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 يروان شناختهاي آموزش يزان اثربخشيم يبررس

 نيزوج ييت زناشويرضا در يات اسالميبر روا يمبتن

  مقدميعيفاطمه رف/  يهيفق ينقيعل

 يدهچک

سـت يب ييت زناشويبر رضا يثيحدهاي ج آموزشينتا ين پژوهش، بررسيهدف ا

 ياسـمم ةمشاور يمطالعات ةمؤسس ةکننده به مرکز مشاور)ده زوج( مراجعه همسر

 اند.شدهها ن آموزشيا يريدر قم است که حاضر به فراگ

بـوده آزمـون پـ   آزمون ـش يبا گروه گواه و از نوع پ يشي, آزماقيروش تحق

بـود کـه  ييمشـکم  زناشـو يدارا زوج بيستمتشکل از  ،شياست. گروه آزما

افـت کردنـد و يرا در يا  اسمميا  و روايبر آ يمبتنشناختي روانهاي آموزش

چ يبودنـد کـه هـ ييمشکم  زناشـو يزوج دارا بيستز متشکل از يگروه گواه ن

ک از آزمـون، هريـيشو پ ياـيتشخ ة. پـ  از ماـاحبنكردندافت يدر يآموزش

آمـوزش  يا انفـراديـو  يدر شش جلسه به صور  گروه ،شين گروه آزمايزوج

 مد.آآنها به عمل  آزمون ازپايان آموزش، پ دو هفته پ  از  ةدند و به فاصليد

هبود ياد شده در ب يختشناروانهاي دو گروه نشان داد که آموزشهاي افتهي ةسيمقا

ز بـه يـآنهـا مـؤ ر اسـت  و ن ييزناشـو يتمنديرضا ،جهينتروابط همسران و در 

 يتمندي)در طول زمان( بر بهبـود رضـاي را  ماندگاريتأ ها آمد که آموزشدست

ت بـر ير جنسـيعـدم تـأ  يايـگو ،جينتـا ،نين داشته است. همچنيزوج ييزناشو

 شده است. شناختي يادروانهاي آموزش يا ربخش

 .ييت زناشوين، رضايبهبود روابط زوج ،يشناختروانهاي ها: آموزشيد واژهکل

                                                      
 3/11/88ـ پذيرش:  18/9/88دريافت:  ار دانشگاه قم.ياستاد. 

 نیشناسی باليکارشناس روانسسه مطالعاتی مشاوره اسالمی، ؤعضو م. 



  93 نيزوج ييت زناشويرضا در يات اسالميبر روا يمبتن يروان شناختهاي آموزش يزان اثربخشيم يبررس

 

 مقدمه

دگاه يـاست کـه در د ياجتماع ين قراردادهايترل خانواده از مهميازدواج و تشک

اد نـدد يـبنترين محبوبيث، برخوردار است و در حد يايژهاز قداست و ياسالم

1شدهدانسته پروردگار   يريشـگين همسران و پيزا در بيي عوامل تنشاساو بر شن 

2.د فراوان شده استيخانواده تأک يسالمت روان در اعضا يو ارتقاآنها  از بروز  

سـا   27ــ20 يسّن ةمتأهل در دامن يزنان دانشجوکه دربارة  3يک بررسيدر 

، ي، شناختي، اخالقيدتين عوامل عقيآمد که بيجه به دست ن نتيصورت گرفت، ا

 يو اسـتحکا  زنـدگي، ليو تحصـ ي، اقتصـادي، اجتمـاعي، جنسي، رفتاريعاطف

د، نده گرفتـه شـويـن عوامل ناديوجود دارد و چنانچه ا يمعنادار ةرابط ييزناشو

 ين حاصل نخواهد شد.زوج يبرا ييزناشو يکامل از زندگ يتمنديرضا

زوج انجا  گرفت، نتايج نشان داد که تقيدات  نهصددر پژوهشي که با شرکت 

بستگي دارد؛ به اين معنا که بـا هم ةرابطآنها  مذهبي زوجين با سازگاري زناشويي

 ،شود و اين رابطهمي دات مذهبي، ميدان سازگاري زناشويي نيد بيشترش تعهافداي

ش يعني افدايش سـازگاري زناشـويي نيـد موجـز افـداي؛ احتمااًل دو جانبه است

 ،عد  تفاهم، ناسازگاري ،يک طرفشود. بنابراين، در مي دات در بين زوجينتعه

کاهش ارتباط و افدايش تعارض بين زن و شوهر قرار دارد که بسيار مهم است و 

و ضعف تعهدات ديني قـرار دارد کـه  هاي مذهبيدر طرف ديگر، کاهش گرايش

 موجـز افـدايش ديگـري ،بسـتگي دارنـد و کـاهش يکـيهم ةاين دو باهم رابط

4د.شومي شـريعت و ناآگـاهي از  ،ضعف بصـيرت در ديـن از ،گاهي نيد اختالف 

 .گيردريشه ميهاي نادرست فدوني رسم

که شده است  يبررس يد در پروهشيتدلد  خانواده ن يو اجتماع يعوامل فرد

گر، يکـديت حقـوق يـمان و اخالق، عـد  رعايشامل: عد  ا يدر آن، عوامل فرد
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، يو خودپسـند ينيبجـا، خـوديات بتن، سوء تفاهم، درک متقابل، توقعدروغ گف

، و عوامـل يفقـدان هـدف در زنـدگو  مشـترک، جـدا  ياز زنـدگ يعد  آگاه

، فقـر و يطبقـات يگـران، دوسـتان نابـاب، همـاهنگيآن شامل دخالت د ياجتماع

دن به ثـروت و ي، رسيکيدئولوژيو ا ياسيسهاي ، تفاوتيلي، ازدواج تحميکاريب

5اند.شدهاد برشمرده يکار ز  

ي و تيجنسـهـاي همسـر، تفاوت يريپـذنا ريي، تغيدانيم يسک برريج يدر نتا

کـارکرد  يريپذي و سـازشوسـتگيبـا پين زنان و مردان، در ب يجنس ييگراکما 

ن باورها در کارکرد يت ايکه اهم يا؛ به گونهاست يارتباط معنادار يخانواده دارا

هاي انديشـهن پژوهش، ضـرورت توجـه بـه يج ايخانواده قابل مالحظه است. نتا

ن باورها يح ايتصح يبرا يآموزشهاي استفاده از کالس ،مختص رابطه يمنطقيرغ

6يشناختـ  يدرمان يکردهايو استفاده از رو سازگاري زناشـويي و افـدايش براي  

7.دندهمي کارکرد خانواده مورد تأکيد قرار  

ک عامل يوجود  ، صرفًا«طالق در استان خراسان يبررس»با عنوان  يقيدر تحق

از جمله عـد   ي،و عوامل متعدددانسته نشده است  يطالق کاف ةديبروز پد يابر

، يي نادرسـت، اخالق و رفتار زناشوين زن و شوهر، اختالف سنب يتوافق اخالق

ن يشـتريب ين همه، مشکالت اقتصـادي. با اانددانسته شده ليدخ ي،کارياد و بياعت

شـرط يشد، پيـترديب ي،قـ. تفـاهم اخالداردنهـاد خـانواده  ينقش را در فروپاش

کنـد. در مي تيـن شاخصـه حکايانبود از  ،طالق ةدهندنازدواج است و آمار تکا

صورت  يل عد  تفاهم اخالقيبه دلها درصد طالق 67/23مورد مطالعه،  ةمحدود

8.گرفته است  

شـود و مي افـدوده يکـاريب ةديـمربوط به پد دگاِنيپاشيانهر سا  به آمار آش

ل يـبـه دل ييدرصـد جـدا 17/46از آمـار تلـ  ها، از شهرستان يپژوهش در برخ

، مشـکالت يخـانوادگهاي اختالف ةل عمدياز دال يکيکند. مي تيحکا يکاريب
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يخته، بـاال رفـتن سـطح توقـ ، گسـي و کمبود درآمـد اسـت. تـور  لجا اقتصاد

زننـد. مي ن معضـل دامـنيـن در سبد خانواده بـه اينوهاي نهيهديي و گراتجمل

ل تفاوت سطح يبه دلها درصد از ازدواج 26/6دهد که حدود مي نشانها وهشپژ

حدود در ،اد و قاچاق مواد مخدريختم شده است. اعت ييالت به جدايسن و تحص

شتر يسهم مردان به مراتز ب ،انين ميد. که در انزنمي را رقمها درصد طالق 42/8

 ةن محـدودياهاي د از طالقدرص 79/1دهد که مي نشانها ياز زنان است. بررس

اي موارد از اسـتبداد و ن زن از شوهر بوده که در پارهيل عد  تمکي، به دليپژوهش

ل يها، به دلدرصد طالق 12/6ها، يرد. طبق بررسيگمي مردان سرچشمه ييرأخود

گران از جمله پدر، مادر و وابستگان صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه يد ةمداخل

ي، تنّفـر زن از کـارکتک ،يداخت نفقـه، اختالفـات خـانوادگگر، عد  پريموارد د

، افترا و تهمت ي، فساد اخالقيهمسري، چندماريم بودن، بيعکس، عقشوهر و بر

9اند.ليدخها يين جدايد در اين  

1کانتوني 0  1334خـانواده،  ةمرکـد مشـاور 123از  ،پيمايشـيپـژوهش در يک  

ة درماني در کار روزانروانهاي نظريهيک از نکه کداممشاور را براي دستيابي به اي

به اين نتيجـه دسـت يافـت کـه او  .كرده استبا مراجعان مفيد بوده، بررسي آنها 

آورد التقـاطي از يک روي ،مشاوران خانواده براي رف  اختالفات خانوادگيبيشتر 

 ، سـودشناسي مناز خانواده درمانگري، روش حّل مسئله و رواناست که ترکيبي 

1.ندجويمي 1  

1ليمبوک 2 گري کوتاه مـدت سـود لتحليکه از روش روان يک تک بررسيدر  

سـاعت در پـنج جلسـه، بـه درمـان زن و شـوهري  دهجسته بود، توانست ظرف 

1د.ي قـرار گرفتـه بودنـو حـاد بپردازد که از نظر سازگاري در موقعيت بحراني 3  

1کايســر 4 ــ1998همکــاران   ــد در پژوهشــي، برنام ــاري ـ شــناختي ة( ني دو  رفت

هاي ناسـازگار و در در يک تعطيل آخر هفته، به زن و شـوهررا كه دهنده آموزش
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1كردند.، تأييد دادندميبا چهار زوج آموزش هايي گروه 5 1وامپلـرو  بولتر  6  1999 )

هاي زناشـويي سـود براي حّل ناسازگاري ،هاي ارتباطيآموزش مهارت ةاز برنام

1برادبوريو  راگ .جستند 7 زوج تـازه ازدواج کـرده، بـه  56ررسي ( نيد با ب1999 

اسـاس بر توان به طور دقيقيمي راها درصد ازدواج 68اين نتيجه دست يافتند که 

1.بنـدي کـردآن طبقه متغيرهاي ارتباط و پرخاشگري و پيامـدهاي 8  پژوهشـگراِن 

شده يـا جداهاي زوج ةاخير به اين نتيجه دست يافتند که پرخاشگري، متمايدکنند

ايـن  ،است که متأهل باقي مانده بودنـد. بـدين ترتيـزهايي از زوج ،طالق گرفته

هـاي مربـوط بـه کنند تمرکد بـر هـر دو عامـل در تالشمي پيشنهاد پژوهشگران

1.ضرورت دارد ،استحکا  زناشويي و جلوگيري از طالق 9  

دهـد کـه پژوهشـگران مي ران نشـانيـشـده در اهاي انجا پژوهشبر  يمرور

بـه ها زن و شـوهر يهايناسـازگارشناسـِي و علت ياديـنظـر بنشتر از ي، بيرانيا

ناسازگار توجـه هاي زوج يدرمانگري و روانکاربرد ةو به جنباند ق پرداختهيتحق

ن نکته دست ي( در پژوهش خود به ا1372 مالزادهبراي نمونه  اند.نداشته يچندان

کِتـل در  يعـاملشـاندده  ةنامت پرسـشيدر عوامـل شخصـ يبسـتگافت که همي

در حـا  طـالق هاي شتر از زوجينان بيدرصد اطم 95سازگار، در سطح هاي زوج

ن را يزوجـ يطلبييجسطح ته ي( در پژوهش خود، همخوان1374 خداپناهياست. 

( با پژوهش 1376 نژادنوابيکرد.  يتلق ييزناشو يزندگ يک عامل مهم سازگاري

 يـيگرا( و برونA  20% =rپ يـترفتار  يبا الگو ،که ازدواج موفقنشان داد خود 

 16%=r)، يـدان ( با پژوهش خود نشان داد که م1373 سليمانيانمثبت دارد.  ةرابط

درصـد  95در سـطح  ،دارنـد ييزناشو ييکه نارضا يدر افراد يمنطقيررات غتفک

2.دارند ييت زناشوياست که رضا ينيشتر از زوجينان بياطم 0  

ژه بـه يـل توجـه ويـن، به دليبه زوج يبر وح يمبتن يشناختروانهاي آموزش

، نشيآنهـا بـا اهـداف آفـر يزن و مـرد و همـاهنگ يعـيطبهاي گرايشفطرت و 
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و بهبود روابط همسران مؤثر  يمشترک و آرامش روان يدر سالمت زندگ توانندمي

2باشند. 1  هاست:پرسشن يبه ا ييگوپاس  ين اساس، پژوهش حاضر در پيبر ا 
 يندگز، بر بهبود يات اسالميبر روا ين مبتنيزوج يشناختا آموزش روانيآ. 1

 ؤثر است؟آنها م ييت زناشويرضا ،جهيو در نت ييمشترک زناشو

و  در طـ ،نيزوج ييت زناشويبر رضاهاي ياد شده آموزش يرگذاريا تأثيآ. 2
 زمان ماندگار است؟

ت يروابـط و رضـا يدان بهبـوديـها، در مين آموزشت در ايا عامل جنسيآ. 3
 يي، نقشي دارند؟زناشو

 پژوهشهاي هيفرض

 يمنديتبهبـود روابـط و رضـا بـر ي،ات اسـالميـبر روا يمبتنهاي آموزش. 1

 ير مثبت دارد؛تأث ،نيزوج ييزناشو

  در طـوين، زوجـ ييزناشو يتمنديبر رضاهاي ياد شده آثار مثبت آموزش. 2

 ماندگار است؛ زمان

 است.ر يتأثيبها آموزش يدان اثربخشيت بر ميجنس. 3

 روش پژوهش

ش يبـا گـروه گـواه و از نـو  پـ يشـياز روش آزماپژوهش، ن يا ياجرا يبرا

، ن پـژوهشيـدر ابـه كـار رفتـه ر مسـتقل ي. متغشداستفاده آزمون پس  آزمون ـ

 ين محتـوايـاسـت کـه ا يث اسـالميـبـر احاد يمبتنـشناختي روانهاي آموزش

مشـترک،  يزنـدگل يتشـکهـاي دهيانگي زيـر اسـت: هاي شامل سرفصـلآموزش

ي ل جنسـئو مسـا ي،و ارتبـاط ياخالقهاي ، مهارتيو نگرششناختي هايمهارت

 همسران.

 اند از: آرامـش روان،ها عبارتاين انگيدهمشترک   يل زندگيتشکهاي زهي. انگ1

 ؛يطلبو فرزند ينداريرشد د
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ــناختي هاي. مهار 2 ــش ــن مهارت؛ يو نگرش ــا عبارتاي ــد از: ه ــاهي از ان آگ

نعمت مندلة ، آشنايي با حقوق يکديگر، پذيرش همسر به ت طبيعي يکديگرتمايال

بيني، و خوش گراييت مثبتو باورها، تقويها سويي بينشبا ارزش خداوندي، هم

2تعديل انتظارات، تصحيح باورها در رفتار جنسي و تقويت عدت نفس 2 و حـس  

 ارزشمندي است.

، يالمـکارتبـاط اند از: ها عبارتاين مهارت هاي ارتباطي و اخمقي . مهار 3

رو و کـو، خـوشي(، معاشـرت نيعملـ ــ يخوب گوش دادن، ابراز محّبت  زبان

د از يـهمسـر، پره ةقيو سـل يخوش اخالق بودن، عفو و گذشت، احتـرا  بـه رأ

ين، در . همچنييگشايت شوهر و مشکلريرش مديگر، پذيکدهاي ييبد ييبازگو

، يياعتنـايتمسـخر، ب ،ييگـومانند دروغ ي،منفهاي طد از ارتبايبر پرهاين زمينه، 

 ؛د شده استيکألقز زشت دادن ت

ي همسـر، ابـر يآراسـتگانـد از: ؛ اين مسـائل عبارت. مسائل جنسي همسران4

 و عواملها ييبايزا، توجه به زيد از عوامل استرس، حفظ آرامش و پرهيسازآماده

کم شـدش با يد از آميدش، پرهيآماز همسر، ي  به نيسرسخگويي همسر، پا يمحبت

ر ددش يـاز آم يو خـوددار ،دشيـعاشقانه به هنگا  آميراز سخن غ يپر، خوددار

 ستاده.يحالت ا

 نيجـبهبود روابط زوهاي ياد شده بر آموزش يبخشيدان اثرن پژوهش، ميدر ا

 است.شده  يبررسـ  ر وابستهيمتغمندلة به  ـ

و  يصـيتشخ ةپـس از مصـاحبن صورت بوده است کـه يروش انجا  کار، بد

صـورت ش جلسه بهن در شيک از زوجيست زن و مرد، هريب يآزمون بر رويشپ

 ،آمـوزشپايـان دو هفتـه پـس از  ةدند. به فاصـليآموزش د يا انفرادي و يگروه

 گـروِه آزمـوِنيشآزمـون و پهاي پسافتـهي ،سپس به عمل آمد.آنها  آزمون ازپس

آزمـون يج پسگروه گواه بـا نتـا ييزناشو يتمنديج آزمون رضايد نتايش و نيآزما
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دان يـم يابيـارز ي. ابـدار مـورد اسـتفاده بـراشدل يسه و تحليمقا ،شيگروه آزما

 86/0ز اعتبـار آن يکـه ضـربـوده  سـاختهة محققنام، پرسـشييت زناشويرضا

 يآمـارهـاي د از روشيـل اطالعـات نيـه و تحليـتجد يگدارش شده است. بـرا

 .شدوابسته، استفاده  tانس و آزمون يل واريخ، آزمون تحلکرونبا يز آلفايضر

 يريگي، روش نمونهآمار ةجامعه و نمون

ر دحاضـر  ييمشکالت زناشـو يداراهاي همة زوجپژوهش شامل  يآمار ةجامع

 ةورکننـده بـه مرکـد مشـابيسـت زوج مراجعهمتشکل از  ي،آمار ةشهر قم و نمون

ن صـورت يبـد يريگسـت. روش نمونـهي بوده ااسالم ةمشاور يمطالعات ةسسؤم

زوج  تبيسـ ،ياسالم ةکننده به مرکد مشاورين مراجعهان زوجيبوده است که از م

 د.يو مراحل پژوهش با آنها دنبا  گردشدند انتخاب  يتصادفبه طور 

 هاي پژوهشافتهي

نـد يرافن پژوهش، اطالعات به دسـت آمـده از ياهاي پرسشبه  ييگو سپابراي 

ن، ج حاصـل از آيه و نتـاشدل يه و تحليتجدي مناسز، آمارهاي وشبا ر ،قيتحق

 شود.مي به آن پرداخته ،پژوهش را شکل داده است که در ادامههاي افتهي

ژوهش، پـن يدر ابه كار رفته  ييت زناشويدان اعتبار ابدار رضايم يبررسبراي 

 ر است.يج آن به شرح زيصورت گرفت که نتا يآزمون اعتبارسنج
 در دوبار اجرا ييت زناشويآزمون رضا يکرونباخ برا ي: آلفا1جدول 

 هاپرسشتعداد  کرونباخ يآلفا

86/0 65 

77/0 65 

هش از ن پـژويـدر ابه كار رفته  ييت زناشويد آزمون رضاندهمي ج نشانينتااين 

از  ،آمـده دسـتبـه کرونبـاخ  يکه آلفـااي گونهبه يي برخوردار است؛ اعتبار باال

 در نوسان است. 86/0تا  77/0
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 ش يدر گروه آزما يشير آزماييت و گروه بر متغير جنسيثأت يبررس يانس دوراهه برايل واري: آزمون تحل2جدول

 شاخصه ها

 انسيمنابع وار

 مجموع

 مجذورات
 يداراسطح معن Fآماره  ن مجذوراتيانگيم يآزادة درج

 017/0 6،174 3552،385 1 3552،385 ش و گواه(ي)آزما اثر گروه

 215/0 1،124 646،441 1 646،441 تياثر جنس

 402/0 0716 411،988 1 411،988 ت و گروهيتعامل جنس

   575،368 45 25891،562 انس خطايوار

    50 2299644،000 انس کليوار

و سـطح  F= 147/6دان يـر گروه بـا مي، متغباالج مندرج در جدو  يبا توجه به نتا
دان يـمت بـا ير جنسـياما متغ؛ ر دارديتأث ييت زناشويدر رضا P=017/0 يدارامعن

124/1 =f 215/0 يداراو سطح معن= Pامـل ر نـدارد و تعيثأت ييت زناشويبر رضا
باعـث تفـاوت  P= 402/0 يدارمعنـاو سطح  f= 716/0دان يت و گروه با ميجنس
 شوند.ينم ييت زناشويدر رضا يدارامعن

 ييت زناشويدر رضاها يآزمودن مربوط به نمرات يآمارهاي شاخصه: 3جدول 

 يآمارهاي شاخصه

 يشيآزماهاي گروه
 اريانحراف مع نيانگيم تعداد

 شيگروه آزما

 27/17 209،2105 10 مرد

 84/31 224،2857 10 زن

 75/26 217،1250 20 کل

 گروه گواه

 76/9 194،4000 10 مرد

 16/8 197،2000 10 زن

 53/8 196،3000 20 کل

 هايکل آزمودن

 82/16 206،33330 20 مرد

 66/30 219،0769 20 زن

 57/25 212،9600 40 کل

 يمورد بررسهاي ن نمرات در گروهيانگيمة سيمقا يانس برايل واريآزمون تحل: 4جدول 

 شاخص

 گروه
 (sig)يدار يسطح معن F (df)يدرجه آزاد (Nتعداد ) نيانگيم

 017/0 17/6 1 20 12/217 شيآزما

    20 3/196 گواه

 ن متغيـرگروه آزمايش از نظر رضايت زناشويي، تفاوت معناداري با گـروه گـواه در ايـ

فـاوت مشخص شد که ت > p 05/0در سطح معناداري  =174/6fدارد. با توجه به مقدار 

 ارد.معناداري بين ميدان رضايتمندي زناشويي گروه آزمايش و گروه گواه وجود د
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 آزمون و پس آزمونش يدر پها ين نمرات آزمودنيانگيابسته مربوط به مو tج آزمون ينتا: 5جدول 

 يآمارهاي شاخصه

 يشيآزماهاي گروه
 استاندارد ين خطايانگيم اريانحراف مع نيانگيم تعداد

 3.10286 87/13 35/192 20 آزمونش يپ

 2.99989 41/13 75/217 20 آزمونپس 

946/7- T = 05/0 , p< 

000/0P =  

وت معنـادار وجود تفـا يايگو>p 05/0ي دارادر سطح معن = T -946/7مقدار 

 .هاستبخش بودن آموزشآزمون و اثرآزمون و پسيشن نمرات پيب

 يريگيجهنت

شـناختي مبتنـي بـر هاي روانبخشي آموزشدان اثرهدف اين پژوهش، بررسي مي

ي هاقرآن و احاديث در ارتباط با رضايت زناشويي زوجين بوده اسـت. سرفصـل

هـاي تشـکيل زنـدگي : انگيدههـا شـامل چهـار بخـشکلي محتواي اين آموزش

و مسـايل  ،هاي اخالقي و ارتباطيو نگرشي، مهارتشناختي هايمشترک، مهارت

منـد، بـه فطـرت و شـناختي نظا هـاي روانجنسي همسران بود. در ايـن آموزش

بـا اهـداف ها تمايالت طبيعي زن و مرد توجه ويژه شده و هماهنگي اين آموزش

ْ  ياتِِنِ  َن  »فرمايد: مي مورد نظر بوده است. قرآن ،آفرينش ََ َ  َو ِمن ْ  َخَلن ْ  ِمن ُكن

 ْ ْ  َنز واجًا ِ َتس ُكُنوا ِإَ ي هت َو َجَعَل َبي َنُك آاتٍت ِ َقو ٍم َمًة ِإ َّ ِفي ذِ َك َ ًة َو َرح  َمَودََّنن ُفِسُك

شـما از  يرابـن اسـت کـه او يخداوند متعا  اهاي ؛ از نشانه(21رو :  «َاَتَفكَُّروَ 

؛ نهاد يانو مهرب يانتان دوستيد و ميابيها آرامش د تا بدانيآفرهايي خودتان جفت

 شند.ياندمي که يمردم ياست براهايي نها نشانهيهمانا در ا

نش زن و مرد، ي. از اهداف آفر1ه به چند نکته مهم اشاره شده است: ين آيدر ا

ک از . هريـ2ارتباط با هم خواهند داشت؛ ن دو در ياست که ا يشدن به آراميرس

که بدون ارتباط با اند د آمدهيپد يخاص يو رواني جسمهاي يژگيزن و مرد، با و
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که اند ده شدهيآفراي گونه. هريک از مرد و زن، به3ابد؛ ييهم، آن هدف تحقق نم

ند؛ او در تالشبوده ل يمتما يگرياز خود، به ديرف  ن يازمندند و برايگر نيکديبه 

، بـا ابـراز محبـت و يعـاطف -يو روانـ يکيدولوژيف يازهايرف  ن ي. تالش برا4

ابـراز  ين توانمنـدي. خداوند ا5گر همراه است؛ يکديکردن زن و مرد به  يمهربان

. بـا 6نش قـرار داده اسـت؛ ين را در اصـل آفـريک از زوجِي هريمحبت و مهربان

 يازيـک از زن و مرد و احساس ني هريابعاد وجود ةندانشمياند يمطالعه و بررس

 يدر رشد و تعال ن دوينش ايکه خداوند از آفر يگر دارند و اهدافيکديکه آنها به 

ر يتوان بـه تـدبمي نسل دارد، يو بقا ياجتماع يو زندگ ي، اخالقيعاطف ي ـروان

2برد. ينه پين زميپروردگار در ا ةمانيحک 3  

ل يـبه دل ي،ثيشده از متون حدي برگرفتهشناختروان يهان اساس، آموزشيبر ا

2ن،يزوجـ يعـيا  طبيانطباقش با فطرت و ام 4 خواهـد هـا، بهتـر از سـاير آموزش 

2.توانست تنش در بين همسران را زدوده و آرامش را به آنها بازگرداند 5  

يش، که از گـروه آزمـا ييزناشو يتمنديج آزمون رضاي، نتاين بررسيبر طبق ا

 يتمنديدان رضايکه مدارد از آن نشان  ،به عمل آمدها آموزش ةاز ارائ پسو پيش 

، نسـبت بـه شناختي ياد شـدهروانهاي افت آموزشياز درپس ن يزوج ييزناشو

ن يرا زوجـيـز؛ افته استيش يافدا يريبه طور چشمگها، افت آموزشياز درپيش 

چـه الز  اسـت در ، با آنيو رفتار يعاطف ،يشناخت يهامهارت يريادگيبر افدون 

ي ر اما  علـيد آشنا شدند و به تعبيرا ترک کنند نگر آنيکديو در ارتباط با  يزندگ

، انجا  دهندنبايد به آنچه  يق آگاهيرا از طر يراه رشد و هموار زندگالسال  عليه

2شناختند 6  يزنـدگ يبـرا ياز اقـدا  عملـگـاه ن آنيزوجـ ،گـريا به عبارت ديو  

 يامدهايبا پ ييآشناراه بدبختانه را از  يزندگ يدند که تلخخوشبختانه استقبا  کر

2.دندينامطلوب آن چش 7  



  103 نيزوج ييت زناشويرضا در يات اسالميبر روا يمبتن يروان شناختهاي آموزش يزان اثربخشيم يبررس

 

 ةرائـادو هفتـه از  ةش بـه فاصـليآزمون گروه آزمايي که پساز آنجاين، همچن

مـان را در طـو  ز يماندگار نسبتًا يتمنديرضا ياجرا شده است ارتقاها آموزش

ر يتـأث وبخش بـوده ها اثرکه آموزشجه گرفت يتوان نت، مينيدهد. بنابرامي نشان

 دارد. ين در پيزوج ييزناشو يتمنديدر بهبود رضا يمدتي طوالن

 نيـا يشـياز آن است کـه گـروه آزما ين پژوهش حاکيگر ايد ةافتي ،نيهمچن

رائـه ابه آنها  يات اسالميات و روايبر آ يمبتنشناختي روانهاي طرح که آموزش

يافـت در يگونـه آموزشـيچروه گـواه کـه هگـاز  ي،دارابه طـور معنـاست، شده 

انگر آن جه نشـين نتيااند. افت کردهيدر يبهتر ييت زناشوياند، نمرات رضانکرده

 ي، توانمنـديات اسـالميات و روايبر آ يمبتن يشناختروانهاي است که آموزش

شـود در مي شـتريت بيکه منجر بـه رضـاـ مناسز  ييدر روابط زناشورا ن يزوج

ن يـا ةکننـديي روشـنخود به تنهـا ،جهين نتيدهد. امي ارتقا ،ر افرادياسمقايسه با 

ات و يـبـر آ يمبتنـشـناختي روانهـاي افـت آموزشيمطلز است که نه تنهـا در

ط يارا نسبت بـه شـر ييزناشو يآنها از زندگ يتمندين، رضايات توسط زوجيروا

هـا ن آمـوزشيـااز کـه  يگـريبلکه نسبت به افراد د ،بخشدمي از آن بهبودپيش 

ط يشـرا يد دارايـانـد، نيافت نکردهرامون آن را دريندارند و مهارت الز  پ يآگاه

 ترند.يبوده و از آن راض يبهتر ييزناشو يزندگ

هـا، عواطـف و ن بـا ابعـاد باورهـا، نگرشين آموزش، زوجـياز آنجا که در ا

ندانه را همسرشان آشنا شدند و معناي زندگي شـرافتمخود و  يارتباط يهامهارت

شد؛ خود شان ميها و آنچه باعث تنش در زندگيبازيافتند؛ کوشش کردند از پستي

السال  عليه ين، اما  عليرالمؤنين نو  آموزش، کال  اميا يمبنارا مصون نگه دارند. 

2«و زور منـاه من عرف شرف معنـاه صـانه عـن دنائـه شـهوته»است که فرمود:  8 ؛ 

خود را از آلوده  ،شتن را بشناسديخو يندگهرکس شرافت خود و معنا و هدف ز

، گـرير ديـتعببه دارد. ميهوده مصون نگهيب يپست و آرزوهاهاي شدن به شهوت
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 يش پـيخو يوجودهاي د دارد که تا فرد به جنبهيکأن نکته تيبراالسال  عليه اما 

ها، يتيو نارضــاهــا د از تنشيــو پره ،يمــودن راه نجــات و خوشــبختينبــرد، از پ

2ماندميباز 9 3.افتدمي يبه بدبخت ،شتن را نشناسديکه قدر خو يو کس  0  

ين، نقـش ک از زوجـيت هريـکـه جنسـ انـدنشـانگر آن بوده ،جينتاسرانجا  

وجه بـه تشده نداشته است. با هاي ارائهاز آموزش يريدان اثرپذيدر م يريگچشم

يي امحتـو يبـر اثربخشـافـدون  ـ شـدههاي ارائهبودن آموزش ينيدباال و ج ينتا

ن يـاهـا، مناسـز آموزش ياز علل اثربخش يکيد بتوان گفت که يشا ـ هاآموزش

 ياد اقـدا  بـه اجـريخود ن يشرع ةفين، به عنوان وظيزوج يبرخ ياست که گاه

ن کـه آ؛ چراينان نداشته باشندآن اطم ةجياگر به نت يحت ؛نندكي ميآموزش يمحتوا

ن يهمپژوهش ن يا يضمن ةجينتابراين، آورند. بنبه شمار ميخود  يشرع ةفيرا وظ

در اند، داشـته يدستورات الهدر خصوص  يشتريکه تعّبد بهايي خواهد بود که آن

و احسـاس انـد بودهتر آرا  و سـعادتمند، موفـق يبـه زنـدگ يتنشـ ِير زندگييتغ

ست ا (1384  احمديپژوهش  ةجيد نتؤي، خود ماين يافتهدارند.  يشتريت بيرضا

 ةرابطـيي آنهـا زناشـو ين بـا سـازگاريزوجـ يدات مذهبياست تقکه نشان داده 

 يدان سـازگاريـ، ميدات مـذهبيـش تقين معنا کـه بـا افـدايبه ا ؛دارد يهمبستگ

 شود.مي شتريد بين ييزناشو

شـامل آمـوزش  ،شـدهه ارائـهـاي آموزش يکـه محتـوا يياجـاز آنهمچنين 

افتـه بـا ين يـ، ااست به همسران يو جنس ي، ارتباطي، اخالقيشناختهاي مهارت

جش يکـه نتـادهـد؛ چرامي نشـان ييسـو( هم1384  آقامحمـديانج پژوهش ينتا

و عوامل  ي، رفتاري، عاطفي، شناختي، اخالقيدتين عوامل عقيآن بود که ب يايگو

که  يوجود دارد و در صورت يدارامعن ةرابط ييزناشو ياستحکا  زندگي، و جنس

ن حاصـل يزوجـ يبـرا ييزناشـو يتمنديده گرفتـه شـوند، رضـاين عوامل ناديا

 نخواهد شد.
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