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Aims War causes physical and psychological problems for people who are directly and 
indirectly involved in the war, including spouses of veterans. The aim of this study was to 
investigate the effectiveness of life skills training, including emotion management and 
effective communication skills on marital satisfaction, hopefulness, and self-confidence in 
spouses of spinal cord injured veterans of Tehran. 
Materials & Methods This semi-experimental research with pre-test and post-test design 
and control group was carried out on 30 spouses of spinal cord injured veterans who were 
residents of Tehran in 2018 by convenience sampling. The subjects were classified into 
control and experimental groups (N=15). Data were collected through standard enrich 
marital satisfaction, Schneider’s hopefulness, and Bernreuter personality questionnaires. 
The pre-test was implemented for each of the 30 subjects. Then, the experimental group 
received 12 sessions of intervention including 7 sessions of emotion management skills 
training and 5 sessions of effective communication training and the post-test was performed 
again. Data were analyzed by SPSS 22 software using the paired t-test.
Findings There was no significant difference between mean scores of hopefulness, self-
confidence and marital satisfaction in control group in the pre-test and post-test step 
(p>0.05), however, the mean scores of these variables in the experimental group showed a 
significant increase in the post-test compared to the pre-test (p<0.05).
Conclusion Skill training of emotion management and effective communication are effective 
in enhancing marital satisfaction, hopefulness, and self-confidence of spouses of spinal cord 
injured veterans.
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ور طشود که بهجنگ موجب بروز مشکالت جسمی و روانی برای افرادی می اهداف:
اند که از جمله این افراد همسران مستقیم و غیرمستقیم در جنگ درگیر بوده

های زندگی هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت جانبازان هستند.
و  یدوار یامشامل مهارت مدیریت هیجان و ارتباط موثر بر رضایت زناشویی، 

  نفس در همسران جانبازان نخاعی بود. اعتمادبه
آزمون با پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشدر این پژوهش نیمه ها:مواد و روش
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نفری ۱۵گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه شهر تهران با روش نمونه

نامه استاندارد ها، سه پرسشآوری دادهآزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع
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  مقدمه

های آمیز سیاسی است که بین گروهجنگ نوعی منازعه خشونت
، به ماهیتدهد. این منازعه سیاسی اجتماعی با توجه انسانی رخ می

. جنگ [1]شوداهداف و ابزارهای آن به انواع مختلفی تقسیم می
طور مستقیم و شود که بهموجب بروز مشکالت برای افرادی می

اند. از جمله این افراد همسران غیرمستقیم در جنگ درگیر بوده
های زندگی، دستیابی به خودآگاهی جانبازان هستند. آموزش مهارت

احساسات و مقابله با استرس را ممکن  و شیوه درست کنترل
جانبازان نسبت به عموم افراد با مشکالت روانی بیشتری . [2]سازدمی

آنها  %٥٠دهد که بیش از درگیرند و تحقیقات در ایران نشان می
مبتال به اختالالت شدید روانی از جمله افسردگی، اضطراب، وسواس، 

الت روانی هستند. پریشی و دیگر اختالپرخاشگری، هراس، روان
ها تواند لطمه شدیدی به خانوادهوجود بیماری روانی و جسمی می

ها صرف نظر از مخارج درمانی و طوری که خانوادهوارد سازد، به
ن شوند. مراقبافشارهای اقتصادی، فشار روانی شدیدی را متحمل می

 ،خانگی در واکنش به مراقبت پیگیر و مستمر از بیمار روانی در خانه
شدن در دام غم و اندوه، فقدان، داغدیدگی، خشم و عالوه بر گرفتار

ها و عصبانیت، یاس و ناامیدی، احساس شرمساری و گناه، تنش
کنند. همچنین فشارهای ارتباطی زیادی را نیز تجربه و ابراز می

تواند در دچار ناتوانی جنسی نیز هستند که می جانبازان نخاعی
. [3]موثر باشدنخاعی" همسران جانبازان " رضایت زناشویی آنها و

تواند زندگی آنها را نیز آسیب نخاعی یک ضایعه است و می
دستخوش تغییر کند. عصبانیت، سرخوردگی و نومیدی و افسردگی 

ز افسردگی یکی اهای طبیعی پس از آسیب نخاعی هستند. واکنش
 %٨٨د های رایج در بین سربازان بازگشته از جنگ است. حدوبیماری
ز افراد شوند. بسیاری اکنندگان در جنگ مبتال به افسردگی میشرکت
کننده در جنگ پس از مراجعه به خانه در برقراری روابط شرکت

اجتماعی و رابطه صمیمانه با خانواده و اطرافیان با مشکالتی مواجه 
د. دهنگیر و منزوی شده و تنهایی را ترجیح میهستند و لذا گوشه

طوری در میدی و غم بر آنها چیره شده و این احساس بهاحساس ناا
نمودن آن بایستی به یک کند که برای برطرفآنها شدت پیدا می

	.[4]پزشک مراجعه نمایندشناس یا روانروان
رضایت زناشویی را احساس عینی خشنودی، رضایت، انطباق بین 

ته بردن زن و شوهر از تمامی روابط دانسهمسران و همچنین لذت
عنوان ارزیابی ذهنی فرد از آن رابطه و سازگاری و برخی دیگر آن را به

های مختلف زندگی برای ایجاد درونی و بیرونی زن و مرد در موقعیت
خودباوری یا . [5]اندتفاهم دوجانبه بین آنها تعریف کرده

طر اخهن بآیکی از شرایط روحی است که شخص در " نفساعتمادبه"
ها و استعدادهای خود در انجام کارها قبلی، به تواناییهای تجربه

دارد. خصوصیت دارابودن اعتماد  باورآمیز اعتماد و طور موفقیتهب
ای یک هنقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت ،به خویشتن

انداز زمان به آینده و حال و امیدواری، چشم. [6]کندفا میفرد ای
	.[7]رضایت از زندگی در افراد است

منظور ارتقای سطح هایی هستند که بههای زندگی مهارتمهارت
گیری، مدیریت و درک خود و غیره ارتباطات، افزایش قدرت تصمیم

محورها های زندگی، گیرند. در آموزش مهارتمورد استفاده قرار می
شود که به ارتقای کیفیت زندگی کمک و موضوعاتی تدریس می

های مختلف که در بخش های زندگیهای مهارتبرنامه. [8]کنندمی
، هشد ارایهشود و توسط سازمان بهداشت جهانی جهان استفاده می
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های مهارتت. گرایانه و کارآمد تبدیل شده اسای عملبه برنامه
) تفکر ۳ ،) حل مشکل۲گیری، ) تصمیم۱ بخش: ۱۰زندگی شامل 

فردی، های بین) مهارت۶) ارتباط موثر، ۵) تفکر انتقادی، ۴خالق، 
) مقابله با ۱۰) مدیریت احساسات و ۹) همدلی، ۸) خودآگاهی ۷

های ارتباطی در زندگی افراد بسیار . داشتن مهارت[9]استرس است
گیرنده  ستنده وموثر است. فرآیند ارتباط، توصیف یک پیام بین فر 

هاست. جنبه است. ارتباط نادرست و معیوب، بنیان تمام استرس
گفتن، بدون احساس گناه است. مشخص دیگر ارتباط موثر، قدرت نه

مندی)، کمترین میزان استرس ایجاد شده که در ابراز عقیده (جرات
مندانه را های ارتباطات جراتشود. افکار برای انعکاس، جنبهمی

کند. وجوه مهارت ارتباط موثر شامل ارزیابی ارتباطات، یتوصیف م
ی هایمندانه و قدمارتباطات در شرایط مختلف، ارزیابی رفتار جرات

ها از بدو تولد، احساسات و . انسان[10]شدن استمندبرای جرات
های مختلف در کنند. این احساسهیجانات مختلفی را تجربه می

، پالچیک رابرت ت آمده که توسطاحساسا چرخهای به نام چرخه
شده است. احساسات شامل احساسات طراحی  دانشمند آمریکایی

استفاده از  .[11]خوشایند، ناخوشایند یا احساسات ترکیبی هستند
راهبردهای مقابله با احساسات را مهارت مدیریت احساسات و 

  .[12]نامندهیجان می
 آموزش با زناشویی رضایت ارتقای اند کهها نشان دادهپژوهش
 باها زوج که است راهکارهایی از یکی ضروری، زندگی یهامهارت
 مدیریت را خود رفتار و افکار احساسات، ندتوانمی آن از استفاده
 یهاچالش و محیط با زوجین سازگاری زندگی، یها. مهارت[13]کنند
 با موثر و ای کارآمدگونه به تا شودمی باعث و داده افزایش را آن

شوند و رضایت  روروبه اجتماعی و شغلی خانوادگی، محیط مسایل
های زندگی در موزش مهارتآ. [14]دهدزناشویی را افزایش می

) نفسافزایش شاخص مثبت سازگاری روانی (ابراز وجود و اعتمادبه
های منفی سازگاری روانی (افسردگی، اضطراب، و کاهش شاخص

های زندگی آموزش مهارت. [15]موثر است استرس و پرخاشگری)
باعث افزایش امیدواری در بین افراد مورد مطالعه شده و این 

	,7]اثربخشی طی گذر زمان پایدار است های . آموزش مهارت[16
. [17]تواند بر سطح رضایت زناشویی اثرگذار باشدارتباطی می

نفس را نیز باال ها اعتمادبهها نشان دادند این مهارتپژوهش
تواند استفاده از راهبردهای مقابله با احساسات می .[18	,15]برندمی

توانایی اعضای خانواده و شدت تجربیات عاطفی منفی را کاهش 
تحقیقات  تنها. نه[12]برای حل مشکالت خانواده را افزایش دهد

های زندگی را بر رضایت زناشویی نشان بسیاری تاثیر مهارت
بر را ها مهارتاین آموزش ها نیز اثر ، برخی پژوهش19]‐[21دهندمی

به همین  .[5]کنندهم تایید میرضایت جنسی و رضایت زناشویی 
ها بر افزایش هایی نشان دادند که آموزش این مهارتصورت پژوهش

  . 22]‐[24امیدواری نیز اثرگذار است
های فراوان همسر، رویی با بیماریروبهدرباره همسران جانبازان، 

های همسر، عارضه اختالل جبران کمبودهای ناشی از عدم توانایی
سندروم پس از سانحه که دامنگیر اغلب قربانیان جنگ است، 

یدن کشدوشنداشتن توانایی جنسی و ضعف در روابط زناشویی، به
رایط شتر زندگی توسط زن خانواده، نداشتن های سنگینمسئولیت

دلیل مشکالت زیاد و در نتیجه داشتن عوارض بر نرمال خانوادگی به
فرزندان یا حتی محرومیت از داشتن فرزند، نداشتن فرصت برای 

های بیشتر و عواملی از این دست، باعث تحصیل و کسب آگاهی
شد که همسران جانبازان نخاعی بیش از شاید بسیاری از زنان 

و بعضاً کاهش رضایت زناشویی قرار  متاهل، در معرض آسیب روحی
رغم ایمان و باورهای از آنجایی که همسران جانبازان علی. [25]بگیرند
عنوان قشری در معرض آسیب عوارض روحی هستند، در قوی، به

 های زندگی بر کیفیت زندگیتحقیقات مختلفی تاثیر آموزش مهارت
فراوانی ش کاهها بر مهارتاین آموزش ایشان سنجیده شده است. 
 .[2]تاثیرگذار بودساز در همسران جانبازان نشخوارهای فكری افسرده

مچنین بر كاهش دلزدگی زناشویی و افزایش رضایت زناشویی و ه
. به همین صورت تاثیر [26]اثر داشتسالمت روان زنان همسر جانباز 

بر بهبود سالمت عمومی همسران جانبازان با اختالالت خلقی آن 
  .[27]تایید شد

هاست که با مشکالت آنها هر چند همسران جانبازان نخاعی سال
اند، اما معموالً کمتر کسی است که از ابتدا بداند که آشنا شده

خدمات را چگونه به فرد دارای معلولیت عرضه کند تا برای وی مفید 
باشد. یعنی دانستن چگونگی برقراری ارتباط موثر با فرد دارای مثالً 

تواند در تحمل و کاهش مشکالت وی نقش عی، میضایعه نخا
مهمی داشته باشد و اینها مسایل مهمی است که در برقراری یک 

د عنوان پرستار آنها بایرابطه موثر با این افراد، از طرف همسرانشان به
با توجه به این نکته که داشتن مهارت ارتباط  .[28]فرا گرفته شود

فردی، در بهبود ارتباطات بینتواند موثر و مدیریت هیجان می
خانوادگی و اجتماعی افراد، حل بهتر مشکالت و مسایل و مدیریت 
احساسات در شرایط مختلف و سخت که مخصوصًا در زندگی 
جانبازان نخاعی کم نیست موثر باشد، بنابراین هدف این پژوهش 

های زندگی بر میزان رضایت زناشویی، بررسی تاثیر آموزش مهارت
  نفس همسران جانباز نخاعی بود.ری و اعتمادبهامیدوا

  

  هامواد و روش
آزمون با پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمهاین پژوهش از نوع 
جامعه آماری تحقیق شامل تمامی همسران گروه کنترل است. 

نفر  ۴۵۰به تعداد  ۱۳۹۷جانبازان نخاعی سطح شهر تهران در سال 
 ۳۰دار با ساله دیپلم خانه۶۰تا  ۵۰معیار ورود به پژوهش زنان بود. 

سال مدت ازدواج و همسر جانبازان نخاعی کمری یا گردنی  ۳۵تا 
تهران،  یانجمن همسران جانبازان نخاع یبا کمک و هماهنگبود. 

نفر از همسران جانباز عضو انجمن حاضر به مشارکت در  ۳۰تعداد 
 در گروه یافراد حاً یآزمون ترجشیپپژوهش شدند و پس از گرفتن 

و  دیام ت،یاز رضا یتر نییپا نیانگیانتخاب شدند که م یشیآزما
گیری در با روش نمونهنفر  ۳۰بدین ترتیب   نفس داشتند.اعتمادبه

عنوان نمونه انتخاب شده و به روش تصادفی در دو گروه دسترس به
  نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ۱۵
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   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱۱دوره                                                                            پژوهشی طب جانباز                                                                                                  -نامه علمیفصل

با معرفی توسط انجمن جانبازان نخاعی، همسران جانبازان نخاعی 
شهر تهران در یک روز در یک سالن همایش تجمع پیدا کردند و 
فرآیند و هدف پژوهش برای همه توضیح داده شد. با شروع دوره و 

 ۳۶ها، تعداد نامهکالس در جلسه اول برای معارفه و پرکردن پرسش
آزمون از همه این افراد گرفته د. پیشنفر فقط در جلسه حاضر شدن

بودن اطالعات و الزام به عدم غیبت در نامشد و محرمانه و بی
جلسه و حداکثر اجازه یک جلسه  ۱۲جلسات و حضور در تمامی 

 ۱۸صورت تصادفی غیبت برای افراد توضیح داده شد. پس از آن به
ند. اما در نفر در گروه آزمایش قرار گرفت ۱۸نفر در گروه کنترل و 

نفر ادامه پیدا کرد.  ۱۵نفر انصراف دادند و آموزش با  ۳جلسه دوم 
ر آزمون را پنامه پسنفر از گروه کنترل نیز حذف شدند و پرسش ۳

های ارتباط ماه تحت آموزش مهارت ۳ها به مدت نکردند. آزمودنی
ساعته قرار گرفتند و ۲جلسه  ۱۲موثر و مدیریت هیجان به مدت 

نفر در یک سالن همایش جمع  ۳۰ها، همه مام آموزشپس از ات
  ها را دوباره تکمیل نمودند. نامهشده و پرسش

  های زیر بود: نامهابزار پژوهش شامل پرسش
ی نامه که به ارزیاباین پرسش: انریچنامه رضایت زناشویی پرسش -۱

سازی رابطه، ارتباط و شادی مسایل مربوط به پرورش و غنی
. [29]طراحی شد ۱۹۸۹و همکاران در سال  اولسونتوسط پردازد می

مقیاس خرده ۱۲سئوال دارد که شامل  ۱۱۵نسخه اصلی این آزمون 
در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر  [30]سلیمانیاناست. اما 

تفکرات غیرمنطقی براساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی، 
سئوال بود  ۴۷د که دارای نامه را تهیه کر فرم کوتاهی از این پرسش

صورت این ابزار بهو در این پژوهش از فرم کوتاه استفاده شد. 
های "کامالً موافق"، "موافق"، "نه موافق و نه ای با گزینهگزینهپنج

مخالف"، "مخالف" و "کامالً مخالف" در نظر گرفته شده که به هر 
سئوال با  ۴۷شود. سپس امتیازات امتیاز داده می ۵کدام از یک تا 
خواهد  ۲۳۵و حداکثر  ۴۷حداقل امتیاز ممکن شود. هم جمع می

، همبستگی درونی آزمون را برای سلیمانیان. در ایران اولین بار بود
محاسبه و گزارش کرده  ۹۵/۰و برای فرم کوتاه  ۹۳/۰فرم بلند 

نمونه  ۳۰. در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای [30]است
 ۸۵/۰آمده برابر دستبرای رضایت زناشویی محاسبه شد و نتیجه به

  بود. 
 ایدراشننامه که توسط این پرسش: اشنایدرنامه امیدواری پرسش -٢

سئوال بوده و هدف  ١٢تهیه شده، دارای  ١٩٩١و همکاران در سال 
گذاری آن امیدواری در افراد است. شیوه نمرهارزیابی میزان آن 

فراد نامه برای اای است. این پرسشگزینهبراساس طیف لیکرت پنج
سئوال با یکدیگر  ۱۲امتیازات از  .[31]سال به باال طراحی شده است ۱۵

در خواهد بود.  ۶۰و حداکثر  ۱۲شود. حداقل امتیاز ممکن جمع می
گزارش  ٦/٠تا  ٥/٠و روایی آن  ٨/٠یک پژوهش اعتبار یا پایایی آن 

ضریب اعتبار این مقیاس با  . در پژوهش دیگری[32]شده است
به  ۸۱/۰و از طریق بازآزمایی  ۸۶/۰استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

. در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی [33]دست آمد

  بود.  ۷۶/۰همسانی درونی آزمون معادل 
 رویتربرنشخصیت نامه پرسش: رویتربرننامه شخصیت پرسش -۳

 در سال رویتررابرت جی برنیک آزمون شخصیت است که توسط 
. این [34]برای سنجش شخصیت کلی گسترش یافت ۱۹۳۱
 هایسئوال تشکیل شده و شش جنبه از ویژگی ۱۲۵نامه از پرسش

تفا گرایی، اکبرون -گرایینژندی، درونشخصیتی شامل تمایالت روان
را  نفسبودن و اعتمادبهپذیری، اجتماعیسلطه -گریبه خود، سلطه

ها با انتخاب سالگی به باال کاربرد دارد. آزمودنی ۱۶سنجد و از می
ه نامدانم"، به سئواالت این پرسشهای "بله"، "خیر" یا "نمیگزینه

ری گذادهند. با مقایسه با کلید تصحیح، هر پاسخ نمرهپاسخ می
 اسینمره خام هر مق ی،مثبت و منف بیضرا یجمع جبر شود و از می

نمره خام به رتبه  ،سپس با مراجعه به جدولآید. به دست می
گین از آنجا که میان. شودمی ریو تفس ریو تعب لیتبد یاصل درصدی

 نفس بیشتر وباالتر باشند، اعتمادبه %٥٠است هر چه افراد از  %٥٠
 .[35]نفسشان کمتر استتر باشد، اعتمادبهپایینهر چه درصدشان 

 ۷۹/۰های مختلف بین نامه برای مقیاسضریب روایی این پرسش
های مختلف . پایایی مقیاس[36]محاسبه شده است ۹۴/۰تا 

به دست  ۷۸/۰با استفاده از روش اجرای مجدد  رویتربرننامه پرسش
ونباخ محاسبه در این پژوهش نیز ضریب آلفای کر .[37]آمده است

  بود.  ۷۷/۰شد که نتیجه آن برابر با 
جلسه  ۷جلسه شامل  ۱۲ای برای گروه آزمایش در جلسات مداخله

اصالح راهبردهای آموزش مدیریت هیجان براساس بسته آموزشی 
جلسه بسته آموزشی  ۵و  [38]گراسمدیریت هیجان از طریق مدل 

دادن وشبه نام گ شراد میلرسوتا" برگرفته از کتاب "ارتباط موثر مینه
های ارتباط زوجین )، کتاب کردن با یکدیگر (آموزش مهارتو صحبت

با ترجمه  [39]های کالمی و ارتباط موثرتخصصی آموزشی مهارت
  ).۱برگزار شد (جدول  ۱۳۸۵در سال  فرشاد بهادری

 زوجی Tو توسط آزمون  22	SPSSافزار ها با نرمتجزیه و تحلیل داده
اسمیرنوف  -رفت. به این منظور از آزمون کولموگروفصورت گ

ها بودن توزیع دادهفرض برای بررسی نرمالآزمون پیشعنوان به
  استفاده شد. 

  

  هایافته
سال و در گروه کنترل  ٦/٥٤±٣٠/٢میانگین سنی در گروه آزمایش 

سال و  ٤/٣٢±١٥/٢سال بود. همچنین در گروه کنترل  ٨/٥٤±١٣/٢
  گذشت.سال از زمان ازدواجشان می ٨/٣١±٣٣/٢آزمایش در گروه 

 نفس و رضایت زناشوییامیدواری، اعتمادبه میانگین نمرات
آزمون پسو  آزمونپیشمراحل در همسران جانباز گروه کنترل 

  ).۲؛ جدول <٠٥/٠pنداشت ( یدار معنیتفاوت 
نفس و رضایت امیدواری، اعتمادبه در حالی که میانگین نمرات

و  آزمونپیشمراحل در همسران جانباز گروه آزمایش  وییزناش
آزمون نسبت به نشان داد و در پسدار معنیتفاوت آزمون پس
  ).۳؛ جدول >٠٥/٠pداری داشت (آزمون افزایش معنیپیش
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  آموزشی مدیریت هیجان جلسات •

  جلسه اول
  آشنایی، بیان اهداف و مقررات گروه هدف:

وگوی اعضا راجع به اهداف شخصی و جمعی؛ بیان مراحل جلسات و قواعد و آشنایی اعضای گروه با هم و شروع رابطه متقابل رهبر گروه (مشاور) و اعضا؛ بیان اهداف گروه و گفت محتوی:
  های شرکت در گروه انجام تمریناتی با هدف آشنایی با یکدیگرچهارچوب

  دهد و ثبت آن رخدادخارج از جلسه برای هر فرد رخ می تمرکز روی رخدادهای هیجانی که تکلیف:
  جلسه دوم

  انتخاب موقعیت؛ ارایه آموزش هیجانی هدف:
  هانمدت هیجاها؛ آموزش اطالعات راجع به ابعاد مختلف هیجان، اثرات درازمدت و کوتاههای برانگیزاننده از طریق تفاوت عملکرد انواع هیجانها و موقعیتشناخت هیجان محتوی:
  های هیجانی افراد با توجه به ابعاد چندگانه هیجان توسط هر عضو گروهثبت تجربه تکلیف:

  جلسه سوم
  پذیری و مهارت هیجانی اعضاارزیابی میزان آسیب هدف:

  هاهای فردی برای مدیریت هیجانپذیری هیجانی؛ تهیه فهرست مهارتهای هیجانی و فرم آسیبتکمیل فرم خودارزیابی پاسخ محتوی:
  هاتهیه گزارش روزانه هیجان تکلیف:

  جلسه چهارم
  وگو و اظهار وجود)فردی (گفتهای بیناصالح موقعیت؛ ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده هیجان؛ جلوگیری از انزوای اجتماعی؛ آموزش راهبرد حل مساله؛ آموزش مهارت هدف:

  ی مثبتهافردی که باید بهبود یابند؛ تهیه فهرستی از فعالیتهای فردی و بینای؛ بررسی روابط خود و اطرافیان؛ شناسایی موقعیتکردن اهداف فردی، اجتماعی و رابطهفهرست محتوی:
  انجام فعالیت مثبت در هر روز بر طبق فهرست اهداف؛ اقدام برای حل مشکالت بین فردی تکلیف:

  جلسه پنجم
  کردنتغییر توجه،؛توقف نشخوار فکری و آموزش توجه و اجزای توجه هدف:

  های گسترش توجه و توجه انتخابی از طریق دیدن، شنیدن، بویایی و تحریک حس المسهایجاد و بازسازی حاالت هیجانی در جلسه؛ تمرین مهارت محتوی:
  های تغییر توجه در خارج از جلسهانجام مهارت تکلیف:

  جلسه ششم
  مجدد ارزیابی هیجانی؛ آموزش یهاحالت بر اثرشان و نادرست هیجانی یهاارزیابی شناسایی هدف:

  مجدد ارزیابی به کمک فرد؛ هیجانی پیامدهای بررسی وها هیجان ارزیابی احساسات؛ وها هیجان شناسایی موقعیت؛ یک در قرارگرفتن اعضا؛ در نقش ایفای محتوی:
  های خارج از جلسهتمرین ارزیابی مجدد هیجان در موقعیت تکلیف:

  جلسه هفتم
  تعدیل پاسخ؛ تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان هدف:

های ابراز احساس؛ تمرین ها؛ تمرین مهارتایجاد و بازسازی حاالت هیجانی در جلسه؛ بررسی پیامدهای راهبرد بازداری؛ بررسی دالیل اجتناب هیجانی و رفع موانع مواجهه با هیجان محتوی:
  آرمیدگی و عمل معکوسکاربردن تمرینات تخلیه هیجانی، های عضالنی همراه با حالت هیجانی ازطریق بههای تغییر پاسخمهارت

  های ابراز هیجان و تعدیل پاسخ در هنگام درگیری در تجربیات هیجانیانجام مهارت تکلیف:
  جلسات آموزشی ارتباط موثر •

  جلسه هشتم
  های ارتباطی غلط؛ آموزش و شناخت موانع ارتباط موثرتعریف و توصیف ارتباط؛ ارتباط موثر و ناموثر و اثرات آنها؛ شناخت سبک هدف:

اط نثی برای برقراری ارتبها و عبارات خسازی پرسشهای باز، خالصههای ارتباطی خود؛ آموزش استفاده از پرسشهای ارتباطی بین اعضا؛ شناسایی سبکایفای نقش درباره سبک محتوی:
  های ارتباط موثرموثر؛ بارش فکری در رابطه با موانع ارتباط موثر؛ مباحثه گروهی درباره پرسش و پاسخ

  ها و سنجش میزان بهبود ارتباط با اطرافیاننوشتن چند نمونه سبک ارتباطی درست و نادرست برای جلسه بعد؛ توجه به مهارت تکلیف:
  جلسه نهم

  مندانهدادن فعال و مهارت ارتباط جراتآموزش گوش هدف:
مدلی با ایفای نقش در جلسه؛ شناخت عناصر کارآمد ارتباط کالمی و غیرکالمی، انعکاس احساس و معنا و همدلی کالمی، بارش فکری درباره گوش؛ تمرین بازخورد و توجه و ه محتوی:

  ر رابطه با انعکاسمندانه توسط اعضا؛ ایفای نقش دهای جراتتمرین پاسخ
  های زندگی و ثبت یک موقعیت برای ارایه در کالسمندانه در موقعیتهای جراتدادن فعال و بازخورد و توجه و همدلی و ارتباط و پاسختمرین گوش تکلیف:

  جلسه دهم
  های اجتماعیشناخت و آموزش عناصر مهارت هدف:

  های مختلف اجتماعی و ایفای نقش توسط اعضامنظور قرارگرفتن در موقعیتانجام تمارین ساده کالسی به محتوی:
  های اجتماعی و ثبت یک مثال برای ارایه در جلسه بعدتمرین انجام کاربردی مهارت تکلیف:

  جلسه یازدهم
  های آنهای حل تعارض و گامتعریف تعارض؛ شناخت راه هدف:

  تر و موثر و جایگزین برای حل تعارض؛ حل تمرین مثال تعارض توسط اعضاهای درستهای آنها؛ ارایه راهاعضا درباره تجربیات خود درباره تعارض و راه حل مباحثه محتوی:
  های موثر حل تعارض و نوشتن یک نمونه برای جلسه بعدکردن گامسعی در کاربردی تکلیف:

  جلسه دوازدهم
  ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد هدف:

های طبیعی خارج از جلسه، بررسی و رفع موانع انجام تکلیف، بازخوردگرفتن نظرات شده در محیطهای آموختهارزیابی میزان رسیدن به اهداف فردی و گروهی، سنجش کاربرد مهارت محتوی:
  اعضا درباره کل دوره جلسات 

  شده توسط خود افرادمراحل اقدام تعیینریزی و اجرای برنامهتکلیف: 
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  در گروه کنترل زناشویی رضایت و نفساعتمادبه، امیدواریآزمون آزمون و پسپیشمقایسه میانگین آماری نمرات  )۲جدول 
	حد پایین	حد باال  داریسطح معنی	tمقدار   نمرات  متغیرها

  امیدواری
	۴۰/۴۶±۳۱/۴  آزمونپیش

۳۱۶/۰  ۷۵۷/۰	۴۷۶/۱  ۷۰۰/۲-  
	۹۳/۴۵±۸۴/۳  آزمونپس

  نفساعتمادبه
	۲۷/۲۱±۰۹/۱۵  آزمونپیش

۰۲۳/۰  ۹۸۲/۰	۸۶۵/۵  ۴۴۶/۱۲-  
	۱۳/۲۱±۹۱/۱۴  آزمونپس

  رضایت زناشویی
	۲۷/۱۶۳±۹۷/۱۸  آزمونپیش

۰۴۸/۰  ۹۶۳/۰	۹۷۸/۶  ۶۳۳/۱۴-  
	۹۳/۱۶۲±۴۰/۱۹  آزمونپس

  
  در گروه آزمایش زناشویی رضایت و نفساعتمادبه، امیدواریآزمون آزمون و پسپیشمقایسه میانگین آماری نمرات  )۳جدول 

	حد پایین	حد باال  داریسطح معنی	tمقدار   نمرات  متغیرها
  امیدواری
	۶۷/۴۱±۹۵/۵  آزمونپیش

۴۳۹/۳-  ۰۰۴/۰	۶۸۴/۲-  ۵۸۳/۱۱-  
	۸۰/۴۸±۷۸/۵  آزمونپس

  نفساعتمادبه
	۶۷/۲۰±۵۹/۱۳  آزمونپیش

۲۷۹/۲-  ۰۳۹/۰	۶۵۳/۰-  ۴۸۱/۲۱-  
	۷۳/۳۱±۳۴/۱۴  آزمونپس

  رضایت زناشویی
  -۴۶۲/۴۳  -۱۳۸/۲	۰۳۳/۰  -۳۶۷/۲	۰۰/۱۵۰±۵۴/۳۰  آزمونپیش
		    	۸۰/۱۷۲±۶۷/۱۹  آزمونپس

  
  بحث

های مدیریت پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت
نفس هیجان و ارتباط موثر بر رضایت زناشویی، امیدواری و اعتمادبه

ها نشان داد که همسران جانباز نخاعی شهر تهران انجام شد. یافته
دو مداخله مذکور بر بهبود رضایت زناشویی، افزایش امیدواری و 

نتایج این پژوهش داری داشت. تاثیر معنینفس افزایش اعتمادبه
و  هاشمی، [5]و همکاران پورحیدری های تحقیقاتبا یافته
و  ساداتی، [18]و همکاران ِبیبی، [17]بیرو  پلوی، [15]همکاران
 و شیرکوند، [22]زادهامین، [20]و همکاران خداکرمی، [19]همکاران
و  پورمحمدی، [26]و همکاران دهقان، [24]کاظمی، [23]همکاران
 دانشمند ،[41]گروسیو  برقی، [40]و همکاران زادهتوکلی، [27]فالحتی

و  الونر ،[43]و همکاران باغتیفونی کرمی، [42]زادهلطفیو 
همسو بود و هیچ  [45]و همکاران هالفوردکیمو  [44]همکاران

  پژوهشی مبنی بر ناهمسوبودن با این نتایج یافت نشد. 
توان گفت از آنجایی که جانبازان نخاعی ها میدر تبیین این یافته

های حرکتی جسمانی با عوارض خاصی همچون محدودیت
توانی و العمر، عدم کنترل ادرار و مدفوع، درجات مختلف کممادم

ناتوانی جنسی و صدها عارضه و بیماری دیگر دست و پنجه نرم 
 رضطور دایمی در معکنند، به همین تناسب احساساتشان بهمی

ل دلیطور محکمی گفت که بهشدن است. شاید بتوان بهتحریک
های کنند و وابستگیها، نیازهایی که به اطرافیان پیدا میمحدودیت

های متفاوت به آنها و این گونه مسایل، احساسات غم اجباری، نگاه

آید، بنابراین به همین یا خشم بعضًا خیلی به سراغ این افراد می
ین جانبازان نیز این احساسات بعضًا تلخ را بسیار تناسب همسران ا

کنند. به همین دلیل ممکن است عدم کنترل احساسات تجربه می
و هیجانات از طرف جانباز یا خود همسر جانباز باعث مشکل در 
روابط زوجین شده و به کاهش رضایت زناشویی ایشان منجر شود. 

 خصوصبه هیجانی مثبت تجارب داشتن به خانواده مرد قادرنبودن
 معرض در را وی مرتباً  همسر، به عشق و صمیمیت با ارتباط در

 رب خود مسئولیت بار گذاشتن و قراردادن جنگ به مربوط خاطرات
 ادلتع و شود حادثه قربانی نیز همسر که شودمی باعث همسر، دوش
 ترساس پیچیده تاثیر بنابراین. بدهد دست از را اشاجتماعی -روانی
 همسر طبیعی عملکردهای روی چندجانبه اثری دتوانمی شوهر
سازد و بعضًا بر کنترل  وارد خلل اشزندگی کیفیت بر و داشته

احساسات در همسر تاثیر منفی گذاشته و میزان امید را در او کاهش 
رویی دایمی با یک دهد. همسران جانباز نیز در صورتی که با روبه

و جسمی خاص، مدیریت  سری عوارض روحی و شرایط بیماری
ری داهیجان و احساس خود را به عهده نداشته باشند، با سطح معنی

. هر چند در تحقیقاتی نشان داده شده [26]شونداز ناامیدی مواجه می
که داشتن عوامل اعتقادی در افکار همسران و این گونه باورها در 

ایت ضافراد باعث افزایش سازگاری زناشویی، صمیمیت زناشویی و ر 
شود و همسران جانبازان با وجود داشتن مشکالت زناشویی می

  . [46]خاص و فراوان، از سازگاری زناشویی باالیی برخوردار هستند
  

ها را بر رضایت زناشویی در های خارجی که تاثیر مهارتدر پژوهش
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عنوان معلول یا مجروح تلقی همسران مجروحان جنگ که به
توجه به مشکالتی که در زندگی همسران اند، با شوند سنجیدهمی

مشکالت خاص  افراد نخاعی وجود دارد از جمله عدم ارضای جنسی،
زاها و فشارهای روانی، بار مضاعف بر دوش همسر، زندگی، استرس

ها گزارش از کاهش شدید ها و این گونه مسایل، پیشینهمحدودیت
ه هایی کژوهشدهند. اما از طرفی دیگر بنا بر پرضایت زناشویی می

دهنده اثر مثبت فاکتورهای اعتقادی و دینی بر افزایش نشان
همسران جانبازان بینیم که سازگاری و رضایت زناشویی است، می

نخاعی که دارای عقاید مذهبی و ارزشی و ایمان و فاکتورهای دینی 
هستند در مقایسه با همسران سربازان جنگ یا همسران افراد معلول 

با وجود تحمل همان شرایط سخت منجر به نارضایتی  نخاعی عادی،
های متعدد و زناشویی مذکور از جمله عدم رضایت جنسی، بیماری

فشارهای روانی و تمامی مشکالت موجود در خانواده افراد نخاعی، 
  . [47	,46]دارای رضایت زناشویی و امید باالتری هستند

ویی در زندگی زناش با توجه به این که یکی از عوامل اساسی موفقیت
و کسب رضایت زناشویی داشتن ارتباط موثر با همسر شامل رابطه 

های کالمی، همدلی، زبان بدن مثبت، تفاهم خوب و داشتن مهارت
های رایج عدم فکری و عملی است و از طرف دیگر یکی از علت

ها، صمیمیت و رضایت زناشویی به اثبات بسیاری از پژوهش
های ارتباطی و کالمی و ، نداشتن مهارتنداشتن رابطه مناسب

ر های موثر بغیرکالمی و این گونه موارد است، یقیناً داشتن مهارت
ایجاد یک ارتباط خوب و درست و متناسب، در ایجاد و افزایش 

 جمله از جانباز . همسر[47]مندی زناشویی موثر استرضایت
 ترینهتردگس و بیشترین و است فرد این به اطرافیان تریننزدیک
 رد نیز و غیرکالمی و کالمی شناختی، و عاطفی لحاظ به را روابط
 نیازهای ارضای عدم صورت در و داشته فرد با دایم و رودررو ارتباط
 بیشترین رودمی انتظار خانواده در نامناسب ارتباط و عاطفی
و رضایت زناشویی او تحت  شود متحمل راها ناراحتی و مشکالت

های ارتباطی تاثیر قرار بگیرد. از این رو اگر در معرض آموزش مهارت
ود بهبود ارتباط، خقرار بگیرند، در افزایش رضایت ایشان موثر است. 

باعث افزایش سطح صمیمیت و رضایت زناشویی است و در باالبردن 
  سطح امید نیز موثر است. 

شود که های معمول باعث میر زندگیالعاده عالوه بمشکالت فوق
فرد گاه یا در برخی افراد برای همیشه امید خود را برای کسب 
موفقیت، پیشرفت و داشتن احساس خوشبختی از دست بدهد. 

تواند در افزایش بنابراین آموزش مهارت مدیریت هیجان می
ی توانایامیدواری همسران جانباز نخاعی نقش موثری داشته باشد. 

هر  ایاری ارتباط با هدف و نظم، کلید موفقیت شخصی و حرفهبرقر 
نفس تواند اعتمادبهفرد است و داشتن این توانایی به خودی خود می

های ارتباطی سبب افزایش آگاهی، افراد را باال ببرد. داشتن مهارت
شود، گیری و افزایش دانش و نگرش در افراد میبهبود تصمیم
. داشتن [3]نفس را در فرد تقویت کندادبهتواند اعتمبنابراین می

 حرمتی ونشده، نبود همدلی و توجه و بیروابط نادرست و تنظیم
 نفس بوده وشدت مخرب و کاهنده اعتمادبهاحترامی در روابط بهبی

تواند به افزایش آن کمک های ارتباطی میدر نتیجه آموزش مهارت
های کالمی و غیرکالمی، مخالفت کردن یا کند. یادگیری مهارت

هایی که در ورزی و همه مهارتهای جراتارتانتقادکردن، مه
تواند بر افزایش شود، میهای ارتباط موثر آموزش داده میمهارت
ا نفس بافزایش اعتمادبهنفس افراد تاثیرگذار باشد. اعتمادبه

 هایشود. در ویژگیهای کنترل احساسات ایجاد مییادگیری مهارت
 هچ دانندمی موقعیتی هر درنفس باال داریم که افراد با اعتمادبه

 خود بروز از احساسی رفتارهای جهتبی دهند و بروز خود از رفتاری
 احساسات و ادراکات، مسئولیت گرفتنعهدهبه. دهندنمی

فرافکنی نیز از جمله خصوصیات این افراد  عدم و خود یهاواکنش
نفس به خودی خود به هم است. بنابراین احساسات و اعتمادبه

  . [48]هستند و تاثیر مستقیم بر هم دارندوابسته 
همسران جانباز احساسات گوناگونی را در طول زندگی خود تجربه 

ها و دلیل شرایط خاص جانبازان نخاعی و بیماریکنند که گاه بهمی
تواند هایشان خاص و بسیار تلخ است و میمجروحیت
خ، نفس را کاهش دهد. در حالتی که تجربیات گاه تلاعتمادبه

ها، عدم ارضای جنسی، عدم ارتباط مناسب با سنگین، محدودیت
اعضای خانواده، افتادن بار مشکالت بر دوش همسر و این گونه 

شود. های منفی سخت میافتد، کنترل هیجانمسایل اتفاق می
های ارتباط موثر و مدیریت بنابراین یادگیری آموزش مهارت
د میزان رضایت زناشویی را توانهیجانات برای همسران جانباز می

	.[15]نفس را باال ببردافزایش داده و میزان امیدواری و اعتمادبه
های این پژوهش، انجام آن در شهر تهران و روی از محدودیت

همسران جانبازان نخاعی بود. بنابراین تعمیم نتایج به سایر همسران 
های دیگر و دیگر شهرها باید با احتیاط صورت جانباز با مجروحیت

های دیگر پژوهش، مشغله بیش از حد گیرد. همچنین از محدودیت
جانباز به ایشان بود که باعث شد شرکت  همسران جانباز و وابستگی

  در کالس و مشارکت در طرح بسیار با سختی صورت بگیرد. 
شود این پژوهش روی دیگر اقشار همانند خود جانبازان پیشنهاد می

ها انجام شود یا نخاعی یا همسران جانبازان با دیگر مجروحیت
نین های زندگی دیگر صورت پذیرد. همچپژوهش با آموزش مهارت

ی امور عنوان متولشود که بنیاد شهید و امور ایثارگران بهپیشنهاد می
ها را جدی گرفته و آن را در خانواده شهدا و ایثارگران آموزش مهارت

  شناسی بنیاد بگنجاند. برنامه بخش و واحد روان
  

  گیرینتیجه
آموزش مهارت مدیریت هیجان و ارتباط موثر بر رضایت زناشویی، 

تاثیر دارد و آنها همسران جانباز نخاعی نفس و اعتمادبه امیدواری
	بخشد. را بهبود می

  
از انجمن جانبازان نخاعی تهران و همسران  تشکر و قدردانی:

  شود. جانبازی که در این پژوهش مشارکت کردند قدردانی می
هماهنگی با همسران جانباز پیش از پژوهش،  تاییدیه اخالقی:

  برای انجام پژوهش گرفته شد. انجام شده و رضایت 
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  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تعارض منافع:
(نویسنده اول)، نگارنده  آورنام دهیسعسهم نویسندگان: 

ی (نویسنده دوم)، قدرت مایس)؛ %٤٠مقدمه/پژوهشگر اصلی (
(نویسنده ی درآبادیح یزهرا غالم)؛ %٤٠شناس/نگارنده بحث (روش

  )%٢٠آماری ( سوم)، تحلیلگر
نامه مقطع کارشناسی ارشد از این طرح برگرفته از پایان منابع مالی:

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب است و هیچ گونه حمایتی 
	از سوی نهاد یا سازمان خاصی صورت نگرفته است. 
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