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تأثیر مهارتهای زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای
تجربه رابطه فرازناشویی
زهرا شیروانی ،1زهره صادقی
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چکیده
این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارتهاای زداد ب بار باورهاای ارتااا ب ریرمقی اب ماردار دارای
تجربه رابیه فرازداشویب ادجام شاده اسا

جامعاه آمااری ایان پاژوهش ،کلیاه ماردار دارای تجرباه رابیاه

فرازداشویب مراجعه کققده به مراکز مشاوره خادواده مقی ه  1تهارار در ساال  0311بودداد کاه باا اساهفاده از
روش دموده یری هدفمقد تعداد  31دفر از این افراد ادهخاب و به صاورت تااادفب در دو اروه آزماایش و
واه (  01دفر در روه آزمایش 01 ،دفر در وه واه) مارده شددد همچقاین ابازار اساهفاده شاده در ایان
پژوهش سیاهه باورهای ارتاا ب ریرمقی اب ایدسواور و اپشاهاین ( )0141و پروتکا آموزشاب مهاارتهاای
زدد ب اس

روه آزمایش در  8جلوه  11دقی های تح

آموزش بردامه مهارتهای زدد ب قرار رفهقد

دادهها با اسهفاده از تحلی کواریادس تک مهغیری و چقد مهغیاری ( )MANCONAو دارمافازار Spss-24

مورد تجزیه و تحلی قرار رف

دهایج دشار داد آموزش مهارت های زدد ب بر کااهش باورهاای ارتااا ب

ریر مقی ب مردار دارای تجربه رابیه فرازداشویب تاثیر ااار اسا و دهاایج حااکب از کااهش باورهاای ریار
مقی ب (تخریب کققد ب مخاسف  ،عدم تغییر پاایری هموار ،توقاه هان خاوادب ،کماال رایاب جقواب و
تفاوت های جقویهب) در اثر آموزش مهارت های زدد ب به روه آزمایش اس
واژهگان کلیدی :باورهای ارتاا ب ریرمقی ب ،رابیه فرازداشویب ،مهارت های زدد ب
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مقدمه
خادواده با ارتااط بین زر و مرد با پیوددی به دام ازدواج شک مب یرد ازدواج پیوددی
که به صورت قادودب زدد ب اجهماعب جدید را برای زر و مرد که دهیجه آر

آرمادب اس
آرامش ،محا

و فداکاری اس

ایجاد خواهد کرد (کوئن )0311،0همچقین ازدواج این

رکن اصلب جامعه ،جایگاهب برای ارضای دیازهای ع لادب ،جومادب و عا فب اس
بقابراین شقاخ

دیازهای زیوهب ،روادب و ارضای این دیازها ضرورری اس

(عداسهب و

ر روار )1101،1یکب از آسیبهایب که خادواده را تهدید مبکقد ،رایش به روابط
خیاد

 3اس

در صورت عدم چارهاددیشب و ح این مشک آسیبهای دیگری دیز چور

کودکآزاری ،همورآزاری و حهب لاق به دداال آر ایجاد مبشود (هاشمبفرد)0310 ،
در ایجاد خیاد

عوام مهعددی دخی هوهقد که به عوام شخایهب ،فردی ،رضای مقدی

زداشویب مادقد رضای
کر شده اس

موقعیهب و اجهماعب مبتوار اشاره کرد دظریاتب دیز در باب خیاد

که از جمله آدها مبتوار به دظریه تکام اشاره کرد ،این دظریه بیار مبکقد

که تمای مردار به رابیه جقوب مهعدد در ات و ژرهایشار وجود دارد و امری اتب اس
زدار دیز بیشهر به دداال احواس وارد رابیه فرازداشویب مبشودد و ممکن اس

به دسی

دارضایهب از رابیه زداشویب باشد همار وده که فهه شد مبتوار به ور کلب بیار کرد که
وقهب سود پاییقب در رابیه زداشویب وجود دارد احهمال بیشهری برای ایجاد روابط خارج از
خادواده وجود دارد (هرتلاین ،ویچلر و پیرسب)1111 ،8
خیاد

همور عمدهترین دسی

لاقها اس

(ترابیار ،عامری و خدابخش )0310 ،در

تح ی ب دیگر پلات ،دلاور ،واسادووا و ویلچر ،)1114( 1دشار دادهادد که  1/17تا  1/61زدار

1

Koen
Edalati & Redzuan
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و  1/33تا  1/66مردار در ب زدد ب مرتکب خیاد
خیاد

مبشودد از عواملب که در بروز

زداشویب مبتوادد مؤثر باشد باورهای ارتاا ب ریرمقی ب 0اس

اسیس )0111(1در دظریه ع لادب -عا فب – رفهاری خود ،ادواع باورهای ریر مقی ب را
عام اصلب مشکلات ادوادب معرفب مب کقد باورهای ریر مقی ب باورهایب هوهقد که بر
روار فرد سلیه داشهه ،عام تعیین کققده چگودگب تعایر و تفویر و معقا دادر به رویدادها و
تقظیم کققده کیفی

و کمی

رفهارها و عوا ف هوهقد (پرزور ،دریمادب ،شجاعب و

ابراهیمب)0318 ،
تح ی ات مهعددی تأثیر مخرب این باورها را بر روی افراد و ارتاا ات زداشویب 3دشار
داددد این باورهای ریرمقی ب به صورت آ اهاده در زوجین وجود داردد و افراد از تأثیرات
مقفب آر ها در افزایش داساز اری زداشویب 8خود آ اهب ددارد(حیدری )0318 ،دهایج
پژوهش شایوهه ،صاحاب و علیپور( )0341دشار داد که عواملب مث باورهای ریر مقی ب به
ازدواج(اسیوره ها ،1خیاساافب ها 7و سوء تفاهماتب که معموسا در زدد ب مشهرک و ازدواج
وجود داردد) ،همچور ادهظارات و دگرشهای ریر واقه بیقاده به ازدواج ،با رضایهمقدی
زداشویب 6هماوهگب مقفب داشهه و هر چه میزار دگرش ریر واقه بیقاده در فرد باسا باشد،
رضایهمقدی کمهر را دیز زارش مب کقد در این راسها دهایج میاسعات سیاوشب ( )0348و
خزایب و اکارزاده( ،) 0310دیز حاکب از رابیه مقفب بین باورهای ریر مقی ب با ارتااط
مقاسب زداشویب اس
افراد اس
هو

ظاهرا ریشه این اخهلال و مشکلات در زدد ب مشهرک شیوه تفکر

و آرهم احهماسا مرتاط با ف دار مهارتهای سازم برای زدد ب فردی و تعاملب

که دردهای

تعیینکققده کیفی

زدد ب 4افراد دیز هو

بویاری از افکار مقفب

0

1

Irrational communication beliefs
. Ellis
3 . Marital Communications
4 . Maladjustment
5 . Heros
6 . The Dreamers
7 . Marital satisfaction
8- Quality of life
2
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که به هن افراد هجوم مبآوردد ،در ح ی

باورهایب هوهقد که افراد درباره خودشار،

دیگرار یا ددیا داردد بخشب از کمک به افراد برای آدکه احواس و دردهیجه عملکرد
بههری در زدد ب روزاده داشهه باشقد ،داشب از فرا یری مهارتهای زدد ب 1اس

(خدا

یاری فرد )0344 ،اصیلاح مهارتهای زدد ب به روه بزر ب از مهارتهای روادب،
اجهماعب و بین فردی ا لاق مبشود و مبتوادد به افراد کمک کقد تا تامیمات خود را با
آ اهب اتخا دمایقد ،به ور مؤثر ارتااط برقرار کققد ،مهارتهای م ابلهای و مدیری
شخاب خود را وهرش دهقد وزدد ب ساسم و بارآوری داشهه باشقد (سپاه مقاور،
 )0347مهارتهای زدد ب عاارتادد از :مجموعهای از توادایبها که زمیقه ساز اری و
رفهار مثا

و مفید را فراهم مبآوردد .این توادایبها ،فرد را قادر مبسازدد موئوسی های

د ش اجهماعب خود را بپایرد و بدور سیمه زدر به خود و دیگرار ،با خواس ها ،ادهظارات
و مشکلات روزاده بهویژه در روابط بین فردی ،به شک مؤثری روبهرو شود ( ارمیار و
همکارار )0364 ،تأثیر آموزش مهارتهای زدد ب در ارت اء میزار ارتااط بین فردی،3
افزایش مهارت ح مواسه 8و افزایش میزار سلام

روار 1به تأیید رسیده اس

( سپاه

مقاور  )0347مهارتهای زدد ب مقجر به ادگیزه رفهار ساسم مبشود همچقین بر احواس
فرد از خود و دیگرار و همچقین ادراک دیگرار از وی مؤثر اس

و در پیشگیری از

بیماریهای روادب و مشکلات رفهاری د ش مؤثری دارد (مهرادب )0318 ،برخورداری از
مهارت های زدد ب باعث پیشگیری و کاهش اخهلال های روادب(ماتوودا و چیاما)1117 ،7
و افزایش سلام

روار زدار(ویهیقگهور ،)1111 ،6ساز اری زداشویب (یار محمدیار ،بقکدار

هاشمب و عوگری)0311 ،و رضای

از زدد ب (وسب پور ،باسویب جامخاده و س ایب)0311 ،
1-

Negative thoughts
Life skills
3 . Interpersonal communication
4 . Problem solving skills
5 . mental health
6 . Matsuda, Uchiyama
7 . Whittington
2-
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مبشود از آدجا که رشد ادوار در زمیقههای روادب ،اجهماعب ،جومادب ،جقوب ،شغلب،
اخلاقب و عا فب صورت مب یرد ،هر یک از زمیقهها دیازمقد مهارت و توادایب هو
واقه مبتوار ف
زدد ب اس

در

که تکام مراح رشدی وابوهه به مهارت وبرتری در مهارتهای

(مهرابب زاده هقرمقد،حوین پور و مهدی زاده )0341 ،زمادب که افراد

مهارتهای زدد ب اساسب را کوب دمایقد در عملکرد بهیقه خود پیشرف
آموزش مهارتهای زدد ب د ش اساسب را در بهداش

مبکققد

روادب ایفا مبکقد در این راسها

به دظر مبرسد آموزش مهارتهای زدد ب به زوجین مبتوادد برای کقهرل و تغییر افکار
مقفب یا دادرس

و باورهای ریر مقی ب و و در دهیجه بر سلام

روادب و ازدواج موفق

رضای

زداشویب آر ها تأثیر اار باشد (برخورداری )0311 ،در واقه افکار و باورهای

درس

و ساسم در میار زر و شوهر همواره بهعقوار جقاهای از روابط اصلب بین فردی برای

تح ق بخشیدر به پویایب روابط خادواد ب در دظر رفهه مبشود (زرد اش ،زرد اش و
زرد اش )1103 ،0و برای یک ازدواج رضای بخش 1زر و شوهر دیازمقد داشهن باورهای
مقی ب و مقیاق بر واقعی
با توجه به ایقکه خیاد
میرح اس

هوهقد (کاراهار)1116 ،3
زداشویب به عقوار مواسهای اساسب و رو به افزایش در جامعه

و باورهای ارتاا ب ریرمقی ب د ش ویژهای در مشکلات زداشویب داردد ساا

پژوهش حاضر درصدد بررسب این پرسش اس

که «آیا مهارتهای زدد ب بر باورهای

ارتاا ب ریرمقی ب مردار دارای تجربه رابیه فرازداشویب تأثیر دارد؟»

روش تحقیق

. Zarnaghash, Zarnaghash & Zarnaghash

1

2-Satisfactory

. Karahan

3
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پژوهش حاضر از دوع پژوهشهای دیمه آزمایشب و در چارچوب
پیشآزمور -پسآزمور با روه کقهرل اس

رحهای

جامعه آماری این پژوهش ،کلیه مردار

دارای تجربه رابیه فرازداشویب مراجعه کققده به مراکز مشاوره خادواده مقی ه 1تهرار در
سال  0311بوددد که با اسهفاده از روش دموده یری هدفمقد تعداد  31دفر از این افراد
ادهخاب و به صورت تاادفب در دو روه آزمایش و واه (  01دفر در روه آزمایش01 ،
دفر در وه واه) مارده شددد همچقین سازم به کر اس

که بردامه آموزشب مهارتهای

زدد ب به مدت  4جلوه  11دقی های بر روی روه آزمایش اجرا شد و روه واه هیچ-
وده مداخلهای را دریاف

دکرددد همچقین پرسشدامههای پژوهش در پیشآزمور و

پسآزمور در اخهیار دو روه آزمایش و واه قرار رف
ابزارهای پژوهش
سیاهه باورهای ارتاا ب ریرمقی ب :یک پرسشقامه  81سواسب اس
اپشهاین )0141(0ساخهه شده و دارای  1خردهم یاس اس

که توسط ایدسوور و

که عاارتقد از :باور به عدم توافق

تخریبکققده ،باور به عدم تغییرپایری همور ،توقه هنخوادب ،کمال رایب جقوب و باور
در مورد تفاوتهای جقویهب این پرسشقامه برای دمره ااری دارای یف سیکرت ازکاملا
رلط(دمره  )0تا کاملا درس (دمره  )1اس

ایدسوور و اپشهاین( )0141در پژوهش خود

دشار داددد که پایایب این آزمور با آسفای کرودااخ برای خرده م یاس ها از دامقه  1/61تا
 /40اس

و هر خرده م یاس رابیه معقاداری با ساز اری زداشویب داردد و پایایب

بازآزمایب آر را  1/67زارش کرده ادد(مظاهری )0340 ،دوخه فارسب این ابزار را
مظاهری و پوراعهماد ( )0341با روش ترجمه و ترجمه مجدد تهیه کردهادد در پژوهشب
که مظاهری اسهفاده کرده آسفای کرودااخ محاساه شده  1/61بود آ ریار( )0344دیز در
پژهش خود پایایب هر یک از خرده م یاس ها را به ترتیب زیر :باور به مخرب بودر
مخاسف

 ، 1/76توقه هن خوادب و باور به عدم تغییر پایری همور  ،1/61کمال رایب
.Eidelson & Epstien
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جقوب  1/73و باور در مورد تفاوت های جقویهب  1/71زارش کرده اس

ایدسوور و

اپشهاین( )0141دریافهقد که دمره  RBTبا باورهای عمومب که توسط تو

باورهای ریر

مقی ب جودز( )0174اددازه یری شده بود هماوهگب مثا

داش

پایایب این پرسشقامه با اسهفاده از آسفای کرودااخ  1/41به دس

آمد

در پژوهش حاضر

جدول  :1خلاصه ساختار جلسات آموزش مهارتهای زندگی

جلوه

آموزش

فرایقد

معارفه

معارفه ،آشقایب با قوادین روه ،بررسب مشکلات زوجین در رابیه با
باورهای مخرب ارتاا ب ،تعریف مهارت های زدد ب و د ش آدها در
موف ی

0

مهارت خودآ اهب

1

مهارتهای ارتاا ب

3

مهارت تامیم یری

8

مهارت ح مواسه

زدد ب

آ اهب از د اط قوت ،آ اهب از د اط ضعف ،تاویر خود واقه بیقاده،
توضیح ارزش ها ،راهکارهای رسید ر به خودآ اهب بههر ،د ش خود
ا اهب در مواجهه با مشکلات مربوط به باورها ،مهارت های ایجاد
خودادگاره و تاویرمثا

از خود

بررسب د ش مهارت های ارتاا ب در مواجهه با مشکلات ،آموزش
ارتااط کلامب و ریر کلامب موثر ،ابزار وجود ،مااکره ،امهقاع ،رلاه بر
خجاس  ،وش دادر صحیح ،ایجاد باورهای ارتاا ب مثا

در رابیه با

همور آیقده
تامیم یری فعاساده بر ماقای آ اهب از ح ایق و ادهخاب های پیش رو،
تامیم یری بر ماقای ارزیابب دقیق موقعی

ها واقه بیقامه ،تعیین اهداف

واقه بیقاده و بر ماقای باورهای صحیح و مقی ب ،آماد ب برای تغییر
تامیم ها برای ادیااق با موقعی
تشخیص درس

عل

های جدید

مشکلات مربوط به باورهای ریر مقی ب ،تشخیص

ارتااط و زدجیره پب در پب این باورهای مخرب ،آشقایب با مهارت های
ح مواسه ،جرات در ادجام راهکارهای جدید و مهفاوت در مواجهه با
مشکلات
1

مهارت مدیری
و احواسات

هیجارها

آموزش جه

شقاخ

هیجادات و تأثیر آرها بر افکار ،بررسب ارتااط

هیجار ها با احواسات ،تفکر و رفهار و م ابله با داکامب ،خشم ،بب
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حوصلگب ،ترس و اضیراب ،م ابله با هیجار های شدید دیگرار،
پایرش هیجار های مقفب و ح آر ها
7

مهارت تفکر اده ادی

6

مهارت تفکر خلاق

4

دهیجه یری و جمهبقدی

ایجاد توادایب تحلی عیقب ا لاعات موجود با توجه به تجارب شخاب و
شقاسایب آثار دفو ی ارزشهای مخرب اجهماعب و همواسار بر رفهار،
ادراک تاثیرات اجهماعب و فرهقگب بر ارزش ها ،دگرش ها و رفهار،
آ اهب از دابرابری ،پیشداوری ها و بب عداسهب ها ،واقف شدر به این
مواسه که دیگرار همیشه درس

دمب ویقد ،عدم پایرش بب قید و شرط

باورهای دیگرار
آموزش درزمیقه تفکر مثا

به جای تفکرات مقفب ،ابراز خود ،تشخیص

حق ادهخاب های دیگر برای تفکرات مقی ب ،تشخیص راه ح های
جدید برای مشکلات ،بررسب مواده

هن در پرورش راه ح های

خلاقاده
جمه بقدی مااحث میرح شده ،ارزیابب تأثیرات جلوات آموزشب و
پیگیری تغییرات ،اجرای پسآزمور

یافته ها
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیر باورهای غیر منطقی و ابعاد آن در مراحل
پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه
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جدول  1بیادگر میادگین و ادحراف معیار مهغیر باورهای ریر مقی ب و ابعاد آر در پیش
آزمور و پس آزمور دو روه واه و آزمایش اس

همار ور که دهایج دشار مب دهد،

میادگین دمرات در باورهای ریر مقی ب آزمایش به ترتیب در مرحله پیش آزمور ()074/67
و در مرحله پس آزمور ( )017/61مب باشد اما در دمرات آزموددب های روه واه در دو
مهغیر تفاوت زیادی مشاهده دمب شود
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره تاثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات
باورهای غیر منطقی
مجموع

درجه

میادگین

مهغیر

مجاورات

آزادی

مجاورات

باورهای ریر مقی ب (ک )

101/361

0

101/361

خیا

0111/181

16

31/116

مجموع

386148/11

31

F

سیح

اددازه اثر

معقاداری
18/80

1/10

1/67

همادگوده که در جدول  3مشاهده مبشود دهایج تحلی کواریادس تک مهغیره تفاوت
معقاداری را بین دو روه آزمایش و واه در مهغیر باورهای ریر مقی ب ) F=18/80و 1/10
< ( Pدشار مب دهد که با توجه به جدول  3مب توار دهیجه رف

بین دو روه آزمایش و

واه در مهغیر باورهای ریر مقی ب تفاوت معقاداری وجود دارد
جدول  :4نتایج ازمون تعقیبی بونفرونی
مجموع

درجه آزادی

میادگین مجاورات

م دار F

سیح معقب داری

مجاورات
بین روهب

417/133

0

417/133

درور روهب

0168/033

14

34/371

ک

0161/776

11

13/367

1/110

همادیور که مشاهده مب شود دهایج ازمور بودفرودب به مقظور سقجش معقب داری تفاوت
میادگین دمره باورهای ریر مقی ب در دو روه آزمایش و واه برابر اس
در سیح آماری  1/10تفاوت بین میادگین ها معقب دار اس

با ( )13/367که
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جدول  :7نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات
باورهای غیر منطقی و ابعاد آن
مجموع

درجه

میادگین

مهغیر

مجاورات

آزادی

مجاورات

تخریب کققد ب مخاسف

11/111

0

11/111

خیا

031/181

11

7/00

مجموع

01418/11

31

عدم تغییر پایری همور

80/378

0

80/378

خیا

366/100

11

06/03

مجموع

04117/11

31

توقه هن خوادب

018/084

0

018/084

خیا

171/140

11

00/41

مجموع

81687/11

31

کمال رایب جقوب

011/177

0

011/177

خیا

113/011

11

00/11

مجموع

11868/11

31

تفاوت های جقویهب

816/331

0

816/331

خیا

311/114

11

07/03

مجموع

31411/11

31

باورهای ریر مقی ب (ک )

300/670

0

300/670

خیا

113/477

11

11/113

مجموع

386148/11

31

F

سیح

اددازه اثر

معقاداری
8/78

6/81

07/87

1/11

17/11

08/61

1/11

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/37

1/14

1/81

1/30

1/11

1/34

همادگوده که در جدول 1مشاهده مبشود دهایج تحلی کواریادس چقد مهغیری تفاوت
معقاداری را بین دو روه آزمایش و واه در مهغیر باورهای ریر مقی ب ) F=08/61و 1/10
< ( Pو ابعاد آر دشار مبدهد با توجه به م ادیر میادگین این مؤسفه ها برای روه آزمایش
در پیش آزمور و پس آزمور ،مشاهده مب شود که آموزش مهارت های زدد ب باعث
کاهش میادگین دمرات این مهغیر و ابعاد آر در پس آزمور ردیده اس

باتوجه به این
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یافهه ها ،فرضیه تح یق که بیار مب کقد " آموزش مهارت های زدد ب بر کاهش باورهای
ارتاا ب ریر مقی ب موثر اس " تایید مب شود
نتیجه گیری
دهایج پژوهش کقودب دشار داد که آموزش مهارت های زدد ب در کاهش باورهای
ارتاا ب ریرمقی ب مردار دارای تجربه رابیه فرازداشویب مؤثر بوده اس

هرچقد پیشیقه ای

در زمیقه تاثیر مهارت های زدد ب بر ابعاد باورهای ریر مقی ب یاف

دشد اما در این

پژوهش به یافهه هایب که هموو با تح یق حاضر اس

اشاره مب شود ساا این دهایج با

یافهههای خلعهاری و همکارار ( ،)0344جعفری شیرازی ( ،)0310فرامرزی و همکارار
( ،)0311ویهیقگهور ( )1111و یاسوین و کاراهار ،)1116(0که دهایج پژوهش آدار دشار داد
بردامه آموزشب مهارت های ارتاا ب از آموزش مهارت های زدد ب تاثیر مثاهب بر
ساز اری زداشویب دارد و همچقین به اصلاحات دراز مدت در زوج ها مقجر مب شود،
همخوار اس

دهایج پژوهش دشار داد که آموزش مهارت های زدد ب در کاهش باور ریر

مقی ب عدم تغییر پایری ه مور مؤثر بوده اس
( ،)1117کارل و دهرتب (1113؛ به د

این یافهه با دهایج تح ی ات ماتوودا و چیاما
از خلعهاری و همکارار ،)0344 ،وسبپور و

همکارار ( )0311و رضاپور میر صاسح ،فلاح و صابری ( )0311ماقب بر ایقکه آموزش
مهارت های زدد ب بر کیفی

زدد ب زداشویب افراد مؤثر اس

و با یافهه های فرامرزی و

همکارار ( ،)0311اتکیقز 1و همکارار ( ،)1111مارکمن و همکارار ( ،)1113یاسوین و
کارهار ( ،)1116وسب پور و همکارار ( )0311و هومن و همکارار ( )0313که بیار کرددد
این آموزش بر سلام

روار افراد مؤثر اس

هموو اس

همچقین دهایج پژوهش دشار داد

که آموزش مهارت های زدد ب در کاهش میزار باور ریر مقی ب توقه هن خوادب در
زوج ها مؤثر بوده اس

به این معقا که با اسهفاده از آموزش راه ح محور توادوههایم باعث
Yalcin & Karahan
.Atkins

1.
2
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کاهش میزار باور ریر مقی ب توقه هن خوادب در زوج ها شویم این یافهه با دهایج
تح ی ات هومن و همکارار ( ،)0313یارمحمدیار و همکارار ( ، )0311جعفری شیرازی
( )0310و مارکمن 0و همکارار ( )1113و آدام و یقگراس )0141(1که در پژوهش خود
دشار داددد که زوج هایب که توادایب برقراری ارتااط مقاسب را در آموزش های روهب
مهارت های زدد ب فرا رفهه ادد ،از روابط بین فردی رضای
در آدها افزایش مبیابد هموو اس

صمی

بخشب برخورداردد ،و میزار

دهیجه بهدس آمده با پژوهشهای رضا پور میر

صاسح و همکارار ( ،)0311خلعهاری و همکارار ( ،)0344ماتوودا و چیاما (،)1117
ویهقیقگهور ( ،)1111و اسکات 3و همکارار ( )1111که در پژوهش خود به این دهیجه
رسیددد که افرادی که از مهارت های باسا در همدسب ،خود دظارتب ،خود کقهرسب و مهارت
ح مواسه برخوردادد از ساز اری زداشویب باساتری بهره مقددد ،هموو هو
در تایین این یافهه مب توار این وده اسهدسال کرد که با آموزش مهارت های زدد ب به
خاوص در حییه کقهرل هیجادات مقفب و مهارت تفکر اده ادی ،باعث مب شود که زوج
ها هیجادات خود را در مواجهه با مشکلات شدید زدد ب و تفویر مقفب اخهلاف دظرها
کقهرل کرده و به خود مهمایز سازی بیشهر دس

یابقد که سلام

عا فب و عملکردی بههری

در م ابله با باورهای معیوب ارتاا ب داشهه باشقد کقهرل هیجادات مقفب مقجر مب شود افراد
در برخورد با مشکلات تمرکز خود را حفظ کرده و باعث عدم پایرش بب قید و شرط
دیگرار شود و با اسهفاده از مهارت های تامیم یری و ح مواسه راه ح های مقاسب تر
و موف ی

آمیز تری را در برخورد با باور ریر مقی ب فاجعه ادگیزی و بزرگ دمایب

مشکلات و اخهلافات زداشویب و ایقکه قدرت کافب برای تحم مشکلات را دداردد به
دس

مب آوردد در واقه مب توار ف

با آموزش این مهارت ها م دمه ای بر اسهفاده

صحیح از ساک های م ابله مقاسب در مواجهه با مشکلات و اخهلافات زداشویب و پیدا
1

.Markman
2. Adam & Gingars
3 .Schutte
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کردر راه ح های بههر و تامیم یری درس
ارتاا ب و ح دکردر صحیح این مشکلات اس

در زدد ب به جای فرار از مشکلات
که از این ریق خشود

خادگب کاهش

پیدا مبکقد
با اسهفاده از این بردامه آموزشب مب توار به زوجین کمک کرد که بر به این باور
صحیح و مقی ب برسقد که هر چقد شاید همورشار رفهار ایده آسب دداشهه اما توار ایجاد
تغییرات مثا

در رابیه زداشویب وجود دارد و دیازمقد اسهفاده از مهارت های ح مواسه و

تفکر خلاق در برخورد با این وده موائ اس
این مواقه زوجین مب توادقد با تشخیص درس

و با بهره یری از مهارت ح مواسه در
عل

مشکلات مربوط به باورهای ریر

مقی ب ،تشخیص ارتااط و زدجیره پب در پب این باورهای مخرب ،و جرات در ادجام
راهکارهای جدید و مهفاوت در مواجهه با مشکلات با باور ریر مقی ب عدم تغییر پایری
همور م ابله کققد
این وده مب توار اسهدسال کرد که با اسهفاده از آموزش آ اهب از د اط قوت ،تاویر
خود واقه بیقاده ،توضیح ارزش ها و مهارت های ایجاد خودادگاره و تاویرمثا
رابیه زداشویب به روه های آزمایش توادوهه اس

از خود در

در م ابله با این باور رلط که باید از دظر

جقوب کام و بدور د ص باشقد تا مورد پایرش همور خود قرار یردد و این تحریف که
ا ر هموری در روابیه جقوب زداشویب شار عاسب دااشد داکام و شکو
م ابله کرد و در دهای
جقویهب موثر اس
مهفاوت هوهقد و عل

خورده اس ،

آموزش مهارت های زدد ب بر کاهش باور به تفاوت های

این باور که زدار و مردار اتاً از دظر دیازهای شخاب و ارتاا ب
مشکلات اصلب زوج ها همین تفاوت های آدها اس

و ایقکه این

ویژ ب ها ماده درک زوج ها از یکدیگر مب شود در دهیجه دمب توار کاری برای بهاود
رابیه ادجام داد همچقین زر و شوهرها از ریق شخاب سازی ،مشکلات ارتاا ب خود را
به تفاوت های موجود در خود یا همورشار دوا

مب دهقد و یا تعمیم افرا ب این ویژ ب

ها را همیشگب مب دادقد یک باور اشهااه و رلیب اس

که با اسهفاده از مهارت های تفکر
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اده ادی از مجموعه آموزش مهارت های زدد ب توادوهه اس

با ایجاد توادایب تحلی عیقب

ا لاعات موجود با توجه به تجارب شخاب و شقاسایب آثار دفو ی ارزشهای مخرب
اجهماعب و همواسار بر رفهار ،ادراک تاثیرات اجهماعب و فرهقگب بر ارزش ها ،دگرش ها و
رفهار ،آ اهب از دابرابری ،پیشداوری ها و بب عداسهب ها ،واقف شدر به این مواسه که
دیگرار همیشه درس
کرد و در دهای

دمب ویقد ،عدم پایرش بب قید و شرط باورهای دیگرار اصلاح

با تدوین یک بردامه همه جاداه درمادب در کشور برای اصلاح مشکلات

مربوط به باورهای ریر مقی ب در زوج ها مب توار به کاهش میزار خیاد های زداشویب و
مقازعات زداشویب و باسا بردر رضای زداشویب کمک شایادب کرد
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منابع
 )0آ ریار،

بس ( )0344رابیه باورهای ارتاا ب با صمیمی

نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دادشگاه تربی

در زوج های دادشجو ،پایان

معلم.

 )1امیدوار ،بقفشه؛ فاتحب زاده ،مریم اسوادات؛ احمدی ،سید احمد (« )0344بررسب تاثیر آموزش
پیش از ازدواج بر ادهظارات زداشویب دادشجویار در آسهاده ازدواج در شهر شیراز» ،خانواده
پژوهی.187-130 :)04(1 ،
 )3برخورداری ،حمید ( )0311اثربخشب آموزش مهارتهای مثا

اددیشب به شیوه روهب بر

ادگیزه پیشرف  ،عزتدفس و شادکامب دادش آموزار پور پایه اول دبیرسهار شهر جیرف ،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دادشگاه آزاد اسلامب واحد مرودش .
 )8پرزور ،پرویز؛ دریمادب ،محمد؛ شجاعب ،احمد؛ ابراهیمب ،مرتضب (« )0318د ش امید(با
دگرش به مقابه اسلامب)« ،معقای زدد ب و باورهای ریر مقی ب در پیش بیقب ررا

به ازدواج

دادشجویار» ،فرهنگ در دانشگاه اسلامی.348-377 :)3(1 ،07 ،
 )1ترابیار ،سیلا؛ عامری ،فریده؛ خدابخش ،روشقک (« )0310بررسب م ایوه ای ویژ ب های
شخای

و ساک دساوهگب همورار بب وفا ،خیاد

دیده و عادی» ،مطالعات روانشناختی،

.3 ،4
 )7سیاوشب ،حوین ( )0343رابیه اسگوی ارتاا ب زداشویب و باورهای مقی ب دبیرار دبیرسهار
های ملایر در سال تحایلب  ،43-41پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ،دادشگاه تربی
معلم.
 )6جعفری شیرازی ،فائزه (« )0310بررسب تاثیر آموزش مهارت های زدد ب بر باسا بردر خود
کارآمدی زدار سرپرس

خادواده شهرداری شهر تهرار در سال  ،»11-41پژوهش نامه زنان،

.61-86 :)7(3
 )4حیدری ،مریم ( )0318تاثیر درمار شقاخهب – رفهاری با تاکید بر آموزش مهارت های زداشویب
در باورهای ریر مقی ب و دسزد ب زداشویب زدار مراجعه کققده به مراکز مشاوره اسهار اسارز،
پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره ،دادشگاه آزاد اسلامب واحد کرمادشاه
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 )1خدایاری فرد ،محمد (« )0344کاربرد مثا

دگری درروار درمادگری با تأکید بر دید اه

اسلامب» ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی.081-078 :)0(1 ،
 )01خلعهاری ،جواد؛ قربار شیرودی ،شهره؛ مهدیور ،زهرا اسوادات (« )0344تاثیر آموزش بردامه
آماد ب ازدواج بر باورهای ارتاا ب زوجین» ،فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تنکابن.81-31 :)0(0 ،
 )00رضا پور میر صاسح ،یاسر؛ فلاح ،محون؛ صابری ،مایفب (« )0311بررسب اثر بخشب مداخلات
ماهقب بر آموزش مهارت های زدد ب بر کیفی

زدد ب زدار سرپرس

خادواده» ،فصلنامه زن

و جامعه.11-40 :)0(6 ،
 )01سپاه مقاور ،مژ ار (« )0347تأثیر آموزش مهارتهای زدد ب بر ادگیزه پیشرف  ،خود
احهرامب و ساز اری اجهماعب» ،اندیشه و رفتار.41-13 :)7(1 ،
 )03کوئین ،بروس ( )0311مبانی جامعه شناسی ،ترجمه رلامعااس توسلب و رضا فاض  ،تهرار:
ادهشارات :سم

(تاریخ ادهشار به زبار اصلب.)1113 ،

 )08ارمیار ،فرهاد؛ ماهجویب ،ماهیار و فهحب ،اهر ( )0364مهارتهای زندگی ،تهرار:
ادهشارات تربی .
 )01فرامرزی ،ساسار؛ همایب ،رضا؛ ایزدی ،راضیه (« )0311اثر بخشب آموزش روهب شقاخهب –
رفهاری مهارت های زدد ب بر سلام

روادب زدار دارای همور معلول» ،فصلنامه رفاه

اجتماعی.131-106 )81(00 ،
 )07مهرابب زاده هقرمقد ،مهقاز؛ حوین پور ،محمد؛ مهدی زاده ،سیلا (« )0341اثربخشب آموزش
مهارتهای زدد ب در افزایش ساز اری زداشویب زدار مهأه  11-81سال» ،مجله مطالعات
آموزش و یادگیری.031-011 :)0(1 ،
 )06مهرادب ،زهرا ( )0318اثربخشب آموزش مهارت های زدد ب بر سلام

روار  ،مثا

اددیشب و

ساز اری زداشویب زدار مهاه پایگاه های بویج شهرسهار کرج ،پایان نامه کارشناسی
ارشد روانشناسی بالینی ،دادشگاه ازاد اسلامب واحد ساری.
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 فصلنامه تحقیقات،»از زدد ب دادش آموزار

آموزش مهارت های زدد ب بر میزار رضای
.17-31 :)8(8 ،مدیریت آموزشی

، تهرار،) مسایل و اختلالات جنسی در زن و مرد0310(  امیرمحمد،) هاشمب فرد01
. چهر:ادهشارات
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