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چکیده
این پژوهش ،به منظور بررسی اثربخشی بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزه های دینی –روانشناختی
بر رضایت زناشویی طراحی و اجرا گردید .جامعه این تحقیق شامل تمامی مادرانی است که فرزندشان در
مدرسه ابتدایی شاهد در منطقه  66تهران مشغول به تحصیل بودند و حداقل هفت سال و حداکثر پانزده سال
از زندگی زناشویی آنها گذشته باشد و کمترین نمره را در رضایت زناشویی گرفته باشند ،می باشد .نمونه
این تحقیق شامل  91زن متاهل در منطقه  66تهران است که با استفاده از روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب
و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .از مقیاس رضایت زناشویی اسپانیر برای
سنجش متغیر مورد بررسی استفاده شد .ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد ،آنگاه گروه آزمایش
طی هفت جلسه دو ساعته تحت آموزش بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزه های دینی –روانشناختی
قرار گرفت .پس از پایان آموزش ،مجددا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .به منظور مقایسه نتایج
پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش
بسته آموزشی باعث ارتقا رضایت زناشویی میشود .بر اساس شواهد این پژوهش میتوان از این بسته آموزشی
برای افزایش رضایت زناشویی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :رضایت زناشویی ،آموزه های دینی – روانشناختی

 .6کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول ) ،ایمیلjanan.novin@gmail.com :
 .2دانشیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،ایمیلhbahrami@ut.ac.ir :
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مقدمه
رضایت زناشویی 6یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و تحت
تأثیر ثبات عاطفی 2زوجین است تا جایی که متخصصان روانشناسی خانواده ،غالباً معیار خود
را در بررسی کیفیت زناشویی زوجین سطح رضایت زناشویی آنها قرار میدهند .رضایت
زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام زوجین و یکی از مهمترین تعیینکنندههای عملکرد
سالم نهاد خانواده میباشد (گریف .)2444،هاوکینز ( )6391رضایت زناشویی را احساس
ذهنی 9خشنودی ،رضایت و لذت تجربهشده ،توسط زن یا شوهر زمانی که همهی جنبههای
ازدواجشان را در نظر میگیرند ،تعریف میکند (تاشک .)6990 ،همچنین رضایت زناشویی
بهعنوان یک ارزیابی ذهنی از کیفیت کلی ازدواج و اینکه تا چه اندازه نیازها ،انتظارات و
تمایالت در ازدواج برآورده میشود تعریفشده است (پور غفاری و همکاران.)6993 ،
بسیاری از محققان سعی در شناخت عواملی دارند که سطح رضایت و پایداری در روابط بین
فردی ازجمله روابط زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد .برومن )2444( 0معتقد است که
درآمد ،سن و مذهب عواملی هستند که بر رضایت زناشویی تأثیر دارند .هیتون و پرات

1

( )2440به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین میزان عمل به باورهای دینی
و میزان صمیمت ،توافق ،صادق بودن ،محبت و پایبندی به تعهدات وجود دارد ،به این معنا
که هر چه میزان عمل به باورهای دینی در زوجها باالتر باشد ،آنها احساس رضایت بیشتری
را تجربه میکنند.
هماکنون دیدگاه نظری متعددی با رویکردهای متفاوت به دنبال تبیین و حل
تعارضهای زناشویی هستند .ازجمله دیدگاه شناختی -رفتاری ،سیستمی ،درمان هیجانی و
غیره را میتوان نام برد ،لیکن هیچیک از نظامهای نظری موجود بهتنهایی برای همه
بیماران و مشکالت آنها کارایی کامل را ندارد .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند از
1. Marital Satisfaction
2. Stability
3. Subjective feeling
4. Broman
5. Heaton & Pratt
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طریق رویکردهای التقاطی میتوان درمانهای متفاوت و یا ترکیبی از درمانها را برای
مشکالت خاص مراجعین بهصورت انتخابی تجویز کرد (پروچاسکا و نورکراس6996 ،
،ترجمه سید محمدی) .در دو دهه اخیر ،رویکرد کل گرایانه ای در شناخت بشر ،راه را
برای انجام بررسیهای بیشتر درزمینه های مختلف هموار کرده است .در این رویکرد،
معنویت بهمثابه بعدی از ابعاد وجودی انسان ،همچون بعد شناختی ،هیجانی و رفتاری که
سازنده ماهیت انسان است ،در نظر گرفته میشود .علیرغم تحقیقات گوناگونی که درباره
رابطه مذهب و دینداری با متغیرهای متعدد روانشناختی -چه در حوزه فردی و چه در
حیطه زناشویی -صورت گرفته است ،ضرورت استفاده از رویکردهای مذهبی در کنار
دیگر تکنیکهای درمانی ،بخصوص در کشورهایی که به اعتقادات مذهبی پایبندی
بیشتری دارند ،محسوستر است.
اثربخشی دینداری در رضایت زناشویی در مطالعات باقریان و بهشتی ( ،)6934نجاریان
پور ،فاتحی زاده ،عابدی ( ،)6934رضایی ( ،)6991درمیس ،)2464( 6پری ،)2441( 2دادلی
و کوسینکی )2441( 9تأییدشده است .پژوهش باقریان و بهشتی ( )6934نشان داد که آموزش
مهارت های ارتباطی مبتنی بر آموزه های اسالمی باعث افزایش سازگاری زناشویی در
زوجین می شود .در پژوهشی نجاریان پور ،فاتحی زاده ،عابدی به بررسی شناخت درمانی
معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان پرداختند و نشان دادند که شناخت
درمانی معنوی ،سازگاری زناشویی را افزایش داده است.
پژوهش رضایی و همکاران ( )6991نشان داد که تقیدات مذهبی زوجین با سازگاری
زناشویی آنان رابطه و همبستگی دارد به این معنا که با افزایش تقیدات مذهبی میزان
سازگاری زناشویی بیشتر میشود .در پژوهشی درمیس و همکاران ( )2464عنوان کردند که
دینداری مهمترین عامل در تفاهم زوجین است و مذهب تأثیرات مهمی بر رابطه زوجین
دارد .عدم تجانس مذهبی باعث اضطراب و افسردگی در زنان میشود و این نشان میدهد
1. Dermis
2. Perry
3. Dudley & Kosinski
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که زنان از این نابرابری بیشتر متأثر میشوند .پری ( )2441به بررسی عملکرد دینی و مذهبی
در آسیا پرداخت؛ نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و رضایت زناشویی و
رضایت از زندگی خانوادگی رابطه وجود دارد .اکثر کسانی که از آموزشهای مذهبی
بهرهمند بودند ،در بخش مدیریت خانواده باالترین نمره را گرفتند .همچنین باورهای مذهبی
در تصمیمگیری اخالقی والدین مؤثر بوده است و در یکچشم انداز کلی تأثیر آن در همه
جنبههای زندگی مؤثر است .دادلی و کوسینکی ( )2441به بررسی رابطه ایدئولوژی مذهبی،
تشریفات مذهبی ،تجربه و رضایت زناشویی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که
همبستگی قوی بین رضایت زناشویی و اعمال مخصوص مذهبی ،انگیزه درونی مذهبی و
تجربه مذهبی (احساس نزدیکی به خدا) وجود دارد.
حیدری ( )6992در پژوهشی به بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و رضایتمندی از
زندگی زناشویی معلمان مرد شهر قم پرداخته است و نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه
مثبتی میان جهتگیری مذهبی و رضایتمندی زناشویی وجود دارد .فقیهی و همکاران
( )6991نشان دادند که آموزشهای روانشناختی مبنی بر آیات و روایات اسالمی ،توانمندی
زوجین را در روابط زناشویی مناسب که منجر به رضایت بیشتر میشود ،ارتقا میدهد.
از ویژگیهای رویکرد آموزشهای اسالمی تأکید فراوانی است که اسالم بر استحکام
ازدواج دارد و اساس زندگی زناشویی را بر پایه محبت و مودت 6میان آنها و رمز سعادت
زندگی زناشویی را در آرامش دهی زوجین 2به همدیگر میداند (مصطفوی .)6991 ،رعایت
حقوق متقابل از عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی از دیدگاه اسالم است .مهمترین وظیفه مرد،
" .6وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
" و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به ایشان آرامش یابید  ،و میان شما دوستی
و مهربانی نهاد در این عبرتهایی است برای مردمی که تفکر می کنند (.روم)26،

" .2هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْالً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت
دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحاً لَّنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ " اوست که همه شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن زنش
را نیز ،بیافر ید تا به او آرامش یابد چون با او در آمیخت  ،به باری سبک بارورشد و مدتی با آن سر کرد و چون بار
سنگین گردید  ،آن دو  ،اهلل پروردگارخویش را بخواندند که اگر ما را فرزندی صالح دهی از سپاسگزاران خواهیم بود(.
اعراف)6931،
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سرپرستی خانواده و تالش برای رفاه آنها ،6رعایت حال زن ،دوست داشتن و مهرورزی و
معاشرت نیکو 2با او است .مهمترین وظیفه زن هم اطاعت و فرمانبرداری ،حفظ عفت خود،
حفظ عفت شوهر و اخالق خوش 9است .اساسیترین وظیفه زن تأمین نیازهای عاطفی و
جنسی همسر است که ازنظر ارزش معادل سختترین تکلیف دینی مرد یعنی جهاد
شمردهشده است .0حقشناسی و شکرگزاری یکی از اخالق پسندیده و بزرگترین رمز جلب
احسان است .خداوند سپاسگزاری از نعمتهایش 1را شرط ادامه نعمت شمرده است (امینی،
 .)6999تنها چیزی که اختالفات زن و شوهر را حل میکند گذشت و اغماض است .عفو و
گذشت از موارد احسان و به تعبیر قرآن ،محبوب خداست (مصطفوی .)6991 ،به مرد
توصیهشده است که در هر شرایطی با زن مدارا کند .1.این توصیه کلی با دلیلهایی مطرحشده
 " .6وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَن فُسِهِنَّ ثَالَثَةَ قُرُوَءٍ وَالَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ
اآلخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْالَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ

عَزِیزٌ حَکُیمٌ" باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و ،اگربه خدا و روز قیامت ایمان دارند
 ،روا نیست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند و در آن ایام اگر شوهرانشان قصد اصالح داشته
باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند و برای زنان حقوقی شایسته است همانند وظیفه ای که بر عهده آنهاست ولی مردان
را بر زنان مرتبتی است وخدا پیروزمند و حکیم است( .بقره)229 ،

 " .2یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا وَالَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِالَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا" ای کسانی که ایمان آورده

اید  ،شما را حالل نیست که زنان را بر خالف میلشان به ارث ببرید و تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده اید باز پس
ستانید بر آنها سخت مگیرید  ،مگر آنکه مرتکب فحشایی به ثبوت رسیده شده باشند و با آنان به نیکویی رفتار کنید و
اگر شما را از زنان خوش نیامد  ،چه بسا چیزها که شما را از آن خوش نمی آید در حالی که خدا خیر کثیری در آن
نهاده باشد( .نسا)63 ،

 " .9الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ
بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالالَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَالَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیالً

إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا" مردان  ،از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است  ،و از آن  ،جهت که از مال
خود نفقه می دهند  ،بر زنان تسلطدارند پس زنان شایسته  ،فرمانبردارند و در غیبت شوی عفیفند و فرمان خدای را نگاه
می دارند وآن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید  ،اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان اگر فرمانبرداری
کردند  ،از آن پس دیگر راه بیدادپیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است( .نسا)90 ،

".0جهاد المراه حسن التبعل" جهاد زن خوب شوهردارى کردن است  .کافی(ط-االسالمیه) ج ، 1ص - 3خصال ج، 2
ص .124
( .1ابراهیم)1،
 .1همان ،ص .666
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است ازجمله اینکه زن امانتی در دست مرد است .6در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است که
بهقدری به من در مورد رعایت حال زنان سفارش شده است که گمان بردم فقط در صورت
انجام عمل بسیار بد و علنی طالق زن جایز است 2.در روایات اسالمی تندخویی را نکوهش
و نرمی و مالطفت را ستایش کردهاند و پیامبر اکرم به دلیل نرمی و مالطفت و نداشتن زبان
تند و پرخاشگر 9موردستایش خداوند قرارگرفته است (قائمی امیر .)6919،یکی از نکتههای
بسیار ظریف امانتدار بودن زنان 0نزد مردان است .بدیهی است که اگر مرد همسرش را
امانتی در دست خود بداند ،سعی خواهد کرد مناسبترین رفتار را با او داشته باشد (سلطان
فر.)6999،
بسته آموزشی که در این پژوهش طراحیشده است ،بر اساس اصولی از قرآن و احادیث
بناشده است که در ذیل به آن اشاره میکنیم:
مبانی بسته آموزشی دینی -روانشناختی .چگونگی آفرینش انسان حاکی از آن است که
وی بهعنوان مربی و یا متربی ،چه باید انجام دهد و یا نباید انجام دهد .بهعنوانمثال ،وجود
میل به کمال ابدی حاکی از آن است که باید هدفی کمالی و واقعی را بشناسد و آن را
دنبال کند و نباید در مسیر هدفی خیالی و یا تنازلی گام بردارد .همچنین ازآنجهت که
آن ویژگی فطری در آدمی محدود و موقتی نیست باید به سعادت ابدی و نامحدود بیندیشد
و برای آن تالش کند و نباید در مرتبهها متوقف شود و دست از تالش بردارد ،بلکه به
هر مرتبهای که رسید ،برای نیل بهمراتب باالتر کوشش نماید تا به درجات عالیه کمالی و
پیامدهای بهشتی آن نائل گردد این ویژگی فطری در خصوص زن و شوهر حکایت از
 .6حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج  ،60ص622
 .2همان.600 ،
 .9فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی

األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ" به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوی و
مهربان هستی اگرتند خو و سخت دل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش
بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن  ،که خدا توکل کنندگان را دوست

دارد
" .0اتقوا اهلل فی النسا فانهن عواری عندکم" بیهقی ،احمد ابن الحسین ،السنن الکبری ،ج  ،1ص .940
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آن دارد که هریک از آنها باید بهخوبی ها بیندیشند و روابط و عملکردهای خودشان را
بهگونهای تنظیم نمایند که به آنچه مسیر کمال و خوشبختی جاوید و نامحدود را تسهیل
میکند ،بپردازند و از آن نوع روابط بد و عملکردهای زشت که مانع سعادت آنهاست،
پرهیز کنند .بنابراین با شناسایی نوع روابط زناشویی الگوهای شایسته ،باید در برقراری
ارتباط حسنه و سعادتبخش با یکدیگر کوشش نمایند و از رفتارهایی چون بیمحبتی،
بیاعتنایی ،ناسزاگویی ،تضییع حقوق همسر و اموری مانند آن دوری کنند.
بسته آموزشی تهیهشده از پنج مبنا از مبانی روابط زن و شوهر استفاده کرده است که در
ادامه به آن میپردازیم.
مبنای اول :آرامش بخشی زن و مرد در محیط خانواده .آرامش روحی از هدفهای
ارزشمندی است که هر انسانی بهطور طبیعی در پی آن است .قرآن کریم میفرماید :و هُوَ
الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا اوست که همه شمارا از یکتن
بیافرید و از آنیک تن زنش را نیز ،بیافرید تا به او آرامش یابد 6و در جای دیگر میفرماید:
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا و از نشانههای قدرت اوست که
برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید .2تبیین آرامش بهعنوان هدف آفرینش زن و مرد و
معطوف ساختن ذهن دختران و پسران به این امر درآیات و احادیث برای آن است که آرامش
همهجانبه از مهمترین انگیزههای ازدواج است و توصیهشده است که باکسی ازدواج کنید
که زمینههای روانی تحقق این هدف در او وجود داشته باشد.
مبنای دوم :مهارتهای شناختی .آموزش مهارتهای شناختی به همسران سبب باز شدن و
شکوفا شدن فکر آنان در مسائل زندگی میشود تا بتوانند بهطور منطقی و شایسته زندگی
خود را هدایت کنند و به حیرت وندانم کاری دچار نشوند .یکی از این مهارتهای شناختی
آگاهی از تفاوتهای زن و مرد است .هر یک از مرد و زن باید تمایالت و عواطف یکدیگر
را بشناسند .مرد باید بداند که زن بنده محبت است و دوست دارد موردحمایت و محبت قرار
( .6اعراف ،آیه )693؛
( .2روم ،آیه )26
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گیرد .زن نیز باید بپذیرد که مرد خونسرد و شجاع است ،عالقه به پرحرفی ندارد ،به واقعیات
زندگی میاندیشد ،حرفهای او نوعاً با منطق همراه است.
مبنای سوم :مهارتهای نگرشی .نگرشها ،در زمینهسازی و شکلدهی به رفتارها ،ایجاد
انگیزشها ،ارضای نیازها و جهتدهی به گرایشها تأثیری جدی دارند .هیچ مفهوم مجردی
نتوانسته است همچون مفهوم «نگرش» ،موقعیت عمدهای در روانشناسی اجتماعی کسب
کند .یکی از آسیبهایی که جامعه ما امروزه با آن مواجه است ،این است که نگرش اکثر
مردم به زندگی و فلسفه زندگی درست نیست .اولین فلسفه زندگی بشر «امتحان» است
خداوند میفرماید« :الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ» 6اگر باور کنیم آنچه برای ما رخ
میدهد یک امتحان گذراست نه چیزی فراتر از آن ،مانند ماشینی که با آن امتحان رانندگی
میدهیم یا لباسی که بازیگر در آن نقش بازی میکند ،دیگر باکم و بیش زندگی ،راحتتر
برخورد خواهیم کرد .بازیگران وقتی نقشی را میپذیرند تنها در اندیشة ایفای درست نقش
خود هستند.
مبنای چهارم :مهارتهای ارتباطی .منشأ بسیاری از تنشهای همسران ارتباطهای نادرست
آنها با یکدیگر است .آموزش مهارتهای ارتباطی صحیح میتواند از بروز تنش بین آنها
جلوگیری کند .در نظر گرفتن موقعیت برای گفتگو بین همسران از اهمیت باالیی برخوردار
است .امام علی (ع) میفرمایند نباید بدون سنجیدن موقعیتها با همسر سخن بگویی .2شیوه
صحیح خوب گوش دادن یکی از مهمترین عوامل ایجاد یک گفتگوی حسنه در زندگی
است .به فرموده امام علی وظیفه افراد است که به هنگام سخن گفتن با علم سخن بگویند و
به هنگام گوش دادن با توجه و دقت گوش بدهند 9.رسول اکرم در حدیثی با اشاره به یک
ویژگی روانشناختی – عاطفی زنان ،مبنی بر اینکه ابراز محبتهای شوهر تأثیر عمیقی بر زن
دارد بهگونهای که هرگز فراموش نمیکنند و به ابراز کردن کالمی و زبانی توصیه میکنند.
زن و مرد هر دو باید از ابرازهای کالمی منفی و ناخوشایند بپرهیزند که عوارض روانی منفی
( .6ملک.)2/
 .2آمدی ،ترجمه خوانساری ،ج ،1ص 941
 .9همان ،جلد  ،1ص 149

21

طراحی و ارزیابی اثربخشی آموزش آموزه های دینی-روانشناختی ...

دارد و موجب زدودن آرامش از زندگی مشترک میشود .امام صادق میفرمایند :هر زنی
که به شوهرش بگوید من از تو خیری ندیدم عمل خوب او از بین رفته است.

6

مبنای پنجم :وجود غریزه جنسی .از مهمترین مبانی در روابط زن و مرد نیاز جنسی است که
بهصورت نیاز طبیعی در نهاد زن و مرد وجود داد .در متون حدیثی بر طبیعی بودن این نیاز و
نفی رذالت از آن تأکید شده است .بهعنوانمثال هنگامیکه به پیامبر رسید که عدهای از
مسلمانان از زنان کنارهگیری کردهاند و به عبادت مشغول شدهاند آنها را مذمت کرده و
فرموده :آیا از زنان روگردان شدهاید درحالیکه من از این امر روگردان نشدهام و روز غذا
میخورم و شب میخوابم؛ و بدین معناست خداوند متعال این آیه را نازل فرمود :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ
آمَنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَکُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ای کسانی که
ایمان آوردهاید ،چیزهای پاکیزهای را که خدا بر شما حالل کرده است حرام مکنید و از حد
درمگذرید که خدا تجاوز کنندگان از حد را دوست ندارد.

2

این رفتار رسول خدا و آیه مرتبط با آن حاکی از آن است که تمایل زن و مرد به یکدیگر
طبیعی است و بهخودیخود امری نکوهیده نیست.
در جامعه معاصر زوجها مشکالت شدید و فراگیری را هنگام برقراری و حفظ روابط
صمیمانه تجربه میکنند .درواقع مشکل درماندگی زناشویی بیش از هر مقوله دیگر سبب
ارجاع و دریافت خدمات مشاورهای شده است .ازآنجاکه مذهب عامل مهمی در حل
مشکالت و معضالت خانوادگی است ،برای تأمین یکراه حل احتمالی تهیه الگویی که از
دل معارف اسالمی برخاسته باشد میتواند در این زمینه کمککننده باشد .با این توصیف
هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی بر
رضایت زناشویی در بین زوجین است.

روش پژوهش
 .6حر عاملی ،ج ،60ص661
( .2مائده ،آیه .)91

67

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،22زمستان 1315

طرح مورداستفاده در این تحقیق ،طرح نیمه تجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه
کنترل میباشد .متغیر مستقل ،آموزش بسته آموزشی طراحیشده مبتنی بر آموزههای دینی
روانشناختی به همراه بحث اعضا گروه با یکدیگر و تمرین فعال در گروه بود.
جامعه این تحقیق شامل تمامی مادرانی است که فرزندشان در مدرسه ابتدایی شاهد در منطقه
 66تهران مشغول به تحصیل بودند و حداقل هفت سال و حداکثر پانزده سال از زندگی
زناشویی آنها گذشته باشد ،میباشد .برای مادران حاضر توسط محقق در باب اهمیت روابط
زناشویی و نقش مهم این روابط در تربیت فرزند سخنرانی به عمل آمد .سپس از تمامی
مادران اطالعاتی مبنی بر سن ،مدتزمان ازدواج ،تحصیالت ،تحصیالت همسر گرفته شد.
با توجه به مالکهای ورود سیوشش نفر از خانمهایی که حداکثر پانزده سال از زندگی
زناشویی آنها گذشته باشد و سن آنها کمتر از چهل سال باشد و تحصیالت بین سیکل تا
لیسانس داشتند باالترین نمره را در پرسشنامه رضایت زناشویی را به دست آورده بودند،
بهعنوان گروه موردنظر انتخاب شدند .از تمامی سیوشش خانم متأهل پیشآزمون گرفته شد
و بعد بهصورت تصادفی خانم ها در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .برنامه
آموزشی تنظیمشده طی هفت جلسه دوساعته به گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه
کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند .روند فعالیت آموزشی در جدول  6بهصورت مبسوط
ارائهشده است .بهمنظور رعایت اخالق پژوهشی به خانمها گفته شد که اسامی و جواب
پرسشنامهها محرمانه خواهد بود .بعد از اتمام جلسات آموزشی ،از هر دو گروه پسآزمون
گرفته شد.
محتوای بسته آموزشی بهطور مختصر در جدول پایین آورده شده است.
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جدول  .1خالصه پروتکل آموزشی آموزههای دینی روانشناختی برای بهبود روابط همسران
اهداف و خالصه جلسه

جلسه

در این جلسه ضمن آشنایی اعضای گروه و مشاور ،توضیح کلی پیرامون جلسات و عناوین آن و روند
جلسه اول

کار در این دوره داده شد و خانمهای متأهل درباره قواعد گروهی توجیه شدند و از خانمها
پیشآزمون گرفته شد.
در این جلسه به بحث درباره تفاوتهای زن و مرد در چند حیطه پرداخته شد .اول به بحث تفاوتهای

جلسه دوم

فیزیولوژیکی و مغزی زنان و مردان پرداخته شد ،سپس اصل تفاوت در قرآن ،تفاوت در نگرش،
تفاوت در برخورد با ناراحتی ،تفاوت در برقراری ارتباط کالمی و ...موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه به بحث درباره آرامش در محیط خانواده و نقش مهم زن در آرامش دهی به محیط

جلسه سوم

خانواده اشاره شد .در ادامه به تعریف مهار کردن خشم و شیوه ابراز صحیح آن و نهایتاً رسیدن به عفو
و گذشت موردبحث قرار گرفت.

جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم

محوریت اصلی در این جلسه ،مهارتهای ارتباطی کالمی و عاطفی زن و شوهر از منظر اسالم بود؛
که در ابتدا روشهای درست ارتباطی از منظر دینی بحث شد ،سپس آموزش درست این ارتباطات با
نگاه روانشناسی موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه به بحث درباره نحوه ارتباط با خانواده همسر پرداخته شد .موقعیتهایی که باعث
شکلگیری ارتباط نادرست با خانواده همسر میشود و همچنین الگوی درست ارتباط با خانواده همسر
بهطور مبسوط موردبحث قرار گرفت.
در این جلسه به تعریف نگرش و اهمیت نگرش پرداخته شد و اینکه هدف از این جلسات تغییر یافتن
نگرش است .بعد به بیان نقش ویژه امتحان الهی در تغییر نگرش به فلسفه زندگی پرداخته شد و سپس
فلسفه اصلی امتحان شرح داده شد.
در جلسه آخر به اهمیت مسائل جنسی بین همسران اشاره شد .اطالعات الزم درزمینه اهمیت مسائل

جلسه

جنسی در اسالم داده شد و راهکارهایی که توسط معصومین اشارهشده موردبحث قرار گرفت.

هفتم

همچنین به بررسی اختالالت جنسی در خانمها و راههای درمان آن اشاره شد و در انتها از
شرکتکنندگان پسآزمون گرفته شد.

ابزار سنجش .در این پژوهش از مقیاس رضایت زناشویی اسپانیر 6استفادهشده است .این
مقیاس یک ابزار  92سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی ازنظر زن و مرد یا هر دونفری
است که باهم زندگی میکنند (ثنایی  6913به نقل از بخشوده  .)6993تحلیل عاملی نشان
میدهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را میسنجد ،این چهار بعد عبارتاند از :رضایت
1. Dyadic adjustment scale DAS
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زوجی ،6همبستگی زوجی ،2توافق زوجی 9و ابراز محبت .0کل مقیاس دارای آلفای کرونباخ
 %31است که از همسانی درونی قابلتوجهی حکایت دارد .همسانی درونی خرده مقیاسها
بین خوب تا عالی است( .رضایت زوجی  ،%30همبستگی زوجی  ،%90توافق زوجی ،%34
ابراز محبت  .)%19درستی این مقیاس ابتدا با روشهای منطقی درستی محتوایی شده است.
مقیاس سازگاری زن و شوهر باقدرت تمیز دادن زوجهای متأهل و مطلقه در هر سؤال درستی
خود را برای گروههای شناختهشده نشان داده است .این مقیاس از درستی همزمان نیز
برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی الک و واالس 1همبستگی دارد (ثنایی.)6913،

یافتههای پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش آموزههای دینی-روانشناختی بر رضایت
زناشویی بود .در جدول زیر شاخصهای توصیفی آزمودنیها را در ابعاد مقیاس رضایت
زناشویی در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و گواه موردبررسی قرار میدهد .در
جدول ( )2دادههای توصیفی در زیر مقیاسهای رضایت زناشویی به تفکیک گروهها
ارائهشده است .همانطور که از محتوای این جدول مشاهده میشود در مرحلهی
پیشآزمون ،میانگین و انحراف معیار تمام زیرمقیاسهای رضایت زناشویی در دو گروه تقریباً
یکسان میباشند ولی در مراحل پسآزمون تفاوت زیادی مشاهده میشود.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد ،نمرات آزمودنیها در ابعاد رضایت زناشویی در گروه آزمایش و گواه
متغیر

گروه
آزمایش

ابراز محبت زوجی
گواه
رضایت زوجی

آزمایش

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

69

3399

2339

پسآزمون

69

64399

6336

پیشآزمون

69

1302

9361

پسآزمون

69

1312

9

پیشآزمون

69

93361

1361

1. Satisfaction couple
2. Pair Correlation
3. Paired agreement
4. Expression of affection
)5. Locke – Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT
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گواه
آزمایش
توافق زوجی
گواه
آزمایش
همبستگی زوجی
گواه

63

پسآزمون

69

02311

0396

پیشآزمون

69

90301

66303

پسآزمون

69

90312

66322

پیشآزمون

69

01396

64316

پسآزمون

69

10300

9391

پیشآزمون

69

91332

69391

پسآزمون

69

04311

60319

پیشآزمون

69

69349

9321

پسآزمون

69

61311

9321

پیشآزمون

69

9394

0319

پسآزمون

69

9311

0312

بر اساس این جدول ،در تمامی ابعاد رضایت زناشویی ،میانگین پیشآزمون و پسآزمون
در گروه آزمایش و گواه باهم متفاوت است .نمره پسآزمون به نسبت نمره پیشآزمون در
گروه آزمایش افزایشیافته است.
برای تحلیل دادهها و بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل
کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .در این نوع تحلیل باید شرطهای زیر رعایت گردد
تا بتوان به نتایج منتج شده اطمینان کرد .یکی از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیری ،بررسی همسانی ماتریسهای واریانس-کوواریانس میباشد که بدین منظور
از آزمون باکس استفادهشده است.
جدول  .3آزمون باکس برای بررسی برابری ماتریسهای واریانس–کوواریانس متغیرها
متغیرها

Box-M

F

Si g

پیشآزمون

1/19

6 /1

./60

پسآزمون

69/43

6/19

./16

نتایج حاصل از نشان میدهد که میزان معناداری آزمون باکس از ) ) 0/05بیشتر است
لذا نتیجه گرفته میشود که ماتریس واریانس کوواریانسها همگن میباشند؛ اما فرض
مبنی بر برابری واریانسها در جدول زیر با آزمون لون بررسی گردید:
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جدول  .4آزمون لون
متغیرها

F

Df1

Df 2

سطح معناداری

ابراز محبت زوجی

2 /1

6

90

./69

رضایت زوجی

2 /6

6

90

./21

توافق زوجی

9 /3

6

90

./6

همبستگی زوجی

./1

6

90

./9

برای بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون ،از آزمون همگونی
واریانسهای لوین استفاده شد .آزمون لوین محاسبهشده در مورد هیچیک از متغیرهای
موردبررسی ازلحاظ آماری معنیدار نبود؛ بنابراین در سطح پسآزمون مفروضه همگونی
واریانسها تأیید شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها نیز از آزمون شاپیرو ویلک
استفاده گردید:
پیشآزمون
میانگین
21/14

انحراف

پسآزمون

استاندارد

Asymp.
Sig

میانگین

1 /1

./63

92/14

انحراف

Asymp.

استاندارد

Si g

3 /9

./02

نتایج نشان داد که در سه سطح آزمون ،توزیع دادهها طبیعی است ،به این دلیل که در
هیچکدام معنادار نبود ) (p>/05و فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع تأیید میشود.
مفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،همگونی ضرایب رگرسیون است.
الزم به ذکر است که آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون زیر
مقیاسهای رضایت زناشویی با متغیر مستقل) بسته آموزشی( در مرحله پسآزمون
موردبررسی قرار گرفت .تعامل این پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی
از همگونی ضرایب رگرسیون میباشد این مفروضه در ارتباط با مرحله پسآزمون
میباشد (.ابراز محبت زوجی ، P=0/6>0/05رضایت زوجی ) P= 0/3 > 0/05توافق
زوجی P=0/89 >0/05همبستگی زوجی ) P=0/64 > 0/05.
بنابراین مفروضه همگونی ضرایب رگرسیون نیز تأیید شد.
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با برقراری همة پیشفرضها حال به اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره
میپردازیم:

گروه

اثر

F

Hypot hesi s df

Error df

Si g

اثرپیالیی

1/12

3

21

4/41

الندای ویلکز

1/12

3

21

4/41

اثرهتلینگ

1/12

3

21

4/41

ریشهروی

1/12

3

21

4/41

همانطوری که در جدول باال نشان دادهشده است ،با کنترل پیشآزمون ،سطوح
معنیداری همة آزمونها بیانگر آن هستند که بین کودکان گروههای آزمایش و کنترل
حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته) رضایت زناشویی (تفاوت معنیداری مشاهده
میشود ،.بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص میگردد که ترکیب خطی
متغیرهای وابسته میزان پسآزمونها پس از تعدیل تفاوتهای دو متغیر همپراش
پیشآزمون ،رضایت زناشویی از متغیر مستقل آموزش بسته آموزشی دینی -روانشناختی
تأثیر پذیرفته است) مرحلة پسآزمون) بنابراین نتیجه میگیریم که تحلیل کوواریانس
چندمتغیری بهطورکلی معناداراست ،بهعبارتدیگر نتایج تحلیل نشان میدهد که رضایت
زناشویی از آموزش بسته آموزشی دینی -روانشناختی تأثیر پذیرفته است) مرحلة
پسآزمون(بنابراین نتیجه میگیریم که تحلیل کوواریانس چندمتغیری بهطورکلی معنادار
است ،بهعبارتدیگر نتایج تحلیل نشان میدهد که آموزش بسته آموزشی دینی-روانشناختی
بر رضایت زناشویی بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته پسآزمون با زیر مقیاسهایشان (
مؤثر بوده است .
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طراحی و آموزش بسته آموزشی مبتنی بر آموزههای دینی-
روانشناختی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی و تمامی ابعاد آن در گروه آزمایش ،در
مقایسه با گروه گواه شده است .یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات لمبرت و دالهیت

6

( ،2449تری و گیسن ،)2442( 2ماهونی ،)2441( 9فرحبخش ( ،)6932عباسی (،)6934
منجزی و همکاران ( ،)6934عــادل و همکــاران ( ،)6934فقیهی و مقدم رفیعی (،)6999
کاظمی ( ،)6993عدالتی شاطری ( )6934همسو میباشد.
تردیدی نیست که موفقیت در روابط خانوادگی و رضایت زناشویی تا حدود زیادی
به برخورداری هر یک از زوجین به پار ه ای از آگاهیها و مهارتهای مرتبط با نقشهای
زنوشوهری وابسته میباشد .آموزش روابط زناشویی میتواند آمادگیهای الزم برای
انطباق با نقشهای مورد انتظار برای زن و شوهر را فراهم کند و تعارض میان زن و شوهر
را کاهش دهد .طرف دارن نظریههای رشدی و ساخت نگر ،معتقدند افزایش بروز
تعارضهای زناشویی ازآنروست که زوجین جوان مهارت تغییر الگوهای رفتاری و قواعد
و انتظارات برگرفته از روابط قبلی ،بهویژه خانواده پایه و تشکیل یک واحد زناشویی
جدید را ندارند( .کار .)2444،تعارضهای بین فردی ،بهاندازه روابط اجتماعی ،فراگیر و
گستردهاند ،ازاینرو تجربه سطوح مختلفی از تعارض ،اختالفنظر و رنجش در تعامالت
یک زوج ،امری بدیهی و غیرقابلاجتناب است .اگر تعارض بهطور کارآمد کنترل شود،
از سکون و رکود ارتباط جلوگیری کرده و در زوجین ،مهارتهای مثبت و کارآمد
منطبق با رویدادهای فشارزا ایجاد میکند ،ولی اگر تعارض بهطور ضعیفی کنترل شود
موجب تخریب زندگی زناشویی شده و آثار زیانآوری بر سالمت فیزیکی و هیجانی
زوجین بهجا میگذارد.
1. Lambert & Dollahite,
2. Treas & Giesen
3. Mahoney
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در رویکرد رواندرمانی شناختی رفتاری ،به مراجعان در رشد مهارتهایی برای تغییر
رفتار ،ارتباط با دیگران ،حل مسئله ،کشف افکار و عقاید تحریفشده ،به چالش کشیدن
و تغییر باورها و نگرشهای غیرمفید و بازسازی شناختی کمک میشود( .بک .)2449،این
رویکرد ،علت اصلی مشکالت و تعارضهای زناشویی را تعامالت منفی ،نارسایی ارتباطی
زوجین ،ادراک تحریفشده و تفکرات غیرمنطقی میداند (باکوم ،سایرز ،شر.)6334،
در این رویکرد ،فرایند درمان بهگونهای طراحیشده که افکار و شناختهای منفی و
خودکار شناسایی گردیده ،پیوندهای بین شناخت ،عاطفه و رفتار تعیینشده و شواهد
مخالف ،افکار تحریفشده را بررسی نموده تا تعبیر واقعگرایانه را جایگزین شناختهای
تحریفشده کرده و در دستیابی به حل تعارضات زناشویی و افزایش سازگاری ،توفی ق
یابد (فالنگان و فالنگان .)2440،جنبه رفتاری این رویکرد ،بر آرمیدگی ،هدفگذاری و
بازسازی فعالیتهای روزانه باهدف لذت و خرسندی ،تأکید میکند .درمانهای شناختی
رفتاری و بهویژه بعد شناختی آن بهشدت از زمینههای فرهنگی ،باورها و ارزشهای درون
فرهنگی تأثیر پذیرفته و کار آیی آن متأثر از زمینههای فرهنگی و اعتقادات افرادی است
که این درمان برای آنها بهکاربرده میشود( .هافمن )2440،بنابراین ،در درمانهای روانی،
عالوه بر شرایط بیولوژیکی مراجع ،باید به اعتقادات فرهنگی وی توجه ویژهای مبذول
شود( .فالنگان.)2440،
پژوهشها نشان میدهند که مذهب و باورهای مذهبی اثری مستقیم بر تعهد زناشویی و
رضایت زناشویی دارند (لمبرت و دالهیت .)2441،ازآنجاییکه دو نهاد مذهب و خانواده
ارزشهای مشابهی را مورد تأکید قرار میدهند ،پژوهشگران رابطة نزدیکبین آن دو
پیشبینی میکنند .این جهتگیری منجر به این نگرش شده است که مذهب و آموزشهای
دینی -روانشناختی میتواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد و باعث افزایش
رضایت زناشویی شود.
الرسون و گولتز دریافتهاند که ارزشهای مذهبی پیشبینی کننده عمده تعهدهای
زناشویی و رضایت زناشوییاند .آنان نتیجه گرفتند که ممکن است یکی از دالیل این
موضوع این باشد که ترک رابطة زناشویی هنگام داشتن تعهد و ارزشهای مذهبی سختتر
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است؛ زیرا ارزشهای مذهبی مخالف طالق است و از حفظ رابطة حمایت میکند .آنان
استدالل کردند که احتماالً تأکید مذهب بر اهمیت ازدواج ممکن است یکی از دالیلی
باشد که زوجهایی که ارزشهای مذهبی دارند ،تجربة بیشتری از تعهد در ازدواجشان
داشته باشند (الرسون و گولتز .)6393 ،ارزشهای دینی نقشی مهمی در زندگی زناشویی
زوجها دارند و تقویت برخی ارزشها میتواند پیامدهای مثبتی را در زندگی زناشویی
همراه داشته باشد.
فرحبخش ( )6932چنین نتیجه گرفت که ارائه آموزههای مذهبی مبتنی بر هستیشناسی
اسالمی ،شیوه مناسبی برای افزایش رضایت زناشویی زوجین است .در مطالعهای عباسی
( )6934به این نتیجه دستیافت که آموزش مهارتهای زناشویی در بهبود وضعیت زندگی
زناشویی و رضایت زناشویی تأثیر دارد و باعث ارتقای کیفیت زندگی زنان متأهل میشود.
منجزی و همکاران ( )6934به بررسی اثر ارتباط اسالمی و نگرش مذهبی بر بهبود رضـایت
زناشـویی پرداختند .نتایج بیانگر این است که ارتباط اسالمی و نگرشهای مذهبی بر رضایت
زناشویی زوجها در پسآزمون و پیگیری مؤثر بوده اسـت .عــادل و همکــاران ( )6934در
پژوهشــی به بررسی اثربخشــی آمــوزش شــناختی بــا رویکــرد اســالمی بــر رضایتمندی
زندگی دانشجویان پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش شـناختی بـا رویکـرد
اسالمی بر رضایت از زندگی دانشجویان در مرحلة پسآزمون مؤثر بوده است .فقیهی و مقدم
رفیعی ( )6999در پژوهشی به بررسـی میـزان اثربخشـی آموزشهای روانشناختی مبتنی بر
روایات اسالمی در رضـایت زناشـویی زوجـین پرداختنـد .نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد
کـه آموزش شناختی ،مبتنی بر روایات اسالمی در بهبود روابط همسران و درنتیجه،
رضـایتمنـدی زناشویی آنها مؤثر بوده است .یافته های پژوهش کاظمی ( )6993حاکی از
آن است که برنامه آموزشی ارتقا کیفیت زندگی زوجین باعث افزایش رضایتمندی زناشویی
در گروه آزمایششده است .در پژوهشی که توسط عدالتی شاطری ( )6934انجامشده ،به
این نتیجه رسیده است که آموزش برنامه غنیسازی ازدواج در افزایش رضایتمندی
زناشویی در نمونههای ایرانی مؤثر بوده است.
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بر اساس نتایج مطالعات حاضر ،آموزش بسته آموزشی مبتنی بر آموزههای دینی-
روانشناختی باعث افزایش میزان توافق زناشویی در گروه آزمایش ،در مقایسه با گروه گواه
شده است .این نتایج با یافتههای احمدی و همکاران همسو هست .در پژوهش احمدی و
همکاران ( )6934سطح اعتقادات مذهبی با استفاده از پرسشنامه محقق ساختهای که درستی
و پایایی آن مورد تأیید قرارگرفته بود ،با سازگاری زناشویی و زیرگروه توافق در زندگی
مشترک موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین اعتقادات مذهبی و توافق در
زندگی زناشویی ،ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .البته در مطالعه احمدی ،آموزش
و مداخلهای صورت نگرفته بود ولی ازاینجهت که اعتقاد به مسائل دینی میتواند بر
زیرگروه توافق در زندگی مشترک مؤثر باشد ،بامطالعه حاضر همخوانی داشت .مطالعه
حاضر نشان داد که آموزش بسته آموزشی باعث افزایش همبستگی زوجی ،رضایت زوجی
و ابراز محبت بین زوجین میشود .نتایج این پژوهش با یافته عطاری و همکاران همسو است.
عطاری ( )6999در پژوهشی به این نتیجه رسید که مشاوره راهحل محور ،باعث افزایش
تمام خرده مقیاسهای سازگاری زناشویی میشود.
از محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم حضور همسر در کالسهای آموزشی بود .البته
پژوهشگر با تهیه کتابچه آموزشی مطالب بحث شده در کالس و انتقال مطالب توسط زنان
به همسران خویش سعی کرد تا حد امکان از تأثیر این محدودیت بکاهد ،ولی چنانچه
بتوان مشارکت مردان را در آموزش فراهم کرد ،شاید بتوان تأثیر بیشتری دریافت کرد.
تهیه الگویی از روابط سالم برای مردان متأهل با توجه به نیاز مردان میتواند در ارتقا روابط
سالم میان زوجین مؤثر واقع شود .از نتایج این مطالعه میتوان در برنامهها و سیاستهای
آموزشی خدمات بهداشتی درمانی و سالمت خانواده و در کلینیکهای روانشناسی و
مشاورهای در بخشهای دولتی و خصوصی استفاده کرد .با توجه به اینکه رضایت زناشویی
و روابط سالم بین زوجین تحت تأثیر عوامل مختلف فردی ،خانوادگی ،فرهنگی ،اقتصادی
و ...قرار دارد پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی سایر جنبههای روانشناختی و متغیرهای
تأثیرگذار بر این متغیر را نیز بررسی کنند.
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