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تاریخ پذیرش39/2/11 :

چکيده
زمینه و هدف :آن چه در ازدواج بیش از هر چیز دیگری مهم می باشد سازگاری زناشویی و
رضایت از ازدواج است .رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه
زناشویی است که عوامل مهم و متعددی در آن نقش دارد و میتواند به وسیله روشهای
مداخلهای مختلف تحت تأثیر قرار بگیرد .بنابراین بررسی و اعتباریابی اثربخشی مداخالت
روانشناسی -مشاورهای بر افزایش رضایت زناشویی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در
همین راستا پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل و با یکپارچه
کردن نتایج حاصل از تحقبقات مختلف ،میزان اثرگذاری مداخالت روانشناختی -مشاورهای
را بر روی سازگاری و رضایت زناشویی زوجین مشخص کند .روش :بدین منظور از بین 12
پژوهش 99،پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بودند ،انتخاب و فراتحلیل بر روی
آنها انجام گرفت .ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود .محاسبه اندازه اثر هر
پژوهش به صورت دستی انجام گرفت .یافتههای :پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر کوهن
( )dبرای تاثیر مداخالت روانشناسی-مشاورهای بر افزایش رضایت زناشویی  1/52است
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فصلنامه سال پنجم ،شماره  ،91پاییز 19

651

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
( .)p≤0/00001نتیجه گیری :میزان اندازه اثر مداخالت روانشناسی-مشاورهای بر افزایش
رضایت زناشویی زوجین مطابق جدول تفسیر اندازه کوهن در سطح متوسط رو به باال ارزیابی
می شود .به عبارت دیگر مداخالت روانشناسی-مشاورهای در باال بردن رضایت زناشویی موًثر
میباشد.

واژگان کليدی :فراتحلیل ،مداخالت روانشناسی-مشاورهای ،رضایت زناشویی.

مقدمه
زندگی انسان از مراحل و چرخههای متفاوتی تشکیل شده است ،که یکی از پیچیدهترین و
دشوارترین مراحل آن ازدواج و تشکیل خانواده است .خانواده یکی از رکنهای اصلی جامعه
به شمار میرود .دستیابی به جامعه سالم ،آشکارا در گرو خانواده ،و تحقق خانواده سالم
مشروط به برخورداری افراد آن از سالمت روانی و داشتن رابطههای مطلوب با یکدیگر است
(سامانی و احمدی1930،؛ آبانگاه .)1930 ،توجه به کانون خانواده ،محیط سالم و سازنده،
روابط گرم و میان فردی صمیمی که میتواند موجب رشد و پیشرفت افراد گردد ،از جمله
اهداف و نیازهای ازدواج محسوب میشوند (یارمحمدیان ،بنکدار و عسگری .)1930 ،ازدواج
موفق باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی افراد میشود ،و در صورت شکست،
زن و شوهر به ویژه فرزند آنها با ضربۀ روانی شدید مواجه میگردند .از سوی دیگر افزایش
سرسام آور میزان طالق و کم شدن متوسط مدت ازدواج یا زندگی اجباری و تحمیلی ،بررسی
این موضوع را ضروری میکند که رضایتمندی زناشویی چیست؟ و چه عواملی دوام و بقای آن
و کدام عوامل گسسته شدن پیوندهای زناشویی را موجب میشود .یکی از جوانب بسیار مهم
یک نظام زناشویی رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه میکنند (تانیگوچی 1و
همکاران .)5002 ،در حقیقت یکی از اهداف عمده ازدواج دستیابی به آرامش و رضایت از
1. Taniguchi
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زندگی است و رضایت زناشویی ،به نوبۀ خود یکی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف
زتدگی است (رجبی و ستوده ناورودی .)1930 ،احساس رضایت از ازدواج و رابطۀ زناشویی
نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می کند .با وجود چالشهایی که بر سر
معنا و سنجش رضایت زناشویی وجوددارد ،اصطالح رضایت زناشویی با اصطالحات دیگر
نظیر سازگاری ،شادمانی و به عنوان شاخصی برای بررسی کیفیت زندگی زناشویی به طور
جایگزین به کار رفته است(فینچام و بیچ .)5002 ،1دایرهالمعارف فلسفه و روانشناسی رضایت
را (خوشی برآمده از آگاهی نسبت به یک وضعیت راحت)تعریف کرده که معموالً با ارضای
بعضی تمایالت خاص پیوند خورده است(فراست .)1931 ،رضایت زناشویی در واقع نگرشی
است مثبت و لذت بخش که زن و شوهر از جنبه های مختلف زناشویی خود دارند و نارضایتی
زناشویی در واقع نگرشی منفی و ناخشنودی از جنبه های مختلف روابط زناشویی است
(سلیمانیان ،1939،به نقل از جراره .)1930 ،اگرچه هنگام تعریف و توصیف رضایت زناشویی
به نظر میرسد که مسأله ساده است ،اما هنگام توجه به اهمیت و پیامدهای وجود یا فقدان
رضایت زناشویی ،تصور سادگی رخت بر میبندد و پیچدگی جای آن را میگیرد .به عبارت
دیگر رضایت زناشویی در سالمت ذهنی زوجین بسیار مؤثر می باشد و به طور کلی بر کیفیت
زناشویی تأثیر بسزایی دارد (الماسی و همکاران .)5019،لذا توجه به رضایت زناشویی به خاطر
نقشی که در سالمت روانی زوجین و فرزندان آنها دارد ،اجتناب ناپذیر است.
گریف )5000( 5در تعریف سازگاری و رضایت زناشویی اظهار میکند که زوجین
سازگار زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند ،از نوع و سطح روابطشان
راضی هستند ،از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت رضایت دارند و مدیریت خوبی در زمینه
وقت و مسائل مالی خودشان اعمال میکنند .رضایت زناشویی مهمترین و اساسیترین عامل
جهت پایداری و دوام زندگی مشترک است .در صورتی که زوجها بتوانند سطح رضایت را در
1. Fincham & Beach
2. Greeff
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زندگی زناشویی افزایش دهند ،خانواده را از آسیب ها محفوظ میدارند .در این زمینه
اسچوماچر 1و لئونارد ( )5002مهمترین عامل در رضایت زناشویی را ،انطباق بین زوجها
توصیف میکنند و معتقدند که این عامل سطح رضایت زناشویی را باال میبرد.
با توجه به تحقیقات مختلف عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی را میتوان به  1دسته تقسیم
کرد :الف) خصوصیات و عوامل زمینهای و شخصیتی مربوط به هر کدام از زوجین مثل نوروز-
گرایی ،تفاوت شخصیتی ،تیپ  Aو  ،Bخلق و خو ،ترجیحات شخصی ،عالیق جنسی ،اهداف
شخصی ،ب)عوامل مربوط به زوجین در ارتباط با همدیگر :شامل رفتارهای تعاملی ،مهارتهای
ارتباطی ،سبکهای حل مسأله و حل تعارض ،کیفیت رابطه جنسی ،اهداف مشترک ،توافق در
مسائل اعتقادی ،سبک دلبستگی زوجین ،همکاری در مراقبت از نوزاد ،تعهد ،خشونت ،طول
مدت ازدواج ،درک همسر ،ج) عوامل مربوط به زوجین در مقابل موقعیتها و افراد دیگر
شامل :فرزندان ،استرسورها و وقایع زندگی (افسردگی مادر ،فرزند معلول یا مختل از لحاظ
رفتاری ،بیماریهای روانی یا مزمن) ،مراقبت از همسر مریض یا معلول ،بدگمانی شوهر،
بازنشستگی ،نازا بودن ،دورۀ آشیانه خالی .د)عوامل محیطی شامل :عوامل فشارزای اقتصادی و
مسائل مالی ،زوجهای دوسر شاغل ،حوادث آسیب زا (طوفان ،سیل) ،محیطهای کالن (شرایط
اجتماعی نو ،تحوالت اقتصادی-اجتماعی و( )...کیوانلو .)1935 ،به طور کلی اولسون)5000( 5
سه زمینه را برای رضایتمندی مطرح میکند که با یکدیگر وابسته و تداخل دارند و عبارتند از:
)1رضایت افراد از ازدواجشان )5 .رضایت از زندگی خانوادگی)9 .رضایت کلی از زندگی.
نتایج تحقیقات اولسون ( )5000نشان داد که بین رضایت زناشویی و رضایت از خانواده%30
همبستگی وجود دارد و نیز بین رضایت از خانواده و رضایت از زندگی به طور کلی %23
همبستگی نشان داده میشود (به نقل از شاه سیاه .)1933 ،نتایج یک پژوهش در ایران حاکی از
آن است که یک چهارم زنان دارای تحصیالت عالی و نیز یک سوم زنان دیپلمه وضعیت
1. Schumecher & Leonard
2. Olson

فراتحلیل اثربخشی مداخالت روانشناسی -مشاورهای ...

651

زناشویی وخیم و بسیار وخیمی داشته و نیازمند مداخالت روانشناسی -مشاورهای هستند.
همچنین نتایج نحقیقات دیگری که در ترکیه انجام شد نشان داد گروهی که ازدواج فامیلی
دارند ،رضایت زناشویی پایینی داشته و تعارض بیشتری با خانواده خود نسبت به گروه ازدواج
غیر فامیلی دارند (هورول .)5001،1تمامی گزارشها با وجود تفاوتهایی که با یکدیگر دارند
نشان میدهند که میزان شیوع نارضایتی به صورتهای مختلفی رو به افزایش است .گرچه در
کشور ما به دلیل اعتقادات مذهبی و بافت خاص فرهنگی و ارزشهای اخالقی حاکم ،شدت
مشکالت خانوادگی به اندازه برخی کشورهای دیگر نیست ،بااین وجود بروز مشکالت و
نارضایتیهای مختلف در این حیطه را نمیتوان مورد اغماض قرار داد .زیرا کاهش رضایتمندی
با خطر باالی جدایی همراه است (گاتمن .)1339 ،5شواهد فراوان گویای آن هستند که زوج ها
در جامعه امروزی برای برقرای ارتباط و حفظ روابط صمیمانه و دوستانه با مشکالت فراوانی
مواجه هستند .در حقیقت معضل پریشانی زناشویی بیش از هر طبقه روانپزشکی دیگر دلیل
مراجعه به مراکز بهداشت روانی است (عبدالرحمانی .)1939 ،اکثر زوجین رضایتمند معتقدند
که احتمال اینکه روزی طالق بگیرند صفر است .اما در بین افرادی که رضایت زناشویی باالیی
را تجربه کرده اند  %10درصد گزارش دادهاند که گاهی به ترک همسرشان نیز فکر کردهاند
(هالفورد .)1931،9بنابراین به نظر میرسد که حتی در بین زوجین رضایتمند هم مشکل به وجود
میآید و همۀ اینها به خاطر این مسأله است که آشفتگی رابطه یک مشکل عمومی در اکثر
جوامع و از جمله ایران است .بسیاری از ازدواجهای ناموفق نیز وجود دارند که همسران به
دالیل گوناگونی طالق نمیگیرند (گریف و مالهرب .)5001 ،1لذا آرام کردن و کاهش
پریشانی زوج به خاطر پیامدهای منفی شدید مرتبط با آن حائز اهمیت است.

1. Hourl
2. Gottman
3. Hallford
4. Malherbe
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بسیاری از پژوهشگران معتقدند که ازدواج ناکارآمد میتواند منجر به اضطراب ،افسردگی
شود .که این ها نیز به نوبه خود میتواند در کارآمدی زناشویی اختالل ایجاد کند (رجبی،
کارجو کسمایی و جباری .)1930 ،نتایج پژوهش بیرامی ،حشمتی و کرمی ( )5011نشان داد که
بین اضطراب صفت با رضایت زناشویی و اضطراب حالت با رضایت زناشویی همبستگی منفی
وجود دارد بطوری که اضطراب صفت به طور قوی رضایت زناشویی را پیش بینی میکند و
 %31رضایت زناشویی را تبیین میکند .مطالعه دیگری توسط بیچ 1و همکاران ( )5009نشان
دادند که بین میزا ن رضایت زناشویی با نشانه های افسردگی زنان رابطه وجود دارد( به نقل از
رجبی ،کارجو کسمایی و جباری .)1930 ،به طور کلی مشکالت زناشویی و به تبع آن کاهش
رضایت زناشویی در همه ازدواج ها حداقل در برههای از زمان وجود دارد (فصیح1939 ،؛ به
نقل از شفیع آبادی ،معین و وحید واقف .)1933 ،از طرفی الیس بر این باور است که میزان
رضایت زناشویی در طول رشد طبیعی انسان کاهش مییابد .و رضایت زناشویی توجه و مراقبت
همیشگی را طلب میکند (گلدنبرگ1935 ،؛ به نقل از شفیع آبادی ،معین و وحید واقف،
 .)1933دراین راستا مداخالت روانشناسی -مشاورهای میتواند راهحل مناسبی را با هدف
امکان حفظ ازدواج و افزایش رضایتمندی از زندگی فراهم سازد .برای ارتقاء رضایت زناشویی
تالشهای علمی فراوانی صورت گرفته است .این تالشها به تدوین راهبردهای مداخلهای
منجر شده است که میتوان آنها را به سه دسته تقسیم نمود .الف :برنامه آمادهسازی همسران
قبل از ازدواج (السون و السون .)1333،5ب :برنامه غنیسازی پس از ازدواج (نیکولز و
همکاران .)5000 ،9ج :مشاوره ازدواج برای همسران ناسازگار (احمدی .)1939 ،در حال حاضر
دیدگاههای نظری متعددی با رویکردهای متفاوت به دنبال تبیین و حل تعارضهای زناشویی
هستند .دیدگاههای شناختی ،شناختی -رفتاری ،عقالنی هیجانی ،سیستمی ،درمانهای هیجان

1. Beach
2. Olson & Olson
3. Nichols & et al
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محور ،درمانهای بینش محور ،واقعیت درمانی گالسر ،درمان انگیزشی نظامند و درمانهای
تلفیقی از جمله این درمان ها میباشند .با توجه به اهمیت مسألهی نارضایتیهای زناشویی در بین
زوجین ،تاکنون تحقیقات فراوانی در زمینه تأثیر مداخالت زوج درمانی بر بهبود روابط زوجین
با یکدیگر و رسیدن به سازگاری و رضایت صورت گرفته است .از جمله پژوهشهایی که در
این زمینه در کشور ایران انجام شده است میتوان به پژوهشهای حمیدپور و همکاران
( ،)1933جراره و همکاران ( ،)1930رجبی و همکاران ( ،)1933یوسفی و همکاران (،)1933
شاه سیاه و همکارن ( ،)1933رجبی و همکاران ( ،)1930حیاطی و همکاران ( ،)1933نقی
فقیهی و همکاران ( ،)1933عدالتی شاطری و همکاران ( ،)1933غیاثی و همکاران (،)1933
اولیاء و همکاران ( ،)1933جانباز فریدونی و همکاران ( ،)1933بوستان و همکاران (،)1932
ترکان و همکاران ( ،)1932طغیانی و همکاران ( ،)1931رفیعی بندری و همکاران (،)1931
پویامنش و همکاران ( ،)1933رهنما ( ،)1931رجبی و همکاران ( ،)1930خوشخرام و گلزاری
( ،)1930خوشخرام و گلزاری ( ،)1930چوبفروش زاده و همکاران( ،)1933قربانعلی پور و
همکاران ( ،)1933حسینی غفاری و همکاران( ،)1933ویسی ( ،)1933جعفری ( ،)1932منجزی
و همکاران ( ،)1931منجزی و همکاران ( )1931و فراهانی و همکاران ( )1933اشاره نمود .با
توجه به اهمیت باالی رضایت زناشویی ،انجام یک فراتحلیل در این زمینه ضروری به نظر
میرسد تا میزان اندازه اثر مداخالت متعدد مبنی بر افزایش رضایت زناشویی در کشور مشخص
گردد .بنابراین پژوهش حاضر با کاربرد روش فراتحلیل در پی پاسخگویی به این سؤال است
که اثربخشی مداخالت روانشناسی -مشاورهای بر افزایش رضایت زناشویی به چه میزان است؟

روش پژوهش
یک راه ارزشمند برای در کنار هم قرار دادن نتایج متفرقه از تحقیقات مختلف استفاده از
فراتحلیل است که رویکردی آماری برای یکپارچه کردن نتایج مستقل است و منجر به نتیجه
گیریهایی می شود که دقیق تر و معتبرتر از نتایجی است که از یک تحقیق اولیه به دست
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میآید (روزنتال و دیمیتو ،5001،1به نقل از مارتیز .)5010، 5و از آنجا که یکی از مزیتهای
فراتحلیل تعیین میزان اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بر اساس پژوهشهای موجود و مربوط به
یک موضوع خاص است ،در این تحقیق نیز با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش
فراتحلیل استفاده شده است .در فراتحلیل اصل اساسی عبارت است از محاسبه اندازه اثر برای
تحقیقات مجزا و جداگانه و برگرداندن آنها به یک ماتریس مشترک و آن گاه برگرداندن
آنها برای دستیابی به میانگین تأثیر (عابدی .)1939،به عبارتی فراتحلیل روشی آماری برای
بررس ی کمی و ترکیب نتایج تحقیقات مشابه اما مستقل از یکدیگر است(شارون و نورمند،9
 .)1333جامعه آماری فراتحلیل حاضر شامل پایان نامهها و پژوهشهای چاپ شده در مجالت
علمی -پژوهشی بودهاند که در  10سال گذشته ()1931-1931در زمینه مداخالت روانشناسی-
مشاورهای در حوزه رضایت زناشویی در ایران انجام شده اند و حجم نمونه مناسبی داشته و از
لحاظ روششناسی(فرضیهسازی ،روش تحقیق ،جامعه ،حجم نمونه و روش نمونهگیری ،ابزار
اندازهگیری ،روایی و پایایی ابزار اندازهگیری ،فرضیههای آماری ،روش تحلیل آماری و
صحیح بودن محاسبات آماری) شرایط الزم را داشتهاند .در این مطالعه از بین  12پژوهش قابل
بررسی 99 ،پژوهش را که مالک های درون گنجی را داشتند ،انتخاب شدند و مورد بررسی
قرار گرفتند .منابع جستجو در پژوهش حاضر شامل پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری
دانشگاهها (مراجعه پژوهشگر به کتابخانه دانشگاه) ،مجالت علمی -پژوهشی در حوزه
روانشناسی و علومتربیتی ،بانک منابع اطالعاتی جهاد دانشگاهی و مرکز اسناد ایران بودند.
واژه جستجو نیز رضایت زناشویی و مداخالت روانشناسی -مشاورهای بود .در کل  99منبع که
مالک های درون گنجی را داشتند وارد فراتحلیل شدند .جهت جستجوی پژوهش ایرانی فقط
منابع فارسی و تحقیقاتی که در ایران انجام شدهاند مورد بررسی قرار گرفتند .به عبارتی

1. Rosenthal & DiMatteo
2. Martins
3. Sharon. & Normand
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مالکهای ورود برای فراتحلیل عبارت بودند از -1:داشتن شرایط الزم از نظر روششناسی؛ -5
موضوع پژوهش مداخالت روانشناسی -مشاورهای بر رضایت زناشویی باشد؛  -9بررسی در
قالب یک پژوهش گروهی صورت گرفته باشد؛ -1تحقیقات به صورت آزمایشی انجام شده
باشند و مالکهای خروج پژوهشهایی بودند که شرایط روششناسی را نداشتند و یا به
صورت موردی ،مروری ،همبستگی و توصیفی انجام شدهاند .در این فراتحلیل برای جمع
آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
-1منابع دست اول :دراین پژوهش تحقیقات مربوط به موضوع پژوهش که مالکهای
ورود را داشتند مورد استفاده قرار گرفتند -5 .چک لیست تحلیل محتوا (از لحاظ روش
شناختی) :چک لیست مزبور شامل مؤلفه های زیر بود :عنوان پژوهشهای انجام شده دربارهی
مداخالت روانشناسی -مشاورهای ،مشخصات کامل مجریان ،سال اجرای پژوهش ،حجم نمونه
و سطح معناداری آزمونهای به کار گرفته شده در این پژوهش .شیوهی محاسباتی فراتحلیل ،بر
اساس مراحل فراتحلیل کوهن انجام شده است .در این روش فراتحلیل ،چهار گام اساسی باید
برداشته شود ،شناسایی ،انتخاب ،انتزاع و تجزیه و تحلیل .برای به دست آوردن میزان اندازه اثر
از نرمافزاری استفاده نشده و اندازه اثرهای به دست آمده را ترکیب ،و در نهایت سطح
معناداری کل محاسبه شده است .به همین منظور ابتدا باید آنچه اندازه اثر نامیده میشود را در
هر یک از پژوهش ها محاسبه کرد و در مرحله بعد اندازه اثرهای به دست آمده را ترکیب و در
نهایت سطح معناداری کل را محاسبه نمود.
در انجام محاسبات از نرم افزار خاصی استفاده نشد و تمام محاسبات به صورت دستی
انجام گردید .برای محاسبه میانگین اندازه اثر ( ) ،ابتدا آمارههای پژوهشهای مختلف با
استفاده از فرمول های زیر به صورت دستی به شاخصهای  rتبدیل شد (فراهانی و عریضی،
:)1931
=r

=r

=r
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اما بعضی وقتها این اطالعات آمارهای در منبع مقدماتی ذکر نشدهاند .در این صورت
اگر شما حجم نمونه و سطح معناداری را در اختیار داشته باشید در این صورت میتوانید برای
براورد تقریبی حجم اثر ،صرف نظر از دخیل بودن آزمون معناداری خاص ،از فرمول زیر
استفاده کنید (هویت و کرامر:)1933،
=r
عالوه بر این در بعضی از تحقیقات هر چند مقدار آماره مورد استفاده گزارش نشده اس،ت،
با این وجود با استفاده از اطالعات مربوط به گروه های آزمایش و کنت،رل م،یت،وان ب،ه محاس،به
اندازه اثر پرداخت که در این حالت اندازه اثر ،بیانگر تفاوت اس،تاندارد ش،ده ب،ین می،انگینه،ای
گروههای آزمایش و کنترل است (گ،ریم 1و یارنول،د )1332 ،5و ب،رای محاس،به آن بای،د نس،بت
تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل بر واریانس ادغام شده 9کل نم،رات را ب،ه دس،ت
آورد که فرمول محاسبه آن در زیر آورده شده است:

سپس برای محاسبه میانگین اندازه اثر ( ) و همچنین ترکی،ب س،طوح معن،اداری مطالع،ات
به منظور دستیابی به سطح معناداری کلی ،از رویکرد هانتر و اشمیت استفاده شد:
=SDr

=SEMr

=Z
1. Grimm
2. Yarnold
3. pooled variance
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جدول  .1اطالعات توصيفي پژوهشهای مورد استفاده در فراتحليل
ردیف

نام محقق

عنوان

ابزار

1

رحیم

بررسی تأثیر زوج درمانی گروهی مبتنی

پرسشنامه

حمید پور

بر بخشش بر رضایت زناشویی

رضایت زناشویی

تعداد

سال

جلسات

اجرا

2جلسه

1933

منبع
مطالعات
روانشناسی
اجتماعی

و همکاران

زنان
5

جراره و

تأثیر مدیریت دفاع های تاکتیکی در

پرسشنامه

همکاران

روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت

رضایت زناشویی

11جلسه

1930

روانشناسی

بر رضایتمندی زوج ها
9

مجله
بالینی

رجبی و

تأثیر شناخت درمانی فردی در کاهش

شاخص رضایت

همکاران

میزان افسردگی و افزایش رضایت

زناشویی والمبر

3جلسه

1933

مجلۀ
روشها و
مدلهای

زناشویی

روانشناختی
1

11جلسه

1933

مجله

یوسفی و

اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل

پرسشنامه

همکاران

طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی

رضایت زناشویی

شاه سیاه و

تأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت

پرسشنامه

همکاران

زناشویی زوجین شهر اصفهان

رضایت زناشویی

کارشناسی

انریچ

ارشد

رجبی و

تأثیر زوج درمانی شناختی در کاهش

شاخص رضایت

همکاران

افسردگی و افزایش رضایت زناشویی

زناشویی والمبر

حیاطی و

بررسی اثربخشی رویکرد درمان هیجان

پرسشنامه

همکاران

مدار بر رضایت زناشویی زوجین

رضایت زناشویی

نقی فقیهی

بررسی میزان اثربخشی آموزش های

پرسشنامه

و همکاران

روان شناختی مبتنی بر روایات اسالمی

رضایت زناشویی

بر رضایت زناشویی زوجین

محقق ساخته

روانشناسی
بالینی

2

2

2جلسه

3جلسه

1933

1930

پایان نامه

مجله
روانشناسی
بالینی

3

10جلسه

1933

پیک نور

اشتاینر
3

2جلسه

1933

روانشناسی
دین
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عدالتی

بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی

مقیاس رضایت

شاطری و

ازدواج)بر رضایت زناشویی زوج های

زناشویی انریچ

همکاران

دانشجو

غیاثی و

بررسی آموزش خانواده به شیوه

پپرسشنامه

همکاران

شناختی-رفتاری بر رضایتمندی

رضایت زناشویی

زناشویی والدین دانش آموزان دختر

انریچ

10جلسه

1933

مجله علمی
دانشگاه
علوم
پزشکی
کردستان

10

2جلسه

1933

فصله زن و
جامعه

مدارس ابتدایی ناحیه  5شیراز در سال
تحصیلی33-33
11

اولیاء و

تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر

پرسشنامه

همکاران

افزایش رضایتمندی

رضایت زناشویی

زناشویی زوج ها

محقق

 2جلسه

1933

اندیشه های
نوین تربیتی

ساخته
15

19

 3جلسه

جانباز

اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت

پرسشنامه

فریدونی و

خودنظم بخشی برافزایش رضایت

رضایت زناشویی

خانواده

همکاران

زناشویی زوجین شهرستان بابلسر

انریچ

پژوهی

بوستان و

بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج

همکاران

2جلسه

1933

1932

فصلنامه

تازه ها و

درمانی گروهی با آموزش رویکردهای

پرسشنامه

پژوهش

درمان تصمیم گیری دوباره و روایت

رضایت زناشویی

های

درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در

انریچ

مشاوره

ازدواج دانشجویی(درمان تصمیم گیری
دوباره)
11

بوستان و

بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج

همکاران

2جلسه

1932

تازه ها و

درمانی گروهی با آموزش رویکردهای

پرسشنامه

پژوهش

درمان تصمیم گیری دوباره و روایت

رضایت زناشویی

های

درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در

انریچ

مشاوره

ازدواج دانشجویی(روایت درمانی)
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همکاران
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2جلسه

1932

تازه ها و

درمانی گروهی با آموزش رویکردهای

پرسشنامه

پژوهش

درمان تصمیم گیری دوباره و روایت

رضایت زناشویی

های

درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در

انریچ

مشاوره

ازدواج دانشجویی(تلفیق درمان تصمیم
گیری دوباره و روایت درمانی)
12

13

ترکان و

بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه

شاخص رضایت

همکاران

تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی

زناشویی

طغیانی و

بررسی اثربخشی آموزش گروهی

پرسشنامه

همکاران

بانوان و آموزش مکاتبه ای همسران آن

رضایت زناشویی

ها به شیوه شناختی-رفتاری بر رضایت

انریچ

3جلسه

1932

خانواده
پژوهی

3جلسه

1931

خانواده
پژوهی

زناشویی(زنان)
13

طغیانی و

بررسی اثربخشی آموزش گروهی

پرسشنامه

همکاران

بانوان و آموزش مکاتبه ای همسران آن

رضایت زناشویی

ها به شیوه شناختی-رفتاری بر رضایت

انریچ

3جلسه

1931

خانواده
پژوهی

زناشویی(مردان)
13

2جلسه

1931

رفیعی

تأثیر آموزش های شناختی-رفتاری بر

پرسشنامه

بندری و

رضایت زناشویی زوج های دانشجو

رضایت زناشویی

پژوهش

همکاران

مستقر در خوابگاه متأهلین دانشگاه

انریچ

های

تهران
50

تازه ها و

مشاوره
15جلسه

1933

تحقیقات

پویامنش و

مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر

پرسشنامه

همکاران

نظریه الیس به دو روش مشاوره گروهی

رضایت زناشویی

علوم

رودر رو و اینترنتی در افزایش رضایت

انریچ

رفتاری

زناشویی
51

رهنما

55

رجبی و

بررسی تأثیر آموزش های حین ازدواج

پرسشنامه

بررضایت زناشویی گروهی از زوجین

رضایت زناشویی

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

انریچ

تأثیر شناخت درمانی گروهی مبتنی بر

مقیاس رضایت

ذکرنشده

 3جلسه

1931

1930

دانشور

مجله
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همکاران

حضور ذهن( )MBCTبر کاهش

زناشویی

دانشگاه

افسردگی و افزایش رضایت زناشویی

محرابیان

علوم
پزشکی

در زنان متأهل

گیالن
59

خوشخرام

اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت

رضایت زناشویی

11

و گلزاری

بر میزان رضایت زناشویی و سبک

انریچ(فرم کوتاه)

جلسه

1930

مطالعات
روانشناختی

دلبستگی در دانشجویان متاهل
51

خوشخرام

اثربخشی امید درمانی بر افزایش میزان

رضایت زناشویی

و گلزاری

رضایت زناشویی و تغییر سبک

انریچ

 2جلسه

1930

فصلنامه
روانشناسی
کاربردی

دلبستگی ناایمن در دانشجویان متاهل
دانشگاه
52

52

53

1933

مجله اصول

چوبفروش

اثربخشی درمان مدیریت تنش به

پرسشنامه

10

زاده و

شیوهی شناختی رفتاری بر رضایت

رضایت زناشویی

جلسه

همکاران

زناشویی زنان نابارور

انریچ

قربانعلی

تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک

پرسشنامه

11

پور و

زندگی به شیوه گروهی بر افزایش

رضایت زناشویی

جلسه

همکاران

رضایت زناشویی

انریچ

حسینی

مقایسه ی اثربخشی روان درمانی

پرسشنامه

غفاری و

گروهی مبتنی بر نظریه ی انتخاب

رضایت

تربیتی و

همکاران

و درمان انگیزشی نظام مند در افزایش

زناشویی()DAS

روانشناسی

بهداشت
روانی

 3جلسه

1933

مطالعات
روانشناختی

1933

رضایت زناشویی(نظریه انتخاب)

مطالعات

دانشگاه
فردوسی

53

53

حسینی

مقایسه ی اثربخشی روان درمانی

پرسشنامه

غفاری و

گروهی مبتنی بر نظریه ی انتخاب

رضایت

تربیتی و

همکاران

و درمان انگیزشی نظام مند در افزایش

زناشویی()DAS

روانشناسی

ویسی

 3جلسه

1933

مطالعات

رضایت زناشویی(درمان انگیزشی نظام

دانشگاه

مند)

فردوسی

اثربخشی رویکرد تصویرسازی

آزمون رضایت

ارتباطی( Image Relationship

زناشویی انریچ

 3جلسه

1933

دانش و
پژوهش در
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 )Therapyبر رضایتمندی زناشویی

روانشناسی
کاربردی

90

جعفری

91

منجزی و

بررسی اثر ارتباط اسالمی و نگرش

همکاران

های مذهبی بر بهبود رضایت زناشویی

منجزی و

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی

پرسشنامه

همکاران

با رویکرد اسالمی بر رضایتمندی

رضایت زناشویی

زناشویی زوج ها

انریچ

مشهدی

گروه درمانی تحلیلی -تبادلی بر

شاخص رضایت

فراهانی و

رضامندی زناشویی

زناشویی هادسن

 3جلسه

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای

پرسشنامه

ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش

رضایت زناشویی

علوم

رضایت زناشویی پس از ازدواج

انریچ

رفتاری

پرسشنامه
رضایت زناشویی

 3جلسه

1932

1931

فصلنامه

اندیشه و
رفتار

انریچ
95

99

 3جلسه

1931

اندیشه و
رفتار

 3جلسه

1933

خانواده
پژوهی

همکاران

یافته ها
در این بخش ،ب،ا اس،تفاده از ان،دازه اث،ر ب،ه دس،ت آم،ده از ه،ر پ،ژوهش ،می،انگین ان،دازه اث،ر و
معناداری مداخالت روانشناسی -مشاورهای ،محاسبه و گزارش شده است .بدین منظور از روش
روزنتال و رابین استفاده شد .با توجه ب،ه یافت،هه،ای ب،ه دس،ت آم،ده ،می،زان ت،أثیر متغی،ر مس،تقل
(مداخالت روانشناسی -مشاورهای) بر متغیر وابسته (رضایت زناشویی) برابر با  1/52است که ب،ر
اساس جداول تفسیر اندازه اثر کوهن ،تأثیر م،داخالت روانش،ناختی در ح،د متوس،ط رو ب،ه ب،اال
ارزیابی میشود ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مداخالت روانشناسی -مشاورهای در اف،زایش
رضایت زناشویی ،اثربخشی تقریباً خوبی داش،ته اس،ت ( .)P<0/00001هم،انطور ک،ه در ج،دول
شماره  ،9مالحظ،ه م،یش،ود نس،بت واری،انس خط،ای نمون،ه گی،ری ( 1)SEVب،ه واری،انس ک،ل

Sampling Error Variance

1
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( ،)Vtotalکمتر از  0/32است .بنابراین می توان گفت در رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابس،ته،
متغیر یا متغیرهای تعدیل کنندهای نیز وجود داشته است.
جدول  .2اندازه اثر حاصل از تاثير اعمال متغير آموزشي در تحقيقات مورد نظر
ردیف

N

آماره

مقدار آماره

P

r
(پیرسون)

d
)کوهن)

1

10زوج

تحلیل کوواریانس

19/393

0/005

0/32

2/32

5

12زوج

تحلیل کوواریانس

-

0/02

0/95

0/23

9

50زوج

 tمستقل

13/05

0/000

0/33

3/33

1

50زوج

تحلیل کوواریانس

-

0/001

0/33

9/31

2

90زوج

تحلیل کوواریانس

113/33

0/001

0/33

11/01

2

50زوج

آزمون tمستقل

13/05

0/0002

0/33

3/33

3

15زوج

تحلیل واریانس

92/13

0/01

0/33

3/32

3

50زوج

تحلیل کوواریانس

2/131

0/013

0/35

1/23

3

12زوج

تحلیل کوواریانس

-

0/001

0/33

5/23

10

90زوج

تحلیل واریانس دو راهه

2/151

0/013

0/35

1/23

11

90زوج

تحلیل مانووا

13/13

0/001

0/51

0/13

15

50زوج

تحلیل واریانس دو راهه

112/31

0/001

0/32

5/91

19

50زوج

آزمون t

10/013

0/000

0/35

1/23

11

50زوج

آزمون t

12/091

0/000

0/32

2/32

12

50زوج

آزمون t

3/299

0/000

0/33

9/30

12

15زوج

تحلیل کواریانس

3/322

0/052

0/25

1/55

13

 11زن

تحلیل کواریانس

19/50

0/001

0/92

1/15

13

 11مرد

تحلیل کواریانس

15/13

0/005

0/92

0/33

13

20زوج

تحلیل واریانس دوراهه

21/133

0/001

0/33

3/33

50

92زوج

تحلیل کواریانس

11/02

0/01

0/35

1/23

51

30زوج

تحلیل کواریانس

-

0/001

0/91

0/35

55

 51زن

تحلیل واریانس چند متغیری

-

0/0001

0/31

2/21
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59

 51زن و مرد

 tمستقل

2/19

0/01

0/32

9/93

51

 12زن و مرد

 tمستقل

1/33

0/001

0/33

5/23

52

51زن

تحلیل کوواریانس

-

0/000

0/31

5/05

52

 35نفر

تحلیل کوواریانس

33/231

0/001

0/31

9/10

53

50نفر

-

-

0/000

0/32

2/32

53

 50نفر

-

-

0/000

0/31

1/13

53

 91زن

-

-

0/02

0/53

0/91

90

 10زوج

 tمستقل

5

0/02

0/91

0/22

91

 90زوج

تحلیل کوواریانس

1/335

0/099

0/03

0/12

95

 90زوج

تحلیل کوواریانس

51/191

0/001

0/53

0/21

99

 12زوج

تحلیل کوواریانس

3/322

0/026

0/25

1/22

=SEVمتغیر تعدیلی

=
=

جدول  .3ميزان اندازه اثرمداخالت روانشناسي -مشاورهای و ميزان تاثير متغير های تعدیلي
مداخله

میانگین
اندازه اثر()d

مداخالت

1/52

میانگین اندازه
اثر()r
0/29

سطح

SEV/Vtotal

معناداری
0/00001

0/02

روانشناسی -مشاوره ای

بحث و نتيجه گيری
پژوهشها رکن توسعه هر جامعهای محسوب میشوند .بنابراین باید کمیت و کیفیت آنها را
پیوسته مورد مطالعه و ارزشیابی قرار داد .یکی از شکلهای ارزشیابی پژوهشها ،پژوهشهایی
از نوع فراتحلیل است .در حقیقت فراتحلیل پاسخ به این سؤال است :پیام خالصه شده
پژوهشهای انجام شده چیست؟ فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهشهای
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مختلف که روی نمونههای متعددی اجرا شدهاند ،دیدگاه جامعی از اثر متغیرهای مختلف به
دست میدهد .در واقع با در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش روی
نمونهای از یک جامعه ،افراد مختلف مورد بررسی قرار میگیرند .یافتههای حاصل از این
فراتحلیل نشان داد که مداخالت روانشناسی-مشاورهای در افزایش رضایت زناشویی در ایران
طبق جدول کوهن تأثیر متوسط رو به باال داشته است ( .)1/52این یافته ها تأییدی بر برخی
پژوهشهای قبلی از جمله پژوهشهای حمیدپور و همکاران ( ،)1933جراره و همکاران
( ،)1930رجبی و همکاران( ،)1933یوسفی و همکاران( ،)1933شاه سیاه و همکاران (،)1933
رجبی و همکاران ( ،)1930حیاطی و همکاران ( ،)1933نقی فقیهی و همکاران ( ،)1933عدالتی
شاطری و همکاران ( ،)1933غیاثی و همکاران ( ،)1933اولیاء و همکاران ( ،)1933جانباز
فریدونی و همکاران ( ،)1933بوستان و همکاران( ،)1932ترکان و همکاران( ،)1932طغیانی و
همکاران ( ،)1931رفیعی بندری و همکاران ( ،)1931پویامنش و همکاران ( ،)1933رهنما
( ،)1931رجبی و همکاران ( ،)1930خوشخرام و گلزاری ( ،)1930خوشخرام و گلزاری
( ،)1930چوبفروش زاده و همکاران ( ،)1933قربانعلی پور و همکاران ( ،)1933حسینی غفاری
و همکاران ( ،)1933ویسی( ،)1933جعفری ( ،)1932منجزی و همکاران ( ،)1931منجزی و
همکاران ( )1931و فراهانی و همکاران ( )1933است .طبق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن،
اندازه اثر به دست آمده در فراتحلیل حاضر ،متوسط رو به باال برآورد میشود ،بنابراین میتوان
گفت که مداخالت روانشناسی -مشاورهای در افزایش رضایت زناشویی مفید و مؤثر است.
به طور کلی رضایت زناشویی در دوام یک ازدواج تأثیر عمده داشته و آن معطوف به
محدودهای است که اشخاص متأهل ،تضادها را کنترل کرده و با یکدیگر کنار بیایند .بنابراین
باید توجه کرد که توانایی کنار آمدن با شخص مقابل ،تحت تأثیر عوامل بسیاری است که این
عوامل (از جمله عوامل فرهنگی ،روانی و)...به نوبه خود میتوانند رضایت زناشویی را تحت
تأثیر قرار دهند .از طرفی بدیهی است که ازدواج میتواند منجر به شادکامی یا ناراحتی شود .لذا
تعیین اینکه چه عواملی ازدواج را به سوی تباهی میکشاند و عدم رضایت زناشویی را سبب
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میشود در مقابل تعیین عواملی و راهبردهایی که باعث تقویت و پربارسازی زندگی زناشویی و
در نهایت رضایت زناشویی میشود مهم و سودمند است .در بین  99پژوهش صورت گرفته در
ایران کمترین اندازه اثر محاسبه شده مربوط به مطالعه منجزی و همکاران ( )1931و بیشترین
اندازه اثر محاسبه شده مربوط به مطالعه شاه سیاه و همکاران ( )1933می باشد که از آموزش
جنسی 1عنوان روش مداخلهای استفاده کرده اند .بنابراین با توجه به نتیجه این مطالعه یکپارجه
نگر ،به مشاوران و روانشناسان پیشنهاد میشود تا حد امکان در کنار سایر مداخالت کاربردی،
از آموزش های جنسی به عنوان روشهای مداخلهای روانشناختی مؤثر و کارآمد و در عین
حال مکمل که هدف آن کمک به ایجاد روابط صمیمانه با زوج و استحکام روابط زن و شوهر
و کانون خانواده می باشد استفاده نمایند و به نوعی آن را با رویکرد مداخلهای خود تلفیق کنند.
از طریق آموزش جنسی ،افراد اطالعات و دانش الزم در مورد مسایل جنسی را کسب می کنند.
آموزش جنسی فرآیندی است که به رشد جنسی 5سالم ،بهداشت زناشویی ،روابط بین فردی،
عاطفه ،نزدیکی ،تصور بدنی و نقشهای جنسیتی کمک میکند .آموزش جنسی به همه ابعاد
جنسیت مانند ابعاد زیستی ،فرهنگی -اجتماعی ،روانشناختی و مذهبی توجه میکند .آموزش جنسی
هم به حوزه شناختی (اطالعات و دانش) ،هم به حوزه عاطفی (احساسات ،ارزشها و نگرشها) و
هم به حوزه رفتاری (مهارتهای ارتباطی و تصمیم گیری) مربوط میشود.
یافتههای پژوهشهای انجام شده به وسیله وندرزندن ،)1333( 9جاف ،)1333( 1اسکیکدانز و
همکارانش ،)5001( 2برایمن و همکارانش ،)5005( 2و بارون و برن )5001( 3نیز نشان میدهند که
آموزش جنسی در سالمت خانواده ،کاهش خشونتهای جنسی در خانواده ،نگرش مثبت نسبت به

1. Sex education
2. Sexual development
3. Vander Zanden
4. Jaffe
5. Schichedangz et al
6. Brryman et al
7. Baron & Byrne
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روابط جنسی ،لذت جنسی ،کاهش ناسازگاری در خانواده و کسب تجارب لذتبخش جنسی
زوجین نقش مهمی ایفا میکند .همچنین نتایج مطالعات سلوساز )5000( 1و بایرز )5002( 5نیز
بیانگر آن است که رضایت جنسی به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در روابط زناشویی و
رضایت زناشویی ،ایفای نقش میکند به گونهای که عدم فعالیت جنسی میتواند نشانه وجود
مشکالت دیگری در پیوند ازدواج باشد .یوسفی ( )1932در نیز در مطالعهای نشان داد که دانش
و نگرش جنسی رابطه ای مثبت و معنادار با رضایت زناشویی دارد .موسوی و همکاران ()1932
نیز در مطالعهای نشان دادند که بین عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان رابطه معنی داری
وجود دارد .همچنین پیشنهاد میگردد که از مداخالت روانشناسی مبتنی بر آموزشهای جنسی
در نمونههای وسیعتر و در فرهنگهای مختلف کشور عزیزمان به منظور رفع مشکالت بین
فردی استفاده شود .از جمله مشکالت و محدودیتهای پژوهش حاضر ،نبود یک بانک
اطالعاتی منسجم در کشور بود که مانع سهولت دستیابی به مقالهها و پایاننامههای گوناگون در
کشور میشود.

منابع فارسي
اولیاء ،نرگس؛ فاتحی زاده ،مریم؛ و بهرامی ،فاطمه  .)7831(.تأثیر آموزز

برناموه ی وی سواز بور

افزایش رضایتم د زناشزیی زوجها .مجله اندیشهها نزین تربیتی 7(4 ،و .83-9 :)2
بزستان ،افسانه؛ هاشمیان ،کیانز ؛ شفیع آباد  ،عبداهلل؛ و دالور ،علی  .)7831(.بررسوی ماایسوها
اثربخشی زوج درمانی گروهی با آمزز
درمانی بر افزایش رضای

رویکردهوا درموان تیومیمگیور دوبواره و روایو

زناشزیی در ازدواج دانشجزیی .مجله تازهها و پژوهشها مشواوره،

.732-19 :)24(1

1. Slosarz
2. Byers
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پزیا م ش ،جعفر؛ احد  ،حسن؛ مظواهر  ،محمودعلی؛ و دالور،علوی .)7831( .ماایسوه اثربخشوی
مداخالت مبت ی بر نظریه الویس بوه دو رو
رضای

مشواوره گروهوی رودررو و ای ترنتوی در افوزایش

زناشزیی .مجله علزم رفتار .91-39 :)2(1 ،

ترکان ،هاجر؛ کالنتر  ،مهرداد؛ و مزلز  ،حسین .)7831( .بررسی اثربخشی گروهدرمانی بوه شویزه
تحلیل تبادلی بر رضای

زناشزیی .فیل امه خانزاده پژوهی.438-838 :)3(2 ،

جانبازفریدونی ،کبر ؛ تبریز  ،میوففی؛ و نوزا

نوژاد ،شوکزه  .)7831(.اثربخشوی زوج درموانی

کزتاهمدت خزدنظمبخشی بر افوزایش رضوای

زناشوزیی زوجوین شهرسوتان بابلسور .فیول امه

خانزاده پژوهی.229-278 :)71(4 ،
جراره ،جمشید؛ و طالع پس د ،سیاو  .)7893(.تأثیر مدیری
پزیشووی فشوورده کزتوواهموودت بوور رضووای

دفاعهوا تواکتیکی در روان درموانی

م وود زوج هووا .مجلووه روانش اسووی بووالی ی8 ،

((2پیاپی.27-78:))73
حمید پزر ،رحیم؛ ث ائی ذاکر ،باقر؛ نظر  ،علیمحمود؛ و فراهوانی ،محمودنای .)7839( .بررسوی
تأثیر زوجدرمانی گروهی مبت ی بر بخشش بر رضای

زناشوزیی .مجلوه مفالعوات روان ش اسوی

اجتماعی زنان.12-49 :)4(3 ،
حیاتی ،مژگان؛ اعتماد  ،احمد؛ تبریز  ،میوففی؛ و برجعلوی ،احمود  .)7831(.بررسوی اثربخشوی
زناشزیی زوجین .مجله پیک نزر.14-44 :)7(3 ،

رویکرد درمان هیجانمدار بر رضای

رجبی ،یالمرضا؛ کارچز کسمایی ،سزنا؛ و جبوار  ،حوزا .)7839( .توأثیر زوجدرموانی شو اختی در
کاهش افسردگی و افزایش رضای

زناشزیی .مجله روان ش اسی بالی ی(4(2 ،پیاپی.71-9 :))3

رجبی ،یالمرضا؛ کارچزکسمایی ،سزنا؛ جبار  ،حزا؛ و علیباز  ،هزش گ .)7839( .تأثیر شو اخ -
درمانی فرد در کاهش میزان افسردگی و افزایش رضای

زناشزیی .مجله رو ها و مدلهوا

روان ش اختی.13-41 :)2(7 ،
رفیعی ب در  ،فرح از؛ نزرانی پزر ،رحم
رضای

اهلل .)1384( .توأثیر آموزز هوا شو اختی-رفتوار بور

زناشزیی زوجها دانشجز مستار در خزابگاه متأهلین دانشگاه تهران .مجلوه توازههوا و

پژوهشها مشاوره43-21 :)74(4 ،
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ره ما ،اکبر  .)7837(.بررسی تأثیر آمزز ها حین ازدواج بررضای
تح

زناشزیی گروهی از زوجوین

پزشش کمیته امداد امام خمی ی .دانشزر.33-18 :)42(73 ،

شاه سیاه ،مرضیه .)7831( .تأثیر آمزز

ج سی بر بهبزد رضای

زناشزیی زوجوین شوهر اصوفهان.

پایاننامه کارش اسی ارشد مشاوره گرایش خانزاده .دانشکده علزم تربیتی و روانش اسی دانشوگاه
اصفهان.
طغیانی ،زهرا؛ کالنتر  ،مهرداد؛ و نشاط دوس  ،حمیودطاهر  .)7834(.بررسوی اثربخشوی آموزز
گروهی بانزان و آمزز

مکاتبوه ا همسوران آنهوا بوه شویزه شو اختی-رفتوار بور رضوای

زناشزیی .فیل امه خانزاده پژوهی.843-881 :)4(7 ،
عدالتی شاطر  ،زهره؛ آقا محمدیان شعرباف ،حمیدرضا؛ مدرس یرو  ،مرتضی؛ و حسون آبواد ،
حسین  .)7833(.بررسی اثربخشی طرح تایم (ی ی ساز ازدواج) بر رضای

زناشزیی زوجها

دانشجز .مجله علمی دانشگاه علزم پزشکی کردستان.93-39 :)4(74 ،
ییاثی ،پروین؛ معین ،الدن؛ گزهرگانی ،شهین .)7839( .بررسی آمزز

خانزاده به شویزه شو اختی-

رفتار بر رضایتم د زناشزیی والدین .فیل امه زن و جامعه.92-19 :)7(7 ،
نای فایهی ،علی؛ و رفیعی مادم ،فاطمه .)7833(.بررسی میزان اثربخشی آمزز هوا روانشو اختی
مبت ی بر روایات اسالمی بر رضای

زناشزیی زوجوین .مجلوه روانش اسوی و دیون-39 :)8(2 ،

.734
یزسفی ،رحیم؛ عابدین ،علیرضا؛ تیرگور  ،عبودالحکیم؛ و فوت آبواد  ،جلیول .)7839( .اثربخشوی
مداخله آمززشی مبت ی بر مدل طرحزارهها در ارتااء رضای

زناشزیی .مجله روانش اسی بالی ی،

(8(2پیاپی.83-21 :))1
رجبی ،یالمرضا؛ و ستزده ناورود  ،سید امید  .)7893(.تأثیر شو اخ
حضزر ذهن ( )MBCTبر کاهش افسردگی و افزایش رضای

درموانی گروهوی مبت وی بور

زناشزیی در زنوان متأهول .مجلوه

دانشگاه علزم پزشکی گیالن.97-38 :)33(23 ،
م جز  ،فرزانه؛ شایع آباد  ،عبداهلل و سوزدانی ،م یوزر .)7897(.اثربخشوی آموزز

مهوارتهوا

ارتباطی با رویکرد اسالمی بر رضایتم د زناشزیی زوجهوا .دانوش و پوژوهش در روانش اسوی
کاربرد (7(78 ،پیاپی.8-73 :))41

فراتحلیل اثربخشی مداخالت روانشناسی -مشاورهای ...
جعفر  ،علیرضا .)7831(.بررسی اثر بخشی آمزز
رضای
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مهارتها ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش

زناشزیی پس از ازدواج .فیل امه علزم رفتار .17-87 :)2(7 ،

م جز  ،فرزانه؛ شفیع آباد  ،عبداهلل و سزدانی ،م یزر .)7897(.بررسی اثر ارتباط اسالمی و نگر
ها مذهبی بر بهبزد رضای

زناشزیی .تحایاات علزم رفتار (7(73 ،پی در پی.81-83:))27

مشهد فراهانی ،ملکه؛ افروز ،یالمعلی و احد  ،حسن .)7839(.گروه درمانی تحلیلوی-تبوادلی بور
رضام د زناشزیی .اندیشه و رفتار.17-13 :)71(4 ،
حسی ی ،داوود )7893(.روابط سالم در خانزاده .انتشارت بزستان کتا  .چاپ نززدهم.13-7 .
ویسی ،اسد اهلل .)7833(.اثربخشی رویکرد تیزیرسواز ارتبواطی()Image Relationship Therapy
بر رضایتم د زناشزیی .دانش و پژوهش در روانش اسی کابرد .92-731 :)42( 77 ،
خزشخرام ،نجمه و گلزار  ،محمزد .)7893(.اثربخشی آمززشوی افوزایش عاهفوه م بو
رضای

بور میوزان

زناشزیی و سبک دلبستگی در دانشجزیان متاهل .مفالعات روانش اختی.49-29 :)8(1 ،

خزشخرام ،نجمه و گلزار  ،محمزد .)7893(.اثربخشی امید درمانی بر افزایش رضای

زناشوزیی و

تغییر سبک دلبستگی نواایمن در دانشوجزیان متاهول دانشوگاه .فیول امه روانش اسوی کواربرد ،
.91-34:))73(2((1
چزبفرو

زاده ،آزاده؛ کالنتر  ،مهرداد و مزلز  ،حسین .)7839(.اثربخشی درمان مدیری

شیزه ش اختی رفتار بر رضای

زناشزیی زنان نابارور .مجلوه اصوزل بهداشو

ت ش به

روانوی:)8(72 ،

.138-191
قربانعلی پزر ،مسعزد؛ فراهانی ،حج
آمزز

اهلل؛ برجعلی ،احمد و مادس ،لیال .)7831(.تعیوین اثربخشوی

تغییر سبک زندگی به شیزه گروهی بر افزایش رضای

زناشزیی .مفالعات روانش اختی،

.12-11 :)8(4
حسی ی یفار  ،فاطمه؛ ق بر هاشمآباد  ،بهرام علی؛ آقا محمدیان شعرباف ،حمیدرضا.)1387( .
ماایسه اثربخشی رواندرمانی گروهی مبت ی بر نظریه انتخا
افزایش رضای

و درمان انگیزشی نظام د در

زناشزیی .مجله مفالعات تربیتی و روانش اسی.13-11 :)2(9 ،
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احمد نزده ،خدابخش؛ فتحوی آشوتیانی ،علوی؛ و اعتمواد  ،احمود .)7838(.بررسوی تواثیر رو
مداخلووها حوول مشووکل خووانزادگی بوور کوواهش ناسووازگار زوجووین .مجلووه روانش اسووی،
(4(3پیاپی.438-839 :))82
یارمحمدیان ،احمد؛ ب کدار ،نازنین؛ و عسوگر  ،کوریم .)7893( .تواثیر آموزز

هوز

هیجوانی و

مهارتها زندگی بر سازگار زناشزیی زوج هوا جوزان ،دانوش و پوژوهش در روانش اسوی
کاربرد (2(72 ،پیاپی.72-8 :)44

عابد  ،احمد .)7838(.بررسی فراتحلیل عزامل مزثر بر افزایش کاربس
آن در آمزز
پرور

و پرور

یافتهها پژوهشی ،کاربرد

استان اصفهان ،طرح تحایااتی شوزرا تحایاوات سوازمان آموزز

و

استان اصفهان.

هزی  ،دنیس و کرامر ،دانکن .)7833(.رو ها آموار در روان ش اسوی و سوایر علوزم رفتوار ،
ترجمه حسن پاشاشریفی و همکاران ،تهران :نشر سخن.
فراهانی ،حج

الوه و عریضوی ،حمیدرضوا .)7834( .اصوزل پیشورفته پوژوهش در علوزم انسوانی.

اصفهان :انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
شفیع آباد  ،عبداهلل؛ معین ،الدن؛ و وحیدواقف ،میترا .)7839(.ماایسه اثربخشی دو رویکرد تحلیول
ارتباط متاابل و راه حل محزر در تغییر سوف رضوای

زناشوزیی زنوان متأهول شوایل تهوران.

فیل امه زن و جامعه.43-27 :)8(7 ،

فراس  ،زهرا .)7837 .بررسی و ماایسه م بع ک ترل و رضای

زناشزیی در بین زنان شوایل و خانوه

دار شهر تهران .پایاننامه کارش اسی ارشد مشاوره .تهران .دانشگاه تربی

معلم.

کیزانلز ،عباس .)7832( .عزامل مؤثر بر رضایتم د زناشزیی .پایاننامه کارش اسوی ارشود ،دانشوگاه
شهید بهشتی.
نظر  ،وکیل؛ محمدخانی ،پروانه؛ و دولتشواهی ،بهوروز  .)7893(.ماایسوه اثربخشوی زوج درموانی
ش اختی -رفتار ی ی شوده و زوج درموانی تلفیاوی رفتوار در افوزایش رضوای

زناشوزیی .

فیل امه پژوهش ها نزین روانش اختی(روانش اسی دانشگاه تبریز).711-749 :)22(1 ،

آبانگاه ،آسیه .)7893( .کارایی خانزاده و سالم

عمزمی فرزندان .مجمزعه مااالت دومین همایش

ملی روانش اسی-روانش اسی خانزاده .مرودش  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودش .
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 مجمزعه.روانس جی الگزها ارتباطات زوجین

 کفای.)7893( . اعظم،  سیامک و احمد،سامانی

 دانشوگاه آزاد اسوالمی:  مرودش.روانش اسی خانزاده-مااالت دومین همایش ملی روانش اسی
. واحد مرودش

زناشزیی زنان با بواردار خزاسوته و

روان و رضای

 ماایسه سالم.)7838(. فرشته،عبدالرحمانی

. پایان نامه کارش اسی ارشد دانشگاه چمران.زنان با باردار ناخزاسته در زنان باردار شهر اهزاز
 ترجموه، یار به زوجین برا کمک به خزدشوان: زوج درمانی کزتاه مدت.)7897(. کیم،هالفزرد
. انتشارات فرارون: تهران. فروع جعفر و مژده کاردانی، میففی تبریز
. علوی، حسوین و دالور، اشورف سوادات؛ کاویوانی،  پروانه؛ مزسوز، مرضیه؛ محمد خانی، مزسز
.زناشزیی زنان افسورده

رفتار بر افسردگی و رضای- اثربخشی زوج درمانی سیستمی.)7831(
.23-72 :)2(3 ،تازهها علزم ش اختی
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