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 This study aimed to investigate the effectiveness of the family oriented 

psychological program based on the Islamic-Iranian model on reducing 

aggression and increasing adjustment in couples. This study was a quasi-

experimental pretest-posttest design with the control group. The study 

population consisted of the parents of all junior high-school students from Babol 

in the academic year of 2018- 2019. The sample consisted of 20 parents (10 

couples), whom were selected by available sampling method and randomly 

recruited to each group. Then, the experimental group members participated in 

10 sessions of 90-minute family oriented psychological program based on the 

Islamic-Iranian model, while the control group did not receive any therapy. The 

data collection tools were Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992) and 

Spanir Adjustment Scale (1976). Then, the data were analyzed using SPSS.v21 

software and MANCOVA statistical test. The results indicated that family 

oriented psychological program based on the Islamic-Iranian model has a 

significant impact on aggression and marital adjustment in couples. Based on the 

findings of this study, family oriented psychological program based on the 

Islamic-Iranian model can decrease aggression and increase marital adjustment 

in couples and thus could be used as an effective interventional method. 
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 چکیده

ی خانواده محور بر پایه شناخت روانبرنامه  هدف بررسی اثربخشیاین پژوهش با 
انجام زوجین  سازگاری افزایش و پرخاشگری کاهش ایرانی بر-الگوی اسالمی

گواه  گروه با آزمون پس – آزمون پیش نوع از آزمایشینیمه حاضر . پژوهششد
 اول دوره آموزاندانشوالدین  برگیرنده در حاضر پژوهش اریآم جامعه. بود

-عنایت به نیمه با .بود 8335-31 تحصیلی سال در بابل شهرستان متوسطه

زوج( با توجه به معیارهای  83نفر ) 23ای به حجم  آزمایشی بودن طرح، نمونه
در دسترس انتخاب شدند. اعضای  صورت بهشمول از بین افراد جامعه آماری 

جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار  صورت بهمونه ن
برنامه  ایدقیقه 33 جلسه 83 در آزمایش گروهکنندگان  شرکت سپس گرفتند.

کردند؛ در  ایرانی شرکت -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان
گردآوری  ابزار که اعضای گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند.حالی

 نامهو پرسش (8332)باس و پری  پرخاشگری نامهپرسششامل  اطالعات
ها از برای تجزیه و تحلیل داده .است بوده (8351) اسپانیر زناشویی سازگاری

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد برنامه 
رانی بر پرخاشگری و ای -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان

های این پژوهش، سازگاری زناشویی زنان متأهل تأثیر معناداری دارد. طبق یافته
ایرانی سبب کاهش  -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روانبرنامه 

توان از آن شود و میپرخاشگری و افزایش سازگاری زناشویی در زوجین می
 ثر سود جست. ای مؤیک روش مداخله عنوان به

ایرانی،  -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان: برنامه هاکلید واژه
 پرخاشگری، سازگاری زناشویی، زوجین.

 5/8/8333دریافت: تاریخ 
 38/3/8333پذیرش: تاریخ 

 ، b.latifi8764@gmail.comنویسنده مسئول: 
bahrammirzaeian@gmail.com 

 
 مقدمه

آل از خانواده سالم شناسان، شالوده یک جامعه ایدهاز دیدگاه روان
شود. نهاد خانواده سیستم پویا و فعالی است که عناصر ریزی میپی

تعادل به  نیامتقابل دارند که گاهی  ریتأثموجود در آن روی هم 
ات و اختالفات خورد. این تعادل عاملی مهم در تعارضهم می

 دهد یم. زمانی که تعارض روی (8)خانوادگی و زناشویی است 
در نتیجه تعارض نقطه بحرانی در  رندیگ یمقرار  ریتأثروابط تحت 

روابط زناشویی است. سالم یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار 
تعارض بین افراد درگیر چندان وابسته نیست، بلکه به چگونگی 

 .(2)رد حل تعارض بستگی دا و نحوهتوزیع 
مندی از اگرچه بسیاری از افراد بر این باورند که حفظ رضایت

جین در زندگی است؛ اما ترین اهداف زو ازدواج یکی از مهم
متأسفانه مسیر موفقیت در زندگی زناشویی با موانع مختلفی مواجه 

رغم وجود این موانع  شود که مستلزم تالش برای حفظ رابطه به می
. ضرورت تالش برای حفظ روابط به این (3)و تعارضات است 

شناختی  خاطر است که ارتباطات اجتماعی نزدیک، بهزیستی روان
بخشد و توانایی رشد و حفظ روابط عاشقانه، کاهش  را بهبود می
 به توجه . با(4)شناختی و جسمانی را به دنبال دارد تنش روان

 ما جامعه در طالق ،اند داده ارائه مسؤوالن که مختلفی آمارهای
 آمار 14 تا 53 یها سال بین که نحوی به دارد، رشدی به رو روند

 درصد 43 برابر رشدی نیز طالق و درصد 85 معادل رشدی ازدواج،
 منجر ناسازگار رابطه یک که است بنابراین، بدیهى .است داشته

 .(5) شد خواهد خانواده آن اعضاى رشد و سالمت کودر و توقف به
از عوامل مؤثر بر طالق زوجین، پرخاشگری و ناسازگاری در 

 از یکی پرخاشگری گذشته، دهه چند روابط زناشویی است. در
. است شناسی بودهروان در مطالعاتی موضوعات ترین گسترده

 است مهمی عامل یک پرخاشگری که اند داده نشان طولی تحقیقات
. (1)گذاردمی اثر فرد و اجتماعی هیجانی شناختی، روان مسائل بر که

پرخاشگری رفتاری است که با نیت جراحت، صدمه یا آسیب 
مسأله جدی در  عنوان بهشود و  رساندن به دیگران تعریف می
های غربی و شرقی در نظر گرفته  حوزه سالمت روان در فرهنگ

 . (5)شود می
تواند  دهد که رفتار پرخاشگری می ادبیات پژوهشی نشان می

شناختی ضعیف،  عواقب نامطلوبی همچون سالمت جسمانی و روان
ی را به همراه سال بزرگتماعی و ارتکاب جرم در نقص در رشد اج

خاص، پرخاشگری مشکالت متعددی  طور به. (1)داشته باشد
همچون بزهکاری، مشکالت زناشویی، افسردگی، سوءمصرف 
مواد، مشکالت شدید در روابط و مسائل شغلی را به وجود 

. به همین دلیل، شناسایی و مدیریت رفتار پرخاشگری (3)آورد می
 ی را ایجاد کرده است و در نتیجه، شناسایی فراوانلینی چالش با

ریزی  گشای درمانگران و برنامهتواند راه کارهای مؤثر میراه
 .(83)مداخالت درمانی باشد 

 هایتواند بحرانعالوه بر این، ناسازگاری در روابط زناشویی نیز می
 زناشویى عاطفی جدی در تعامالت زوجین ایجاد کند. سازگارى

 که شد؛ ارائه (88)کول  اسپانیر و توسط بار اولین که است مفهومى
 و اسپانیر. شود گرفتهدر نظر دایمى  فرایند کیعنوان  به تواند یم

 که زندگى تعامالت و وقایع، شرایطعنوان  به را فرایند این کول
 تعریف ،دهد یم حرکت به جلو سازگارى طى در را زوج یک
 هرگاه و دارد قرار سازگاری مقابل در . ناسازگاری(5)اندکرده

 را آن جای ناسازگاری جیتدر بهشود  کمها  زوج بین سازگاری
 نوع این بیش و کمها  همه زوج گفت توان یم تقریباً .ردیگ یم

 شدت و میزان اوقات گاهی اما. کنند یم را تجربه ناسازگاری
 را همدیگر توانند ینم ها زوج که رسد یم به حدی اسازگارین

 به و بزنند دست دعوا و پرخاشگری به است ممکن و کنند تحمل
 .(82)باشند  جدایی و طالق خواهان اصرار

کاهش  منظور به، شناسایی رویکردهای آموزشی مؤثر رو نیازا
پرخاشگری و افزایش سازگاری زوجین بسیار سودمند خواهد بود. 

ی خانواده محور بر پایه شناخت روانیکی از این رویکردها، برنامه 
 و های مختلف، اهمیتپژوهش ایرانی است. نتایج -الگوی اسالمی

 را ایجامعه فرهنگی هر هایمینهز با متناسب متغیرهای به توجه
، برخی از رو نیازا. (83)سازدمی روشن یشناخت روان هایمداخله در

 هایو مداخله خانواده نهاد اهمیت به توجه پژوهشگران با
 برنامه تا در صدد برآمدند جامعه، فرهنگ با همسو یشناخت روان

 طراحی ایرانی-اسالمی الگوی پایه بر محورخانواده شناختینروا
 که الگو در این مطلوب خانواده تعریف . در این برنامه به(84)نمایند
 در نهایی این هدف و است شده توجه نیز خداست بندگی همان
 نیت یا خانواده سایه چنین در. استاسالم  مبین دین ارزشی نظام
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 تحکیم و ثبات اعضای خانواده، توسط نیک عمل انجام و الهی
 آرامش مانند دیگری همچنین، اهداف. کندمی تضمین را خانواده
 عاطفی، نیازهای نیتأم راه رحمت از و مودّت همسران، درونی

در  و فرزندان تربیت و و تولید مثل اقتصادی و اجتماعی جنسی،
 به نیل که دارد وجود اجتماعی انواع انحرافات از گیریپیش نهایت

 و میسر دینی یها ارزش واخالق  با حاکمیت اهداف این همه
 .(85)است  ممکن

باید به این موضوع مهم توجه داشت که جامعه ایران نهایت،  در
محور و خدامحور است و در آن پایبندی ، دیندار نییک جامعه د

شود. اما، در عصر حاضر نظام خانواده به دین و سنت یافت می
ه است که ناشی از تضاد و چالش بین دو دتی شالدچار مشک

وان در نظام تفرهنگ غربی و دینی است و آثار این تضاد را می
ق که حاکی از کاهش میزان الخانواده با افزایش آمارهای ط

بر این اساس، پژوهش . (81)رضایت زناشویی است، مشاهده نمود 
ی خانواده محور شناخت روانبا هدف بررسی اثربخشی برنامه  حاضر

ایرانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش  -بر پایه الگوی اسالمی
 سازگاری زوجین انجام شد.

 
 روش پژوهش

-–آزمون آزمایشی با طرح پیشدر پژوهش حاضر از روش نیمه
ی شناخت روانآزمون با گروه گواه برای بررسی اثربخشی برنامه  پس

ایرانی بر پرخاشگری و  -خانواده محور بر پایه الگوی اسالمی
سازگاری زوجین استفاده شد. در این پژوهش پرخاشگری و 

هوش هیجانی، متغیر  سازگاری زوجین متغیر وابسته و آموزش
ی پژوهش حاضر در مستقل در نظر گرفته شد. جامعه آمار

آموزان دختر دوره اول متوسطه برگیرنده والدین کلیه دانش
ها بیش بود که تعداد آن 8331-33شهرستان بابل در سال تحصیلی 

نفر برآورد شد. از بین مدارس مختلف شهرستان بابل،  2333از 

با مدرسه دخترانه غیر  دولتی متوسطه اول معرفت انتخاب شد. 
 83نفر ) 23به حجم  یا ، پژوهشگر نمونهشتوجه به طرح پژوه

کرد. صورت داوطلبانه انتخاب  شمول به یارهایبا توجه به مع زوج(
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار  صورت بهاعضای نمونه 

نفر حضور داشتند. برای  83گرفتند؛ بدین ترتیب در هر گروه تعداد 
همچون دامنه سنی  هاییکننده در این پژوهش، مالکافراد شرکت

سال زندگی زناشویی و داشتن فرزند مشغول  5سال، سابقه  45تا  23
به تحصیلی در دوره اول متوسطه برای ورود به پژوهش در نظر 

پزشکی همبود و گرفته شد. عالوه بر این، ابتال به اختالالت روان
مالک خروج انتخاب  عنوان بهعدم تمایل به شرکت در پژوهش 

های ورود و خروج، افراد واجد شرایط بررسی مالک شد. بعد از
در پژوهش شرکت داده شدند. جهت انجام مطالعۀ آزمایشی، در 

، قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی، 8331فصل پاییز سال 
گروه آزمایش افراد  نیدر بها( نامهابزارهای گردآوری داده )پرسش

 استفاده با اطالعات ها،هنامپرسش عی. بعد از توزشد عیتوز و کنترل،
ابتدا به کلیه افراد  شد. لیو تحل هیمناسب تجز یآمار هایروش از

در رابطه با پژوهش توضیحاتی ارائه شد. در این توضیحات تا جایی 
کننده در جریان روند که سوگیری ایجاد نکند، افراد شرکت

-پژوهش قرار گرفتند. بعد از ارائه توضیحات سعی شد از شرکت
شفاهی برای شرکت در  صورت بهندگان رضایت آگاهانه کن

های از نظر تکمیل درست نامهپژوهش اخذ شود. سپس، پرسش
گویی به ها جهت پاسخنامهها بررسی شدند. در نهایت، پرسشآیتم

در پژوهش حاضر،  های پژوهش تجزیه و تحلیل شدند.فرضیه
ایرانی  -اسالمیی خانواده محور بر پایه الگوی شناخت روانبرنامه 

گروهی و بر اساس پروتکل  صورت بهای دقیقه 33جلسه  83در 
 (84)تدوین شده توسط روایی، افروز، حسینیان، خدایاری فرد و فرزاد

 در بین اعضای گروه آزمایش اجرا شد. 

 
 (88)ایرانی  -اسالمی الگوی پایه بر محور خانواده یشناخت روان : خالصه محتوای جلسات برنامه8جدول 

 محتوا موضوع جلسه

 اول
آشنایی کلی با برنامه خانواده 

 -الگوی اسالمی محور بر پایه 
 ایرانی

 اصول و جلسات زمان و تعداد برنامه، اهداف با آشنایی اعتماد، باتوأم  جو ایجاد و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی
 جلسات طول در تکالیف انجام اهمیت یساز روشن اسرار، حفظ جمله از اخالقی

 مهارت خودآگاهی دوم
 ضعف و مثبت نقاط بر نگاهی فردی، ارزشمندی احساس و زوجین روابط در آن نقش و خودآگاهی اهمیت با آشنایی

 کاربرگ: تکلیف. قدردانی و یشکرگزار مهارت با آشنایی ،(ص) اسالم پیامبر سیره بر الگویی نگاه با همسر و خود
 همسر و خود دیدگاه از ضعف و قوت نقاط تعیین

 مهارت ارتباط مؤثر سوم
 پیامبر الگوی از هایی - مثال بیان با زوجین روابط در همدلی مهارت اهمیت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی
 تمرین کاربرگ: تکلیف همدلی. مهارت و فعال دادن گوش مهارت آموزش احادیث، و آیات بیان با و( ص) اسالم

  برنامه با متناسب کتاب معرفی ،ها ارائه مثال با همدلی مهارت

 اندیشیمهارت مثبت  چهارم
 مثبت. خودگویی و دعا مهارت با آشنایی ، اندیشی مثبت یها مهارت اهمیت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی
  اندیشی مثبت تمرین کاربرگ: تکلیف

 مهارت حل مسأله پنجم
 حل یها روش کاربرد اهمیت و تعارض حل یها سبک انواع با آشنایی ،مسأله حل ایمرحله پنج مهارت با آشنایی
 مهارت مراحل اجرای کاربرگ: تکلیف خدا. به توکل مهارت با آشنایی ،(ص) اسالم پیامبر الگوی بر نگاه با تعارض

 زوجین فردی بین مشکل حل برایمسأله  حل

 مهارت کنترل خشم ششم
 روش دو با آشنایی ،(ص) اسالم پیامبر بر الگویی نگاه با خشم هیجان مدیریت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی
 فرد، یا مقابله یها مهارت کاربرگ: تکلیف بخشی. آرام تمرین با آشنایی سالم، مدار مسأله و مدار هیجان یا مقابله
  اختصاصی خشم کنترل یها روش

 مهارت ارتباط زناشویی هفتم
 آموزش و( ص) اسالم پیامبر الگوی پایه بر زناشویی صمیمیت ایجاد یها روش با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 و عاطفی رفتارهای اصالح و بازنگری: تکلیف اسالم. تعالیم بر نگاه با زوجین مطلوب جنسی و عاطفی رفتارهای
 بحث موضوع با متناسب کتاب معرفی جنسی،
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 محتوا موضوع جلسه

 یفرزند پرورمهارت  هشتم
 الگوی پایه بر و اسالمی تعالیم بر نگاه با فرزند با مناسب ارتباط یها روش با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی
 با متناسب کتاب معرفی فرزند، با ارتباط مهارت تمرین کاربرگ: تکلیف داستان. و مثال ذکر با( ص) اسالم پیامبر

 بحث موضوع

 نهم
مهارت مدیریت زمان )امور 

 زندگی(

 آشنایی فراغت، اوقات مالی، امور کار، در آن کاربرد و زمان مدیریت مهارت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی
: تکلیف موضوع. با رابطه در داستان و حدیث مثال، ذکر با( ص) اسالم پیامبر بر الگویی نگاه بارحم  صله اهمیت با

 منزل امور مدیریت یزیر برنامه تمرین کاربرگ

 ی مطالببند جمع دهم
 اجرای زوجین.سؤاالت  به پاسخ دوره، طول درشده  ارائه مطالب یبند جمع و خالصه گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 جلسه پایان درآزمون  پس
 

های به شرح زیر استفاده شد. نامهبرای گردآوری اطالعات از پرسش
-نسخه جدید پرسش(: 8332پرخاشگری باس و پری ) نامهپرسش

نامه نامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسش
( مورد بازنگری قرار 8332خصومت بود، توسط باس و پری )

 23نامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل گرفت. این پرسش
عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری 

 (، و خصومتA) (، خشمVA) (، پرخاشگری کالمیPAبدنی )
(H،) از:  یا رجهد 5به هر یک از عبارات در یک طیف  ها یآزمودن

، نه شبیه من (4) ، تا حدودی شبیه من است(5)کامالً شبیه من است 
 ، تا به(2) ، تا حدودی شبیه من نیست(3) است نه شبیه من نیست

صورت معکوس  به 81و  3. دو عبارت (8) شدت شبیه من نیست 
. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات شوند یم یگذار نمره

. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از دیآ یدست مها بهزیرمقیاس
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی 

، خشم 18/3، پرخاشگری کالمی 12/3زیرمقیاس پرخاشگری بدنی 
 منظور به(. 8332)باس و پری،  بود 13/3و خصومت  13/3

( 8311نامه در جمعیت ایرانی نیز، انصاری )هنجاریابی پرسش
ی این ابزار را مطلوب ارزیابی کرد. ضریب سنج روانهای شاخص

-بود. پرسش 51/3 یی برابر بابازآزمابه شیوه  نامه پرسشپایایی این 
-(: در این پژوهش از پرسش8351نامه سازگاری زناشویی اسپانیر )

ی اطالعات مربوط آور جمعبرای  شده اصالحنامه سازگاری زوجی 
 نامه توسطاستفاده شد. فرم اصلی این پرسش به سازگاری زناشویی

فینچام و برادبوری نیز تنظیم شده است.   (DAS)نیراگراهام بی اسپ
پس از مطرح کردن نظریه خود در مورد کیفیت زناشویی، این 

ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی  عنوان بهنامه را پرسش
ی اسپانیر سؤال 32نامه از روی فرم اصلی کنند. این پرسشمعرفی می

شود. گذاری میتایی نمره 1طیف  صورت بهساخته شده است که 
« دایم توافق داریم»و پاسخ  8نمره « همیشه اختالف داریم»پاسخ 
مقیاس همفکری و توافق، گیرد. این ابزار از سه خردهمی 1نمره 

ت باال رضایت و انسجام تشکیل شده است که در مجموع نمرا
کیفیت زناشویی باالتر است. تحلیل عاملی تأییدی،  دهنده نشان

نامه را در ایاالت متحده آمریکا تأیید ساختار سه عاملی پرسش
نامه نیز به شیوه کرده و روایی آن را نشان داده است. اعتبار پرسش
 33/3تا  13/3آلفای کرونباخ در مطالعه هولیست و میلر از 

نژاد نامه، توسط عیسیاین پرسش اعتبارایی و گزارش شده است. رو

مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا از طریق تحلیل 
نامه بررسی و تأیید شده و میزان عاملی تأییدی، روایی ساختاری پرسش

مندی، توافق و انسجام به شیوه آلفای های رضایتاعتبار، برای عامل
 32/3نامه و برای کل پرسش 11/3و  13/3، 38/3کرونباخ به ترتیب 

 (.8313نژاد، احمدی و اعتمادی، به دست آمده است )عیسی
ابزارهای گردآوری های حاصل از داده و تحلیل یه برای تجز
های آمار توصیفی از شاخص و SPSS.v21افزار  از نرم ،اطالعات

 جهت( 8 اطالعات، گردآوری از شد. پس آمار استنباطی استفاده و
 و فراوانی از آماری هاینمونه شناختی جمعیت وضعیت توصیف
مستقل و ) پژوهش متغیرهای توصیفی بررسی جهت( 2 درصد؛
 و تجزیه و آزمون برای( 3 و معیار؛ انحراف و میانگین از( وابسته
 متغیرهای بر( آموزش هوش هیجانی) مستقل متغیر اثر تحلیل
 تحلیل آزمون از ،(پرخاشگری و سازگاری زناشویی) وابسته
 و آزمون شیپ نمرات تفاضل مقایسه چندمتغیره جهت انسیکووار

جهت رعایت اصول اخالقی پژوهش، از  .شد استفادهآزمون  پس
کلیۀ افراد مورد پژوهش برای شرکت در مطالعه، رضایت آگاهانه 

این اطمینان داده شد که نتایج  کنندگاناخذ گردید و به شرکت
محرمانه نگهداری خواهند شد. سپس اهداف پژوهش برای  طور به

در حد مورد نیاز توضیح داده شد و در نهایت از  کنندگانشرکت
داوطلبانه مایل به شرکت در پژوهش بودند،  طور بهبین کسانی که 

تصادفی انتخاب شدند.  صورت بهاعضای گروه آزمایش و گواه 
ده شد در صورت تمایل همچنین، به اعضای گروه کنترل اطمینان دا

ی خانواده محور شناخت روانجلسه برنامه  1بعد از اتمام پژوهش، 
 ها اجرا خواهد شد.ایرانی برای آن -بر پایه الگوی اسالمی

 
 هایافته

و  13/31±45/4میانگین )انحراف معیار( سن گروه آزمایش 
محاسبه  33/35±83/3میانگین )انحراف معیار( سن گروه گواه 

سنجش همتا بودن دو گروه از نظر میانگین سنی از  منظور بهشد. 
استودنت استفاده شد. نتایج نشان داد، بین دو گروه تفاوت  tآزمون 

؛ P=113/3معناداری از نظر میانگین سن وجود ندارد )
431/3=21t.)  های مرکزی و ، شاخص2نتایج ارائه شده در جدول

کنندگان را به ر شرکتپراکندگی همچون میانگین و انحراف معیا
تفکیک گروه در متغیرهای پرخاشگری و سازگاری زناشویی 

 دهد. نشان می
 

  



 بنفشه لطیفی و همکار  31 

 8331زمستان ، 5، شماره 3دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت  -نامه علمیفصل

 : بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 گروه متغیر
 آزمون پس آزمون شیپ

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 پرخاشگری بدنی
 23/4 23/81 35/1 23/23 آزمایش

 24/4 53/28 31/3 33/28 گواه

 پرخاشگری کالمی
 13/3 33/3 38/5 82 آزمایش

 12/3 53/82 53/2 13/88 گواه

 خشم
 11/8 83 11/3 23/83 آزمایش

 43/8 23 58/3 33/81 گواه

 خصومت
 51/8 53/84 52/8 83/23 آزمایش

 33/8 13/28 13/3 13/28 گواه

 پرخاشگری
 33/1 13/55 53/82 53/55 آزمایش

 18/4 23/51 33/4 43/53 گواه

 همفکری و توافق
 54/4 33/25 54/5 13/22 آزمایش

 41/4 83/24 53/3 23/24 گواه

 رضایت
 14/5 13/23 13/5 83/22 آزمایش

 25/5 53/28 22/5 23/28 گواه

 انسجام
 53/1 23/25 11/1 13/22 آزمایش

 35/1 33/23 11/1 13/22 گواه

 سازگاری زناشویی
 12/85 53/54 33/84 53/15 آزمایش

 34/84 33/11 33/85 23/11 گواه
 

ها صورت  قبل از هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن داده
گیرد، باید آزمون نرمال بودن صورت گیرد. بر این اساس، برای  می

ویلک استفاده -ها از آزمون شاپیرو توزیع داده بررسی نرمال بودن
ها، فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع  شد. بررسی نرمال بودن داده

مورد بررسی قرار  35/3ها نرمال است، در سطح خطای  داده
به  35/3تر یا مساوی  گیرد. بنابراین، اگر آماره آزمون بزرگ می

ر مبتنی بر اینکه دست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صف
در پژوهش حاضر، با توجّه  داده نرمال است، وجود نخواهد داشت.

-به اینکه سطح معناداری متغیّرهای مورد بررسی در آزمون شاپیرو
نرمال  ها  توان گفت که توزیع داده است، می 35/3ویلک باالتر از 

که واریانس خطای  نشان دادنتایج آزمون لون همچنین، است. 
ها مشاهده نشده ها با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنگروه
آزمون  یها فرض شیعنوان یکی از پ باکس به Mنتایج آزمون  است.

و  آزمون شیبرای مراحل پ بیانگر آن بودتحلیل کوواریانس 
آزمون، ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در تمام سطوح  پس

-یکی دیگر از پیش .ر استها( همگن یا براب متغیر مستقل )گروه
برای ت. های تحلیل کوواریانس، همگنی شیب رگرسیون اسفرض

هم تعامل بین متغیر  Fاثبات همگنی شیب رگرسیون باید مقدار 
ها محاسبه شود. اگر این شاخص و مستقل در همه گروه پراش

فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده معنادار نباشد، پیش
 هم پراشتعامل  Fسطح معناداری مقدار است. در پژوهش حاضر، 

-و می ستینبود که معنادار  35/3از  تر بزرگبرای کلیه متغیرها 
فرض توان نتیجه گرفت که فرض صفر رد نشده است و پیش

همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است. در نتیجه، با رعایت 
ها، استفاده از آزمون پارامتری تحلیل کوواریانس فرضکلیه پیش

ی شناخت روانچندمتغیره بالمانع است. برای بررسی تأثیر برنامه 
ایرانی بر پرخاشگری در  -خانواده محور بر پایه الگوی اسالمی

های آزمون فرضزوجین، با توجه به برآورده شدن پیش
 استفاده شد. پارامتریک، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

 
 ایرانی بر پرخاشگری -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان: تأثیر برنامه 3جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات df منبع متغیر

 پرخاشگری بدنی
  135/3 381/3 435/3 8 هم پراش

 - 811/3 843/2 851/41 8 گروه
    535/22 84 خطا

  385/3 315/8 131/5 8 هم پراش 
 333/3 321/3* 335/5 528/42 8 گروه پرخاشگری کالمی

    333/5 84 خطا 
  852/3 231/2 835/5 8 هم پراش 
 112/3 333/3** 185/834 443/232 8 گروه خشم
    222/2 84 خطا 

 خصومت
  235/3 812/8 333/4 8 هم پراش

 131/3 333/3** 338/58 333/245 8 گروه
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 اندازه اثر سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات df منبع متغیر
  -  411/3 84 خطا

  352/3 133/3 532/23 8 هم پراش 
 513/3 333/3** 328/53 215/8383 8 گروه پرخاشگری

    421/35 84 خطا 
P *35/3 >   P **38/3 >  

 
تأثیر متغیر مستقل  F، مقدار 3با توجه به نتایج مندرج در جدول 

های پرخاشگری کالمی، خشم، خصومت و نمره کلی بر مؤلفه
توان نتیجه (. بنابراین، میP<35/3پرخاشگری معنادار شده است )

 -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روانگرفت برنامه 
ایرانی بر کاهش پرخاشگری زوجین تأثیر دارد. همچنین، میزان 

ها )مجذور اتا( بیانگر آن است که تغییرات نمرات گروهاندازه اثر 
های پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت در پرخاشگری و مؤلفه

درصد ناشی  131/3و  112/3، 333/3، 513/3 اندازه بهبه ترتیب 
ی خانواده محور بر پایه شناخت رواناز اجرای متغیر مستقل )برنامه 

 برنامهای بررسی تأثیر ایرانی( بوده است. بر -الگوی اسالمی
 ایرانی بر -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان

های فرضزوجین، با توجه به برآورده شدن پیش سازگاری زناشویی
آزمون پارامتریک، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

 استفاده شد.
 

 ایرانی بر سازگاری زناشویی -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان: تأثیر برنامه 4جدول 
 اندازه اثر سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات df منبع متغیر

 همفکری و توافق
  335/3 433/5 313/21 8 هم پراش

 342/3 384/3* 132/5 335/31 8 گروه
  - - 113/3 25 خطا

  352/3 141/3 254/8 8 هم پراش 
 - 811/3 883/2 843/3 8 گروه رضایت

  - - 418/8 25 خطا 
  813/3 813/2 328/1 8 هم پراش 

 381/3 383/3* 381/1 813/21 8 گروه انسجام
  - - 355/4 25 خطا 

 سازگاری زناشویی
  333/3 542/335 552/3153 8 هم پراش

 585/3 338/3** 321/81 323235 8 گروه
  - - 415/88 25 خطا

P *35/3 >   P **38/3 >  
 

تأثیر متغیر مستقل  F، مقدار 4با توجه به نتایج مندرج در جدول 
ایرانی(  -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان)برنامه 

های همفکری و توافق و انسجام و نمره کلی سازگاری بر مؤلفه
توان نتیجه (. بنابراین، میP<35/3معنادار شده است )زناشویی 

 -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روانگرفت برنامه 
ایرانی بر بهبود سازگاری زناشویی تأثیر دارد. همچنین، میزان 

ها اندازه اثر )مجذور اتا( بیانگر آن است که تغییرات نمرات گروه
ری و توافق و انسجام به ترتیب در سازگاری زناشویی، همفک

درصد ناشی از اجرای برنامه  381/3و  342/3، 585/3 اندازه به
ایرانی بوده  -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان
 است.

 
 گیریبحث و نتیجه

 یشناخت روان برنامه پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی
 کاهش بر ایرانی -اسالمی الگوی پایه بر محور خانواده

های زوجین انجام شد. یافته سازگاری افزایش و پرخاشگری
ی خانواده محور بر شناخت روانپژوهش حاضر نشان داد که برنامه 

ایرانی بر پرخاشگری زوجین تأثیر معناداری  -پایه الگوی اسالمی
های انجام شده در داخل و های این مطالعه با پژوهشدارد. یافته

همسو است. برای مثال، السون، مارشال، گودارد و  خارج از کشور

ی لیپور اسماع، عندلیب، (81)ی و سعادتآباد دولت، حسینی (85)شرام
های پژوهش حاضر شابهی با یافتهبه نتایج تقریباً م (83)و هاشمی 

توان گفت پرخاشگری عمل این یافته می نییبتدر دست یافتند. 
-ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام میآگاهانه
 برنامهکلیدی  یها بر اساس مؤلفه توان یاین یافته را مگیرد. 

چنین  ایرانی -اسالمی الگوی پایه بر محور خانواده یشناخت روان
 با آموزش مهارت خودآگاهی و ارتباط مؤثر، افرادتبیین کرد که 
و در واقع  گردندمیمند بیشتری بهرهو روابط سالم از خودآگاهی 

های درکی عمیق از هیجانات، نقاط ضعف و قدرت، نیازها و ذائقه
و قادر به ارزیابی، هدایت و کنترل وقایع  کنندپیدا میخود 
ها نقش بارزی را در ایجاد که این قابلیت شوندمیشان زندگی

کند و قدرت بصیرت و بینش به خود و محیط پیرامون ایفا می
بخشد و مانع از آن فرد را به لحاظ عاطفی ارتقا می یریپذ سازش

 ی منفی همچون پرخاشگریهاهیجان طرهیشود که شخص در سمی
 دارای باال مهارت کنترل خشمقرار گیرد. از سوی دیگر افراد با 

های توانند از هیجانو بهتر می شوندمیمدیریت هیجانی مطلوبی 
رهایی یابند و در فراز و  یریپذ کیو تحر پرخاشگریمنفی نظیر 

شوند و در صورت های زندگی کمتر با مشکلی مواجه مینشیب
های دشوار و از موقعیت توانند یسرعت م مواجهه نیز به
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به ثبات عاطفی و شرایط مطلوب کننده رهایی یابند و  ناراحت
 .(23)یابند دست

توجه و بحث است که  پژوهش همچنین از این نظر قابل یها افتهی
ها و درک و شناسایی احساسات و پرخاشگری با کنترل تکانه

از آنجا که  ،. بنابراین(28) دارد یتوجه هیجانات دیگران ارتباط قابل
شناختی خانواده های مورد آموزش در برنامه روانمهارتعمده 

، مثبت حل مسألههمچون  ایرانی -اسالمی الگوی پایهمحور بر 
-نقش به اندیشی، خودآگاهی، ارتباط مؤثر و ارتباطات زناشویی

، مداخله صورت دارد سزایی در مدیریت و کنترل هیجانات منفی
 هد.در کاهش پرخاشگری نشان د دار یمعن تأثیرگرفته توانست 

افزون بر این، نتایج این پژوهش نشان داد از طریق برنامه 
توان ایرانی می -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان

سازگاری زناشویی را در زوجین بهبود بخشید. نتایج برخی از 
، الماسی، آکوچیان و (85)ون السون و همکارانمطالعات همچ

با  (23)زاده، احمدی، حسینیان و محمودزاده و فاتحی (22)ماراسی
در تبیین این یافته  است. های پژوهش حاضر همسو و همخوانیافته

میزان  :گفت که سازگاری عبارت است از توان یهمچنین م
صورت تغییر در  هماهنگی فرد با شرایط و تغییرات محیطی که به

. تغییرات ناشی از شود یها و نیز رفتارهای بیرونی نمایان م نگرش
مختلف،  یها تیتا در موقع کند یسازگاری، به فرد کمک م

ی خانواده محور شناخت روانبرنامه  آموزش با لذا. کند تر عملآکار
 افزایش نیز را فرد سازگاری توانمی ایرانی -بر پایه الگوی اسالمی

 دیگران بهبا دقت  دادن گوش مانند هاییمهارت افراد این چون. داد
 سازش هایمهارت ،(سازگاری در مهم هایآیتم از یکیعنوان  )به

 احترام همچنین و یزیآم مردم دیگران، با زیآم مسالمت و جویانه
 همدلی هایمهارت همچنین و دیگران و خود احساسات به گذاشتن

 طریق از دیگران با ارتباط برقراری توانایی همان واقع در که)
 روابط در و گیرندمی یاد را( است احساسات و افکار شناخت
 .(23)کنند می عملتر  موفق فردی بین و شخصی

های ضروری زوجین برای زندگی عالوه بر این، وقتی مهارت
 ارتباط خودآگاهی، مهارت های مهارتروزمره همچون مهارت

 کنترل مسأله، مهارت حل اندیشی، مهارت مثبت مؤثر، مهارت
ها این توانایی را خشم و مهارت ارتباط زناشویی افزایش یابد، آن

خواهند یافت که شیوه ارتباط و تعامل را که الزمه حل مشکل 
ای مؤثر در جریان ارتباطشان است یاد بگیرند. در جریان هر رابطه

 ریناپذ اجتناب روابط صمیمانه وقوع آسیب بین افراد ژهیو و به
نحوه برخورد همسران برای حل  نجایاست. مسأله مهم در ا

ها است. اگر همسران توانایی درک و فهم مشکالت و آسیب
های طرف مقابل را داشته باشند و بتوانند ارتباط اجتماعی هیجان

ای مناسب برای توانند شیوهصحیحی را برقرار سازند؛ در ادامه می
و در نتیجه سازگاری زناشویی  (24) یندحل مشکالت خود برگز

در زندگی زناشویی همسران  هایمهارتوقتی یابد. ها افزایش میآن
شناختی خانواده محور بر های آموزشی برنامه روانبر اساس برنامه

ها خواهند توانست  افزایش یابد، آن ایرانی -پایه الگوی اسالمی 
شیوه و راهبردی صحیح برای حل مشکل خود پیدا کنند. برای هر 

 یها حل دهد راهمشکلی که در جریان رابطه زناشویی رخ می
بسیاری وجود دارد و همسران باید بدانند که در چنین موقعیتی 
نباید ناامید شده و احساس ضعف کنند، بلکه باید با مدیریت 

های مشکل، حیح رفتار خود و شناخت نسبت به همه جنبهص
شان بهترین راهبرد را انتخاب کرده و برای تداوم ارتباط زناشویی

 ریزی کنند. برنامه

های این پژوهش مبنی توان گفت که یافتهمیگیری کلی در نتیجه
خانواده محور بر پایه الگوی  یشناخت بر اثربخشی برنامه روان

در زناشویی زوجین نی بر پرخاشگری و سازگاری ایرا -اسالمی
-از این یافته می ،گیریهای قبلی قرار دارد. در نتیجهراستای یافته

های زندگی بر اساس مهارت بهبود توان به این نکته اشاره کرد که
راهبرد مثبت با ارزیابی  و مخصوصاًایرانی  –الگوی اسالمی

ی و افزایش شناختی هیجانات باعث کاهش احساسات منف
شود؛ بنابراین آنان می زوجیناحساسات مثبت و رفتار سازگارانه 

های در موقعیت با استفاده درست از هیجانات مثبت مخصوصاً
دهند و میرا کاهش  همچون پرخاشگریزندگی احساسات منفی 

-افزایش می حوزه زناشوییها در  به دنبال آن میزان سازگاری آن
شناختی خانواده محور بر پایه امه روانبرنیابد. بعد از آموزش 

های فکر نکاتی مانند مهارتزوجین ، ایرانی -الگوی اسالمی 
های کردن قبل از واکنش نشان دادن و به تأخیر انداختن واکنش

توانند گیرند و میمخرب و آنی در مقابل تهدید دیگران را یاد می
نترل الزم های مختلف بر بروز هیجان و پرخاشگری کدر موقعیت

تکانشی رفتار کردن و  یجا گیرند بههمچنین یاد می .را داشته باشند
بدون وارد کردن ضربه جسمی و روانی به خود یا به دیگران 

رسد به همین دلیل، به نظر می واکنش سازنده و صحیح داشته باشند.
 -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روانکه برنامه 

راهبردی مناسب برای کاهش پرخاشگری و بهبود سازگاری ایرانی 
 زناشویی زوجین باشد.

توان به این نکته اشاره کرد های پژوهش حاضر میاز محدودیت
گیری، که عدم بررسی پیامدهای آموزش ارائه شده در مرحله پی

این روش آموزشی  مدت یطوالنگیری درباره اثرات مانع از نتیجه
های پژوهش حاضر این است از محدودیت شده است. یکی دیگر
های مبدأ و همچنین، ای زوجین در خانوادهکه مشکالت زمینه

ها در این مشکالت شخصیتی مراجعان که امکان پرداختن به آن
رویکرد درمانی وجود نداشت. با توجه به اینکه برنامه 

ایرانی بر  -ی خانواده محور بر پایه الگوی اسالمیشناخت روان
شگری و سازگاری زناشویی زوجین تأثیر معناداری دارد، پرخا

کار مؤثر برای یک راه عنوان بهشود که از این روش پیشنهاد می
های زناشویی زوجین استفاده شود. محتوای این بهبود مهارت

های کارشناسی مدون شده و در شکل ها باید در گروهآموزش
راکز آموزشی به سراها و مهای آموزشی در سطح فرهنگکارگاه

شناسان و مشاوران خانواده از مرحله اجرا در آید. همچنین، روان
بهبود سازگاری زناشویی و کاهش  منظور بهتوانند این روش می

 پرخاشگری استفاده کنند.
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