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  چكيده
 ،روش ایـن پـژوهش   انجـام شـده اسـت.    ییت زناشـو یمیبر صم یاسالم درمانیزوجر یتأثشناسایی ن پژوهش با هدف یا

کننده به مراکـز  زوج مراجعه 20آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه این پـژوهش، آزمون و پستجربی از نوع پیشنیمه
زوج) جایگزین شدند.  10زوج) و کنترل ( 10صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (بوده که به 1388مشاوره اصفهان در سال 

 - ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، ارتباطی، فیزیکی، اجتماعیو صمیمیت  ی،اسالم رمانیدزوجنتایج نشان داد که 
بـر صـمیمیت زنـان و مـردان      یاسالم درمانیزوج). تأثیر >01/0Pشناختی) را افزایش داده است (تفریحی، مذهبی و روان

کشور  یو فرهنگ اسالم ،سواز یک یزناشوی يمندبا توجه به اهمیت روابط صمیمانه در احساس رضایت یکسان بوده است.
  تواند بسیار مفید واقع شود.یهاي جامع، اصیل و مطمئن دین اسالم به همسران مآموزش آموزه ،دیگر ياز سو

  .، صمیمیت زناشویییاسالم درمانیزوجهاي اسالمی، آموزهها: کلیدواژه

Ravanshenasi-va ـ  Din _____________________________________________ Vol.7. No.1, Spring, 2014   

۶۰    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  مقدمه
هـاي  بـط زناشـویی، یکـی از شـاخص    صمیمی نبودن همسران و احساس کمبود صـمیمیت در روا 

و » صـمیمیت «). مفهـوم  36، ص 1384هـالفورد،  ( شـود آشفتگی در روابط زناشویی محسوب مـی 
هـاي عمـده   کننـده بینینزدیکی از نظر بیشتر درمانگران، اساس چالش در روابط زناشویی و از پیش

میمیت در ازدواج ). صـ 22، ص 1384باشـد (کـرو و ریـدلی،    هاي زناشویی مـی موفقیت در درمان
طور مثبتـی بـا سـازگاري و    ارزش است؛ زیرا تعهد همسران به پایداري رابطه را افزایش داده و بهبا

صمیمیت به تعامل  هالفورد،الف). از نظر  1385رضایت زناشویی همراه است (اعتمادي و همکاران، 
کند. صمیمیت مد، اشاره میانجابین همسران، که به احساس نزدیکی، عشق و توجه در میان آنها می

اي داشته باشد. براي برخی افراد، صمیمیت بـه معنـاي   تواند مفهوم ویژهیک از همسران میبراي هر
باشد. برخی صمیمیت را داشـتن  کننده نسبت به طرف مقابل میداشتن احساسات صمیمی خودافشا

، ص 1384اننـد (هـالفورد،   دهاي مثبت مشترك و برخی صمیمیت را داشتن رابطۀ جنسی میتجربه
). نکتۀ مشترك در بیشتر روابط زناشویی آشفته این است که همسران نیازهاي صمیمیت یکدیگر 37

  ).22، ص 1384کنند (کرو و ریدلی، را برآورده نمی
کنند به یکدیگر نزدیـک  )، صمیمیت فرایندي است که در آن افراد تالش می1988( هات فیلدبه نظر 

)، 1987( اسـترنبرگ در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. را هایشان ا و تفاوتهشوند و شباهت
) 1987( اولسـون و  اسـچافر . شـود تعلق، نزدیکی و تماس میموجب داند که صمیمیت را احساساتی می
دانند که نتیجه افشاي مسـائل صـمیمانه و در میـان گذاشـتن تجـارب      اي میصمیمیت را فرایند و تجربه

صمیمیت یک نزدیکی، تشابه و روابـط شخصـی عاشـقانه یـا      ،)2001( باگاروزيمانه است. از نظر صمی
و  بینرهیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت، پذیرش، درك عمیق و همدلی با فرد دیگر است. 

عتقد ) م1989( اسچنایدر) معتقدند که تشابه یک مسئله مهم در حفظ روابط صمیمانه است. 1988( مورنن
 ویـن شـوند.  وسیله همسرشـان درك مـی  حس کنند به اتکند، کمک می ایشاناست که تشابه همسران به 

کند که پدیده اصلی آن خودافشایی، پاسخ امن عنوان یک تجربه و ارتباط ذهنی تعریف میصمیمیت را به
ملی چندبعـدي و  صمیمیت یک فرایند تعـا  ،)2001( باگاروزي. از نظر )1387اعتمادي، ( و همدلی است

 .1شـود.  بعـد در نظـر گرفتـه مـی     9ند. براي صـمیمیت  رهایی است که با یکدیگر ارتباط دالفهؤشامل م
. صـمیمیت  5. صمیمیت جنسـی؛  4. صمیمیت فکري؛ 3شناختی؛ صمیمیت روان - 2هیجانی؛  صمیمیت
. صمیمیت 9حی؛ تفری - . صمیمیت اجتماعی8شناختی؛ . صمیمیت زیبایی7. صمیمیت معنوي؛ 6جسمانی؛ 

  ).5، ص 1386در گذراندن وقت (رضازاده و پورنقاش تهرانی، 



  ۶۱ درماني اسالمي بر صميميت زناشوييبررسي تأثير زوج

و  اعتمـادي هاي انـدکی در ایـران انجـام شـده اسـت.      پژوهش ،در زمینه افزایش صمیمیت زناشویی
افـزایش صـمیمت    ) بـر Imago therapyبه شیـوه ایماگوتــراپی (  درمانیزوجهمکاران به بررسـی تأثیر 

میـزان   ،آموزشی مبتنی بـر نظریـه ایمـاگوتراپی    - که کاربرد فنون روانی نتایج نشان دادهمسران پرداختند. 
اعتمـادي و همکـاران،   ( و جسمی را افـزایش داده اسـت   ی، عقالنی، جنسیجانیصمیمیت و صمیمیت ه

رفتاري بر صمیمیت  - شناختی درمانیزوجاثربخشی  ،و همکاران در پژوهشی دیگر اعتمادي. الف) 1385
 ،رفتاري - با رویکرد شناختی درمانیزوج ۀی قرار دادند. گروه آزمایشی در ده جلسسرا مورد برر همسران

هاي حـل تعـارض   هاي رفتاري و مهارتهاي ارتباطی، مهارتهاي شناختی، مهارتشامل کسب مهارت
صمیمیت و میزان  ،رفتاري - هاي مبتنی بر نظریه شناختیشرکت کردند. نتایج نشان داد که کاربرد تکنیک

و  اعتمـادي  ب). 1385اعتمـادي و همکـاران،   ( صمیمیت عاطفی و جنسی همسران را افزایش داده است
هفت رویکرد مربوط به صمیمیت شامل مـدل چندبعـدي وارینـگ، مـدل      ،اي مروريهمکاران، در مقاله

مـدل   ،جسلسـن ، مدل تعاملی با گـاروزي، مـدل ترکیبـی    ویفنو  جانسون، مدل دلبستگی فارمنرشدي 
سازي و افزایش سپس یک مدل تلفیقی براي مفهوم ،را بررسی کرده والسترو مدل برابري  شارپتکاملی 

  .)1387اعتمادي، ( صمیمیت زناشویی معرفی کردند
 -آنچه مسلم است در فهم مشکالت خانوادگی و ارزیابی و حل آنها، توجه بـه بافـت فرهنگـی   

کـه  ايگونهاي برخوردار است، بهگیرد، از اهمیت ویژهیاجتماعی، که فرایند درمانی در آن صورت م
، ص 1379فـر،  تواند درمانگران را از نیل به اهداف نهایی خود بازدارد (ساالريتوجهی به آن میبی
هاسـت کـه در   ). ازآنجاکه فرهنگ اسالمی و رهنمودهاي اخالقی، اجتماعی و خانوادگی آن سـال 3

هـاي  هاي این دین آسمانی در درمـان ناسـازگاري  ست، توجه به آموزهدار اهاي ایرانی ریشهخانواده
رسد. چنانچه براساس هاي آموزشی در این زمینه، الزم و ضروري به نظر میزناشویی و تهیه برنامه

درصـد از مـردم تهـران داراي هویـت دینـی بسـیار نیرومنـد هسـتند          3/90نیز  آباديلطفپژوهش 
  ).1386فرد و همکاران، (خدایاري

در ایـران انجـام شـده     یهایدر روابط همسران نیز پژوهش یاسالم يهاثیر آموزشأت یدر زمینه بررس
در افزایش میـزان سـازگاري زناشـویی     راساعته تأثیر خودشناسی اسالمی  دو ۀجلس دهطی  دانشاست. 

داري سبب اور معنطبه ،که افزایش خودشناسی اسالمی نشان داداین پژوهش نتایج  مورد بررسی قرار داد.
در پژوهشـی بـه مقایسـه نظریـه      فـر سـاالري  .)1385(دانـش،   افزایش سازگاري زناشـویی شـده اسـت   

 - بـا روش توصـیفی   ،ایـن پـژوهش   و دیدگاه اسالم در مورد خانواده پرداخـت.  مینوچیندرمانی خانواده
 آوري شده است.جمعهاي آن با روش پژوهش تاریخی تاریخی براساس بررسی محتوا انجام شده و داده

۶۲    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

دیدگاه اسالم بیشتر بر باورهاي دینی و اصول اخالقی تأکید دارد و نقش این  ،براساس نتیجه این پژوهش
  ).3، ص 1379فر، داند (ساالريدو را در کارایی و تعالی خانواده بسیار مؤثر می

زناشـویی  در پژوهشـی بـه بررسـی رابطـه بـین تقیـدات مـذهبی و سـازگاري          ،و همکاران احمدي
 ،میزان سازگاري زناشویی در بین افرادي بـا تقیـدات مـذهبی بیشـتر     ،اند. بنابر نتایج این پژوهشپرداخته

همکـاران،   داري بیش از کسانی است که داراي تقیدات مـذهبی کمتـري هسـتند (احمـدي و    اطور معنبه
شناختی مبتنی بر قرآن و هاي روانبه بررسی تأثیر آموزش ،ايدر یک آموزش شش جلسه فقیهی). 1385

در چهـار   ،هـا حدیث و بررسی تأثیرات روانی و تربیتی آن در روابط همسران پرداخته است. این آموزش
هاي اخالقی و ارتباطی و هاي شناختی و نگرشی، مهارتهاي تشکیل زندگی مشترك، مهارتمحور انگیزه

ها بـر کـاهش تـنش بـین     که این آموزشدهد نشان می يمسائل جنسی ارائه شده است. نتایج پژوهش و
منـدي  رابطه نگرش مذهبی با رضایت ،و همکاران فردخدایاري). 1386همسران مؤثر بوده است (فقیهی، 

دهد که بین نگرش مذهبی و سازگاري زناشویی پژوهش نشان میاین اند. نتایج زناشویی را بررسی کرده
بـه بررسـی رابطـه بـین      ،نیکـویی و  سـیف ). 1386، همکـاران  و فـرد رابطه مثبت وجود دارد (خـدایاري 

 ،پژوهشاین بر نتایج  اند. بنامندي زناشویی پرداختهگیري دینی و عمل به باورهاي دینی و رضایتجهت
منـدي زناشـویی   رضـایت  گیري دینی درونی و عمل به باورهاي دینی بـا همبستگی معناداري بین جهت

داري وجود ندارد. امندي زناشویی همبستگی معنونی و رضایتگیري دینی بروجود دارد. ولی بین جهت
گیري دینی و عمل به باورهاي دینی تأثیر معنـاداري نداشـته اسـت (سـیف و     متغیر جنسیت نیز بر جهت

 ).1384، ییکوین
دهد که با توجـه  نشان می یشده در زمینه صمیمیت زناشویهاي پیشین انجامبررسی اجمالی پژوهش

طـور جـدي و   هنوز به ،هاي جامع، اصیل و مطمئن دین اسالمی کشور ما، استفاده از آموزهبه فرهنگ بوم
هاي آزمایشی هنوز مورد توجه خانواده درمانگران و پژوهشگران قـرار نگرفتـه   صورت طرحبخصوص به

. این رسدبا دیدگاه اسالمی امري مطلوب به نظر می ،رفتاري - هاي شناختیآموزش آموزه ،روایناست. از
ها و آموزش آنها به همسران، تأثیر آنها را بر صمیمیت آنان مورد بررسـی قـرار   با ارائه این آموزه ،پژوهش

دهد. صمیمیت زناشویی را افزایش می یاسالم درمانیزوج .1از:  نداین پژوهش عبارت فرضیه دودهد. می
  کسان است.یمردان بر صمیمیت زناشویی زنان و  یاسالم درمانیزوجثیر أمیزان ت .2

  پژوهش روش
آماري این  ۀجامعاست.  کنترل گروه آزمایش وبا  ،آزمونپس - آزمونپیش از نوع تجربیاین پژوهش نیمه



  ۶۳ درماني اسالمي بر صميميت زناشوييبررسي تأثير زوج

شـهر اصـفهان در سـال     ةاند که به دلیل مشکالت زناشویی به مراکز مشـاور کلیه همسرانی بوده پژوهش،
هاي مربوط به تشکیل جلسات آموزشی مـرتبط بـا   العیهابتدا اط ي،گیرنمونه ياند. برامراجعه کرده 1388

نام به عمل ر مراکز مرتبط نصب شده و از داوطلبان ثبتسایاین پژوهش در مراکز مشاوره شهر اصفهان و 
بـه   ،طور تصادفیزن و شوهر) داوطلب به شرکت در این کارگاه آموزشی، به 40زوج ( بیستآمد. سپس 

زوج در گروه کنترل جاي گرفتند.  دهزوج در گروه آزمایش و  دهشده و  دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم
جلسات آموزشی برگزار شد. داشتن حداقل تحصیالت ابتـدایی و حضـور هـر دو همسـر در      ،در نهایت

جـزء شـرایط خـروج از     ،پزشـکی هاي کارگاه الزامی بود. عدم اعتیاد و عدم مصرف داروهاي روانجلسه
هـا در دو گـروه   فته شد. پس از انتخاب نمونـه و گمـارش تصـادفی آزمـودنی    پژوهش در نظر گر ۀنمون

سـپس   ،ن دو گروه اجرا شـده یا آزمون درعنوان پیشصمیمیت زناشویی به نامهآزمایش و کنترل، پرسش
 نامهپرسش ،اسالمی اجرا شد. پس از اتمام این جلسات يهابراي زوجین گروه آزمایش جلسات آموزش

طور مجدد در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. تعداد جلسات آموزشی نه جلسه ی بهصمیمیت زناشوی
ن یـ ا یطـ  در ساعت تشکیل شـده اسـت.   دوبوده است. این جلسات هر هفته یک بار و هر بار به مدت 

  افت نکرد.یدر یچ آموزش و درمانیگروه کنترل ه ،مدت
). 102، ص 1385یی اولیا بوده است (اولیـا،  نامه صمیمیت زناشوابزار پژوهش، پرسش ؛ابزار پژوهش

نامه صمیمت زناشویی را در نه بعد صمیمت هیجانی سؤال دارد. سؤاالت این پرسش 87نامه، این پرسش
 8تفریحی ( - گزاره)، صمیمیت اجتماعی 6گزاره)، صمیمیت فیزیکی ( 8گزاره)، صمیمیت عقالنی ( 11(

گزاره)،  11شناختی (گزاره)، صمیمیت روان 9یمیت مذهبی (گزاره)، صم 11گزاره) و صمیمیت ارتباطی (
دهد. نمره هر فرد، از طریق گزاره) مورد بررسی قرار می 15گزاره) و صمیمیت کلی ( 8صمیمیت جنسی (

و » بـه نـدرت  «، »گاهی اوقات«، »همیشه«صورت ها بهدست آمده است. گزینه سؤالها بهجمع نمره گزاره
باالتر به معناي صمیمیت بیشتر است. در مطالعۀ مقدماتی، که بر روي سـی نفـر از    باشد. نمرةمی» هرگز«

منظور بررسی روایی، همزمان هاي دخترانۀ اصفهان انجام شده است، بهآموزان یکی از دبستانوالدین دانش
) اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج     1983( تامپسونو  واکرنامۀ صمیمیت زناشویی از مقیاس صمیمیت پرسش

است. بـراي تعیـین    91/0 تامپسونو  واکرنشان داده است که همبستگی بین نمرات این آزمون و مقیاس 
ساختار جلسـات  ضمنا باشد. می 98/0پایایی آزمون نیز از آلفاي کرونباخ استفاده شده است که میزان آن 

  به شرح زیر بوده است: یآموزش
  ؛گروه آشنایی گروه با یکدیگر و بیان اهداف و قواعد. 1
 ؛هاي زن و مردشناخت اهمیت و اهداف ازدواج از دیدگاه اسالم و حقوق و مسئولیت. 2

۶۴    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

 ؛آن ياحترام متقابل در روابط همسران از دیدگاه اسالم و نمودها. 3
 ؛آن يعفو و گذشت در روابط همسران از دیدگاه اسالم و نمودها. 4
 ؛آن ياه اسالم و نمودهابینی در روابط همسران از دیدگاندیشی و خوشمثبت. 5
 ؛آن يهاي کالمی و فیزیکی در روابط همسران از دیدگاه اسالم و نمودهاپرخاشگري. 6
 ؛آن يخودبرتربینی در روابط همسران از دیدگاه اسالم و نمودها. 7
 ی؛اسالم يهابهبود عملکرد جنسی همسران با آموزه. 8
 ي.گیرنتیجه و يبندجمع. 9

  پژوهش يهاافتهي
 1میت زناشویی همسران در جدول یآزمون نمرات صمآزمون و پسگین و انحراف معیار نمرات پیشمیان

  ارائه شده است.
  آزمونآزمون و پس: میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت زناشویی در پیش1جدول 

  آزمونپس  آزمونپیش  آزمون  
  انحراف معیار  میانگین  معیارانحراف   میانگین  شاخص آماري                  تیجنس  گروه

  آزمایش
  زن
  مرد

90/254  
80/260  

64/46  
83/25  

60/283  
20/294  

69/36  
20/26  

  کنترل
  زن
  مرد

50/244  
00/258  

12/34  
09/26  

60/242  
70/257  

20/24  
03/27  

  کل
  آزمایش
  کنترل

85/257  
250/251  

82/36  
36/30  

90/288  
15/250  

46/32  
20/32  

بین دو گروه و بررسـی فرضـیه اول پـژوهش، از تحلیـل کوواریـانس       براي تعیین معناداري تفاوت
  هـا بـراي ایـن تحلیـل بـا اسـتفاده از آزمـون لـوین        فرض تساوي واریانساستفاده شده است. پیش

  تأیید شد.
  : نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات صمیمیت همسران دو گروه2جدول 

  توان آماري  ثیرأمیزان ت (P)معناداري  F  نگین مجذوراتمیا  درجه آزادي  متغیرها
  1  /905  /001  96/332  65/38179  1  آزمونپیش

  1  /650  /001  93/69  774/7445  1  عضویت گروهی
  /145  /024  /365  /843  64/96  1  جنسیت 

  /073  /006  /651  /208  85/23  1تعامل عضویت گروهی و 



  ۶۵ درماني اسالمي بر صميميت زناشوييبررسي تأثير زوج

ها بر ماندة نمرات صمیمیت همسران آزمودنیمیانگین باقی دهد، بیننشان می 2چنانچه جدول 
رو، ). ازایـن >01/0Pحسب عضویت گروهی (دو گروه آزمایشی و کنترل) تفـاوت معنـادار اسـت (   

درمـانی اسـالمی بـر    درصد بوده است. بنـابراین، زوج  65شود. میزان این تأثیر فرضیه اول تأیید می
آزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته، آن را افزایش ها در پسیمیزان نمرات صمیمیت زناشویی آزمودن

داده است. توان برابر با یک، حاکی از دقت آماري بسیار باالي این آزمـون و کفایـت حجـم نمونـه     
درمانی اسـالمی  دار نبوده، بنابراین تأثیر زوجاست. همچنین تعامل عضویت گروهی و جنسیت معنا

آزمـون و  ن بـوده اسـت. میـانگین و انحـراف معیـار نمـرات پـیش       بر صمیمیت زنان و مردان یکسا
  ارائه شده است. 3آزمون نمرات ابعاد صمیمیت همسران در جدول پس

  : میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد صمیمیت زناشویی3جدول

  آزمونپس  آزمونپیش  آزمون  
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  نمیانگی  شاخص آماري گروه                  ییت زناشویمیابعاد صم

  عاطفی
  آزمایش
  کنترل

60/32  
60/30  

86/4  
78/5  

40/37  
40/29  

54/6  
50/5  

  عقالنی
  آزمایش
  کنترل

25/23  
45/23  

21/6  
48/3  

75/24  
50/24  

25/4  
54/4  

  فیزیکی
  آزمایش
  کنترل

60/20  
86/19  

96/2  
10/4  

80/22  
25/20  

80/3  
86/4  

  اجتماعی
  آزمایش
  کنترل

95/23  
50/23  

63/3  
56/4  

95/27  
65/24  

08/4  
30/5  

  ارتباطی
  آزمایش
  کنترل

35/30  
10/29  

28/4  
42/5  

40/33  
70/28  

54/5  
79/5  

  مذهبی
  آزمایش
  کنترل

45/25  
15/24  

17/5  
10/5  

15/28  
45/24  

61/5  
41/5  

  روانشناختی
  آزمایش
  کنترل

10/31  
75/29  

33/5  
85/4  

80/35  
60/29  

43/6  
30/6  

  جنسی
  آزمایش

  لکنتر
10/25  
55/24  

91/5  
30/4  

75/26  
80/24  

34/6  
26/6  

  کلی
  آزمایش
  کنترل

45/45  
30/46  

70/10  
29/7  

90/51  
80/43  

75/6  
45/7  

از تحلیل کوواریانس اسـتفاده   ،هاي اسالمی بر ابعاد صمیمیت زوجینثیر آموزشأمیزان ت یبررس منظوربه
  شد. دأییده از آزمون لوین تهاي دو گروه با استفافرض تساوي واریانسشد. بررسی پیش

۶۶    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

  : نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات ابعاد صمیمیت دو گروه4جدول 
  توان آماري  ثیرأمیزان ت (P)معناداري  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  هامتغیر  ابعاد صمیمیت زناشویی

  عاطفی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

82/800  
64/380  

15/50  
83/23  

001/  
001/  

575/  
392/  

1  
997/  

  عقالنی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

24/428  
46/1  

36/51  
176/  

001/  
677/  

581/  
005/  

1  
069/  

  فیزیکی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

16/467  
59/32  

05/67  
67/4  

001/  
037/  

644/  
112/  

1  
558/  

  تفریحی –اجتماعی 
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

12/592  
06/82  

46/84  
70/11  

001/  
002/  

695/  
240/  

1  
915/  

  ارتباطی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

810/863  
12/119  

98/88  
27/12  

001/  
001/  

706/  
249/  

1  
927/  

  مذهبی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

85/747  
34/65  

88/68  
93/5  

001/  
020/  

647/  
138/  

1  
660/  

  شناختیروان
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

87/1110  
23/223  

33/95  
15/19  

001/  
001/  

720/  
341/  

1  
989/  

  جنسی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

15/1233  
61/20  

24/164  
74/2  

001/  
106/  

816/  
069/  

1  
365/  

  کلی
  آزمونپیش

  عضویت گروهی
1  
1  

78/682  
61/449  

40/20  
43/13  

001/  
001/  

355  
266/  

993/  
993/  

 - ماندة نمرات ابعاد صمیمیت عاطفی، فیزیکی، اجتماعیمیانگین باقی دهد، بیننشان می 4چنانچه جدول 
ها بر حسب عضویت گروهی (دو گروه آزمایشی شناختی، و کلی آزمودنیتفریحی، ارتباطی، مذهبی، روان

 39در بعـد صـمیمیت عـاطفی     ،ثیرأ). میزان ایـن تـ  >01/0P( شودو کنترل) تفاوت معناداري مشاهده می
 25درصـد، صـمیمیت ارتبـاطی     24تفریحـی   - درصد، صمیمیت اجتماعی 11زیکی درصد، صمیمیت فی

درصد بـوده   27درصد و صمیمیت کلی  34شناختی درصد، صمیمیت روان 14درصد، صمیمیت مذهبی 
هاي اسـالمی بـر میـزان نمـرات عـاطفی، فیزیکـی، اجتمـاعی، ارتبـاطی، مـذهبی،          آموزه ،است. بنابراین

ثیر داشته و آن را أآزمون گروه آزمایشی تها در پسصمیمیت زناشویی آزمودنی شناختی، و کلی ابعادروان
بر صمیمیت  ،هاي اسالمیثیر آموزش آموزهأدهد که تنشان می 4افزایش داده است. همچنین نتایج جدول 

  جنسی و صمیمیت عقالنی همسران معنادار نبوده است.

  گيريو نتيجهبحث 
مـوزش اسـالمی میـزان صـمیمیت زناشـویی را افـزایش داده اسـت.        دهـد کـه آ  نتایج پژوهش نشان می
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یـک  شده در زمینۀ صمیمیت زناشویی در ایران اندك است. از این تعداد اندك نیز هیچهاي انجامپژوهش
درمانی اسالمی بر صمیمیت زناشویی نبوده است. آنچه در زمینۀ چرایی تـأثیر  در زمینه بررسی تأثیر زوج

  توان گفت شامل موارد زیر است:بر صمیمیت زناشویی میهاي اسالمی آموزه
جویی و هاي کالمی و فیزیکی، خودخواهی، تالفیپرخاشگري هالفوردهاي که بنابر پژوهش. ازآنجا1

، ص 1384گیري عاطفی آنها از یکدیگر اسـت (هـالفورد،   ترین مانع ارتباط همسران و کنارهبدبینی بزرگ
 - پژوهش با کار بر روي این نمودها، آنها را از میان برداشته و فاصله روانی هاي اسالمی این)، آموزش36

دهـد کـه زن و   ) نشـان مـی  1980( جاکوبسـون عاطفی آنها را کاهش داده است. چنانچه نتایج پـژوهش  
بخش و خوشـایند کمتـر و رفتارهـاي    شوهرهاي ناموفق نسبت به زن و شوهرهاي موفق رفتارهاي لذت

 ).71الف، ص  1385کنند (اعتمادي و همکاران، بیشتري را تجربه می ناخوشایند و منفی
وگوي محترمانه و گـوش دادن  هاي یک گفتهاي اسالمی این پژوهش با کار بر روي گام. آموزش2

)، توانسته است آنها را در برقراري 1387عنوان نمودهاي رفتاري احترام متقابل همسران (اعتمادي، فعال به
  ا یکدیگر توانمند سازد.روابط صحیح ب

رفتـاري اسـالمی موجـب افـزایش      - هـاي شـناختی  دهد که آمـوزه همچنین نتایج پژوهش نشان می
شناختی همسران شده است. ولی تفریحی، مذهبی و روان - صمیمیت عاطفی، فیزیکی، ارتباطی، اجتماعی

درمـانی  لی تـأثیر زوج بر دو بعد صمیمیت عقالنی و صمیمیت جنسی تأثیر نداشته اسـت. دالیـل احتمـا   
شـناختی را  تفریحـی، مـذهبی و روان   - اسالمی بر افزایش صمیمیت ارتباطی، عاطفی، فیزیکی، اجتماعی

  توان چنین خالصه کرد:می
مشکالت مربوط به صمیمیت همسران، در وهله اول نتیجه شکست آنها در برقراري روابـط صـحیح   

نـی و خودمحـوري در تعامـل بـا همسـر و نمودهـاي       برتربیب). خود 1385است (اعتمادي و همکاران، 
هـاي همسـر، عـدم    هاي فردي، گوش ندادن به صـحبت ناپذیري، نپذیرفتن تفاوترفتاري آن، مانند انتقاد

هاي کالمـی و فیزیکـی و   همدلی با احساسات و نیازهاي او و رفتارهاي منفی با همسر مانند پرخاشگري
هاي اسالمی این پـژوهش و  رتباط مؤثر میان همسران است. آموزهترین مانع برقراري اجویی بزرگتالفی

هـاي کالمـی و   شده در آن، خودبرتربینی و خودمحوري، پرخاشـگري رفتاري ارائه - هاي شناختیتکنیک
وسیله، صمیمیت ارتباطی آنها را بیشتر دهد و بدینجویی در روابط همسران را کاهش میفیزیکی و تالفی

  کند.می
یابـد؛ زیـرا صـمیمیت    صمیمیت ارتباطی همسران، صمیمیت احساسی آنها نیز افزایش مـی با افزایش 

گیري آن الزم احساسی شامل در میان گذاشتن تمام احساسات مثبت و منفی با همسر است و براي شکل

۶۸    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 

هاي اندکی براي ابراز احساسات وجود داشته باشد (رضازاده و پورنقاش ها و محدودیتاست تا بازداري
). با کاهش رفتارهاي منفی همسران در مقابل یکدیگر، آنها فضـایی امـن را بـراي    15، ص 1386رانی، ته

توانند در بروز احساسات خود آزادتر باشند. صمیمیت فیزیکی، شامل کنند که در آن مییکدیگر ایجاد می
 - ه روانـی ). بـا کمتـر شـدن فاصـل    16تماس بدنی با همسر است که ماهیت غیرجنسی دارد (همان، ص 

عاطفی زوجین، که در اثر افزایش صمیمیت ارتباطی و احساسی به وجود آمده است، فاصله فیزیکی آنها 
  شود.تر مینیز از یکدیگر کمتر شده و نزدیکی و تماس بدنی با همسر آسان

شناختی عبارت از توانایی همسران، در افشـاي قابـل مالحظـه و عمیـق موضـوعات      صمیمیت روان
همیت درباره خود واقعی و درونی خویش است. این صمیمیت شامل نیاز براي مشـارکت و  شخصی با ا

ها و تردیدها است. همسـران بایـد   هاي فرد براي آینده، ترسها، نقشهها، اشتیاقپردازيابراز آرزوها، خیال
، زده شدنترین بخش وجود، خود بدون ترس از مسخره شدن، خجالتبراي در میان گذاشتن خصوصی

هاي هاي اسالمی این پژوهش و تکنیکقضاوت شدن و کوچک شدن احساس ایمنی کنند (همان). آموزه
هاي کالمی (فحش، سرزنش، طعنه، مسخره شده در آن، با از بین بردن پرخاشگريشناختی و رفتاري ارائه

میت کنـد و صـمی  کردن) و فیزیکـی و خـودبرتربینی ایـن احسـاس ایمنـی را بـراي همسـران مهیـا مـی         
  دهد.شناختی آنها را افزایش میروان

هـا و تجـارب تفریحـی و    صمیمیت اجتماعی و تفریحی نیز عبارتند از: نیاز به پـرداختن بـه فعالیـت   
هاي اسالمی در زمینـه اهمیـت گـذران وقـت بـا      ). ارائه آموزه17بخش با همسر است (همان، ص لذت

هـا و  ق یکدیگر در نه جلسه آموزشی و انجام تکلیـف ها به اتفاخانواده از دیدگاه اسالمی و شرکت زوج
تواند سبب افزایش صمیمیت اجتماعی و تفریحی همسران شده باشد. از سوي هاي مرتبط با آن، میتمرین

هاي صـمیمیت ماننـد صـمیمیت ارتبـاطی، فیزیکـی و احساسـی       دیگر، زمانی که همسران در دیگر جنبه
  شتري با یکدیگر هستند.پیشرفت کنند، مایل به گذراندن وقت بی

توان چنین گفت: شرکت همزمان همسران هاي اسالمی بر صمیمیت معنوي نیز میدر مورد تأثیر آموزه
تواند بهترین در جلسات آموزشی مرتبط با این پژوهش، که با رویکرد اسالمی برگزار شده است، خود می

  دلیل افزایش صمیمیت معنوي همسران باشد.
توان چنین تحلیل هاي اسالمی این پژوهش بر صمیمیت عقالنی و جنسی را نیز میعدم تأثیر آموزش

هـاي مهـم، افکـار و    کرد که صمیمیت عقالنی (فکري) عبارتند از: نیاز به ارتباط و در میان گذاشتن ایـده 
 هـاي یکـدیگر احتـرام بگذارنـد و    افتد که همسران بـه دیـدگاه  باورها با همسر است. این زمانی اتفاق می



  ۶۹ درماني اسالمي بر صميميت زناشوييبررسي تأثير زوج

تـري  هاي مخالف و متفاوت یکدیگر را بپذیرند (همان). این امر به زمان بیشتر و تغییـرات عمیـق  دیدگاه
  رسد، افزایش صمیمیت جنسی همسران نیز به زمان بیشتري احتیاج داشته باشد.احتیاج دارد. به نظر می

مـیم نتـایج آن   گیري در دسترس انجـام شـده اسـت و در تع   این پژوهش در شهر اصفهان و با نمونه
  شود:براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می

توان در رفتاري اسالمی بر افزایش صمیمیت زناشویی، می - هاي شناختی. با توجه به تأثیر آموزش آموزه1
  مراکز آموزشی، مراکز مشاوره و دیگر مراکز مرتبط از آن استفاده کرد.

تـوان برنامـه   هـاي زنـدگی زناشـویی، مـی    ر تمام زمینههاي اسالمی د. به دلیل گستردگی و غناي آموزه2
هاي آمادگی پیش از ازدواج زوجـین پیشـنهاد   عنوان یکی از برنامهدرمانی اسالمی را بهآموزشی زوج

  کرد.
شده در زمینه بهبود کیفیت روابط زناشویی، با رویکرد اسالمی بسیار اندك هاي انجامکه پژوهش. ازآنجا3

  هاي بیشتري با رویکرد اسالمی انجام شود.ود که در این زمینه پژوهششاست، پیشنهاد می
  درمانی مقایسه گردد.درمانی اسالمی با سایر رویکردهاي زوجشود میزان تأثیر آموزشی زوج. پیشنهاد می4
هـاي اسـالمی از   هاي اسالمی در زمینه مسائل خـانوادگی، الزم اسـت آمـوزه   . به دلیل گستردگی آموزه5

  هاي دیگري در این زمینه قرار گیرد.ي مختلف، موضوع پژوهشزوایا

۷۰    ،۱۳۹۳بهار  ، سال هفتم، شماره اول 
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