
اثر

توان
آمارى

سطح
معنادارى

هلکاای
اواب منوی
بهبود واکن های هیجانی
ملب حلایت فرزندا

36/92
45/49
83/49
15/68

1
1
1
1

36/92
45/49
83/49
15/68

5/15
5/76
4/60
2/45

0/20
0/22
0/18
0/10

0/57
0/62
0/53
0/32

0/03
0/02
0/04
0/13

اابطه با خویشاوندا خود

39/36

1

39/36

2/73

0/12

0/35

0/11

اابطه با خویشا هلور
مداکرد اموا مالی

33/68
94/16

1
1

33/68
94/16

4/01
8/56

0/18
0/54

0/47
0/95

0/05
0/007

همانطور که در جدول  10ؤالحظه ؤیشود ،بین گروه آزؤایشی و گروه گواه از لحاظ همکیاری
( p =0/03و  ،)F=5/15روابییط جنهییی ( p=0/02و  ،)F=5/76واکنشهییای هیجییانی ( p=0/04و
 ،)F=4/60روابط قردی با خویشاوندان همهر خود ( p= 0/05و  ،)F=4/01جداکردن اؤور ؤالی از

اثربخشی آموزش آموزههای دینی بر تعارضات زناشویی زوجها

که بین گروههای آزؤایشی و گروه گواه در پیگیری ،حداقل از لحاظ یکی از ؤتغیرهای وابهته (ابعیاد
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یکدیگر ( p= 0/007و  )F=8/56تفاوت ؤعناداری وجود دارد ،اؤا از لحاظ جلب حمایت قرزنیدان
( p=0/13و  )F= 2/45و رابطه قردی با خویشاوندان خود ( p=0/11و  )F=2/73تفیاوت ؤعنیاداری
وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آؤوزش آؤوزههای دینی بر تعارضات زناشویی و ابعاد آن
در زوجهای ارجاعی به شعب شوراهای حل اختالف اهیواز بیود .نتیایج نشیان داد بیین نمیره کیل
تعارضات زناشویی گروه آزؤایشی و گروه گواه در پسآزؤون و پیگیری تفاوت ؤعناداری وجود دارد،
به این ؤعنا که آؤوزش آؤوزههیای دینیی ؤوجیب کیاهش تعارضیات زناشیویی در زوجهیای گیروه
آزؤایشی در ؤقایهه با گروه کنترل شده است و این اثر در ؤرحله پیگیری تداوم داشته اسیت .نتیایج
حاصل با نتایج پژوهشهای دانش ( ،)138۹حمید و همکاران ( ،)13۹1نریمانی و همکیاران (،)13۹۴
الیهون و همکاران ( ،)2010برایتوایت و همکاران ( ،)201۵روئر و والین ( ،)201۵قولر و همکیاران
( )201۵و دیوید و استاقورد ( )201۵همهو است .در تبیین قرضییه ؤیرکور ؤیتیوان گفیت قیراردادن
13۶

باورهای ؤرهبی در طی ؤراحل درؤان ؤیتواند در بهبود روابط زن و شوهر ؤفید باشد .بدینصورت
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که هر گاه تعارض خانوادگی بر سر ؤوضوعی شکل ؤیگییرد ،ؤیرهب ؤیتوانید از طریی ؤفیاهیم
ؤعنوی و ارزشهای ؤرهبی ؤشترک ،اختالفنظر بین اقراد را تعدیل کند (پترسون هاایوورث ترنار و
1

راس

2

3

ین  .)2001 4نتایج حاصل از این پیژوهش نشیان داد کیه آنچیه دربیاره ارتبیاط همهیران و حیل

تعارضات زناشویی در آیات قرآن کریم و احادیث ائمه :ؤطرح شده ،برای ایجاد آراؤش ،اعتمیاد
و اطمینان ،ؤحبت ،احترام ،توجه به نیازهای یکدیگر و برآوردهکردن آنها ،اقزایش شناخت از خود و
همهر ،استفاده از کلمات و عبارات پهندیده ،توجه به حاالت و روابط غیرکالؤی ،اهمییتدادن بیه
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تعاؤالت عاطفی و روابط جنهی همهران ،حل تعارضهای عاطفی ،ایمان ،صبر ،عفو و بخشیایش
و پرهیز از بدگمانی است .این آؤوزهها همچنین برای حرف ؤوانعی اسیت کیه ارتبیاط زناشیویی را
خدشهدار ؤیکند .در این پژوهش ،آؤوزشهای ؤبتنی بر آؤوزههای اسالؤی و تعالیم اهل بییت:
1. Patterson, J.
2. Hayworth, M.
3. Turner, C.
4. Raskin, M.

با ؤطرحکردن ؤ الها و نمونههای قراوان از ؤنابع ؤعتبر دینی و تمرینهای ؤختلف در حیطه روابیط
همهران انجام شد.
یاقتههای تحقی ؤسید تفاوت ؤعناداری بیین گیروه آزؤایشیی و گیواه از نظیر همکیاری ،روابیط
جنهی ،واکنشهای هیجانی ،رابطه با خویشاوندان همهر و جداکردن اؤور ؤالی بین زوجها است.
یعنی آؤوزش آؤوزههای دینی باعث اقزایش همکاری ،روابط جنهی ،بهبیود واکنشهیای هیجیانی،
رابطه با خویشاوندان همهر و جداکردن اؤور ؤالی شده است .نتایج این پژوهش با یاقتههای دانیش
( ،)138۹زادهوش و همکاران ( ،)13۹0روئر و والین ( ،)201۵دیوید و استاقورد ( ،)201۵دیویهیون و
جانگری ( ،)2012حهینی زند و همکاران ( ،)13۹1ققیهیی ( ،)13۹2یوسیفزاده و همکیاران (،)13۹2
قاسمی و اعتمادی ( )13۹۵همهو است .از جمله دالیل همراهینکردن و همکارینکردن زوجها در
زندگی ؤشیترک وجیود تعارضیات حلنشیده اسیت کیه بیه صیورت همراهینکیردن ،کارشیکنی و
واکنشهای خصوؤتآؤیز بروز ؤیکند .این عواؤیل سیبب ؤیشیود زوجهیا همکیاری ؤناسیبی بیا
یکدیگر نداشته باشند .آؤوزش آؤوزههای دینی با روشنکردن سطح انتظیارات زوجهیا از همیدیگر،
توجه به تفاوتهای قردی ،زوجهیا را ترغییب کیرده اسیت تیا در انتظیارات نیاؤعقول از یکیدیگر و
برای همدلی و همکاری ایجاد شود .با استفاده از ؤفاهیم آؤوزههای دینی ،زوجین با شیناخت بهتیر
خود ،همهر و ؤهائل ؤربوط به زندگی ؤشترک و با تکیه بر آؤوزههای دینی و روش ایمانی ،از جمله
رعایت اعتدال در زندگی ،عفو و گرشت ،دلبهتگی به یکدیگر ،سکوت بجیا ،احتیرام ؤتقابیل را در
زندگی خود به کار ؤیگیرند و در پاسخ به ؤحرکات و ؤوقعیتهای ؤختلف در زنیدگی بیه شییوهای
ؤناسب پاسخ ؤیدهند.
بیشتر گرقتاریهای ؤربوط به روابط جنهی حول ؤحور تعداد برقراری روابط جنهی ،زؤان ارضا
و کیفیت آن دور ؤیزند .برداشت زن از زنبودن و ؤرد از ؤردانگی با واکینش طیرف ؤقابیل ارتبیاط
دارد .احهاس صمیمیت ،ؤقبول واقعشدن و لیرت ؤتقابیل ،تقوییتکننیده غرییزه جنهیی اسیت و
کاهش احهاس عش  ،صمیمیت و پریرش ،تضعیفکننده آن است (باک  .)1380دربیاره اثربخشیی
آؤوزههای دینی بر اقزایش رابطه جنهی ؤیتوان اینگونه تبیین کرد که اسالم ارضای ؤییل جنهیی را
ح طبیعی هر زن و ؤردی ؤیداند و خداوند در قرآن کریم نیز هدف از تشکیل زندگی زناشیویی را

اثربخشی آموزش آموزههای دینی بر تعارضات زناشویی زوجها

باورهای نادرست راجع به هم تجدیدنظر کنند تا وضعیت روحی همدیگر را بهتر درک کنند و زؤینیه
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بر عش و زوجیت بنا ؤیکند که این خود دلیل روشنی بر وجود رابطیه جنهیی بیه عنیوان رابطیهای
دوجانبه و رضایتبخش است .نداشتن آگاهی و دانش کیاقی ییا داشیتن اطالعیات غلیط ؤیتوانید
ؤوجب آسیبپریری و ققدان صمیمیت در ؤیان زوجین شود .ولی وقتی این اطالعیات بیه صیورت
درست و با توجه به ؤرهب و قرهن ایرانی آؤیوزش داده ؤیشیود ،باعیث اقیزایش دانیش جنهیی
درست ؤیگردد و ؤوجبات صمیمیت جنهی بیشتری را قراهم ؤیکند.
با استفاده از ؤفاهیم آؤوزههای دینی ،زوجین با ؤهارکردن خود ،برخالف اؤییال غیرؤنطقیشیان
عمل ؤیکنند ،ارضای قوری نیازها و خواستههای خود را به تیأخیر ؤیاندازنید و سیطح تعارضیات
زناشویی کاهش ؤییابد .راهبردهای ؤطرحشده در روایات و ؤتون دینی استفادهشیده در ایین شییوه
آؤوزشی ،شاؤل سه حوزه ؤیشود:
الف .هیجان؛ استفاده از شیوههای هیجانی و عاطفی ؤانند تهیییج عیاطفی و تحرییي هیجیانی
اقراد به ترك پرخاشگری؛ این کار از طری نهی آنان از خشم و رقتارهای خشیونتبیار و توصییه بیه
اؤوری که در جهت ؤخالف و ضدپرخاشگری است ،ؤ ل شکیبایی و قروخوردن خشم و گفتوگیو
ً
ً
دنبال ؤیشود .ایین تهیییج عیاطفی غالبیا از طریی کالؤیی صیورت ؤیگییرد .ؤی ال اولییای دیین
138

ؤیقرؤایند« :هر که خشمی را قرو خورد ،در حالی کیه ؤییتوانید آن را اعمیال کنید ،خداونید روز
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قیاؤت دلش را از ایمنی و ایمان پر ؤیکند» (کلینی 137۹

ج 3ص.)171

ب .رقتار؛ ؤ ل وضوگرقتن؛ در روایات آؤده است هنگام غضب با آب سرد وضو بگیرید یا غهل
کنید.

زیرا غضب از آتش اسیت و آتیش را نییزی جیز آب خیاؤوش نمییکنید (مجلسای  138۹ج7

ص)272؛ تغییر ؤکان و حالت؛ اؤام باقر ۷نیز قرؤودنید« :هیر گیاه شخصیی خشیمگین شید اگیر
ً
ایهتاده است ،قورا بنشیند تا پلیدی و وسوسه شیطان از او دور شود» (کلینی  137۹ج 2ص.)302

بهار و تابستان 13۹۶

ج .شناخت؛ که در کاهش واکنشهای هیجانی نقش دارد .در نظر گرقتن نفع دنییوی و اخیروی
ؤهار خشم و توجه به آثار قیزیولوژیک خشم ،از جمله راهبردهای شناختی در دیدگاه دینیی اسیت.
همچنین ،ؤهار ؤحرکها ،تغییر ؤحیطی و وضعیت ،الگو قراردادن زندگی و ؤنش اقراد صبور و شیوه
رقتاری آنان ،از جمله قنون رقتاری است که با این شیوه آؤوزشی ،از بروز خشیونت و سیایر اعمیال
پرخاشگرانه جلوگیری ؤیشود و به جای این اعمال ،رقتارهای ؤنطقی و ؤعقول پیشنهاد ؤیگردد.
در پژوهشی شهریاری ( )13۹0نشان داد با اقزایش تعیارض ،پیونیدهای خیانوادگی بیا دوسیتان و
خانواده همهر کاهش ؤییابد ،وجود آؤایههای ذهنی و تجربیات قبلی اقراد از روابطی ؤ ل عیروس

و ؤادرشوهر باعث ؤیشود قرد در زندگی خود گوشبهزن دخالتها ،طعنیهها و ؤقایهیه خیانواده
همهر باشد .در تبیین این نتیجه ؤیتوان گفت در این رویکرد بیه اقیراد دربیاره شییوههای رقتیار بیا
خویشاوندان و اطراقیان و اصالح نگرشها و برداشتهای قرد از کالم و رقتار اطراقیان ،بهخصوص
خویشاوندان و دوستان همهر ،آؤوزشهای ؤفیدی داده ؤیشود که در بهبود رابطه آنان بیا خیانواده
ً
همهر سودؤند است .ضمنا آؤوزش حل تعارض به زوجین از تشدید تعارض و به دنبال آن دخالیت
اطراقیان و شکلگیری خصوؤت جلوگیری ؤیکند.
وجود تعارض و ناهماهنگی در زؤینههای ؤالی از یک سو و احهاس ایمنی اقتصیادی از جانیب
همهر ،زوجین ؤتعارض را به سمت جداسازی ؤالی بدون اطال همهر پیش ؤیبرد .در تبیین ایین
نتیجه باید گفت هر اندازه زوجین از نظر ؤالی از یکیدیگر ؤهیتقل باشیند ،از نظیر عیاطفی هیم از
یکدیگر دور ؤیشوند .در این رویکرد به زوجین آؤوزش داده ؤیشود به جیای تأکیید بیر ؤالکییت
شخصی ،شریک اؤوال یکدیگر باشند و در هنگام ؤدیریت ؤالی از ؤنیتگراشیتن داراییی و اؤیوال
خود بر همهر خویش دوری کنند ،که با توجه به نتایج بهدستآؤده آؤوزش آؤوزههای دینیی باعیث
شد زوجین از نظر ؤالی خود را از همهرانشان جدا ندانند.
نتایج نشان ؤیدهد آؤوزش آؤوزههای دینی بر کاهش جلب حماییت قرزنیدان و کیاهش رابطیه
( ،)200۹عهگری و صفرزاده ( ،)13۹3ثناگویی ،جانبزرگی و ؤهیدویان ( ،)13۹0قاسیمی و اعتمیادی
( )13۹۵همهو نیهت .وابهتگی عاطفی زن و شیوهر بیه خانوادههیای خیویش ؤیتوانید بیر روابیط
زناشویی تأثیر بگرارد .اغلب توجه بیش از اندازه زن یا شوهر به پدر و ؤادر ،اسیباب تکیدر خیاطر
دیگری را قراهم ؤیکند (بک

کرد که رابطه شخ

 .)1380در خصوص اثربخشنبودن ؤداخله ؤرکور باید ننین اسیتنباط

با خانواده خود ،ریشه در طول دور رشد آزؤودنیها و تعصبات ،و ارزشهای

قرهنگی دارد که در طول زؤان بهتدریج شکل گرقته و درونی شده ،و تغییر آن ؤهتلزم صیرف زؤیان
طوالنی است و اثرگراری بر آن در کوتاهؤدت اؤکانپریر نیهت .هر گیاه یکیی از زوجهیا بیه دلییل
تنش شدید ،ضعف یا نیاز به قدرت در وضعیت ناؤطلوبی قرار گیرد ،با درگیرکردن نفر سوؤی کیه از
او حمایت کند ،تنش خود را کاهش ؤیدهد .قرزند یا قرزندان خانواده ،بیش از سیایرین آؤیاج ایین
خواسته قرار ؤیگیرند (پروچاس ا و نورکراس

 .)1387قرزنیدان اغلیب در تعارضیات والیدین خیود گییر

ؤیاقتند .کودکانی که برای بقای خود به والدین ؤتکی ههتند ،بیرای حفیظ خیانواده قعاالنیه درگییر

اثربخشی آموزش آموزههای دینی بر تعارضات زناشویی زوجها

قردی با خویشاوندان خود تأثیر ندارد .نتایج این پژوهش با یاقتههای لینیدزی ،کالیدرا و تانکرسیلی

13۹

تعارض ؤیشوند (ثنایی  .)1378در تبییین اثربخشنبیودن نتیجیه بهدسیتآؤده از ایین ُبعید از ابعیاد
ً
تعارضات زناشویی ؤیتوان گفت احتماال کاهش جلب حمایت قرزندان بیش از اینکیه ؤربیوط بیه
رابطه دونفری و قابل دستکار ی زوجین باشد ،به رابطه خارج از آنها ارتباط دارد و درنتیجه تغییر آن
ؤهتلزم دوره طوالنیتر آؤوزش و حضور قرزندان در دوره آؤوزش است.
از ؤحدودیتهای پژوهش ؤیتوان گفیت بیا توجیه بیه گهیتردگی تعیالیم اسیالؤی و بیه دلییل
ؤشغولیتهای زوجها و کمبود اؤکانات ،اؤکان طوالنیترکردن جلهات برای آؤوزش زوجها وجود
نداشت .این پژوهش بر روی زوجین شهر اهواز انجام شده است .بنابراین ،در تعمییم نتیایج آن بیه
سایر جواؤع باید احتیاط الزم صورت گیرد.
با توجه به ؤسثربودن آؤوزش آؤوزههای دینی در کیاهش تعارضیات زناشیویی ،ؤشیاوران ؤراکیز
خدؤات درؤانی ؤیتوانند از این روش بیرای کیاهش تعارضیات اسیتفاده کننید .پیشینهاد ؤیشیود
ؤحتوای این برناؤه آؤوزشی به صورت کتابچهای تدوین شیود و در دقترخانیههای ثبیت ازدواج ،در
هنگام ؤراسم عقد به زوجها هدیه داده شود.
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