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چکيده
پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي آموزش مهارتهای مديريت استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي زنان دارای تعارض
زناشويي در سال  7981-89انجام گرفت .در اين پژوهش از طرح پيشآزمون  -پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد .در پژوهش
حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه تابآوری كانر و ديويدسون و مقياس كيفيت زندگي 93 ،نفر از زنان كه دارای
تعارض زناشويي باالبودند بهصورت نمونهگيری هدفمند و به روش تصادفي در دو گروه  71نفری آزمايش و كنترل جايگزين شدند.
گروه آزمايش  9جلسه آموزش مهارتهای مديريت استرس هفتهای دو بار به مدت  51دقيقه بر روی گروه آزمايش اجرا شد و
مشاركتكنندگان گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفتند .تحليل يافتهها با استفاده از تحليل كوواريانس مستقل نشان داد كه آموزش
مهارتهای مديريت استرس باعث افزايش تابآوری و كيفيت زندگي زنان شده است .مهمترين نتايج اين پژوهش ،مؤثر بودن
آموزش مهارتهای مديريت استرس در ارتقاء تابآوری و كيفيت زندگي اين زنان ميباشد .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت آموزش
مهارتهای مديريت استرس ،در افزايش تابآوری و كيفيت زندگي زنان دارای تعارض زناشويي مؤثر بوده است.
کلیدواژهها :مديريت استرس ،تابآوری ،كيفيت زندگي ،تعارض زناشويي ،زنان.
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 .2استاديار گروه روانشناسي،واحد اسالمآباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اسالمآباد غرب ،ايران( .نويسنده مسئول).
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مقدمه
مسئله ازدواج و زناشويي يکي از مهمترين و اساسيترين موضوعات موردتوجه جامعه بشری است و اولين تعهد عاطفي و حقوقي
است كه افراد در بزرگسالي قبول ميكنند .درواقع ازدواج مهمترين و بنيادیترين رابطهی انساني است (اس پارک .)2372،7بهعالوه،
انتخاب همسر و انعقاد پيمان زناشويي ،هم نقطه عطفي در رشد و هم پيشرفت شخصي تلقي ميشود .ازدواج ،نيازمند همکاری،

متغيری مهم در رابطه باكيفيت ازدواج بدل ميشود .آنچه در ازدواج و يگانگي زن و مرد مهم است سازگاری زناشويي و رضايت از
ازدواج ميباشد .مهمترين عامل پيشبيني كننده بهداشت رواني افراد متأهل ،روابط با همسر است .همسر عنصر اصلي زندگي عاطفي
و اجتماعي فرد است و نداشتن سازگاری زناشويي به توانايي زوجين برای برقراری روابط توأم با رضايت و خشنودی با فرزندان و
همچنين ساير افراد خانواده آسيب ميرساند .روابط مطلوب توأم با رضايت در درون خانواده به سازگاری مؤثر افراد در موقعيت
گوناگون ياری ميرساند و از طرف ديگر تعارضات زناشويي ،زمينه آسيب رواني را فراهم ميكند (گودرزی .)7985 ،در اينجا منظور
از استحکام خانواده دو مؤلفهی رضايت زناشويي و عدم تعارض زناشويي ميباشد .عوامل مختلفي بر استحکام و دوام خانواده تأثير
ميگذارند كه ازجمله آنها تابآوری است ،كه يکي از مفاهيم و سازههای بهنجار موردتوجه و مطالعهی روانشناسي مثبت نگر
است و به فرايند پويای انطباق مثبت باتجربههای تلخ و ناگوار اطالق ميشود (لوتار و چيچتي2333 ،2؛ مستن )2337 ،9و فراتر از
جان سالم به دربردن از استرس و ناماليمات زندگي است (بونانو .)2335،5درواقع تابآوری از سازههای بنيادی شخصيت است كه
دربرگيرنده قابليتهای فردی در رويارويي ،عقبنشيني و ازسرگيری دوباره و تالش و مقابله با مشکالت ميباشد (نادری ،حيدری
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همدلي ،وحدت ،عالقه ،مهرباني ،بردباری و مسئوليتپذيری است .با شروع ازدواج و ايجاد رابطه زناشويي ،رضايت زناشويي به
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و مشعل پور .)7983 ،همچنين تابآوری را به معنای مهارتها و خصوصيات و توانمندیهايي تعريف ميكنند كه فرد را قادر
ميسازد با سختيها ،مشکالت و چالشها سازگار شود .فرد تاب آور بهطور عادی قادر به تفکر خالقانه و منعطف دربارهی حل
مسائل است ،يعني هر وقت كه نياز داشته باشد از افراد ديگر كمك ميخواهد و در حل مشکالت مربوط به خود و ديگران كارداني
نشان ميدهد .افراد تاب آور درجههايي از سالمتي و استقالل را نشان ميدهند .آنها قادرند كه خود فکر كنند و آن را عملي سازند.
دارند و تواناييهايشان را برای تغيير دادن محيطشان باور دارند (آلورد 7و همکاران .)2332 ،با توجه به اينکه تابآوری بهعنوان يك
مفهوم دوبعدی يعني اهميت ناگواری و سازگاری مثبت در نظر گرفته ميشود ،تابآوری نيز ميتواند بر روی كيفيت زندگي و ابعاد
آن تأثيرگذار باشد (لوتار2332،؛ تاگيد و فردريکسون2335 ،2؛ كارل و چسيون .)2335 ،9از سوی ديگر روابط بين زن و شوهر از
عوامل مهم در كيفيت زندگي است (برومن .)7899 ،5حفظ زندگي به شکل معمول ،مطلوب تلقي نميشود ،بلکه ارتقاء كيفيت
زندگي در زمينههای متعدد تالش اصلي جوامع تلقي ميشود (نواچك و تيلور .)7882،1كيفيت زندگي مفاهيم عمدهای را كه موجب
رضايت كلي از زندگي ميشود در برميگيرد .اين مفاهيم شامل سالمتي ،مسکن مناسب ،اشتغال ،امنيت شخصي و خانوادگي ميباشد
(پترمن .)2339 ،2ذكر اين نکته الزم است كه در بررسي كيفيت زندگي ارزيابي نگرش فرد درباره عملکردش در چندين بعد از
زندگي (نوربرگ 1و همکاران )2338 ،و ارزيابي اينکه به اعتقاد شخص كدام عوامل نقش بيشتری در كيفيت زندگي وی دارند ،از
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آنها وقتي از محيطشان انتقاد دارند ،قادر هستند كه نظراتشان را به ديگران انتقال دهند .آنها احساسات خوبي نسبت به اطرافيان
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اهميت اساسي برخوردار است .در اغلب مطالعات اين ابعاد شامل سالمت جسماني ،رواني ،هيجاني ،اجتماعي ،احساس ذهني
سالمتي و توانايي كاركردن است (آلبرت 7و همکاران.)2373 ،
داشتن زندگي با كيفيت مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست .در طول ساليان متمادی يافتن مفهوم حقيقي زندگي خوب و
چگونگي دستيابي به آن ،افکار و مطالعات فالسفه را به خود معطوف داشته است .بر همين اساس از آغاز تاكنون تعاريف گوناگوني

كيفيت زندگي را اينگونه تعريف ميكند :برداشت و درک افراد از موقعيت خود در رابطه با اهداف و نظامهای ارزشي موردقبول
آنان با توجه به شرايط عيني زندگي( .كينگ و هيندس2338 ،؛ به نقل از ميرشمسي )7999 ،نيز كيفيت زندگي را به معنای چگونگي
زندگي ميدانند كه دربرگيرنده تفاوتهای انحصاری افراد است و ميتواند افراد را از يکديگر متمايز گرداند .نتايج پژوهش

گامريو5

وهمکاران ( ،)2377نشان داد كه بين رضايت زناشويي و كيفيت زندگي رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد و افزايش رضايت
زناشويي باعث افزايش كيفيت زندگي در تمامي ابعاد آن ميگردد .از سوی ديگر ،استرس در فرايند جدايي نقشي مهم ايفا ميكند.
استرس عبارت است از واكنشهای فيزيکي ،ذهني و عاطفي كه درنتيجه تغييرات و نيازهای زندگي فرد ،تجربه ميشوند .تغييرات
ميتوانند بزرگ يا كوچك باشند .پاسخ افراد به تغييرات زندگي متفاوت است .استرس مثبت ميتواند يك انگيزش دهنده باشد
درحاليكه استرس منفي ميتواند درزماني كه اين تغييرات و نيازها ،فرد را شکست ميدهند ،ايجاد شود .ازآنجاييكه گستره وسيعي
از رفتارها ميتواند بر استرس تأثير بگذارد ،ميتوان با يادگيری مهارتهای الزم ،استرس را كنترل كرد و با تغيير در سيستم ارزيابي
فرد ،ميزان اختالفات زناشويي را كاهش داد؛ بنابراين بررسي آموزش مديريت استرس در افراد دارای اختالف زناشويي ميتواند
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از زندگي خوب و كيفيت زندگي از سوی انديشمندان و محققين ارائهشده است (هانستد .)7888 ،2سازمان بهداشت جهاني)7889( 9
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نقشي مهم را در شناخت و مقايسه اين گروه آسيبپذير فراهم آورد .طرح مديريت استرس درواقع يك نوع برنامه كنترل است كه
با استفاده از ريشههای بيولوژيکي استرس ،شخص چگونگي مقابله با استرس را بهمنظور كاهش جنبههای ناخوشايند استرس،
تهديدهايي كه آنها را بهمنظور كنترل رشد استرس خوب و مفيد است ميآموزد .مهارتهای زندگي اين فرد را در برابر استرس
محافظت كرده و مهارتهای مديريتي استرس از طريق يادگيری ،استرس و جنبههای تهديد ناخوشايند آن را كاهش ميدهد (مقيمسي

نسبت به استرس آسيبپذيری كمتری نشان خواهند داد (الزاروس .)7891 ،بلياد و همکاران ( )2375در پژوهش خود با عنوان نقش
خانواده اصلي در تمايز خود و تعارضهای زناشويي نشان دادند كه ميان كاركرد خانواده اصلي و مؤلفههای آن (صميميت و استقالل)
با تعارضهای زناشويي و تمايز خود رابطه معنادار وجود دارد و كاركرد سالم خانواده اصلي همسران با كاهش تعارضهای زناشويي
و افزايش تمايز خود همراه است .آسنجراني ،گلهدار پور ،حسني ،دالور نقابي ،شاه وردی و رجامند ( )7981در پژوهش خود تحت
عنوان مقايسه رضايت از زندگي ،سبكهای مقابله با استرس و تابآوری در زنان مطلقه پيشنهاددهنده طالق و غير پيشنهاددهنده
طالق به اين نتيجه دست يافتند كه زنان پيشنهاددهنده طالق از رضايت از زندگي ،سبكهای مقابلهای و تابآوری باالتری نسبت
به زنان غير پيشنهاددهنده طالق برخوردارند .با توجه به مطالب فوق و بررسي پيشينههای پژوهشهای انجامشده در زمينه آموزش
مديريت استرس و اثربخشي آن ،مسئله اساسي پژوهش حاضر اين است كه آيا آموزش مديريت استرس بر تابآوری و كيفيت
زندگي زنان دارای تعارض زناشويي مؤثر است؟
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و همکاران .)7989 ،الزاروس 7و همکارن نيز اعتقاددارند افرادی كه باور كنند هنگام مقابله با استرس منابع كمکي در اختياردارند
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ،نيمه آزمايشي از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كليه زنان دارای
تعارض زناشويي مراجعهكننده به مراكز مشاوره شهر كرمانشاه در سال  7981-7989ميباشد كه به روش نمونهگيری در دسترس از
زنان دارای تعارض زناشويي با اجرای پرسشنامه تعارض زناشويي باقر ثنايي 93 ،خانم كه دارای تعارض زناشويي باالبودند بهعنوان

نمونهگيری مطلقه نبودن ،عدم سابقه بيماری رواني بارز و داوطلب بودن برای شركت در پژوهش ميباشد .معيارهای خروج از نمونه
عدم رضايت و خستگي برای شركت در پژوهش در نظر گرفته شد .سپس از شركتكنندگان خواسته شد پرسشنامههای پژوهش را
بهصورت كامل پركرده و بعدازآن برای شركتكنندگان در گروه آزمايش جلسات آموزش مديريت استرس را بهصورت هفتگي به
مدت  9جلسه  51دقيقهای اجرا شد و بعد از يك ماه مجدداً پرسشنامهها به شركتكنندگان داده شد تا پر كنند و برای شركتكنندگان
در گروه كنترل جهت رعايت اخالق يك جلسه اجرا شد .روش تحليل دادههای اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي
صورت گرفت .در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد ،در بخش استنباطي از آزمونهای آماری مناسب استفاده
شد .در اين پژوهش بهمنظور بررسي فرضيات از آزمون تحليل كواريانس يك متغيره (مانکوا) استفاده گرديد .الزم به ذكر است كه
كليه مراحل تحليل دادهها توسط نرمافزار  spssنسخه  22انجام گرفت.
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گروه نمونه انتخاب شد كه بهصورت تصادفي  71نفر در گروه آزمايش و  71نفر در گروه كنترل جايگزين شدند .معيارهای ورود به

اثربخشي آموزش مديريت استرس بر تاب آوري و كيفيت زندگي زنان داراي تعارض زناشويي شهر كرمانشاه

چهري و همکار

جدول  .1محتواي جلسات آموزش مهارتهاي استرس

محتواي جلسات
جلسه اول :معارفه و بحث راجع به عوامل ايجادكننده استرس و پيامدهای تداوم استرس و سپس آموزش تن آرامي و تنفس
جلسات دوم و سوم :ارتباط بين افکار و احساسات ،راههای شناخت افکار غيرمنطقي و آموزش ارزيابي مجدد افکار و چالش
با آنها بهعنوان راهکاری جهت تغيير افکار غيرمنطقي آنان
جلسه چهارم :آموزش مديريت خشم
جلسه پنجم :آموزش شيوه حل مسئله
جلسه ششم :آموزش ابراز وجود و مهارتهای ارتباطي
جلسه هفتم :مديريت بر زمان
جلسه هشتم :مرور كلي و تمرين مهارتهای آموختهشده.

ابزار پژوهش شامل مقياس تابآوری (CD-RISC؛ كانر-ديويدسون )2339 ،كه يك ابزار  21سؤالي است كه سازهی تابآوری را
در اندازههای پنجدرجهای ليکرت از يك تا پنج ميسنجد .نتايج مطالعهی مقدماتي مربوط به ويژگي روانسنجي اين مقياس ،پايايي
و روايي آن را تائيد كرده است .همساني دروني ،پايايي باز آزمايي و روايي همگرا و واگرا به مقياس كافي گزارششدهاند .اين مقياس
در فرم فارسي در مطالعات قبلي از روايي و پايايي خوبي برخوردار بوده است (بشارت)7992 ،؛ و پرسشنامه كيفيت زندگي (SF-

 )36كه اين پرسشنامه  92عبارتي توسط وار وشربون ( )7882در كشور آمريکا طراحي شد ،هدف از طرح اين مقياس ارزيابي حالت
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ديافراگمي

اثربخشي آموزش مديريت استرس بر تاب آوري و كيفيت زندگي زنان داراي تعارض زناشويي شهر كرمانشاه

چهري و همکار

سالمت از ابعاد جسماني و رواني است .اين پرسشنامه يك پرسشنامه معتبراست كه بهطور گسترده برای ارزيابي كيفيت زندگي
بهكاربرده ميشود .پرسشنامه كيفيت زندگي دارای  9مقياس ميباشد :ايفای نقش جسمي ،ايفای نقش هيجاني ،قلمرو جسمي ،سالمت
رواني ،سرزندگي ،عملکرد اجتماعي ،سالمت عمومي و درد بدني ميباشد .نمره حاصل در اين پرسشنامه بين صفر تا صد ميباشد.
كه هرچه نمره باالتر باشد حاكي از باالتر بودن كيفيت زندگي فرد ميباشد .نقطه برش در نظر گرفتهشده برای اين مقياس حدود ًا

ايران نيز از آن استفاده كردهاند .وار وشربورن ،ثبات دروني اين پرسشنامه با بررسي آلفای كرونباخ  3/85اعالم كردهاند .در ايران اين
پرسشنامه ترجمهشده است .در پژوهش منتظری و همکاران ( )7995نشان داده شد كه گونه فارسي ابزار كيفيت زندگي از پايايي و
روايي مطلوبي برخوردار است و بر اساس روش آلفای كرونباخ پايايي زيرمقياسهای اين پرسشنامه بين  3/11تا  3/83گزارششده
است (منتظری و همکاران .)7995 ،نمرات هر يك از سؤاالت ،شاخصها و نمره كلي كيفيت زندگي بين دامنه صفر تا صد قرار
دارد ،كه نمره صفر بدترين و نمره صد بهترين وضعيت كيفيت زندگي را نشان ميدهد؛ و نيز پرسشنامه تعارض زناشويي كه در سال
 7911بر اساس تجارب باليني در ايران ساختهشده است .اين پرسشنامه  52سؤالي است و برای سنجش تعارضهای زنوشوهری
استفاده ميشود .اين پرسشنامه هفت بُعد از تعارضات زناشويي را ميسنجد كه عبارتنداز :كاهش همکاری ،رابطه جنسي ،افزايش
واكنشهای هيجاني ،افزايش جلب حمايت فرزندان ،افزايش رابطه فردی با خويشاوندان خود ،كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان
همسر و دوستان و جدا كردن امور مالي از يکديگر .پاسخ به سؤاالت بر اساس طيف ليکرت بوده كه بهصورت هيچوقت ،بهندرت،
گاهي اوقات و هميشه ميباشد و بهصورت  7تا  1نمرهگذاری ميگردد .در اين پژوهش نمره بيشتر به معنای تعارض بيشتر
ميباشد .كساني كه نمره خام آنها در دامنه  13تا  775قرار گيرد (معادل نمره استاندارد  بين  53تا  )23دارای روابط زناشويي
بهنجار هستند و كساني كه نمره خام آنها در دامنه  771تا  725قرار گيرد (معادل نمره استاندارد Tبين  23تا  )13دارای تعارض
بيشازحد بهنجار و نمره خام  291و باالتر (معادل نمره استاندارد  Tباالتر از  )13دارای تعارض شديد و يا روابط شديداً آسيبپذير
مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری ،دوره چهارم ،شماره سي و يکم ،اردبیهشت ماه 1318
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 52ميباشد (وار وشربورن .)7882 ،روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعات متعددی بررسيشده است و مطالعات متعددی در

چهري و همکار
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هستند .حداكثر نمره پرسشنامه  273و حداقل  52ميباشد .حداكثر نمرهی هر خرده مقياس مساوی با تعداد سؤالهای آن خرده
مقياسها ضربدر  1است .ضريب پايايي برای كل پرسشنامه از طريق آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه  3/19و  3/93و از طريق
بازآزمايي  3/82و برای  1خرده مقياس آن ازاينقرار است 3/97 ،3/21 ،3/97 ،3/15 ،3/23 ،3/19 :و  3/28بهدستآمده نمايانگر
پايايي مناسب آن در جامعه ايراني ميباشد و همچنين ضريب پايايي در پژوهش حاضر برای كل پرسشنامه  3/81و برای خرده

است.
یافتهها
با توجه به اينکه هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش مهارتهای استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي زنان دارای
تعارض زناشويي بود ،برای بررسي آن از روش آماری تحليل كوواريانس استفاده شد .آنچه مسلم است بيان اين نکته است كه قبل
از انجام تحليل كوواريانس بايد پيشفرضهای اين آزمون تائيد شوند تا بتوان پاسخ درستي به سؤال تحقيق با اين روش به دست
آورد.
جدول  .2آزمون نرمال بودن دادهها

مرحله

آزمون شاپیرو -ویلک

آزمون کولموگروف-اسمیرنف
آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

پیشآزمون

3/78

23

3/32

3/18

23

3/2

پسآزمون

3/22

23

3/35

3/91

23

3/7

نتايج جدول  ،2نشان ميدهد سطح معنيداری برای آزمون شاپيرو-ويلك بزرگ تراز  3/31است كه با اين محاسبه ميتوان دادهها را
با اطمينان بااليي نرمال فرض كرد.
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مقياسهای آن به ترتيب  3/29 ،3/85 ،3/91 ،3/81 ،3/87 ،3/85و  3/29شد كه اين پرسشنامه از روايي محتوايي خوبي برخوردار

چهري و همکار

اثربخشي آموزش مديريت استرس بر تاب آوري و كيفيت زندگي زنان داراي تعارض زناشويي شهر كرمانشاه

جدول  .9نتايج آزمون لوين برای بررسي همگني واريانسها

مرحله

آماره

df1

df2

سطح معناداري

پیشآزمون

3/52

7

29

3/12

پسآزمون

2/39

7

29

3/22

كه شرط همگني واريانسها برقرار است .در جدول  5ميانگين و انحراف استاندارد پيشآزمون و پسآزمون تابآوری و كيفيت
زندگي در گروههای آزمايش و كنترل آمده است.
جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون تابآوري و کیفیت زندگي در گروههاي آزمایش و کنترل

متغیر

گروه

مرحله

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

تابآوري

آزمايش

پيشآزمون

71

21/52

11/97

58/12

1/97

تابآوري

آزمايش

پسآزمون

71

55/15

737/72

11/29

2/12

کیفیت زندگي

آزمايش

پيشآزمون

71

13/95

17/77

21/79

5/22

کیفیت زندگي

آزمايش

پسآزمون

71

91/77

81/11

88/39

2/72

تابآوري

كنترل

پيشآزمون

71

28/72

89/52

91/22

9/12

تابآوري

كنترل

پسآزمون

71

29/32

88/77

99/52

9/52

کیفیت زندگي

كنترل

پيشآزمون

71

19/97

11/92

28/31

9/95

کیفیت زندگي

كنترل

پسآزمون

71

27/52

17/31

12/32

5/98
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نتايج جدول  ،9نشان ميدهد كه با توجه به اينکه مقادير سطوح معناداری از  3/31بيشتر است ( 3/12و  )3/22بنابراين ميتوان گفت

چهري و همکار
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همانگونه كه در جدول  5آمده است ،ميانگين پيشآزمون تابآوری در گروه آزمايش  58/12بوده كه در پسآزمون به  11/29رسيده
است ،ميانگين پيشآزمون كيفيت زندگي در گروه آزمايش  21/79بوده كه در پسآزمون به  88/99رسيده است و در گروه كنترل
ميانگين پيشآزمون تابآوری  91/22و ميانگين پسآزمون آن  99/52بوده است ،همچنين ميانگين پيشآزمون كيفيت زندگي در
گروه كنترل  28/31و ميانگين پسآزمون آن  12/32بوده است.
منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

سطح معنيداری

مجذور اتا

پيشآزمون

29/98

7

29/98

1/71

3/35

3/21

گروه

712/29

7

712/29

59/12

3/337

3/28

خطا

25/77

71

5/22

كل

727199/29

23

نتايج جدول  1بيانگر آن است بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( )P>3/337و اين بدان معني است
كه آموزش مديريت استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي در نمونه موردبررسي تأثير معناداری گذاشته است.
بحث و نتیجهگیري
اين پژوهش بهمنظور بررسي اثربخشي آموزش مهارتهای استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي زنان دارای تعارض زناشويي انجام
گرفت .نتايج تحليل كواريانس حاكي از اين است كه آموزش مهارتهای استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي زنان دارای تعارض
زناشويي تأثير معنيدار داشته است .بر اساس ميانگين نمرات ميتوان گفت كه نمرات تابآوری و كيفيت زندگي در پسآزمون
افزايش پيداكرده است .هرچند پژوهش كامالً مشابهي در توجه به نقش آموزش مهارتهای استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي
زنان دارای تعارض زناشويي وجود ندارد ،درعينحال پژوهشهای بلياد و همکاران ( ،)2375گامريو وهمکاران ( ،)2377آسنجراني
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه (مانکوا)

اثربخشي آموزش مديريت استرس بر تاب آوري و كيفيت زندگي زنان داراي تعارض زناشويي شهر كرمانشاه

چهري و همکار

و همکاران ( ،)7981رحيمي و همکاران ( ،)7981باقرنژاد و موسوی ( ،)7985اكبری و خدادادی ( )7982و نادری و همکاران
( )7983در پژوهش خود نشان دادند كه آموزش مديريت استرس بر تابآوری و كيفيت زندگي مؤثر است كه با پژوهش حاضر
همسو است .در تبيين اين نتايج ميتوان گفت افراد تاب آور در برابر استرس ،عموماً دارای منبع كنترل دروني هستند ،يعني ميتوانند
مسئوليت شرايط و مسائل خود را بر عهده گيرند خودشناسي مثبت دارند و نسبت به زندگي خوشبين هستند (گارمزی.)7887 ،

نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه تابآوری با استفاده از راهبردهای كنار آمدن كارآمد و مفيد رابطه دارد .همچنين يکي از
داليل و تبيينهای تأثير مداخلههای آموزش مديريت استرس اين است كه اغلب اين مداخلهها در سبكرفتار افراد تغييراتي ايجاد
ميكند .به نظر ميرسد كه تابآوری از طريق ارزيابي ميزان مجدد در شرايط استرسزا باعث تغيير در سبكرفتار و هيجانات افراد
در بطن حادثه ميشود .تابآوری از ميزان بزرگي تهديد در ارزيابي آن ميكاهد و انتظار فرد را مبني بر اينکه تالشهايشان نتيجهبخش
خواهند بود را افزايش ميدهد .افراد با سرسختي باال قادرند به شيوه مناسبتری با استرس كنار بيايند و همچنين بار ديگر تجارب
متناقض خود را تنظيم و تفسير كنند (بگبي .)7891 ،افراد تاب آور ميتوانند از طريق شايستگيهای الزم برای حل مشکالت در
شرايط بحران و استرس با استفاده از هيجانهای مثبت و كم كردن هيجانهای منفي به يك تعادل و وضعيت مناسب برسند .بنابراين
پايين بودن تابآوری و باال بودن ميزان اضطراب در آنها تعجبآور نيست ،لذا آموزش مهارتهای مديريت استرس ميتواند فرد
را در مواقع بحراني زندگي نظير اختالفات ،تعارضات و خشونتهای خانگي از خطر مصون نگه دارد و از انواع بينظميهای روحي
و جسماني ،از طريق آسان كردن شرايط انطباق فرد با مسائل محيط افراد و باال بردن تابآوری در آنها جلوگيری كند .آموزش
مهارتهای مديريت استرس به زنان دارای تعارضات زناشويي كمك ميكند تا بتوانند بر استرسهای رواني خود غلبه كرده و از
مشکالت خود بکاهند ،كه آموزش مهارتهای مديريت استرس يکي از مهمترين فاكتورهای سالمت رواني و اجتماعي است و
زناني كه در برنامهی آموزش مديريت استرس قرار ميگيرند توانايي كنترل فشارهای شديد زندگي رادارند و دارای زندگي شادابتر،
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بنابراين افرادی با اين ويژگيها در مقابل شرايط فشارزا و پراسترس از راهکارهای كارآمد و اثربخش استفاده ميكند .اسکهيل ()2333
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سالمتر و مطلوبتری هستند و بدينوسيله آشفتگيهای رواني و پريشاني فردی و همچنين سامان بخشيدن به تعامالت روزمره آنان
مؤثر واقع ميشود .از طرف ديگر پژوهش لوپز ،سي و همکاران ( )2377نشان داد مهارت مديريت استرس اثربخشي بيشتری روی
نمرات كيفيت زندگي نسبت به آموزشهای رواني داشته است .فرانك جي پند و همکاران ( )2339نشان دادند كه مهارت مديريت
استرس شناختي رفتاری تأثير چشمگيری بر بهبود كيفيت زندگي دارد ،مايکل اچ .آنتوني ( )2339دريافت اثرات مهارت مديريت

نمرات گروه آزمايش بعد از مداخلهی مهارت مديريت استرس شناختي رفتاری نسبت به گروه گواه بهطور معناداری در بيماران زن
مبتال به صرع افزايش داشته است .نتايج مطالعهی محققان (چوبفروش و همکاران )7998 ،نشان داد ميانگين نمرات كيفيت زندگي
بعد از مداخلهی مهارت مديريت استرس شناختي رفتاری در گروه آزمايش افزايش معناداری نسبت به گروه كنترل در زنان نابارور
داشته است .در تبيين اين يافته هاديان فر ( )7995نيز دريافت كه كيفيت زندگي انديشهای بنيادی است و به شخص و محيط زندگي
او توجه ميكند ،به استانداردهای عالي ميانديشد و در بردارنده ی مفاهيم مثبتي مانند خوشحالي ،موفقيت ،ثروت ،سالمت و رضايت
است .كيفيت زندگي عمومي دارای چهار بخش است .اولين بخش شامل مهارتهای رفتاری است (فرد در حيطهی سالمت خود و
استفادهی مناسب از زمان و رفتارهای اجتماعي تا چه اندازه خوب عمل ميكند) كه از طريق استانداردهای اجتماعي مورد قضاوت
قرار ميگيرند .دومين بخش شامل كيفيت محيطي است كه از طريق معيارهای شخصي از قبيل آبوهوا و كيفيت مسکن مورد
قضاوت قرار ميگيرد .بخش سوم شامل كيفيت زندگي درک شده است كه كامالً ذهني است و منعکسكنندهی ارزيابي خود فرد از
سالمتي ،خانواده ،مسکن ،محيط اطراف ،استفاده از اوقات فراغت ،دوستان و ساير جنبههای زندگي است .بخش چهارم شامل سالمت
روانشناختي است كه جنبهی كلي از سالمت روان را در برميگيرد و شامل مفاهيمي چون افسردگي ،وضعيت عواطف مثبت و
رضايت كلي از سالمت از زندگي است .از ديرباز بشر به دنبال آرمانشهری بوده كه در آن با رضايت زندگي كند و از زندگي خود
خشنود باشد .شادماني ،رضايت از زندگي و احساس ذهني بهزيستي واژههايي هستند كه برای بيان اين حالت به كار ميرود .با توجه
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استرس شناختي رفتاری در درازمدت بر كيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان سينه ثابتشده است .جواهری ( )7998دريافت ميانگين
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به مطالب عنوانشده پژوهشگر در تبيين اين فرضيه بيان كرد كه وقتي كيفيت زندگي افراد بعد از مداخله افزايش پيدا ميكند ،محيط
زندگي آنان هم تحت تأثير قرار دارد و اين بعد نيز بهنوبهی خود افزايش خواهد يافت .زماني كه افراد دارای سالمت جسمي ،سالمت
روان و روابط اجتماعي مناسب باشند ،بنابراين در محيط زندگي خود كه متشکل از ادراک خانواده ،همساالن و محيط كار است ،بهتر
عمل خواهند كرد و توانايي الزم برای پيشبرد در كارها را خواهند داشت و باعث موفقيت آنان در زندگيشان خواهد شد ،درنتيجه

مييابد.
از محدوديتهای پژوهش حاضر اين است كه اين پژوهش تنها بر روی زنان متأهل مراجعهكننده به مراكز مشاوره شهر كرمانشاه
اجرا شد .در تعميم دادهها و نتايج اين پژوهش بايد جانب احتياط رعايت شود .بنابراين پيشنهاد ميشود اين پژوهش بر روی مردان
نيز انجام شود و درصورتيكه نتايج يکساني به دست آيد ،از نتايج آن استفاده بيشتری به عمل آيد و در راستای استفاده بهينه از نتايج
پژوهشهای حاضر ،روان شناسان و مشاوران در جريان اين نتايج قرار گيرند .همچنين پيشنهاد ميشود كه اثربخشي اين مهارتها
در حوزههای ديگر زندگي زناشويي موردسنجش قرار گيرد .درنهايت اميد است تا نتايج پژوهش حاضر بتواند در مراكز مشاوره و
كلينيكهای درماني در جهت كمك به زوجين دارای تعارضات زناشويي مورداستفاده قرار گيرد.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching stress management skills on
resiliency and quality of life of women with marital conflict in the years of 1997-1999. In this study, a
pretest-posttest design with control group was used. In the present study, 30 women with high marital
conflicts were selected through purposeful sampling and were randomly assigned to two groups of
experimental and control group (15) using the Kanner and Davidson resiliency questionnaire and the
quality of life scale.. The experimental group consisted of 8 sessions of training twice weekly stress
management skills for 45 minutes on the experimental group and the control group participants were placed
on the waiting list. Analysis of the findings using independent covariance analysis showed that training
stress management skills increased the resilience and quality of life of women. The most important results
of this research are the effectiveness of training stress management skills in improving the resilience and
quality of life of these women. Therefore, it can be concluded that training stress management skills has
been effective in increasing the resilience and quality of life of women with marital conflict.
Key words: stress management, resiliency, quality of life, marital conflict, women
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