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 خالصه 

ضر  عصر  ر: دمقدمه شكالت  دچار خانواده نظام حا ست   عدیده م شده ا  خانوادگي، هایو اختالف ای 

در  اسرراسرري دهنده مشرركالت نشرران نوجوانان و بزهكاری سرررپرسررتافزایش آمار کودکان بي طالق،

ست  هاخانواده شه  که ا صلي  ری ست ین بین زوج روابط درکیفیت آن ا ساس هدف از پژوهش  . ا بر این ا

 زوجین ارتباطي اسررالمي بر اوگوهای فرهنگ بر مبتني موثر ارتباط مهارت آموزش اثر حاضررر بررسرري

 دارای فرزند بود.

جامعه آماری  آزمون با گروه گواه بود.پس -آزمونمطاوعه از نوع آزمایشررري با طری پیش روش کار:

شامل     ضر  شش      پژوهش حا شهر مالثي در  سالمت  زوجین دارای فرزند مراجعه کننده به مراکز جامع 

گیری تصررادفي انتباو و به  به روش نمونه بود کهزوج  60گروه نمونه شررامل .بود 1399ماه اول سررال 

صادفي در گروه    زوج در  30و زوج در گروه آزمایش  30های آزمایش و گواه قرار گرفتند )صورت ت

شنامه اوگوهای ارتباطي زوجین     گروه هر دوگروه گواه(.  س سپس گروه آزمایش   تكمیل راپر نمودند، 

سه   12 تحت سالمي قرار  فرهنگ بر مبتني موثر ارتباط مهارت آموزش برنامه ساعته  2جل گرفت. در  ا

یل داده    یه و تحل ماری   23ورژن  SPSSها از نرم افزار  تجز یانس    و روش آ یل کووار   متغیریچند تحل

 استفاده شد.

  اوگوهای ارتباطي برمبتني بر فرهنگ اسالمي   مهارت ارتباط موثر نتایج نشان داد که آموزش  ها:یافته

زوجین )ارتباط سرررازنده      . میزان تاثیر این مداخله بر اوگوهای ارتباطي      زوجین دارای فرزند تاثیر دارد  

 درصد است. 28و  32، 36گیری( به ترتیب و ارتباط توقع/ کنارهمتقابل، ارتباط اجتنابي متقابل 

باط  مهارت آموزش  نتیجه گیری:  باطي  اسرررالمي بر اوگوهای  فرهنگ  بر مبتني موثر ارت  زوجین ارت

در بهبود کیفیت و به عنوان یک روش کارآمد  دتوانمي آن،با توجه به سررودمندی  و تأثیرگذار اسررت

 استفاده گردد.افزایش ارتباط عاطفي زوجین 

 زوجین اوگوهای ارتباطي، اسالمي، فرهنگمهارت ارتباط موثر،  :کلیدواژه

 .باشداین مطاوعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

یداری    هاد  پا  تاریبي  مبتلف های دوره طول در خانواده  ن

 این بر نظرانصاحب. دارد نهاد این بودن کارکردی بر دالوت

 شده  تشكیل  ساوم  هایخانواده از ساوم  جامعه که هستند  باور

 کارکرد و ساوم  روابط وجود خانواده، سالمت  شرط  و است 

سیاری  گسترش  و بروز. است  نهاد این صحیح   مشكالت  از ب

 اخیر قرون در انحرافات و هاآسرریب دیگر و اجتماعي فردی،

هاد  کارکرد  در اختالل از ناشررري  تواند مي  باشرررد   خانواده  ن

عالوه بر این در بین تمررامي        . (2018و همكرراران،    1)گررا و 

ها و مؤسرررسرررات اجتماعي، خانواده دارای  نهادها، سرررازمان 

ها اسررتو و از ترین نقشترین، ارزشررمندترین و اثرببشمهم

اهمیت تربیتي و اجتماعي فراواني برخوردار اسرررت. افراد از   

نهند و جامعه نیز از طریق خانواده به عرصررره هسرررتي گام مي

یابد و از آنجا که نهاد خانواده تشكیل افراد، هستي و قوام مي

ست، از       سایر نهادهای اجتماعي ا ساني و معبر  موود نیروی ان

رود که به شمار ميارکان اساسي و نهادهای اصلي هر جامعه 

شكل مي      صول و هنجارهایي ویژه  ساس ا گیرد و امروزه بر ا

ست )ژانگ،      سیار برخوردار ا شي ب حفظ و ارتقای آن از ارز

 حاضررر عصررر رد(. 2017، 2اسررپینراد، ایزنبر ، ال و و وانگ

ظام  یده    دچارمشررركالت   خانواده  ن و  ای شررررده اسررررتعد

دکرران افزایش آمررار کو    طالق،  خررانوادگي،   هررایاختالف  

 دهنده مشرركالت نشرران نوجوانان و بزهكاری سرررپرسررتبي

 کیفیت در آن اصررلي ریشرره که اسررت هادر خانواده اسرراسرري

نیا و یونسرري، شررریفي، فرسرراالری) اسررت هابین زوج روابط

ترین عوامل پایداری    (. در این بین یكي از مهم1391 غروی،

 خانواده و روابط بین زوجین، اوگوهای ارتباطي آنان اسرررت     

 (.2017، 3دون و شافراستین، ون)بورن

( 2004) 4پاتریک   فیتز و کو رنر با مطاوعه ارتباطات خانواده،       

كار  با  یه  خود ابت ند  را اینظر یان  که  مطری کرد  کردمي ب

 که کنندمي مطری را هایيشرریوه خانواده ارتباطات اوگوهای

                                                           
1. Gao 
2. Zhang, Spinrad, Eisenberg, Luo, Wang  
3. Bornstein, Vandellen, Shaffer 

 تفسررریر و تعبیر را اجتماعي  واقعیت  آنها خانواده،   وسررریله به 

 .سررازدمي سررهیم تفسرریر و تعبیر آن در را اعضررایش کرده و

 و گفت گیریجهت» خانواده ارتباطات اسررراسررري بعد اووین

 شرایطي  حد چه تا خانواده که است  این منظور. است « شنود 

 تشویق  خانواده اعضای  تمام آن در که آورندمي وجود به را

نه  شررررکت   به  مل   در و راحت  آزادا عا حث  ت بادل  و ب  نظر ت

شرروند )اشرررفیان وک و  موضرروعات از وسرریعي طیف درباره

 گیریجهت دارای هایي کهخانواده اعضررای. (1399بباقری، 

 و مكرر طور برره آزادانرره هسرررتنررد، زیرراد شرررنود و گفررت

 در که  هایي خانواده . کنند تعامل مي   یكدیگر  با  خودانگیبته 

ستند،  پایین بعد این ضاء  ه  دارند یكدیگر با کمتری تعامل اع

 اعضرررای همه  با  باز  بصرررورت کمي در موضررروعات  تنها  و

 هایگیریتصرررمیم در اعضررراء و همه کنندمي بحث خانواده

 خانواده  ارتباطات   دیگر مهم بعد . کنند نمي ایفا  نقش خانواده 

 این به  همنوایي گیریجهت  اسرررت،« همنوایي گیریجهت »

 بودن همسرران شرررایط چه تا خانواده ارتباطات که معناسررت

ید    ها و ارزش ها، نگرش قا ید    مورد را ع هد مي قرار تأک . د

 خود ارتباطات  در زیاد، همنوایي گیریجهت  با هایيخانواده

 بر آنها  تعامالت  دارند، تأکید  هانگرش و عقاید  بر همسررراني

 اعضرررای متقابل   وابسرررتگي و تعارض  از اجتناو  همگوني،

 ارتباطات هاخانواده در این. است متمرکز یكدیگر به خانواده

 دیگر و واودین از شررنویحرف کننده منعكس نسررل دو بین

(. اگر کانون  2018)کردبچه و عارفي،    اسرررت بزرگسررراالن

 خانواده در برگیرنده محیط سرراوم و سررازنده و روابط گرم و

تواند موجب رشرررد و   فردی صرررمیمي باشرررد، مي  تعامل بین  

ناوتي، اکل، ماخانوا، مک) پیشرررفت اعضررای خانواده شررود   

(. در این میان تأثیر خانواده بر رفتارهای      2018، 5نیكنوا و مانر 

 اندازه حیطه رفتارهای ارتباطي نیست  ای بهفرد در هیچ حیطه

 (.1399بهبهاني، ذواوفقاری و حبي، )

4 Koerner, Fitzpatrick 
5. Makhanova, McNulty, Eckel, Nikonova, Maner  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718310723#!
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 مصطفي دریادار  و همكاران

های آموزشررري مناسرررب برای بهبود اوگوهای     روش یكي از

اسرررت. چنانكه نتایج      1ارتباطي زوجین، آموزش ارتباط موثر  

آبادی (و چمني قلندری، شفیع1398مقتدر و اکبری )پژوهش 

شه      (و1398و وکیلي ) شی سدی  شیخ  ا گران، قمری گیوی و 

(و 1394نژاد )(و اصرررغری گنجي و نوابي1395االسرررالمي )

مومني و ضرررابط  (و1394زاده )مقدم و حسررریننجمه، کیاني 

سیاه )   (و1393) شاه  (و باقریان 1393اعتمادی، امین جعفری و 

تي )    بهشررر لور    2018و همكرراران )    2مور  (و 1390و  ی ت و  3(و 

(و 2019) 4وین، گرردس، کلي و دال(و مررک2018همكرراران )

هول، دن(و مدندورپ، ون2021) 5آگرال، سررانتوس و گاریرو

نشرران داده اسررت که مهارت  (2021) 6میتسهان، هیلن و اسرر

ارتباط موثر و برقراری تعامالت سرررازنده به شررركلي معنادار  

تواند منجر به کاهش تعارضات زناشویي و بهبود رضایت    مي

 از یكي ارتباط موثر و سرررازنده   و سرررازگاری آنان شرررود.    

است و  خانواده نهاد ساوم  عملكرد هایکننده تعیین ترینمهم

طه به عنوان را  به انسرررران    نزدیكي فردی بین ب جازه    که  ها ا

شته      مي ست دا شوند، مورد ارزش، احترام و دو دهد پذیرفته 

شناخته  شدن قرار گیرند و فرصت روابط متقابل داشته باشند،

ارتباط ساختار انگیزشي مهمي است زیرا زماني که    . شود مي

کند   روابط میان فردی افراد از نیاز آنها به ارتباط حمایت مي       

شوند پذیر ميبهتر انجام وظیفه نموده در برابر استرس انعطاف

دهند. ارتباط شرررناختي کمتری خبر ميو از مشررركالت روان

گردد )اخالق، اقبال ملک و   موجب نشررراط و بهزیسرررتي مي  

به    2013، 7خان اسرررالم جه  هارت (. تو باطي   م از آن  های ارت

با دیگر عوامل            جهت حا ز اهمیت اسرررت که در مقایسررره 

هررای تررأثیرگررذار در مشررركالت خررانوادگي مرراننررد ویژگي 

شرربصرریتي و شرررایط اجتماعي و اقتصررادی، تغییر اوگوهای   

تر و اثرگذاری آن بر میزان رضرررایت زندگي    ارتباطي عملي 

ای برخوردار ارتباط در خانواده از اهمیت ویژهبیشررتر اسررت. 

هایشررران قادر اسرررتو چرا که افراد را به بیان نیازها و نگرش  

کند تا اعضا سازد و ارتباط باز و صادقانه فضایي ایجاد مييم

                                                           
1. effective communication training 
2. Moore 
3. Taylor 
4. MacLean, Geddes, Kelly & Della 

یان اختالف      به ب ند  ند      بتوان ته و نیز بتوان های خود پرداخ نظر

عشرررق و محبت و تحسرررین خود را نسررربت به یكدیگر ابراز  

ضای خانواده مي  شكالت  نمایند. از طریق ارتباط، اع توانند م

ناو  خانواده       اجت مام  پذیر که برای ت به   نا آید را  وجود ميها 

 (.1397زاده و یوسفي، حل نمایند )شماعي

حاضرررر    باط موثر   در پژوهش  هارت ارت نگ   م مبتني بر فره

های اسررالمي، در آموزهمورد اسررتفاده قرار گرفت.  اسررالمي

ی های اعتقادی، اخالقي، عاطفي و معنوی متعددی براتوصیه 

قای   باط موثر بین  ارت به       ینزوجارت نان  فات آ حل اختال  و 

 و غروی، نیافر،یونسرري، شررریفي  سرراالری)خورد چشررم مي

ر ارتباطي مبتني ب  های در این میان،آموزش مهارت   و( 1392

که مهم   های دیني از روش آموزه ترین های موثری اسررررت 

که دین مبین اسرررالم بر       ید فراواني اسررررت  تاک ویژگي آن 

 را بر پایه و اسرراس زندگي زناشررویي اسررتحكام ازدواج دارد

میان همسررران و رمز سررعادت زندگي زناشررویي را در محبت 

كدیگر مي    زوجیندهي  آرامش ند به ی در این پژوهش . دا

های ارتباطي که مبتني بر سرررعي شرررده اسرررت که از مهارت 

ها شررامل اسررت، اسررتفاده شررود. این مهارت فرهنگ اسررالمي

بل، صرررمیمیت زوجین، راسرررتگویي و          قا یت حقوق مت رعا

فضرررایل اخالقي و یاد خدا و     ها به   صرررداقت، گرایش زوج 

سررپاسررگزاری، نرمي  شررناسرري وحق، پرهیز از رذایل اخالقي

یان خوش   همچنین در . پرهیز از بدگماني اسرررت    و زبان و ب

 ارتقای روابط جنسررري  به  توانمورد تعامالت عاطفي نیز مي  

ستگي،  انس و زوجین، تقویت حاالت غیرکالمي عاطفي  دوب

شم  صحبت، تم  ها،در چهره، چ ضعیت بدني آهنگ   اس و و

بزرگي و فردین، پور، جان جمشررریدی، نوری ) اشررراره نمود

1394.) 

هاد  بر دی تأک در حوزه ضررررورت انجام پژوهش حاضرررر،      ن

 جامعه   یبرا خصررروصرررا   نهاد  نیا کارکرد  تی اهم و خانواده 

 شده  تشكیل  ساوم  هایخانواده از ساوم  جامعه چرا که. است 

 کارکرد و ساوم  روابط وجود خانواده، سالمت  شرط  و است 

5. Agrela, Santos & Guerreiro  
6. Medendorp, Van Den Heuvel, Han, Hillen & Smets 
7. Akhlaq, Iqbal malik & Aslam kham 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139918302639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139918302639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139918302639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139918302639#!
https://www.tandfonline.com/author/Guerreiro%2C+Sandra
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399120303918#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399120303918#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399120303918#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399120303918#!
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 تواند يم که  یيها راه دی با  نیبنابرا . اسرررت نهاد  این صرررحیح

 کاربرد و یيشررناسررا مورد بببشررد، بهبود را خانواده کارکرد

اهمیت  مورد در بحث با حاضررر پژوهش بنابراین رندویگ قرار

 نشان بارهنیا در را خود تیاهم خانواده و تعامل بهینه زوجین

های درماني کارآ    بر این اسررراس بكارگیری روش   .دهد يم

فه      مي هت بهبود موو به عنوان راهگشررررایي در ج ند  های  توا

شررناختي، هیجاني، ارتباطي و شررغلي زوجین به شررمار    روان

ته خانواده در سرررالمت            به نقش برجسررر با توجه  رود. حال 

اجتمرراعي و فرهنگي جوامع و همچنین نقش اوگوهررای                       

زندگي زناشررویي، از طرفي با توجه ارتباطي زوجین در قوام 

كالت              هش مشرررر ثر در کررا مو تبرراط  قش آموزش ار ن برره 

ضر        روان صلي پژوهش حا ساوه ا شناختي و ارتباطي افراد،  م

هارت  بررسررري اثرببشررري آموزش  باط  م  بر مبتني موثر ارت

دارای فرزند   زوجین ارتباطي  اسرررالمي بر اوگوهای  فرهنگ 

 بود.

 روش کار

حاضرررر، از نوع    با پیش   طری پژوهش  مایشررري   -آزمونآز

جامعه آماری پژوهش حاضرررر  آزمون با گروه گواه بود.پس

به مراکز جامع       شرررامل    نده  زوجین دارای فرزند مراجعه کن

سال        شش ماه اول  شهر مالثي در  بود که  بود 1399سالمت 

شتند.      ضایت آگاهانه دا شرکت در این پژوهش، ر در جهت 

گیری تصررادفي اسررتفاده شررد. پژوهش حاضررر از روش نمونه

زوجین دارای فرزند مراجعه کننده به بدین صررورت که ابتدا 

   1399مراکز جامع سالمت شهر مالثي در شش ماه اول سال      

سپس با پبش فرم      سایي قرار گرفتند.  شنا ضور  مورد  های ح

نه در بین زوجین،         با كل داوطل به شررر زوج  60در پژوهش 

صورت     ضر به  صادفي انتباو  داوطلب برای پژوهش حا و ت

های آزمایش و گواه قرار   به صرررورت تصرررادفي در گروه   

زوج در گروه  30زوج در گروه آزمررایش و  30گرفتنررد )

سه  12 تحت آزمایش گروه سپس  گواه(.  برنامه ساعته  2 جل

 قرار اسرررالمي فرهنگ  بر مبتني موثر ارتباط  مهارت  آموزش

 های ورود به پژوهش شررامل: داشررتن سررابقه  مالک .گرفت

                                                           
1. Heavey, Christensen, Malamuth  

زندگي زناشرررویي باالتر از سررره سرررال، داشرررتن تعارضرررات 

سالمت           شتن  سیكل، دا شتن حداقل تحصیالت  شویي، دا زنا

سمي، عدم دریافت مداخله روان  شناختي همزمان و تمایل  ج

به شرررکت در پژوهش به صررورت زوجي بود. این در حاوي  

های خروج از پژوهش نیز شررامل داشررتن بیش بود که مالک

، عدم همكاری و انجام ندادن تكاویف       از دو جلسررره غیبت  

مشرربش شررده در کالس و عدم تمایل به ادامه حضررور در   

 فرایند انجام پژوهش بود. 

 پژوهش ابزار

 (CPQپرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین )

به منظور سرررنجش اوگوی ارتباطي زوجین از پرسرررشرررنامه       

باطي زوجین )   ( کریسرررتنس و سررراالوی  CPQاوگوهای ارت

شگاه کاویفرنیا به         ( 1984) شنامه در دان س شد. این پر ستفاده  ا

بل زوجین طراحي         قا باطي مت های ارت منظور بررسررري اوگو

 9عبارت دارد و در یک مقیاس  35گردید. این پرسررشررنامه  

( 9( تا خیلي امكان دارد )1ای از )اصرال امكان ندارد( ) درجه

( ترجمه و 1379پور )درجه بندی شده است و توسط عبادت   

شنامه       هنج س ست. همچنین پر شده ا اوگوی مبتلف  3اریابي 

باطي را مي  بل، اوگوی         ارت قا نده مت جد: اوگوی سرررراز سرررن

سن    توقع/ کنارهمتقابل، اوگویاجتناو ستین گیری. هیوی، کری

( میزان ثبررات دروني برای زیر مقیرراس 1995) 1و مرراالمررات

ارتباط سرررازنده متقابل را به دسرررت آوردند. آوفای کرونبا  

محاسررربه   81/0و  84/0برای مردان و زنان در این زیر مقیاس 

( پایایي   1387شرررد. خجسرررته مهر، عطاری و شررریراوي نیا )     

فای          ند و آو مه را در شرررهر اهواز بررسررري کرد نا پرسرررشررر

سن، زامبوتل       73/0تا  60/0کرونبا  شد. هیوی، الر سبه  محا

( روایي مالکي و روایي سررازه را برای 1996و کریسررتنسررن )

زیر مقیاس اوگوی ارتباط سررازنده متقابل محاسرربه نمودند و  

ها بود. همچنین آن 72/0نتایج حاصل نشان دهنده همبستگي    

به منظور برآورد روایي سازه این مقیاس همبستگي نمرات را   

ازگاری محاسبه نمودند که ضرایب همبستگي به    با مقیاس س 

 بود. 61/0و  54/0دست آمده برای مردان و زنان به ترتیب 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 کار روش

های  کسرررب  از پس جامع      مرکز به  الزم، مجوز خدمات 

 از ویسرررتي تهیه با و کرده مراجعه سرررالمت شرررهر مالثاني

رابه روش  نظر مورد نمونهمرکز  آن به کننده مراجعه زوجین

صادفي   توضیحات کامل  زوجین همه به ابتدا. شد  انتباو ت

 از پس و شرررد داده پرسرررشرررنامه کردن پر نحوه مورد در

 همه آنها، کردن حسراسریت   کم و مناسرب  ارتباط برقراری

، نموده تكمیل را اوگوهای ارتباطي زوجین پرسررشررنامه آنها

 و جلسرره 12 طول در گروه آزمایش برای هاکالس سررپس

 برگزاردر طول سررره ماه  سررراعت 2 مدت به یكبار ایهفته

سه  آخرین در. گردید  گواه، و آزمایش گروه دو نیز هر جل

جهت . نمودند تكمیل را اوگوهای ارتباطي زوجین پرسشنامه  

شرکت در     ضایت زوجین برای  رعایت اخالق در پژوهش ر

شرردند.  برنامه مداخله کسررب و از کلیه مراحل مداخله آگاه

اطمینان داده شررد که آنان نیز  چنین به زوجین گروه گواههم

فت           یا مداخالت را در ند پژوهشررري این  مام فرای پس از ات

که  دهمچنین به هر دو گروه اطمینان داده شررر  خواهند نمود. 

باقي مي      آاطالعات   نه  ما ها محر نام        ن به درج  یازی  ند و ن ما

 . نیست

 موثر ارتباط مهارت آموزشبرنامه جلسات . 1جدول 

غالم  سوداني و)حسیني بندقیری،  اسالمي فرهنگ بر مبتني

 (1399، زاده جفره
 اهداف جلسه

 روش با آشررنایي یكدیگر، با اعضررا و گروه معارفه اول

سات،  ساختار  و کار سي  جل  از برنامه انتظارات برر

 .آموزش

محافظت کردن از  آشرررنایي با حق و حقوق زوجین و  دوم

 خودآگاهي، ي و افزایشنفسان هایخود در مقابل هوا

 خودباوری. اهمیت بر تاکید

ناسررررایي   سوم ها    شررر ظارات  و باور باره  زوجین انت  در

شببتي،  شان  خو سات    بر باورها تاثیر دادن ن سا و  اح

 .توکل کردن به خدا

 رازداری. و دادن گوش هایمهارت آموزش چهارم

كدیگر، چگونگي ابراز   کردن يقدردان  آموزش پنجم از ی

 .گریكدی تشكر، نتایج تشكر و قدرداني از

-يعذرخواه یيتوانا ، زدن حرف مهارتهای آموزش ششم

  هایو جایگاه آن در آموزه کردن، گذشت و ببشش  

 ي.و اخالق ينید

سئله و مدیریت ارتباط       هفتم شم و حل م آموزش کنترل خ

 در بحران.

 .دادن به همسر دیو ام گریكدیعدم منت گذاشتن به  هشتم

 یرزق و روز نهم

 خود. یهابه داشتهقناعت نسبت  دهم

 ي.نیوحقوق همنش گریكدیآموزش گوش دادن به  یازدهم

در  هماهنگ بودن ي،زندگ کیخواسررتن فقط از شررر دوازدهم

 زندگي.

 

ها از دو سطح آمار  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

شد. در سطح آمار توصیفي از          ستفاده  ستنباطي ا توصیفي و ا

اسررتاندارد و در سررطح آمار اسررتنباطي از  میانگین و انحراف 

ویلک جهت بررسررري نرمال بودن توزیع      -آزمون شررراپیرو

یانس     ها، آزمون ووین برای بررسررري برابری وار ها و  متغیر

ندمتغیری برای بررسررري        یانس چ یل کووار همچنین از تحل

فرضرریه پژوهش اسررتفاده گردید. نتایج آماری با اسررتفاده از   

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. -23SPSSافزار آماری نرم

 

 نتایج

های دموگرافیک نشان داد که افراد های حاصل از دادهیافته

سال بودند که در  50تا  30نمونه پژوهش دارای دامنه سني 

نفر معادل  17سال )تعداد  40تا  35گروه آزمایش دامنه سني 

سال  35تا  30درصد( و در گروه گواه دامنه سني  33/28

درصد( دارای بیشترین فراواني  66/31نفر معادل  19)تعداد 

بود. از طرفي این افراد دارای دامنه تحصیالت سیكل تا 

ویسانس بودند که در این بین در هر دو گروه آزمایش فوق

نفر معادل  16معادل درصد( و گواه )تعداد  25نفر  15)تعداد 

فراواني  درصد( سطح تحصیالت دیپلم دارای بیشترین 66/26

در مراحل  میانگین و انحراف استاندارد اوگوهای ارتباطيبود. 

آزمون، به تفكیک دو گروه آزمایش و آزمون و پسپیش

 ارا ه شده است.  2گواه، در جدول 
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میانگین و انحراف معیار نمرات اوگوهای . 2جدول 

های آزمایش و گواه در مراحل در گروه ارتباطي زوجین

 آزمون آزمون و پسپیش

 متغیر
عضویت 

 گروهي

 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

ارتباط سازنده 

 ینزوجمتقابل 

 97/1 03/4 82/1 33/4 گواه

 83/2 87/6 99/1 43/4 آزمایش

ارتباط اجتنابي 

 ینزوج متقابل

 54/1 57/18 66/1 27/19 گواه

 55/1 17/17 28/1 93/18 آزمایش

ارتباط توقع/ 

 ینزوج گیریکناره

 51/1 70/18 40/1 87/18 گواه

 068/2 17 46/1 19 آزمایش

 

با توجه به نتایج جدول، میانگین نمره ارتباط سرررازنده متقابل 

بررا  43/4آزمون برابر    زوجین در گروه آزمررایش در پیش       

یار   با انحراف   87/6آزمون برابر و در پس 99/1انحراف مع

ست همچنین میانگین نمره ارتباط     83/2معیار  شده ا گزارش 

آزمون برابر سرررازنده متقابل زوجین در گروه گواه در پیش    

یار     33/4 با   03/4آزمون برابر و در پس 82/1با انحراف مع

شده است. میانگین نمره ارتباط      97/1انحراف معیار  سبه  محا

بل      قا نابي مت مایش در پیش زوج اجت آزمون ین در گروه آز

آزمون برابر و در پس 66/1بررا انحراف معیررار  93/18رابر ب

یار    17/17 باط    55/1با انحراف مع یانگین نمره ارت همچنین م

بل      قا نابي مت آزمون برابر ین در گروه گواه در پیشزوج اجت

با   57/18آزمون برابر و در پس 66/1با انحراف معیار    27/19

نمره ارتباط گزارش شده است. میانگین    54/1انحراف معیار 

کنرراره       قع/  یری   تو ج  گ یش و در       زو گروه آزمررا ین در 

یار    19آزمون برابر پیش آزمون و در پس 46/1با انحراف مع

بود، همچنین میانگین ارتباط  068/2با انحراف معیار  17برابر 

آزمون  ین در گروه گواه در پیش     زوج  گیری  توقع/ کنرراره   

آزمون برابر و در پس 40/1بررا انحراف معیررار  87/18برابر 

 بدست آمد. 51/1با انحراف معیار  70/18

ها، از آزمون ووین فرض همگني واریانسجهت بررسي پیش 

اسرررتفاده شرررده اسرررت. نتایج نشررران داده اسرررت در مرحله   

یش           پس  پ طي  تبررا گوهررای ار و مون در ا مگني        آز ه فرض 

. نتایج آزمون باکس (p>05/0)ها برقرار بوده اسررتواریانس

کواریانس  -های واریانسي ماتریسجهت بررسررري همسررران

های  فرض ماتریس آزمون پیشنشررران داد که در مرحله پس  

. عالوه (p>05/0)کواریانس نیز برقرار بوده است   -واریانس

بر این نتررایج آزمون شرررراپیرو ویلررک بیررانگر آن بود کرره  

نه   پیش مال بودن توزیع نمو های    ای دادهفرض نر ها در اوگو

آزمون زمایش و گواه در مراحل پیشهای آارتباطي در گروه

تایج در     (p>05/0)آزمون برقرار اسرررت و پس یت ن ها . در ن

فرض همگني شیب خط رگرسیون مشبش شد    بررسي پیش 

آزمون بررا متغیر گروهبنرردی در مرحلرره           کرره تعررامررل پیش    

آزمون در اوگوهررای ارتبرراطي معنررادار نبوده اسررررت             پس 

(05/0<p) شرریب خط . این بدان معناسررت که فرض همگني

 رگرسیون در اوگوهای ارتباطي برقرار بوده است.

 

نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری)مانكوا( بر . 3جدول 

آزمون اوگوهای ارتباطي زوجین روی میانگین نمرات پس

 آزمونهای آزمایش و گواه با کنترل پیشگروه

 DF مقدار نام آزمون

 فرضیه
DF 

 خطا
F 
 

سطح 

معني 

 (P داری)

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

آزمون اثر 

 پیالیي

040/1 6 232 93/41 000/0 520/0 1 

آزمون 

المبدای 

 ویلكز

033/0 6 230 56/173 000/0 819/0 1 

آزمون اثر 

 هتلینگ

32/27 6 228 08/519 000/0 932/0 1 

آزمون 

بزرگترین 

 ریشه روی

23/27 3 116 2/1053 000/0 965/0 1 

 

تایج جدول        به ن شرررود که سرررطح   ، مشررراهده مي  3با توجه 

هررای، اثر پیالیي، معنرراداری مربوط برره هر یررک از آزمون

المبدای ویلكز، اثر هتلینگ و آزمون بزرگترین ریشررره روی 

برای تحلیل کواریانس چند متغیری )مانكوا( بر روی میانگین 

پاسرررخ     نمرات پس باطي زوجین در بین  آزمون اوگوهای ارت
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 مصطفي دریادار  و همكاران

های آزمایش و کنترل کمتر   آزمون در گروههای پس هدهند 

ست. بنابراین مي   /05از  شده ا توان نتیجه گرفت که حداقل . 

پس               مرات  ن ین  گ ن میررا ین  یش    ب پ مون و  كي     آز ی مون  آز

هررای آزمررایش و کنترل ازاوگوهررای ارتبرراطي زوجین گروه

 اختالف معناداری وجود دارد.

 

 

نتایج تحلیل کواریانس یک طرفه در متن مانكوا بر روی میانگین پس آزمون و پیگیری نمرات ارتباط سازنده متقابل، . 4جدول 

 آزمونهای آزمایش و گواه  با کنترل پیشگیری زوجین گروهارتباط توقع/ کنارهارتباط اجتنابي متقابل و 

 متغیر وابسته
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 
 

سطح معني 

 P داری 

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

ارتباط سازنده 

 ینزوج متقابل 

 1 32/0 000/0 66/23 69/122 2 3/245 آزمونپیش

 999/0 36/0 000/0 889/24 06/129 1 06/129 گروه

  186/5 237 1229 خطا

ارتباط اجتنابي 

 متقابل 

 1 91/0 000/0 5/2037 1/4742 2 3/9484 آزمونپیش

 992/0 32/0 000/0 36/19 06/45 1 06/45 گروه

  327/2 237 6/551 خطا

ارتباط توقع/ 

گیری کناره

 زوجین

 1 89/0 000/0 7/1637 4/4629 2 9/9258 آزمونپیش

 949/0 28/0 000/0 02/13 8/36 1 8/36 گروه

  82/2 237 9/669 خطا

نتایج تحلیل کوواریانس  4نتایج بدست آمده در جدول 

چندمتغیری را برای بررسي تفاوت میانگین پس آزمون و 

اجتنابي متقابل ارتباط سازنده متقابل، ارتباط پیگیری نمرات 

های در بین افراد گروه گیری زوجینو ارتباط توقع/ کناره

دهد. با توجه آزمون را نشان ميآزمایش و گواه با کنترل پیش

به نتایج محاسبه شده، سطح معناداری آزمون برای تفاوت 

ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتنابي متقابل و نمره متغیرهای 

آزمون در دو برای پسگیری زوجین ارتباط توقع/ کناره

شده است. بنابراین  05/0گروه گواه و آزمایش کمتر از 

 ارتباط مهارت پژوهش حاضر تأیید شده و آموزش فرضیه

 ابعاد اوگوهای ارتباطي بر اسالمي فرهنگ بر مبتني موثر

ارتباط اجتنابي متقابل و ارتباط توقع/ )ارتباط سازنده متقابل، 

 تأثیر دارد.ین وجز  گیری(کناره

 گیریبحث و نتیجه

 ارتباط مهارت آموزش اثر هدف از پژوهش حاضررر بررسرري

 زوجین ارتباطي  اسرررالمي بر اوگوهای  فرهنگ  بر مبتني موثر

نتایج نشرران داد که آموزش مهارت ارتباط  دارای فرزند بود.

اوگوهای ارتباطي )اوگوهای  برمبتني بر فرهنگ اسالمي  موثر

باطي  نابي متقابل و      )ارتباط سرررازنده متقابل،        ارت ارتباط اجت

ناره    باط توقع/ ک تاثیر دارد   ارت ند  . گیری( زوجین دارای فرز

( مبني بر 1398مقتدر و اکبری )یافته حاضررر با نتایج پژوهش 

هارت    جاني،      تاثیر آموزش م باط موثر بر تنظیم هی های ارت

مادران     تاو  ناشرررویي  یت ز ته چمني     آوری و رضررررا یاف با  و 

اثرببشررري ( مبني بر 1398آبادی و وکیلي ) لندری، شرررفیع ق

هارت  باطي درون        آموزش م های ارت باطي بر اوگو های ارت

قدم و حسرررین       خانواده  یاني م با گزارشرررات نجمه، ک زاده و 

به شررریوه        تاثیر ( مبني بر 1394) باطي  هارت ارت آموزش م

محور بر صرررمیمیت و رضرررایت از شرررناختي رفتاری مذهب

نژاد ، با نتایج پژوهش اصررغری گنجي و نوابيزندگي زوجین

های ارتباطي در   اثرببشررري آموزش مهارت ( مبني بر 1394)

و با یافته اعتمادی، امین جعفری و افزایش رضررایت زناشررویي

تاثیر آموزش گروهي زوجین بر ( مبني بر 1393شرراه سرریاه، )

و اساس رویكرد ارتباط درماني بر افزایش صمیمیت زوجین   

اثرببشررري ( مبني بر 1390ت باقریان و بهشرررتي )با گزارشرررا
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های های ارتباطي زناشرررویي مبتني بر آموزه  آموزش مهارت 

 همسو بود.  اسالم بر سازگاری زناشویي زوجین

ست  نتایج در توجیه  که شود مي مطری نظریه این آمده، بد

 نه کند، برقرار ارتباط درست  هایبا روش بتواند زوجي اگر

شت  خواهند هم با موثری ارتباطات تنها  صمیمیت  بلكه دا

 و صررمیمیت افزایش طرفي از. یابدمي افزایش نیز بین آنها

 هم به را نسبت  آنها حساسیت   شوهر،  و زن عاطفي همراهي

 نیز آنها عاطفي آمیزش شررودمي باعث نتیجه در برده، باال

 روشن  ارتباط .(1394نژاد، اصغری گنجي و نوابي ) رود باال

 و احسررراسرررات رشرررد موجب خانواده، افراد بین موثر و

 ساوم  خانواده سنگ زیربنایي  موثر ارتباط. شود مي هاارزش

 از خانواده اعضررای وقتي دیگر عبارتي به اسررتو موفق و

 درک و انتقال  کنند، مي اسرررتفاده  ارتباطي موثر  اوگوهای 

 رواني نیازهای دارند، پیامي هر قصررد و محتوا از واضررحي

ضا  یكدیگر را  را اجتماع در شرکت  و ارتباط و کنندمي ار

 ارتباطي شررربصررریت، اوگوهای بنابراین. ببشرررندمي تداوم

 گیری تصررمیم و انتباو قدرت نفس، به اعتماد یادگیری،

 از یكي و دهدمي تاثیر قرار تحت را خانواده افراد منطقي

شه  صلي  هایری  و )اوویور است  خانواده مبتلف مشكالت  ا

های امام سجاد )ع( ارزش اصلي خانواده آموزه(. 1994 میلر،

دانند که توسررط اعضرراء آن را حاصررل از شرربكه روابطي مي

سیله        ستمي، افراد به و سی ست. در داخل چنین  بوجود آمده ا

های عاطفي قدرتمند با دوام و متقابل به یكدیگر گره           حلقه 

ضاء آن همواره به  خورده اند. به طوری که ارتباط در میان اع

ای از روابط اصلي بین فردی برای تحقق ببشیدن ان جنبهعنو

ته مي       شرررود. بهبودبه پویایي روابط خانوادگي در نظر گرف

 تاثیر زوجین تعارضررات آمیزموفقیت حل بر شرریوه ارتباطي

یادی دارد  ناشرررویي   سرررازگاری   و ز دهد.  را افزایش مي ز

 پیوند  دارد، زناشرررویي وجود  زندگي  در تعارض  زمانیكه  

 شود.مي سرد  ایبه رابطه تبدیل شوهر  و زن صمیمانه  و گرم

باطات   بدون  یان  موثر ارت مادی، بي زوجین، تنش، م  به  اعت

 انزوا نیز احسرراس و کمتر صررمیمیت و اشررتراک گذاری

برگرفته شده از   شده  ارا ه هایداشت. مهارت  خواهد وجود

تمامي  اسرررت توانسرررته دویل جامعیت به فرهنگ اسرررالمي

 آموزش دهد و پوشرررش ارتباطي زن و شررروهر راهای جنبه

شناختي مهارت سته  های  سا ل    توان ست تا بر م صیتي،    ا  شب

شد.  اثرگذار مذهبي گیری جهت و حل تعارض  هاآموزه با

سجاد )ع(  تعاویم و  برقراری ارتباط چگونگي زمینة در امام 

 زوجین ارتباطي در عامل بر مثبت اثری آن اصول  و صحیح 

 به مسررا ل نسرربت بینش و دانش افزایش و موجب داشررته

شده و موجب اصالی ارتباط اجتنابي    ارتباطي متقابل زوجین

های فوق ین شررده اسررت. همچنین در تحلیل یافتهزوج متقابل

گیر که حاکي توان گفت که اوگوی ارتباطي توقع / کنارهمي

از سررررزنش و مالمت، گله و شررركایت زوجین از همدیگر       

آموزه های امام سررجاد )ع( و از نظر اسررت نیز به شرردت در  

بنابراین پیشرررنهاد    های تربیتي اسرررالم منفور اسرررت.  دیدگاه  

صالی  گردد، بامي  سایر  کنار در مذهبي نگرش و تقویت ا

یک  ماني مي  های تكن های  از تواندر  برای دیني رویكرد

شكالت  به کمک  کیفیت افزایش همچنین و هازوج حل م

 کرد. آنها استفاده ارتباط

زوجین مراجعه کننده به مراکز    تحقیق به   محدود بودن دامنه  

و عدم کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر جامع سالمت شهر مالثي

یل بعضررري از زوجین          ما عدم ت باطي زوجین،  های ارت اوگو

جهت شررررکت در پژوهش حاضرررر و عدم برگزاری مرحله  

یت    پیگیری حدود با      از م حاضرررر بود. منطبق  های پژوهش 

شنهاد مي      هایمحدویت شي پی سطح پژوه شود  پژوهش، در 

پذیری نتایج، این پژوهش در سایر برای افزایش قدرت تعمیم

ستان  های متفاوت، دیگر ها و مناطق و جوامع دارای فرهنگا

های  های آماری )همانند زوجین متعارض با طرحواره      جامعه  

ناسرررازگار اوویه، زوجین بدون فرزند متعارض و ...(، کنترل        

ذکر شرررده و برگزاری مرحله پیگیری اجرا شرررود. با    عوامل 

به اثرببشررري آموزش    جه  هارت  تو باط  م  بر مبتني موثر ارت

، دارای فرزند  زوجین ارتباطي  اسرررالمي بر اوگوهای  فرهنگ 

 مهارت شرررود آموزشدر سرررطح کاربردی نیز پیشرررنهاد مي 

اسالمي به درمانگران و مشاورن  فرهنگ بر مبتني موثر ارتباط

ها، فرهنگسراهای شهرداری   اده در سطح دانشگاه  حوزه خانو
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 مصطفي دریادار  و همكاران

و مراکز مشاوره دادگستری معرفي شود تا آنها با بكارگیری    

این درمان برای زوجین دارای تعارضرررات زناشرررویي، جهت 

تغییر در اوگوهررای ارتبرراطي زوجین در  این گررامي عملي 

 برداشته باشند. 

 تشکر و قدردانی

ه دکترای تبصصي مهدی   مقاوه حاضر برگرفته از رساوه دور  

شگاه آزاد واحد اهواز بود. بدین     سین زاده بندقیری در دان ح

مراکز  وسرریله از تمام زوجین حاضررر در پژوهش و مسررئووین 

شهر مالثي    سالمت  که همكاری کاملي جهت اجرای  جامع 

 آید.پژوهش داشتند، قدرداني به عمل مي
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 Abstract 
Introduction and purpose: In the evening, the family system has many 

problems and family differences, divorce, increasing the number of orphans 

and criminal juvenile indicate the main problems in families, the main root of 

which is the quality of relations between couples. According to this the 

purpose of this study was to investigate the effect of effective communication 

skills training based on Islamic culture on communication patterns of couples 

with children. 

Methodology: The study is an experimental study with a pretest-posttest 

design with a control group. The statistical population of the present study 

included couples with children referred to comprehensive health centers in the 

city of Malathia in the first six months of 2021. The sample group consisted 

of 60 couples who were selected by random sampling and randomly assigned 

to the experimental and control groups (30 couples in the experimental group 

and 30 couples in the control group). Both groups completed the couples 

communication patterns questionnaire (CPQ), then the experimental group 

under 12 sessions of 2 hours of effective communication skills training 

program based on Islamic culture. Data were analyzed using SPSS software 

version 23 and multivariate analysis of covariance. 

Results: The results showed that effective communication skills training 

based on Islamic culture has an effect on communication patterns of couples 

with children. The effect of this intervention on couples' communication 

patterns (constructive reciprocal communication, reciprocal avoidance 

communication and expectation / withdrawal relationship) are 36, 32 and 

28%, respectively. 

Conclusion: Training in effective communication skills based on Islamic 

culture is effective on couples 'communication patterns and due to its 

usefulness, can be used as an effective method to improve the quality and 

increase couples' emotional communication. 

Keywords: Effective communication skills, Islamic culture, 

communication patterns, couples 
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