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ABSTRACT
The present study aims at investigating the
efficiencyofeducationalpackfoerelational
skillsbasedonIslamicteachingsinspouses’
satisfaction.Thiseducationalpack includes
verbal skills (conversation style, listening,
self-expression, resolving conflict) and
non-verbal skills (cooperation in house,
observing respect, cleanliness and hygiene
andsexualrelations).Thestatisticalsample
consisted of 30 couples (60 subjects) from
students in Qom university and students in
seminary center in Qom, selected through
simple random selection and assigned into
the control and experimental groups, each
consistingof15 subjects.The studywasof
semi-experimentaltypeandpretest-posttest
model.Theresearchtoolincludedresearch-
er-made educational pack for relational
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چکیده
کارآمدیبس���تۀ هدفای���نپژوه���ش،بررس���ی
آموزش���یمهارتهایارتباطیمبتنیبرآموزههای
ای���ن اس���ت. زوجی���ن ب���ررضایتمن���دی اس���المی،
بس���تۀآموزش���یش���املمهارتهایکالمی(سبک
گ���وشدادن،ابرازوج���ود،حلتعارض) گفتوگو،
وغیرکالم���ی(هم���کاریدرمنزل،رعای���تاحترام،
ب���وده جنس���ی) رواب���ط و کیزگ���ی پا و نظاف���ت
اس���ت.نمون���ۀآم���اریش���امل30زوج(60نف���ر)از
دانش���جویاندانش���گاهق���موطالبمرک���زخدمات
گروهش���اهدو حوزهه���ایعلمیهق���م،درقالبدو
گروهمتش���کلاز15زوجبودندوبه کههر آزمایش
گردید. روشتصادفیس���ادهانتخابش���دند،اجرا
ای���نپژوهشازنوعشبهآزمایش���یوپیشآزمون_
پسآزمونبودهاس���ت.ابزارپژوهشش���املبستۀ
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آموزشیمحققس���اختهمهارتهایارتباطیزوجین
کوتاهپرسشنامهرضایتزناشوییانریچبوده وفرم
اس���ت.نتیج���هتحقیقنش���انداد،برنامهآموزش���ی
مهارتهایارتباطیمبتنیبرآموزههایاس���المیدر
کردنهماهنگی بهبودعاملمدیریترابطه،بهینه
درمس���ائلمذهب���ی،برنام���هآموزش���ی،حلتعارض،
مدیریتمالی،روابطجنسی،اوقاتفراغت،مسائل
فرزندپ���روری، دوس���تان، و خان���واده ش���خصیتی،
نقشه���ایزناش���وییمؤثرب���ودهاس���ت.درنهایت،
گفتبس���تۀآموزش���یمهارتهایارتباطی میتوان
زوجینمبتنیبرآموزههایاس���المیبررضایتمندی

زوجینتأثیرمثبتومعنادارداشتهاست.

ک���ل���ی���دواژه ه���ا: ب��س��ت��هآم����وزش����ی،م��ه��ارته��ای
ارت��ب��اط��ی،رض��ای��ت��م��ن��دیزن��اش��وی��ی،م��ه��ارته��ای

کالمی،مهارتهایغیرکالمی

skills of couples and the short question-
naireofmarital satisfaction.The result of
thestudyshowedthattheeducationalpro-
gramforrelationalskillsbasedonIslamic
teachings was effective in improving the
managementofrelationship,improvingthe
harmony in religious issues, educational
program for resolving conflicts, financial
management, sexual relations, free times,
personalityissues,familyandfriends,nur-
turingchildren,andmaritalroles.Finally,
we can say the educational pack for rela-
tionalskillsofthecouplesbasedonIslamic
teachingshashadapositiveandmeaning-
fuleffectonthecouple’ssatisfaction.

KEY WORDS: educational pack, rela-
tionalpack,maritalsatisfaction

مقدمه
ک���هیک���یازپیچیدهترینو زندگ���یانس���انازمراح���لوچرخههایمختلفیتش���کیلش���دهاس���ت
س���ختترینمراحلآن،ازدواجوتش���کیلخانوادهاس���ت(س���اپینگتون1384،1،ص36).انسانها
کهزندگیمشترک،باخوشبختیوسعادتورضایتهمراهباشدوازلحظهلحظۀزندگی انتظاردارند
کهازخودازدواجمهمتراست،موفقیتدرازدواجیارضایتمندی خودلذتببرندوبدینس���ببآنچه

دربینزوجیناست(برادبری،فینچوبیچ2000،2).
رفتارهایف���ردیموجبش���کلگیریقواعدم���راوداتدربینزوجینمیش���ود.بنابراین، معم���واًل
پذیرشس���لیقههاورفتارهمس���رویابهعبارتدیگر،بروزرفتارهایمقبولازس���ویهمس���رمیتواند
گفت: کن���د.میتوان رواب���طدوتاییراش���کلده���دوزمینۀبرقراریتفاه���مدربینزوجی���نراایجاد
کل���یازوضعفعلیارتباطارائهمیدهد(احم���دی،1383).اولینابزار رضایتزناش���ویییکارزیابی
گرزوجین کجفهمیونارضایتمن���دیدرازدواج،تبادلپیاماس���ت.ا میس���ربرایبهحداقلرس���اندن
کند،وجود گاهیطرفمقابلتغییر کنند،احتمالاینک���هیکنفربدونآ بیپ���ردهبایکدیگرصحبت

1.Sappington
2.Bradbury,Fincham,&Beach
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گرهمسر نخواهدداشتوطرفینازآنچهدیگریراخشنودیاناخشنودمیسازد،بیشترمطلعبودهوا
اودربارۀامریناراحتوناراضیباشد،متوجهاینقضیهمیشود(همان).

کهمطلوباسالمباش���د،یکیازرویکردهایپیشگیرانهواثربخش، برایرس���یدنبهرضایتمندی
ک���هبهعل���تانعطافپذیریالزمدرس���اختارخود روشآم���وزشمهارته���ایارتباطیزوجیناس���ت
کاربردیوموقعیتنگر،بهصورتیکهب���انیازهایخاصزوجهاهماهنگ میتوان���دبهعنوانروش���ی
کهفردبهآنهانیازداردتابتواندهنگامی کاررود.مهارتهایارتباطی،تواناییهاییهستند شود،به
کند(برنش���تاینو کفای���تعمل ک���هپیامهای���یرابهگون���هاینمادینبهش���خصدیگرمیرس���اندبا

برنشتاین1380،1،ص73).
برایرس���یدنبهرضایتمندیزناش���وییازطریقآموزشمهارتهایارتباطی،طرحهاییدرایران
وخ���ارجارائهش���دهاس���ت.محبیکیا(1387)،بعدازاجرایبس���تۀآموزش���یمهارته���ایارتباطیبا
کهآموزشمهارته���ایارتباطیبارویکردرفتاری رویکردرفتاری_ش���ناختی،بهایننتیجهرس���یده
_ش���ناختیموجبافزای���شرضایتمندیمیگردد.فرحبخ���ش،اس���معلیورضاپورمیرصالح(1392)
کارآمدیبستهآموزشیآموزههایهستیشناسیاس���المیرادررضایتمندیزناشویی طیپژوهش���ی،
اثب���اتکردهاند.س���لیمانیان(1383)،نش���اندادهاس���تکهالگوه���ایارتباطیومی���زانارتباطبین
همس���ران،پیشبینیکنندۀرضایتمندیزناش���ویی،س���ازگاریزناش���وییوآش���فتگیزناشوییاست.
کهآم���وزشمهارتهایارتباطیبرتعارضاتزناش���وییوابعاد نتایجبهدس���تآمدهبیانگرایناس���ت
کنشهایهیجان���ی،افزایشجلبحمایتفرزندان،افزایشرابطۀ آن(کاه���شهمکاری،افزایشوا
کاهشارتباطمؤثروتعارضاتزناش���ویی)تأثیرمعنادارداش���تهوآن کاهشرابطۀخانوادگی، فردی،
کاهشدادهاس���توهمچنینآموزشمهارتهایارتباطیبررضایتمندیزناش���ویی،تأثیرمعنادار را

داشتهاست(صداقتنژاد،1390).
باوجودتالشهایپژوهش���گران،بس���یاریازای���نپژوهشهامنحصردری���کمهارتخاصبوده
وی���اپژوه���شازنوعآم���وزشفردمحوربهجایزوجمحوراس���ت؛ویانگاهپژوهش���گرصرفًابراس���اس
چارچوبغربیاس���توس���نتمعصومین؟مهع؟لحاظنش���دهاس���ت(عطاری،حس���ینپوروراهنمود،
کار 1388).دربرخ���یپژوهشه���انیزفق���طمبانیمهارتهایارتباطیازمنابعاس���تخراجش���دهاندو
کهدر آموزشیصورتنگرفتهاست(کریمی،1388).دراینپژوهش،محققسعیداردتاپروتکلیرا
کردهودرجهتآموزشوافزایش چارچوبمؤلفههایمهارتهایارتباطی،بهآیاتوروایاترجوع
رضایتمندیزناش���وییطراحیش���دهاس���ت،رااستفادهکندوبهاینسؤالپاس���خدهدکهآیامیتوان
بااس���تفادهازبس���تۀطراحیشده،رضایتمندیزناشوییزوجینراافزایشدادیانه؟وتاچهمیزاندر

کارآمدخواهدبود؟ مؤلفههایرضایتمندیزناشویی

1.Bornstein
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روش پژوهش
که کنترلبود گروه اینپژوهشازنوعطرحهایشبهآزمایش���یدرقالبپیشآزمون،پسآزمونبا
باتوجهبهساختارخاصآن،ابتدانسبتبهاجرایمقدماتیپرسشنامهرضایتزناشوییاقدامشد
تانمراتپیشآزموننمونههامش���خصش���ودوپسازارائۀتوضیحاتالزمراجعبهپرسشنامههاو
نحوۀپرکردن،پرس���شنامۀمقیاسس���نجشرضایتزناشوییبههریکاززوجیندادهشدوازآنها
خواس���تهش���دکهبادقتوامانتبهطورجداازهمبهپرس���شنامهپاس���خدهند.پسازآن،جلسات
آموزشیزوجینمبتنیبربستۀآموزشیموردنظربرایمهارتافزاییزوجین،برگزارشد.مرحلۀمداخله
گرفت.باتوجهبهاینکهاینپژوهشبهروشش���بهتجربیصورت گروهیصورت آموزش���یبهروش
گرفته،درمرحلهپایانی،برایجمعآوریاطالعاتپسآزمون،نس���بتبهتکمیلپرسشنامههااقدام
ش���د.48س���اعتپسازبرگزاریآخرینجلسه(جلسۀرفعاش���کال)،پسآزمونبرایهردوگروهاجرا
ش���د.نتایجبهدستآمدهازآزمونهایاجراشده،استخراجوتحلیلودرنهایت،نتایجپیشآزمونو
کوواریانسبرای پسآزمونباهممقایسهوبررسیشد.تجزیهوتحلیلدادههابراساسمدلتحلیل
کنترلاثرپیشآزمونبررویپسآزمون،انجامش���دهونتایجمش���خصش���د.جامعۀآماری حذفیا
اینپژوهشدانش���جویاندانش���گاهقموطلبههایتحتپوششمرکزخدماتحوزههایعلمیهقم
کوتاهونصب بودن���د.فراخوانعمومیجهتش���رکتدردورههایآموزش���یخانوادهباارس���الپی���ام
کالسهاومجموعههایآموزشیانجامشد.بعدازثبتنامباقرعهکشیومصاحبهاولیه اطالعیهدر

گروهتقسیمشدند. 30زوج(60نفر)پذیرشاولیهشدهوباروشتصادفیسادهبهدو
کاربرد برنامۀآموزشمهارتهایارتباطیزوجینبراس���اسچارچوباولیهمنابعروانش���ناختیو
گروهیطراحیودرطی12جلسۀهفتگیوهرجلسهبهمدت90دقیقهاجرا منابعاسالمیبهصورت

شد.رئوسمطالبجلساتدرجدول1ارائهشدهاست.

گروهی مهارت های ارتباطی مبتنی بر آموزه های اسالم جدول 1. رئوس مطالب برنامه آموزشی 

مهارت های به کار رفتهمحتوای جلساتعنوان جلسات

جلسۀ اول: جلسۀ 
توجیهی زوجین و 
اجرای پیش تست

تذکر در مورد رعایت اصول مربوط به فضای آموزشی
توضیح در مورد هدف، فرایند و قواعد جلسات

توضیح در مورد ساختار جلسات
بررسی عقاید درست و نادرست در مورد جلسات 

گروهی
روش برگزاری جلسات به صورت آموزش روانی 

گروهی صورت می گیرد

تکلیف منزل ضروری است
تصمیم گیری در مورد زمان مناسب برگزاری جلسات

تکمیل اطالعات مراجعین در مورد چگونگی برگزاری 
جلسات از طریق پاسخ دهی به سؤاالت

توضیح اهداف پژوهشی و اجرای تست پیش آزمون
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جلسۀ دوم: سبک 
گفت وگو

مفهوم سازی
تعریف های رفتاری )راهنمای گام به گام درمان 

مشکالت زناشویی، ص 117(
مهارت های الزم در گفت وگو و تعامالت رفتاری

سبک گفت وگوی سالم )سبک منفعل، سبک تهاجمی، 
سبک صریح(

الگوهای گفت وگو و صمیمیت
خودافشاگری، تمجیدهای روزانه

طراحی و تشکیل جلسۀ زناشویی در طول هفته هر 
روز به مدت 20 دقیقه

تمرین یک روز یک گفت وگو
پرسش و پاسخ

جلسۀ سوم: گوش 
دادن

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

اصول گوش دادن فعال
موانع گوش دادن فعال

مهارت های الزم در گوش دادن فعال
مهارت توجه کردن، تصدیق تجربه و احساس همسر، 
دعوت به دادن اطالعات بیشتر، تکنیک شرح شنیده ها

تمرین منزل

جلسۀ چهارم: ابراز 
وجود

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

اهمیت و جایگاه ابراز وجود در روابط همسران
سبک های ابراز وجود )پرخاشگرانه، انفعالی، قاطعانه(

ابراز انتقادات و شکایت ها
درخواست جرأت مندانه نیازها

روش های منفی ابراز وجود
روش های مثبت و سازنده ابراز وجود

برنامه ریزی و طراحی قوانینی برای ابراز وجود
تمرین رفتار جرأت مندانه

تقویت عزت نفس و حرمت خود
مقابله منطقی با دخالت های اطرافیان

جلسۀ پنجم: 
حل تعارض

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

اصول حل اختالف و تعارض
مراحل حل تعارض

اهمیت بُعد عاطفی ارتباط در حل تعارض
روش های کنترل خشم در تعارضات

نگرش بردبرد به حل تعارض
مهارت همدلی

جلسۀ ششم: همکاری 
در منزل

مرور تمرینات جلسۀ قبل و ارائۀ بازخورد مناسب
مفهوم سازی

اهمیت و جایگاه همکاری
تهیه لیستی از فعالیت های مورد همکاری

در نظر گرفتن تفاوت های زن و شوهر در تقسیم 
فعالیت ها

ارائه بازخورد مثبت و تقدیر تشکر از همدیگر

مذاکره و توافق روی اجرای اهداف مشترک زندگی
مذاکره در مورد راهبردهای همکاری مشترک به 

شیوه ای سازنده و با توجه به وضعیت موجود
تبادل نظر درباره راهبردهای تقویت و پشتیبانی از 

رفتار مثبت و سازنده یکدیگر
تمرین در منزل

جلسۀ هفتم: رعایت 
احترام

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

آموزه های دینی برای تکریم و احترام در بین زن و 
شوهر

بحث و مذاکره در مورد عالیق متفاوت یکدیگر و 
روش احترام گذاشتن به این عالیق

آشنایی با اصول رعایت احترام
توافق روی نحوه رعایت احترام متقابل بین زوجین
تقویت حس احترام در زندگی مشترک با توجه به 

باورها، ارزش ها و فعالیت های مذهبی

گفت وگو در مورد تأثیر اختالفات مذهبی و فرهنگی بر 
ایجاد تعارض در سایر حوزه های زندگی )مثال مسائل 

جنسی، تربیت فرزند، معاشرت با دیگران و...(
بحث و مذاکره در مورد برنامه های فردی و مشترک 

در جهت تکریم خانواده های طرفین
برنامه ریزی در مورد مسافرت ها و مراسم های مشترک 

و فردی با احترام به نظرات زوجین
تمرین در منزل

جلسۀ هشتم: نظافت 
و پاکیزگی

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

اهمیت و جایگاه نظافت و پاکیزگی زن و شوهر در 
منابع دینی

گفت وگو در مورد عالیق و سالیق

اختصاص وقت برای آراستگی در منزل
گفت وگو در مورد کیفیت و نوع پوشش

تذکر و گوشزد کردن فاکتورهای مربوط به نظافت 
و پاکیزگی

تمرین در منزل
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جلسۀ نهم: مدیریت 
روابط جنسی

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

اهمیت و جایگاه روابط جنسی در سالمت خانواده
بایسته های جنسی

آمادگی برای آمیزیش جنسی سالم و لذت بخش
ارائه فرم تفاهم جنسی جهت کار در منزل
تفاوت های زن و شوهر در کارکرد جنسی

تمایالت جنسی در زنان و مردان
موانع شایع رابطه جنسی

محرک های جنسی در زنان و مردان
وظایف زوجین در کسب لذت و لذت بخش کردن 

روابط جنسی
گفت وگو در مورد تفاهم جنسی

ارائه بسته دانش افزایی جهت مطالعه زوجین در منزل

جلسۀ دهم: آشنایی با 
موانع ارتباطی

مرور تمرینات جلسۀ قبل
مفهوم سازی

موانع ابراز احساس
موانع گوش دادن

مجادله، خشم

ویژگی های ارتباط ناکارآمد
شخصیت ناسالم و اختالالت روانی )وسواس، پارانوئید 

و ...(
پیام های صمیمی )قضاوت عجوالنه، مقایسه منفی، 

تهدید کردن و تعمیم افراطی و ...(
تکلیف منزل

جلسۀ یازدهم: جلسه 
اختصاصی روابط 

جنسی

با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی این جلسه برای 
زوجین به صورت مجزا و توسط مربی هم جنس برگزار 
می شود. هدف از برگزاری این جلسه، پاسخگویی به 
پرسش هایی است که به روابط جنسی مرتبط است

جلسۀ دوازدهم: 
جمع بندی و پاسخ به 

سؤاالت زوجین

مرور تکالیف جلسۀ گذشته
مرور کلی برنامه آموزشی و تأکید بر ادامه تمرینات

ارزیابی، گرفتن بازخورد
اخذ پیشنهادات و انتقادات

ارائه بازخورد و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه 
آموزشی

توافق در مورد زمان اجرای پس آزمون
برنامه اختتامیه

ابزار پژوهش
برنامهآموزشیمهارتهایارتباطی،باهدفافزایشرضایتمندیزوجین،بااستفادهازمؤلفههاو
معیارهایذکرشدهبرایمهارتهایارتباطیدرمنابعاسالمیوبومیسازیمؤلفههایروانشناختی
ارتباطزوجین،بس���تهآموزش���یتهیهگردید.اینبس���تهآموزش���یش���املمهارتهایارتباطیکالمی:
گ���وشدادن،ابرازوجود،حلتع���ارضومهارتهایارتباط���یغیرکالمی:همکاری گفتوگو، س���بک

کیزگیوروابطجنسیمیباشد(فتحیزاده،1396،ص169). درمنزل،رعایتاحترام،نظافتوپا
گزینهایدارد.اینپرسشنامه کوتاهپرس���شنامهرضایتزناش���وییانریچ47،1پرس���شپنج فرم
کارمیرود. برایارزیابیزمینههایبالقوهمشکلزایاشناساییزمینههایقوتدررابطۀزناشوییبه
کهبهمشاورهوتقویترابطۀخودنیاز ازاینپرسشنامه،برایتشخیصزوجهاییاستفادهمیشود
کالم���ی،جهتگیریمذهبی، دارن���د(ثنای���ی،1379،ص57).دراینپرس���شنامهدهمؤلفهارتباط
حلتعارض،مدیریتمالی،روابطجنس���ی،فعالیتهایاوقاتفراغت،مس���ائلشخصیتی،فرزندان
وفرزندپروری،نقشزنومرد،خانوادهودوس���تان،س���نجیدهمیشود.س���لیمانیان(1373)،اعتبار
کردهاست. اینتستراباضریبآلفای95%بهدستآوردهومؤسسۀروانتجهیزسینا،آنرامنتشر

1.Enrich



13   کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت های ارتباطی مبتنی بر آموزه های اسامی بر رضایتمندی زناشویی     

برایپاس���خبهپرس���شهاوآزمونفرضیههایپژوهش،مشخصۀآماریگروههاینمونهازطریق
کندگی،ضرایبچولگیوکشیدگیونمودار)بهدست گرایشمرکزیوپرا آمارتوصیفی(شاخصهای
کرونباخ کل���یآلفای آم���د.برایبررس���یاعتبارابزارپژوهش،ازروشهمس���انیدرون���یبرپایهضریب
استفادهشدوبرایتعییناثرمداخلۀآموزشیبرایافزایشرضایتمندیزناشوییازتحلیلکوواریانس
استفادهشد.برایاحرازشرایطشرکتکنندگانازفرممصاحبهفردیساختیافتهاستفادهشد.معیار
اصلیورودبهپژوهش،تمایلفردبهشرکتدرطرحودارابودناعتقاداتدینیپایهدرحداصولو
کهبراساساظهاراتخودفردتعیینشدهاستو فروعدینونیزعاملبودنبهمناسکدینیاست

معیارخروجازپژوهشنیزعدمتمایلفردبودهاست.

یافته های پژوهش
دادههایجامعهآماریدرجدول2آمدهاست.

جدول 2. میانگین و انحراف معیار ویژگی های جمعیت شناختی

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیرگروه

آزمایش

193927/275/15سن

1165/44/59مدت ازدواج

031/40/96تعداد فرزندان

0531/70تفاوت سنی

گواه

193927/335/16سن

1165/674/43مدت ازدواج

031/470/90تعداد فرزندان

153/071/41تفاوت سنی

گروهقبل برایپاسخدادنبهسؤالاصلیپژوهش،پسازمحاسبۀمیانگینوانحرافاستاندارددو
وبع���دازمداخل���ه،بهمنظورحذفاثرپیشآزمونازمدلآماری،تحلیلکوواریانساس���تفادهش���دکه

نتایجآندرجدول3آمدهاست.

کل رضامندی زناشویی گروه در  کوواریانس برای مقایسه دو  جدول 3. آزمون 

سطح معناداریمقدار Fمجموع مجذوراتمنبع واریانس

151/6118/910/001متغیر هم پراش )پیش آزمون(

138/11105/630/001گروه
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باتوجهبهدادههایجدول3،باحذفاثرنمراتپیشآزمونبهعنوانمتغیرهمپراشبیندوگروهپساز
مداخله،درعاملرضایتزناشویی،تفاوتمعنادار(F=105/63،p=0/001)مشاهدهمیشود.نمراتمیانگین
تعدیلشدهپسآزمون(جدول4)نشانمیدهد،گروهآزمایشدرمقایسهباگروهگواهدررضایتزناشویی

بهترعملمیکنند.بنابراین،میتوانگفت:برنامۀآموزشیدررضایتزناشوییزوجینمؤثربودهاست.

جدول 4. میانگین و انحراف استاندارد قبل و بعد از آموزش و میانگین اصالح شده دو گروه بعد آموزش

متغیرگروه
پس آزمونپس آزمونپس آزمونپس آزمونپیش آزمونپیش آزمون

میانگین انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
اصالح شده

خطای 
استاندارد

آزمایش

13/032/3415/671/7815/610/16مدیریت رابطه

15/531/0716/670/9916/430/13مسائل مذهبی

11/932/5113/702/1613/220/14حل تعارض

9/571/7311/171/4410/910/13مدیریت مالی

10/501/7312/171/8212/010/13روابط جنسی

10/531/7512/231/6312/310/13اوقات فراغت

12/371/7513/501/6313/620/14مسائل شخصیتی

10/531/3812/731/3812/760/12فرزندپروری

10/072/1911/531/7911/370/12نقش های زناشویی

9/771/5611/631/2111/670/11خانواده و دوستان

113/3010/43131/109/51130/270/58نمره کل رضایت زناشویی

کنترل

13/101/5313/501/6113/410/16مدیریت رابطه

14/901/3215/171/1715/320/13مسائل مذهبی

10/831/6410/771/7711/210/14حل تعارض

9/071/538/731/318/930/13مدیریت مالی

10/301/2010/471/0110/510/13روابط جنسی

10/771/6710/931/4610/850/13اوقات فراغت

12/771/2712/771/3312/640/14مسائل شخصیتی

10/671/44111/4310/950/12فرزندپروری

9/531/409/571/409/780/12نقش های زناشویی

9/831/1410/071/0410/040/11خانواده و دوستان

111/707/01112/976/66113/260/58نمره کل رضایت زناشویی
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گ���روهآزمای���شدرخردهمقیاسه���ایآزمونس���نجش،پساز الزمب���هی���ادآوریاس���تکهنم���رات
محاس���بهمیانگینوانحرافاس���تانداردقبلوبعدازمداخله،بهمنظورحذفاثرپیشآزمونازمدل
گزارششدهاست.همانطورکهدیده کهنتایجآندرجدول4 کوواریانساستفادهشد آماریتحلیل
میش���ود،هرچن���دبادرصدهایمتف���اوتوتفاوتهایکموزیاد،ولیبرنامۀآموزش���یدربهبودهمه
گروهآزمایش���یما عواملخردهمقیاسهامؤثرهبودهوموجببهبودرضایتزناش���وییوعملکردبهتر

درهمهعواملبودهاست.

بحث و نتیجه گیری
نتای���جاینپژوهشنش���انمیده���دکهبینهمهمؤلفهه���ایمهارتهایارتباط���یورضایتمندی
که زناشویی،رابطۀمثبتیوجوددارد.وجوداینرابطه،درتحقیقاتمختلفیبهاثباترسیدهاست
ب���ایافتههایاینپژوهشهمخوانیدارد.موس���وی(1374)،دربررس���یعواملمؤثربررضایتمندی
کهعواملاقتصادی،مذهبی،آدابوس���نناجتماعی،ارضایعاطفی،ارضای زناش���ویینش���انداد
جنس���یوتفاه���مفک���ریمیتواندب���هرضایتمن���دیزناش���وییبینجام���د.درپژوهشهایاس���المی،
کلیآموزشآموزههایاس���المیراعاملمؤثریدربهینهش���دنزندگی ابراهیم���ی(1387)بهصورت
مش���ترکدانستهاس���ت.دیناسالمباارائۀدس���تورالعملهاییبهرضایتمندیزناش���وییواستحکام
کردهوازتزلزلروابطزناش���وییجلوگیریمیکنند.دس���تورالعملهاییازقبیلپرهیز خان���وادهکمک
ازن���گاهی���ابرقراریارتباطنامش���روعبانامحرم،رعای���تحجاب،اجتنابازگوشدادنبهموس���یقی
ح���رام،خوشاخالق���یوپرهیزازس���وءخلقدرخانواده،مداراباهمس���روفرزندان،آراس���تگیظاهرزن
وش���وهرورعای���تحق���وقزنوش���وهر،رضایتمندیهمس���رانراازروابطزناش���وییموجبش���دهواز
س���ردیروابطونارضایتمندیزناش���وییآنانجلوگیریمیکند(س���االریفر،1386).بهنظرمیرسد
درمجم���وعآموزهه���ایدینیب���اتأثیرگ���ذاریدربرخیحیطههایمه���م،موجباثرگ���ذاریمثبتدر
گفتوگویزوجین،یعنیدرصورتیکه رضایتمندیزناش���وییش���دهاس���ت:اول،نوعارتباطتعاملو
زنوش���وهرارتباطمؤثریدرتعاملباهمداشتهباشند،میتواننددربسیاریاززمینههاباهمفکری
کهس���خنشبد ب���هتفاه���مونتایجخوش���نودکنندهایبرس���ند،چنانکهامامعل���ی؟ع؟فرمودند:»هر
باش���د،به���رۀبدب���رد«(تمیمیآم���دی،1410ق،ج10،ص188).دوم،پذیرشای���ننکتهکههریک
کمال اززوجینبهتنهاییناقصبودهوباهمفکریواس���تفادهازداش���تههایهمدیگرمیتوانندراه
گردند،امادرصورتیک���ههریکاززوجین رادرپیشگرفت���هوب���هرضایتمندیاززندگیمش���ترکنائل
کیدداش���تهباشند،بستریبرایهمفکری،رش���دویکپارچگیدرزندگیمشترک برافکارخودش���انتأ
کهوجودمشکالت، نخواهدماند.سوم،زوجیندرسایهعملبهدستوراتدینیبهاینباوررسیدند
بخش���یطبیعیاززندگیمش���ترکاستووظیفۀزوجین،برخوردمس���ئلهمداربامشکالتاستواین
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کهزوجیندرمواقعبهوجودآمدنتعارضات،بدوناینکهدنبالمقصرباشند، مؤلفهموجبمیشود
انرژیووقتخودراصرفحلمس���ائلبهوجودآمده،بکنندوبامش���کالتزندگیمسئلهمداربرخورد
کنن���دنههیجانمدار.چه���ارم،دانشافزای���یومهارتافزاییزوجینبامحوریتآموزههایاس���المی
گش���ودگیبهتجربهشدهاس���ت.پنجم،دراین وروانش���ناختی،موجبشکس���تهش���دنخودبینیو
پژوه���ش،موردتوجهق���راردادنتفاوتهایفرهنگیواس���تفادهازمتوندین���ی،اثرگذاریآموزشرا
کهسازگاری کردهاست.تحقیقاتانجامگرفتهدردنیادربارۀرضایتزناشویینشانمیدهد بیش���تر
گ���ونب���ایکدیگرمتف���اوتمیباش���د(کام���و19911،نقلاز: گونا ورضای���تزناش���وییدرفرهنگه���ای
ابراهیم���ی،1387).شش���م،س���اختنزندگیمطابقبارضای���تزوجینازاهدافروزه���ایاولزندگی
مش���ترکمیباش���د،اماباگذش���تزمانم���وردغفلتواقعمیش���ود.بنابراین،مداخلهب���اازبینبردن

ببرد. غفلتتوانستهاستسطحرضایتمندیراباال
درتفس���یروتبیی���ننتای���جپژوهشکهبهبررس���یاث���ربرنامۀآموزش���یبرافزایشرضایتزناش���ویی
گ���روهدرپیشآزمونوعدم میپ���ردازد،ب���اتوجهبههمگون���یواریانسهاوبراب���ریمیانگینهایدو
گروه گروهوافزایشچش���مگیرمیانگینپسآزمون تف���اوتمعناداربینمیانگینهایپیشآزموندو
کنترل،تفاوتمعن���ادارمیانمیانگینپیشآزمون گروه آزمایشوع���دمافزایشمیانگینپسآزمون
گروهآزمای���شدرپسآزمونافزایش ک���همیانگین گرفت گروهآزمای���شمیتواننتیجه وپسآزم���ون
قابلتوجهیداشتهاستواینمسئلهدرمیانگینگروهکنترلاتفاقنیفتادهاست.پسگروهآزمایش
ب���اافزای���شقابلمالحظهمیانگین،ازرضایتزناش���وییباالت���ریبرخورداراس���ت.بنابراین،میتوان
نتیجهگرفتکهبس���تۀآموزش���یاس���المی_روانشناختیدرافزایشرضایتزناش���وییمؤثربودهوبه

سؤالپژوهشپاسخمثبتدادهمیشود.
همانطورکهدرمقدمهاش���ارهش���د،یکیازنظریههایمطرحش���دهدربارۀافزایشرضایتمندیدر
زندگیمشترک،مهارتآموزیبرایزوجینمیباشدوعماًلبسیاریازنارضایتیها،ریشهدربیمهارتی
کهبا زنوش���وهردارن���د.بنابرای���ن،دراینبرنامۀآموزش���ی،محققب���هدنبالطراحیم���واردیبوده
آم���وزشآنه���ابهزوجین،بتوانایننارضایتیوضعفرااصالحکردهوبهزوجینکمککندتابتوانند
بهسطحباالتریازرضایتمندیدستیابند.اینبستۀآموزشیبامداخلهوایجادتغییردرمؤلفههای
ارتباطیزوجینتوانستهاستدررضایتزناشوییبینزوجینتغییراتمثبتیایجادکندودرنهایت،
بهس���ؤالپژوهشپاس���خمثبتدهد.بنابراین،درمجموعباآموزشمؤلفههایارتباطیس���عیش���د
درس���همس���ئلهتغییراتاساس���یبهوجودآی���د.اول،کیفیتارتباطوپذیرشای���ننکتهکههریکاز
کمالرا زوجینبهتنهاییناقصبودهوباهمفکریواس���تفادهازداش���تههایهمدیگرمیتوانندراه
گردند،ام���ادرصورتیکههریکاززوجینبر گرفتهوبهرضایتمندیاززندگیمش���ترکنائل درپی���ش

1.kæˈmu
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کامیجایگزینرضایتمندیهاخواهدش���د.نکتۀدوم، افکارخودتعصبداش���تهباش���ند،تنشهاونا
زوجینبهاینباوررسیدندکهوجودتعارضاتارتباطیدرزندگیمشترکبهدلیلتفاوتهایبنیادی
ک���هبینزوجی���ندرابعادمختلفوجوددارد،بخش���یطبیع���یاززندگیاس���ت.بنابراین،گفتوگوی
کهزوجینبدوناینکهدنبال ماهرانهوبرخوردمسئلهمدارباتعارضاتبهوجودآمدهموجبمیشود
مقصرباش���ند،انرژیخودراصرفحلمس���ائلبهوجودآمدهبکنندوبرخوردمس���ئلهمداربامشکالت
زندگیداش���تهباش���ند.دوم،دانشافزای���یومهارتافزاییزوجی���نبامحوریتآموزههایاس���المیو
روانش���ناختیموجبش���د،خألناش���یازدانشومهارتالزمدرزندگیمش���ترکجبرانشودوطبیعتًا
ک���هازاینناحیهسیس���تمخانوادهراتهدیدمیکردهازمیانبرداش���تهش���ود.س���وماینکه، مش���کالتی
زوجینباتوافقدرعملبهتوصیههاوتمرینها،خودبینیوتعصبخودراشکستهوبهطورطبیعی
کهبرخاستهازآموزههایدینیاست،پیدا درزندگیمشترک،گشودگیخاصیبهتجربهدانشجدید
کهنش���اندهندۀرابطۀجدیبینمهارتآموزیو کردند.درنهایت،باتوجهبهنتایجبهدس���تآمده
رضایتمندیزناش���وییاس���ت،بایدگفتاینپژوهشنیزازجملهپژوهشهاییاس���تکهنظریهتأثیر
آم���وزشمهارته���ایارتباطیمبتنیبرآموزههایاس���المیبرافزایشرضایتزناش���وییراموردتأیید
قراردادهوتوانس���تهاس���تازآموزشمهارتهایارتباطیبرافزایشرضایتزناش���وییاس���تفادهکند.
همچنین،بهنظرمیرس���دبرخیازشرکتکنندگاندردورۀآموزشی،علیرغماینکهبهبعضیازابعاد
گذشتزمانازایناطالعاتغافلشدهاند.بنابراین،مداخلهبا دانشیجلساتواقفبودهاند،امابا

ببرد. ازبینبردنغفلتتوانستهاستسطحرضایتمندیراباال
همچنین،یافتههایاینپژوهشنشانمیدهدکهآموزشمهارتهایارتباطیبهصورتگروهی
مبتنیبرآموزههایاس���المی،عاملمدیریترابطهرابهطورمعناداریافزایشمیدهد.اینیافتهبه
کهبعدازمداخلهزوجیندرروابطکالمیوغیرکالمیبهطورسالمتریعملمیکنند اینمعنیاس���ت
وتعاملآنهاکمتربهسوءتفاهممنجرمیشودومیتوانندبرموانعارتباطیفایقآیند.اینپژوهش،با
گرفتهاست،همخوانیدارد.بررسیهایانجامشدهدرزمینۀ نتایجمطالعاتیکهپیشازاینصورت
رابطۀبینعاملمدیریترابطهورضایتمندیزناش���ویی(جعفرنژادوهمکاران،1388)نشاندادند
کهبینعملکردبهتردرمدیریتروابطورضایتمندیزناشویی،رابطۀمعناداریوجوددارد.برقراری
وحفظارتباطزناشوییسالمورضایتبخششرایطیدارد.فراهمشدنفضایصمیمیبینزوجین،
مثبتاندیشی،مس���اوات،انعطافپذیری،مسئولیت،عالموعاملبودن،تعهد،وفاداری،انصافو
حلمسالمتآمیزمسائلوماننداینهابخشیازویژگیهایارتباطسالمومؤثردرخانوادهمیباشدکه
الزمۀتحکیمروابطزناش���وییودرنتیجه،داش���تنزندگیرضایتمندانهمیباشند.آموزههایدینیاز
یکسوبهطورایجابی،شرایطخاصیرابرایارتباطکالمیوغیرکالمیمطرحمیکندوازسویدیگر،
بهطورس���لبیزمینهرابرایبرداش���تهش���دنموانعارتباطیبینزوجینفراهممیکند.رعایتاحترام
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گفتار،ابرازمحبت،توجهبهتفاوتهایزنومرد،قدردانیوتش���کر،نرم کرامتانس���انی،ادبدر و
س���خنگفتنو...توصیههاییاستکهدیناس���الماززوجینخواستهاست.عالوهبراین،آموزههای
گوییو...منع دین���یازبرخیرفتارهامث���لبدزبانی،دروغ،دورویی،افت���را،تهمت،بدگمانی،ناس���زا
فرمودهاس���ت.تحکیمپیمانزناشوییازطریقمقدمداشتنمصلحتونیازهایدیگریبرمنافعو
نیازهایخود،مس���تلزمبرقراریارتباطمؤثراست.دانس���تننیازهایدیگری،فقطازطریقبرقراری

گفتوگواست. کجفهمیهادرازدواج، ارتباطحاصلمیشود.اولینابزاربرایبهحداقلرساندن
کهآم���وزشمهارتهایارتباط���یمبتنیبر همچنی���ن،یافتهه���ایاینپژوه���شبیانگرآناس���ت
آموزههایاس���المی،بهطورمعناداریموجبافزایشتفاهمزوجیندرمس���ائلمذهبیمیشود.این
بدانمعنااستکهبعدازمداخله،زوجینتفاهمبیشتریدرمسائلمذهبیباهمداشتهاندوهمدیگر
کهپیشازاین رادرانج���امعب���اداتهمراهیمیکنند.یافتهه���ایاینپژوهش،بانتایجمطالعات���ی
ص���ورتگرفتههمخوانیدارد.روانشناس���انبزرگازجملهاریکس���ونوآلپورتب���هنقشتأثیرمثبت
کش���ور، گروهیازمحققاندرخارجاز تفاهممذهبیدرزندگیافرادپرداختهوآنرامعناداریافتهاند.
رابطۀبینرضایتمندیازازدواجومذهبیبودنزنوشوهرراموردبررسیقراردادهاند.اینتحقیقات
کهبینتفاه���ممذهبیورضایتمندیازازدواج،رابط���هایمثبتوجوددارد(غباری، نش���اندادهاند
1381).بهعقیدۀلوگال(1995)،درزندگیزناشوییناباوریهایدینییکیازطرفین،دشواریهای
فراوانیبرایآنهاایجادمیکندوموجبایجادمجادلههایدائمیمیگردد(نقلاز:احمدی،1383،
کهباپیش���رفتزندگیزناش���ویی،ع���دمهماهنگیوهمفک���ری،افزایش ص43).جالباینجاس���ت
مییابد.تحقیقاتس���ولیوان1(2001)نش���اندادکهوجودنگرشمذهبیمش���ترکباسطوحتعهدات
زناشوییوتمایلبهجستوجویکمکبرایحلتعارضدربینزوجینمذهبی،رابطۀمثبتدارد.
کهمذهبیبودن،فرایندانطباقالزمرابرای تحقیقاتس���نیگر2(1982)،برروی208زوجنشانداد
س���ازگاریزناش���وییتس���هیلمیکندوقویترینوپایدارترینپیشبینیکنندۀسازگاریزناشوییبود
کهزوجیندر (نقلاز:تبریزی،1383).ازس���ویدیگر،باالرفتنتواناییحلمسائل،موجبمیشود
رفعتعارضاتمذهبی،اس���یرهیجاناتمنفینش���دهوباتنشهایبهوجودآمده،مسئلهمداربرخورد
کنند.تفاهمدرمس���ائلمذهبیدرزندگیزناش���ویی،موجبمیش���ودزوجینبهجایتعصببرافکار
خود،اندیشههایمذهبیرامحورقراردهندوبههمیندلیل،جروبحثهایبیهودهدربینزوجین

کنارهملذتمیبرند. کردندر بهحداقلرسیدهواززندگی
گروهی یافتههایاینپژوهشهمچناننش���انمیدهد،آموزشمهارته���ایارتباطیبهصورت
مبتنیبرآموزههایاسالمی،توانزوجینرادرعاملحلتعارضرابهطورمعناداریافزایشمیدهد.

1.Sullivan
2.Sniger
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اینیافتهباپژوهشهایانجامشده،همخوانمیباشد.حسینی(1383)درپژوهشخود،برتأثیر
کهوجودتعارضدرهمۀ کردهاند.دانش(1389)،بیانداشته کید حلمس���ئلهدرزندگیزناشوییتأ
کهتواناییحلمس���ئله خانوادهه���ابخصوصزوجهایجوان،یکپدیدهطبیعیاس���ت؛امازوجینی
کردهوبهتصمیمگیریدرس���ت وتعارضرابلدباش���ند،میتواننداختالفس���لیقهها،دیدگاههاراحل
اختالفوتعارضزمانیصورتمیگیردکهزنیاشوهرویاهردو،ازایفایمسئولیتها برسند.معمواًل
ووظای���فهمس���ریخ���ودداریکرده،یاآنرابهنحواحس���نانجامنمیدهند(کلین���ی،1365،ج3،
کنن���د(تمیمیآمدی،1366). ص496)،ی���ااینک���هبخواهندبازورحرفش���انراب���ههمدیگرتحمیل
کهدرموردهردوزوج، کریمازترکوظایفهمس���ریباعنوان»نش���وز«(نس���اء:34)یادمیکند قرآن
صادقاس���ت.عالوهبرای���ن،آموزههایدینیبرایرفعتع���ارضاززندگیزناش���وییراهکارهاییارائه
میدهندکهدرصورتبهوجودآمدنتعارضاتزنوشوهرمیتوانندباعملبهاینراهکارها،بهطور
کنند.درمنابعاسالمیبرای اندیش���مندانهبدوناینکهاسیرهیجاناتمنفیبشوند،اختالفاتراحل
کهوعظونصیحتاولینراهکار گامبهگاممس���ائلمیباشد کیدرویحل حلتعارضواختالفات،تأ
گرفتنازافرادقابلاطمینانو کمک برایحلمس���ئلهاس���ت.راهکاربعدیبرایاختالفوتعارض،
کیدبرخودکارآمدیزوجینمیباشد؛یعنیتازمانی خردمندبرایحلمش���کلاست.دراینروش،تأ
کهزوجینقادربهحلتعارضهس���تندبرایحلتعارضازدیگ���رانکمکنمیگیرند،امادرصورتیکه
ک���ردنوعداوت)بینزنوش���وهر گرفتکهباعث»ش���قاق«(قهر اخت���الفوتع���ارضب���هحدیب���اال
گاهمسائلخانوادهآنقدر ش���د،دخالتدیگرانبرایاصالحبینآنهاضروریمینماید(نساء:35).
کنندیاخودزنوشوهرنمیخواهند کهاطرافیاننمیتوانندبهزوجینکمک پیچیدهومشکلاست
اختالفه���ایخ���ودراباآنه���ادرمیانبگذارند،دراینگون���همواردرجوعبهفردمتخصصواس���تفاده
ازمش���اوره(حرعامل���ی،1412ق،ج12،ص39)میتوان���دمؤث���رباش���د.ع���الوهب���رراهکارهایفوق،
چشمپوش���ییکیدیگرازراهکارهایدیناس���الماس���تکهزنوش���وهرمیتوانندبابهکاربردنآناز
کماهمیتدادوبیداد کهبخواهندبرایهرمسئلۀ کنند.زنوشوهری بروزاختالفوتعارضدوری

کنند،قطعًااززندگیخودلذتنخواهندبرد(تمیمیآمدی،1366). راهانداختهوآنرابزرگ
گروهیمبتنیبر کهآموزشمهارتهایارتباطیبهصورت یافتههایاینپژوهشنش���انمیدهد
آموزهه���ایاس���المی،عملکردزوجینرادرعام���لمدیریتمالی،بهطورمعناداریافزایشدادهاس���ت.
بیش���تربررس���یهایانجامش���دهدراینزمینه،نش���اندادندکهبی���نعملکردبهت���ردرمدیریتمالیو
رضایتمندیزناش���وییرابط���ۀمعناداریوجوددارد(جعفرنژادوهمکاران،1388).دردیگربررس���یها
ترم���ن(1938)،وابس���تگیش���دیدزنوش���وهرازنظراقتص���ادیب���هخویش���اوندانراازعواملکاهش
رضایتزناش���وییمیداند(نقلاز:س���لیمانیان،1373).همچنین،توافقدرامورمالیموجبکاهش
س���طحرفت���ارخصومتآمیزدرم���ردانوصمیمیتوروابطزناش���وییلذتمندوپایداردرزنانمیش���ود.
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درآموزهه���ایدی���نمبیناس���الم،هرچندخداون���دروزیراتضمینکرده،امااینتضمینبرایکس���ی
اس���تکهدرپیآنباش���دوبرایرس���یدنبهروزیُمقدرالهیبرنامهریزیوتالشالزمراداش���تهباشد.
بنابراین،امامعلی؟ع؟میفرمایند:»روزیراطلبکنید؛زیرابرایطلبکنندۀآن،تضمینشدهاست«
(مفی���د،1370،ج1،ص303).گفتوگ���ویمؤثردربارۀبرنامهریزی،هدفگ���ذاریوالگویمدیریت
مالیوکس���بدرآمددرخانوادهموجبروش���نش���دناهدافوتالشدوس���ویهبرایرسیدنبهاهداف
کردهودرعمل مالیمیش���ودوازس���ویدیگر،زوجیندرقبالاینمس���ئلۀمهماحس���اسمس���ئولیت
بهبرنامۀمش���ترکمالی،تفاهمبیش���تریپیدامیکنند،ودرنتیجهباالرفتنرضایتمندیزناش���وییرا
کهزوجینراقادر درپیخواهندداش���ت.مهارتحلتعارضیکیازمؤلفههایبس���تۀآموزش���یاس���ت
میسازد،مسائلمالیبهوجودآمدهدرزندگیمشترکرابادرنظرگرفتناصولحلتعارض،بهصورت
مس���ئلهمدارحلوفصلنمایند.اصولمرب���وطبهگفتوگووابرازوجود،زوجینراقادرمیس���ازدبدون
انفعالوپرخاشگریدربارۀاولویتهاومسائلمالیباهمگفتوگوکردهوگرفتارموانعارتباطینشوند.
کهآم���وزشمهارتهایارتباط���یبهصورت همچنی���ن،یافتهه���ایاینپژوهشنش���انمیده���د
گروه���یمبتن���یب���رآموزههایاس���المی،مدیری���تروابطجنس���یزوجی���نرابهطورمعن���اداریتقویت
ک���همؤلفههاییچ���ونرضایتازمیزانعش���قوعالقه، میکن���د.پژوه���شرایان(1981)،نش���انداد
دوس���تیها،ارضایجنس���ی،زمانصرفشدهدرخانهبابچهها،کمکبههمسردرخانه،نوعرابطه
ع،1394). بادوس���تانوبستگانهمس���ررابهعنوانعواملمهمرضایتمندیمحس���وبمیکند(زار
کهعوامل همچنی���نموس���وی(1374)دربررس���یعواملمؤث���ربررضایتمندیزناش���ویینش���انداد
اقتصادی،مذهبی،آدابوس���نناجتماعی،ارضایعاطفی،ارضایجنس���یوتفاهمفکریمیتواند
بهرضایتمندیزناش���وییبینجامد.ابراهیمی(1387)درپژوهش���یاس���المی،بهصورتکلیآموزش
آموزههایاس���المیراعاملمؤثریدربهینهش���دنزندگیمشترکدانستهاست.ازمهمترینمسائلی
که ک���هب���ررضایتیاعدمرضای���تزوجیناززندگیزناش���وییتأثیردارد،روابطجنس���یاس���ت.ازآنجا
آموزههایدینیمطابقطبیعتانس���اناس���ت(روم:30)بههمهنیازهایجسمانیوروانیانسانها
گرفتهودربس���یاریازآیاتقرآننکاتیدربارۀ کیدقرار توجهدارد.دراینمیان،نیازجنس���یموردتأ
آنبیانش���دهاس���ت.دوس���تداش���تنوروابطجنس���یوزینتآنبرایزندگیدرقرآنتصریحش���ده
گرفتهاست کیدقرار (آلعمران:14)وحتیتوجهانبیاءبهدوستداشتنزنانوروابطجنسیموردتأ
(کلینی،1365،ج5،ص320).روابطجنسیازمنظردینیمهمترینمنبعلذتجوییانسانهمدر
کیدبراصلبرقراریرابطه،توصیههایی دنیاوهمدرآخرتمیباشد.درآموزههایدینیافزونبرتأ

نیزبرایلذتبخشترشدناینرابطهبهزنوشوهرهاارائهشدهاست.
گروهیمبتنی کهآموزشمهارتهایارتباطیب���هصورت یافتهه���ایاینپژوهشنش���انمیدهد
ب���رآموزههایاس���المی،عام���لمدیریتزوجیندراوق���اتفراغترابهطورمعن���اداریتقویتمیکند.
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درمناب���عمختل���فتوانمن���دیدرمدیریتاوقاتفراغ���تراازعواملمؤثربررضایتمندیزناش���وییرا
برش���مردهاند(س���یلیمن،2001؛وینچوهمکاران،نقلاز:عام���ری،1381،ص103؛احمدی،1383؛
احم���دیوآش���تیانی،1384؛یان���گپ���ارک2000،نق���لاز:جوالی���ی،1383).وقت���یزنوش���وهردر
کمتریرابرای کارهایمنزلدرگیرمیش���وند،وقت گرفتاریه���اازقبیلمراقب���تازفرزندانیاانجام
باه���مبودنص���رفمیکنندودرنتیجه،ب���رمیزانرضایتاززندگیزناش���وییتأثی���رمیگذارد.وجود
کنارهمبودنبرایزندگیزناش���وییضروریاست.آموزههایدینی تفریحواوقاتیبرایس���رگرمیو
گذاشتن نهتنهااس���تفادهازتفریحهاولذتهایحاللرانفینکرده،بلکهفردمؤمنراهمبرایوقت
گفتوگویمؤثردرب���ارۀبرنامهریزی،هدفگ���ذاریومدیریتتفریحو کردهاس���ت. ب���رایآنترغیب
اوقاتفراغتدرخانوادهموجبروشنشدناهدافوتالشدوسویهبرایرسیدنبهتفریحاتسالم
ومدیریتاوقاتفراغتمیش���ود.ازسویدیگر،زوجیندرقبالاینمسئلۀمهماحساسمسئولیت
کردهودرعملبهبرنامۀمش���ترکتفریحیومدیریتیاوقاتفراغت،تفاهمبیش���تریپیدامیکنندو
رفتنرضایتمندیزناش���وییرابهدنبالخواهندداش���ت.مه���ارتحلتعارضیکیاز درنتیج���ه،باال
کهزوجینراقادرمیسازدمس���ائلبهوجودآمدهدرموردتفریحات مؤلفههایبس���تۀآموزش���یاس���ت
گرفتناص���ولحلتعارض،بهصورت س���المومدیریتاوق���اتفراغتدرزندگیمش���ترکرابادرنظر
گفتوگووابرازوجود،زوجینراقادرمیس���ازدبدون مس���ئلهمدارحلوفصلنمایند.اصولمربوطبه
گفتوگو انفعالوپرخاش���گریدرمورداولویتهاومس���ائلمدیریتیتفریحاتواوقاتفراغتباهم

گرفتارموانعارتباطینشوند. کردهو
یافتهه���ایاینپژوهشنش���انمیدهدکهآم���وزشمهارتهایارتباطیبهص���ورتگروهیمبتنی
برآموزههایاس���المی،هماهنگیزوجینرادرمس���ائلشخصیتیبهطورمعناداریافزایشدادهاست.
جعفرنژادوهمکاران(1388)،نش���اندادندکهبینعاملمس���ائلشخصیتیورضایتمندیزناشویی
رابطۀمعناداریوجوددارد.ازمؤلفههایمهمدررضایتمندیزناش���ویی،مس���ائلوصفاتشخصیتی
زوجیناست.درآموزههایدینیصفاتیچونحسنخلق،حسنظن،سخاوت،عفوبهعنوانصفات
برترانس���انهابهحس���ابآمدهوازس���ویدیگر،س���وءخلق،س���وءظن،بخل،حقد،س���رزنش،غضب
ومالم���تبهعنوانصفاترذیلهمطرحش���دهاس���ت.وجودی���اعدموجوداینصفاتتأثیربس���زاییدر
رضایتمن���دیاززندگیزناش���وییزوجی���ندارد.درتعالیمدینیبهصورتگس���تردهازاهمیتوترغیب
گرامیاسالم؟ص؟میفرمایند:»هیچچیزبهاندازۀ افرادبهحسنخلقسخنبهمیانآمدهاست.پیامبر
حسنخلقدرمیزاناعمالبندهدرروزقیامتسنگینینمیکند«(کلینی،1365،ج2،ص99).یکی
دیگرازصفاتش���خصیتیکهدررضایتمندیزناش���وییمؤثراست،حسنظن(گمانخوش)است.در
تعالیمدینیواردشدهاستکهحرمتمؤمنباالترازحرمتخانۀخداستوایناحترامایجابمیکند
کهبهمؤمنینبادیدمثبتنگریس���تهوحسنخلقداش���تهباشیم(ابنابیالحدید،1404ق،ج8،ص
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کهزندگیزناش���وییرابامش���کلمواجهمیکند،غضبوپرخاش���گریاس���ت. 278).یکیازمواردی
غض���ب،ایمانرافاس���دمیکند(کلین���ی،1365،ج2،ص302)وآدمیراب���هخفتوخواریرهنمون
کهبهرضایتمندیزناش���وییآس���یبمیرس���اند،حقد میکن���د(تمیمیآمدی،1366).ازصفاتدیگر
کینهتوزنههمراهوبرادریبرایخودخواهدداشتونهکسیبهاومحبتومودت (کینه)است.فرد

کرد(مبهماست)،چنینکسیدرونشآشوبواندوهاشمضاعفمیباشد(همان). خواهد
درجایج���ایبس���تۀآموزش���یبهبرخوردهمدالن���هباتفاوتهایبی���نزوجینورعای���تاحترامدر
کیدش���دهاس���تواینامر،زوجینرادرمس���یراخالقنیکووفضایلرفتاریقرارمیدهد. تعامالتتأ
ازس���ویدیگر،درتقویتارتباطبینفردی،حس���نظنباازبینبردنسوءبرداش���تهاراهرابربرخی
ازرذائلاخالقیبس���تهومس���یرزندگیدرجهترضایتمندیبیشترهموارمیسازد.درتمریناتمطرح
کهدربلندمدتتقویت کیدب���وده کردنبهنکاتمثبترفتاریموردتأ ش���دهدرطیجلس���ات،توجه
کیدخاصیب���ردوریازتعصبوتجربه ویژگیه���ایمثبتش���خصیتیرادربردارد.ازس���ویدیگر،تأ
ک���هبرخاس���تهازآموزههایدینیاس���ت،وجوددارد.براس���اس گاهان���هرفتاره���اوروشه���ایجدید آ
ک���ردنرفتارهایمثبتبهخ���ودموجباص���الحبعضیازرگههایش���خصیتی آموزهه���ایدین���یالق���ا
مثلناپایداریهیجانیمیش���ود؛ودرنتیجه،زوجینباتقویتقدرتخویش���تنداریدرخودس���طح
کهاینامرباتجربهوتمرینبیش���ترواس���تمراربرآن،اثراتمثبت رضامندیباالییراتجربهمیکنند

مضاعفیرادرزندگیمشترکخواهدداشت.
گروهیمبتنی کهآموزشمهارتهایارتباطیب���هصورت یافتهه���ایاینپژوهشنش���انمیدهد
ب���رآموزهه���ایاس���المی،هماهنگیزوجیندرعام���لخانوادهودوس���تانرابهطورمعن���اداریافزایش
کنشهمس���رانوهماهنگیزوجی���ندربارۀرفتوآمدبا دادهاس���ت.معنیاینیافته،بهبودنگرش،
کریمدرآی���اتمختلفی(بقره:83و177؛نحل:90؛اس���راء:26؛روم: اق���واموفامیلمیباش���د.قرآن
28؛نس���اء:1).مؤمنینرابهصلۀارحامتش���ویقوترغیبوازقطعرحمبازداش���تهاس���ت.باتوجهبه
توصیههای���یکهدردیناس���المدربارۀآثارمثبتصلۀارحاموآث���ارمنفیترکصلۀارحاموجودداردو
کیفیتروابط کردنبهسفارش���اتدی���ندراینموردبه ارتب���اطتکوینیاعمالبانتایجاعمال،عمل
فامیل���یمیانجام���د.درس���ایهتعلیماتدینی،زوجینب���احفظعزتخودوش���ریکزندگی،علیرغم
احت���رامبهاطرافی���ان،بهطورجرأتمندانهای،ب���ادخالتهایاطرافیانمقابل���همیکنند.باتوجهبه
اصلعیبپوشی،زوجیندرغیابهمسربهحمایتازایشانمیپردازندواینامر،موجبتحکیمو

رضایتمندیبیشترزندگیمیشود.
گروهیمبتنیبر کهآموزشمهارتهایارتباطیبهصورت یافتههایاینپژوهشنشانمیدهد
آموزههایاس���المی،توانزوجیندرعاملفرزندپروریرابهطورمعناداریافزایشدادهاس���ت.معنی
ای���نیافت���ه،نگرشوکنشهماهن���گزوجیندرفرزندپروریمیباش���د.برخیازمطالعاتپیش���ین،
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گرفتهاس���ت،امانتایج تأییدکنندۀاینیافتهمیباش���د.هرچندتحقیقاتمختلفیدراینبارهانجام
که بهدس���تآمدهازای���نتحقیقاتیکس���اننمیباش���د.نتایجتحقیقفلدم���ن1(1963)،نش���انداد
کهب���هدورۀپدرومادریانتقالیافتهاند،نس���بتبهدورۀ لذایذوخش���نودیاززندگی،درهمس���رانی
کاهشیافتهاست(بهنقلاز:سیف،1367).چستر2(1982)،دربررسیهای زندگیزناش���وییقبلی
ک���هروابطمتقابل خود،تصویرمربوطبهفرزندومس���ئلۀزناش���وییرای���کتصویرپیچیدهمیپندارد
کاماًلمش���خصنیس���تندواینکهآیافرزندانمیتوانندمش���کالتمربوطبهنابسامانیهایزناشوییرا
تعلقجس���میوعاطفیبهکودکمس���تلزمتغییردر پدی���دآورن���د،درپردهایازابهامقراردارد.معمواًل
الگوهایمراودهایزنوشوهراست.درسازمانخانوادهیکرشتهاززیرمنظومههاییبانقشهایی
متفاوتبرایوالدینوفرزندانظاهرمیش���ود(مینوچین19743؛بهنقلاز:ثنائی،1379،ص48)
کهایندورهنیزمس���تلزمتبادلنظروتوافقزنوش���وهربرسرمس���ائلیاززندگیخواهدبود.بههمین
دلی���ل،وقتیکودکمتولدمیش���ود،نقشهایتازهایظاهرمیش���وند،عملکردزنوش���وهریبرای
پاسخگوییبهوظایفپدریومادریتغییرمیکندوبهطورکلی،سیستممتناسببااینتغییر،ازیک
سیستمدوتاییبهیکسیستمسهتایییابیشترتغییرمیکند.ازسویدیگر،فرزندپروریبرایرشد
فردوتحکیمسیس���تمخانوادهفرصتهایزیادیایجادمیکندودرعینحال،زمینۀمش���اجرههای
کش���مکشهایحلنش���دۀزنوش���وهربهموضوعپرورش زیادیرافراهممیآورد.غالبًاتعارضاتو
نمیتوانندایفاینقشپدرومادریراازنقشزنوشوهری کودککشاندهمیشود،چونآنهامعمواًل
کنند.دراینپژوهش،آموزشارتباطس���الموس���ازندهبهزوجینوتوجهالزمبهسفارش���ات تفکیک
دی���نومح���ورقراردادنآنهاموجبش���دهاس���ت،زوجینبهس���ختیهایفرزندپ���روریمعنایالهی
کنند.ازس���ویدیگر،آم���وزشمهارتهاییمثلارتباط دادهوخ���ودراباش���رایطجدیدزندگیس���ازگار
کالمی،غیرکالمیوحلتعارض،همدلیوابرازوجودبهزوجین،آمادگیالزمبرایمقابلهمس���ئلهمدار
بامش���کالتبعدازبچهدارش���دنرامیدهدوزوجینبهترمیتوانندمشکالتبهوجودآمدهدرفضای
کنند.نکتۀمهمتراینکه،حضورهمزمانزوجیندرجلساتآموزشیوتمرین فرزندپروریرامدیریت
حلتع���ارضدرموضوعاتمختلفازجملهمس���ائلمربوطبهفرزندان،موج���بهماهنگیورضایت

بیشترزوجیندراینمقولهشدهاست.
گروهیمبتنی کهآموزشمهارتهایارتباطیب���هصورت یافتهه���ایاینپژوهشنش���انمیدهد
کارکردزوجیندرعاملنقشهایزناش���وییرابهط���ورمعناداریافزایشداده برآموزههایاس���المی،
کنش���یزوجیندرنقشهایمربوطبهخودمیباش���د. اس���ت.معنیاینیافته،هماهنگینگرش���یو
گرفت���ههمخوانیدارد.موس���وی(1374)،در ک���هپیشازاینصورت ای���نیافتهب���انتایجمطالعاتی
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کهعملزوجینبهوظایفخود،آدابوسنن بررس���یعواملمؤثربررضامندیزناش���ویینش���انداد
اجتماعی،ارضایعاطفی،ارضایجنس���یوتفاهمفکریمیتواندرضامندیزناش���وییرابهارمغان
آورد.نتای���جپژوهش���یبراتی(1375)،نش���اندادمؤلفههاییچونمیزانهمکاری،رابطۀجنس���ی،
کنشه���ایهیجان���ی،جلبحمایتفرزند،رابطۀخانوادگیباخویش���انهمس���رودوس���تان،عمل وا
بهوظایفونقشهایزناش���ویی،میتواندبیش���ترینتأثیررادررضایتمندیزناش���وییداشتهباشد.
دربینشاس���المی،انس���انهابهعنوانامانتهایخداوندتلقیمیش���وندوزنامانتیدردس���تمرد
تلقیمیش���ودوبعکس.اس���المبنایزندگیخانوادگیرابرحقوقیبادامنۀوس���یعوحاویظرافتها
کهدر کردهاس���توجهتتقس���یموظایفزوجینونوعمس���ئولیتهایی ونکتههایلطیفیاس���توار
قبالتش���کیلخانواده_برایحس���ناجرایآن_برایطرفینمطرحاسترابهطورواضحمشخصو
کردهاس���توبرایاینکهزندگیمشترکدرطریقتداوموبرخوردارازاستحکامباشد،دراین تقس���یم
کهازآنجملهمیتوانبهالقاءاندیش���هامانتداری،تنظیمروابط زمینهاقداماتورهنمودهاییدارد
براساسحقوق،توزیعوظایفزوجینوتعیینمسئولیترانامبرد(قائمی،1374،ص129).دراین
کیدبراصالحسبکگفتوگویزوجین،همدلی،حلتعارض،گوشدادنفعالو بس���تۀآموزشیباتأ
برخوردجرأتمندانه،موجبمیش���ودزوجینعالوهبرپذیرشنقشهایمربوطبهخود،مس���ائلبه
وجودآمدهراباگفتوگوحلنمودهوبهجایفرارازمشکالتمربوطبهنقشهایابرخوردپرخاشگرانه
بااینمقولهبهحلوفصلآنبپردازند؛وطبیعتًاباش���فافش���دنجایگاههرفرددرزندگیمش���ترک،

تعارضدرنقشهابهحداقلرسیدهورضایتمندیبیشتردرزندگیمشترکتجربهمیشود.
گرفتهاست.بنابراین،نتایج درنهایتاینکه،اینپژوهشفقطدرموردقشرتحصیلکردهصورت
آنرابهاقش���اردیگرنمیتوانتعمیمداد.ازاینرو،پیش���نهادمیش���وددرپژوهشهایبعدی،اقش���ار
گرفته گرددوهمچنیناینپژوهشدربارۀمتأهلینباسطحتحصیالتعالیصورت دیگرنیزبررسی
اس���ت.بنابرای���ن،نتایجآنرانمیت���وانبهمتأهلینمقاط���عدیگرتحصیلیتعمیمداد.لذاپیش���نهاد
کمس���وادومقاطعدیگرتحصیلیهماجراشود.مداخلهآموزشیاینپژوهش، میش���ودبررویاقشار
گرفتهاست. فقطدرس���طحخانوادههایبدوناختاللجدیزناش���وییوخانوادههایسالمصورت
بردنسطحرضایتمندیزناشوییدرزوجینمشکلدارقابلتعمیمنیست، بنابراین،نتایجبرایباال
گردد. کزمشاورهخانوادهنیزاجرا پیشنهادمیشوداینپژوهشبررویخانوادههایمشکلداردرمرا
کاهشآمار کهپیش���گیریبهترازدرماناس���ت،توصیهمیش���وددرجهت گرفتنایننکته بادرنظر
ط���القواختالف���اتزوجی���نوافزایشرضامندی،جلس���اتمهارتآم���وزیبرایافرادیکهدرش���رف

تشکیلزندگیمیباشندباالزامدستگاههایحامیخانواده،اجراشود.
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