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بررسي ميزان اثربخشي آموزشهاي روان شناختي
مبتني بر روايات اسالمي در رضايت زناشويي زوجين
علينقي فقيهي / فاطمه رفيعيمقدم



چکيده
هدف اين پژوهش ،بررسي نتايج آموزشهاي حديثي بر رضايت زناشويي بيسـت
همسر (ده زوج) مراجعهکننده به مرکز مشاورة مؤسسة مطالعاتي مشاورة اسـممي
در قم است که حاضر به فراگيري اين آموزشها شدهاند.
روش تحقيق ,آزمايشي با گروه گواه و از نوع پيش آزمون ـ پـ
است .گروه آزمايش ،متشکل از بيست زوج داراي مشـکم
آموزشهاي روانشناختي مبتني بر آيا

و روايا

زناشـويي بودنـد کـه هـيچ

از ماـاحبة تشخياـي و پيشآزمـون ،هريـک از

زوجين گروه آزمايش ،در شش جلسه به صور
ديدند و به فاصلة دو هفته پ

زناشـويي بـود کـه

اسممي را دريافـت کردنـد و

گروه گواه نيز متشکل از بيست زوج داراي مشکم
آموزشي دريافت نكردند .پـ

آزمـون بـوده

گروهي و يـا انفـرادي آمـوزش

از پايان آموزش ،پ آزمون از آنها به عمل آمد.

مقايسة يافتههاي دو گروه نشان داد که آموزشهاي روانشناختي ياد شده در بهبود
روابط همسران و در نتيجه ،رضايتمندي زناشـويي آنهـا مـؤ ر اسـت و نيـز بـه
دستآمد که آموزشها تأ يرا

ماندگاري (در طول زمان) بر بهبـود رضـايتمندي

زناشويي زوجين داشته است .همچنين ،نتـايج ،گويـاي عـدم تـأ ير جنسـيت بـر
ا ربخشي آموزشهاي روانشناختي ياد شده است.
کليد واژهها :آموزشهاي روانشناختي ،بهبود روابط زوجين ،رضايت زناشويي.

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

 عضو مؤسسه مطالعاتی مشاوره اسالمی ،کارشناس روانشناسی بالينی.
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مقدمه

ازدواج و تشکيل خانواده از مهمترين قراردادهاي اجتماعي است کـه در ديـدگاه
اسالمي از قداست ويژهاي برخوردار است و در حديث ،محبوبترين بنيـاد نـدد
1
تنشزا در بين همسران و پيشـگيري
پروردگار دانسته شده و بر شناسايي عوامل

از بروز آنها و ارتقاي سالمت روان در اعضاي خانواده تأکيد فراوان شده است.
در يک بررسي 3که دربارة زنان دانشجوي متأهل در دامنة سنّي 20ــ 27سـا
صورت گرفت ،اين نتيجه به دست آمد که بين عوامل عقيدتي ،اخالقي ،شناختي،
عاطفي ،رفتاري ،جنسي ،اجتمـاعي ،اقتصـادي و تحصـيلي ،و اسـتحکا زنـدگي
زناشويي رابطة معناداري وجود دارد و چنانچه اين عوامل ناديـده گرفتـه شـوند،
رضايتمندي کامل از زندگي زناشويي براي زوجين حاصل نخواهد شد.
در پژوهشي که با شرکت نهصد زوج انجا گرفت ،نتايج نشان داد که تقيدات
مذهبي زوجين با سازگاري زناشويي آنها رابطة همبستگي دارد؛ به اين معنا که بـا
افدايش تعهدات مذهبي ،ميدان سازگاري زناشويي نيد بيشتر ميشود و اين رابطه،
احتماالً دو جانبه است؛ يعني افدايش سـازگاري زناشـويي نيـد موجـز افـدايش
تعهدات در بين زوجين ميشود .بنابراين ،در يک طرف ،عد تفاهم ،ناسازگاري،
کاهش ارتباط و افدايش تعارض بين زن و شوهر قرار دارد که بسيار مهم است و
در طرف ديگر ،کاهش گرايشهاي مذهبي و ضعف تعهدات ديني قـرار دارد کـه
اين دو باهم رابطة همبسـتگي دارنـد و کـاهش يکـي ،موجـز افـدايش ديگـري
ميشود .گاهي نيد اختالف ،از 4ضعف بصـيرت در ديـن ،ناآگـاهي از شـريعت و
فدوني رسمهاي نادرست ريشه ميگيرد.
عوامل فردي و اجتماعي تدلد خانواده نيد در پروهشي بررسي شده است که
در آن ،عوامل فردي شامل :عد ايمان و اخالق ،عـد رعايـت حقـوق يکـديگر،
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دروغ گفتن ،سوء تفاهم ،درک متقابل ،توقعات بيجـا ،خـودبيني و خودپسـندي،
عد آگاهي از زنـدگي مشـترک ،جـدا و فقـدان هـدف در زنـدگي ،و عوامـل
اجتماعي آن شامل دخالت ديگـران ،دوسـتان نابـاب ،همـاهنگي طبقـاتي ،فقـر و
بيکاري ،ازدواج تحميلي ،تفاوتهاي سياسي و ايدئولوژيکي ،رسيدن به ثـروت و
5

کار زياد برشمرده شدهاند.

در نتايج يک بررسي ميداني ،تغيير ناپـذيري همسـر ،تفاوتهـاي جنسـيتي و
کما گرايي جنسي در بين زنان و مردان ،بـا پيوسـتگي و سـازشپذيري کـارکرد
خانواده داراي ارتباط معناداري است؛ به گونهاي که اهميت اين باورها در کارکرد
خانواده قابل مالحظه است .نتايج اين پژوهش ،ضـرورت توجـه بـه انديشـههاي
غيرمنطقي مختص رابطه ،استفاده از کالسهاي آموزشي براي تصحيح اين باورها
6
زناشـويي و افـدايش
و استفاده از رويکردهاي درماني ـ شناختي براي سازگاري

کارکرد خانواده مورد تأکيد قرار ميدهند.

7

در تحقيقي با عنوان «بررسي طالق در استان خراسان» ،صرفًا وجود يک عامل
براي بروز پديدة طالق کافي دانسته نشده است و عوامل متعددي ،از جمله عـد
توافق اخالقي بين زن و شوهر ،اختالف سن ،اخالق و رفتار زناشويي نادرسـت،
اعتياد و بيکاري ،دخيل دانسته شدهاند .با اين همه ،مشکالت اقتصـادي بيشـترين
نقش را در فروپاشي نهـاد خـانواده دارد .تفـاهم اخالقـي ،بيترديـد ،پيششـرط
ازدواج است و آمار تکاندهندة طالق ،از نبود اين شاخصـه حکايـت ميکنـد .در
محدودة مورد مطالعه 23/67 ،درصد طالقها به دليل عد تفاهم اخالقي صورت
گرفته است.

8

هر سا به آمار آشيانپاشيدگانِ مربوط به پديـدة بيکـاري افـدوده ميشـود و
پژوهش در برخي از شهرستانها ،از آمـار تلـ  46/17درصـد جـدايي بـه دليـل
بيکاري حکايت ميکند .يکي از داليل عمدة اختالفهاي خـانوادگي ،مشـکالت
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اقتصادي و کمبود درآمـد اسـت .تـور لجا گسـيخته ،بـاال رفـتن سـطح توقـ ،
تجملگرايي و هدينههاي نوين در سبد خانواده بـه ايـن معضـل دامـن ميزننـد.
پژوهشها نشان ميدهد که حدود  6/26درصد از ازدواجها به دليل تفاوت سطح
سن و تحصيالت به جدايي ختم شده است .اعتياد و قاچاق مواد مخدر ،درحدود
 8/42درصد طالقها را رقم ميزنند .که در اين ميان ،سهم مردان به مراتز بيشتر
از زنان است .بررسيها نشان ميدهد که  1/79درصد از طالقهاي اين محـدودة
پژوهشي ،به دليل عد تمکين زن از شوهر بوده که در پارهاي موارد از اسـتبداد و
خودرأيي مردان سرچشمه ميگيرد .طبق بررسيها 6/12 ،درصد طالقها ،به دليل
مداخلة ديگران از جمله پدر ،مادر و وابستگان صـورت گرفتـه اسـت .از جملـه
موارد ديگر ،عد پرداخت نفقـه ،اختالفـات خـانوادگي ،کتککـاري ،تنفّـر زن از
شوهر و برعکس ،عقيم بودن ،بيماري ،چندهمسري ،فساد اخالقي ،افترا و تهمت
9

نيد در اين جداييها دخيلاند.

1
0
مشـاورة خـانواده1334 ،
پيمايشـي ،از  123مرکـد
کانتوني در يک پـژوهش

مشاور را براي دستيابي به اينکه کداميک از نظريههاي رواندرماني در کار روزانة
آنها با مراجعان مفيد بوده ،بررسي كرده است .او به اين نتيجـه دسـت يافـت کـه
بيشتر مشاوران خانواده براي رف اختالفات خانوادگي ،از يک رويآورد التقـاطي
ل مسئله و روانشناسي من ،سـود
که ترکيبي است از خانواده درمانگري ،روش ح ّ
ميجويند.

1

1

1
2
گري کوتاه مـدت سـود
که از روش روانتحليل
ليمبوک در يک تک بررسي

جسته بود ،توانست ظرف ده سـاعت در پـنج جلسـه ،بـه درمـان زن و شـوهري
بپردازد که از نظر سازگاري در موقعيت بحراني و حـادي قـرار گرفتـه بودنـد.
1
4
شــناختي ـ رفتــاري دو
ـد در پژوهشــي ،برنام ـة
کايســر همکــاران  )1998نيـ

آموزشدهنده را كه در يک تعطيل آخر هفته ،به زن و شـوهرهاي ناسـازگار و در
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5
)1999
گروههايي با چهار زوج آموزش ميدادند ،تأييد كردند .بولتر و وامپلـر

از برنامة آموزش مهارتهاي ارتباطي ،براي حلّ ناسازگاريهاي زناشـويي سـود
1
کـرده ،بـه
جستند .راگ و برادبوري  )1999نيد با بررسي  567زوج تـازه ازدواج

اين نتيجه دست يافتند که  68درصد ازدواجها را ميتوان به طور دقيقي براسـاس

8

متغيرهاي ارتباط و پرخاشگري و پيامـدهاي آن طبقهبنـدي کـرد .پژوهشـگرانِ
اخير به اين نتيجه دست يافتند که پرخاشگري ،متمايدکنندة زوجهاي جداشده يـا
طالق گرفته ،از زوجهايي است که متأهل باقي مانده بودنـد .بـدين ترتيـز ،ايـن
پژوهشگران پيشنهاد ميکنند تمرکد بـر هـر دو عامـل در تالشهـاي مربـوط بـه
9

استحکا زناشويي و جلوگيري از طالق ،ضرورت دارد.

مروري بر پژوهشهاي انجا شـده در ايـران نشـان ميدهـد کـه پژوهشـگران
ي ناسـازگاريهاي زن و شـوهرها بـه
ايراني ،بيشتر از نظـر بنيـادي و علتشناسـ ِ
تحقيق پرداختهاند و به جنبة کاربردي و رواندرمانگري زوجهاي ناسازگار توجـه
چنداني نداشتهاند .براي نمونه مالزاده  )1372در پژوهش خود به اين نکته دست
يافت که همبسـتگي در عوامـل شخصـيت پرسـشنامة شـاندده عـاملي کتِـل در
زوجهاي سازگار ،در سطح  95درصد اطمينان بيشتر از زوجهاي در حـا طـالق
است .خداپناهي  )1374در پژوهش خود ،همخواني سطح تهييجطلبي زوجـين را
يک عامل مهم سازگاري زندگي زناشويي تلقي کرد .نوابينژاد  )1376با پژوهش
خود نشان داد که ازدواج موفق ،با الگوي رفتار تيـپ

A

 )r= 20%و برونگرايـي

 ،)r=16%رابطة مثبت دارد .سليمانيان  )1373با پژوهش خود نشان داد که ميـدان
تفکرات غيرمنطقي در افرادي که نارضايي زناشويي دارنـد ،در سـطح  95درصـد
اطمينان بيشتر از زوجيني است که رضايت زناشويي دارند.
آموزشهاي روانشناختي مبتني بر وحي به زوجين ،به دليـل توجـه ويـژه بـه
فطرت و گرايشهاي طبيعـي زن و مـرد و همـاهنگي آنهـا بـا اهـداف آفـرينش،

0
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ميتوانند در سالمت زندگي مشترک و آرامش رواني و بهبود روابط همسران مؤثر
باشند .بر اين اساس ،پژوهش 1حاضر در پي پاس گويي 2به اين پرسشهاست:
 .1آيا آموزش روانشناختي زوجين مبتني بر روايات اسالمي ،بر بهبود زندگي
مشترک زناشويي و در نتيجه ،رضايت زناشويي آنها مؤثر است؟
 .2آيا تأثيرگذاري آموزشهاي ياد شده بر رضايت زناشويي زوجين ،در طـو
زمان ماندگار است؟
 .3آيا عامل جنسيت در اين آموزشها ،در ميـدان بهبـودي روابـط و رضـايت
زناشويي ،نقشي دارند؟
فرضيههاي پژوهش

 .1آموزشهاي مبتني بر روايـات اسـالمي ،بـر بهبـود روابـط و رضـايتمندي
زناشويي زوجين ،تأثير مثبت دارد؛
 .2آثار مثبت آموزشهاي ياد شده بر رضايتمندي زناشويي زوجـين ،در طـو
زمان ماندگار است؛
 .3جنسيت بر ميدان اثربخشي آموزشها بيتأثير است.
روش پژوهش

براي اجراي اين پژوهش ،از روش آزمايشـي بـا گـروه گـواه و از نـو پـيش
آزمون ـ پس آزمون استفاده شد .متغير مسـتقل بـه كـار رفتـه در ايـن پـژوهش،
آموزشهاي روانشناختي مبتنـي بـر احاديـث اسـالمي اسـت کـه ايـن محتـواي
آموزشي شامل سرفصـلهاي زيـر اسـت :انگيدههـاي تشـکيل زنـدگي مشـترک،
مهارتهايشناختي و نگرشي ،مهارتهاي اخالقي و ارتبـاطي ،و مسـائل جنسـي
همسران.
 .1انگيزههاي تشکيل زندگي مشترک اين انگيدهها عبارتاند از :آرامـش روان،
رشد دينداري و فرزندطلبي؛
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 .2مهار هايشــناختي و نگرشــي؛ ايــن مهارتهــا عبارتانــد از :آگــاهي از
تمايالت طبيعي يکديگر ،آشنايي با حقوق يکديگر ،پذيرش همسر به مندلة نعمت
با ارزش خداوندي ،همسويي بينشها و باورها ،تقويت مثبتگرايي و خوشبيني،
تعديل انتظارات ،تصحيح باورها در رفتار جنسي و تقويت عدت نفس و حـس
ارزشمندي است.
 .3مهار هاي ارتباطي و اخمقي اين مهارتها عبارتاند از :ارتبـاط کالمـي،
خوب گوش دادن ،ابراز محبّت زباني ــ عملـي) ،معاشـرت نيکـو ،خـوشرو و
خوش اخالق بودن ،عفو و گذشت ،احتـرا بـه رأي و سـليقة همسـر ،پرهيـد از
بازگويي بديهاي يکديگر ،پذيرش مديريت شوهر و مشکلگشايي .همچنين ،در
اين زمينه ،بر پرهيد از ارتباطهاي منفي ،مانند دروغگـويي ،تمسـخر ،بياعتنـايي،
لقز زشت دادن تأکيد شده است؛
 .4مسائل جنسي همسران؛ اين مسـائل عبارتانـد از :آراسـتگي بـراي همسـر،
آمادهسازي ،حفظ آرامش و پرهيد از عوامل استرسزا ،توجه به زيباييها و عوامل
محبتي همسر ،پاسخگويي سري به نياز همسر ،آميدش ،پرهيد از آميدش با شـکم
پر ،خودداري از سخن غيرعاشقانه به هنگا آميـدش ،و خـودداري از آميـدش در
حالت ايستاده.
در اين پژوهش ،ميدان اثربخشي آموزشهاي ياد شده بر بهبود روابط زوجـين
ـ به مندلة متغير وابسته ـ بررسي شده است.
روش انجا کار ،بدين صورت بوده است کـه پـس از مصـاحبة تشخيصـي و
پيشآزمون بر روي بيست زن و مرد ،هريک از زوجين در شش جلسه بهصـورت
گروهي و يا انفرادي آموزش ديدند .به فاصـلة دو هفتـه پـس از پايـان آمـوزش،
پسآزمون از آنها به عمل آمد .سپس ،يافتـههاي پسآزمـون و پيشآزمـونِ گـروهِ
آزمايش و نيد نتايج آزمون رضايتمندي زناشويي گروه گواه بـا نتـايج پسآزمـون
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گروه آزمايش ،مقايسه و تحليل شد .ابـدار مـورد اسـتفاده بـراي ارزيـابي ميـدان
رضايت زناشويي ،پرسـشنامة محققسـاخته بـوده کـه ضـريز اعتبـار آن 0/86
گدارش شده است .بـراي تجديـه و تحليـل اطالعـات نيـد از روشهـاي آمـاري
ضريز آلفاي کرونباخ ،آزمون تحليل واريانس و آزمون  tوابسته ،استفاده شد.
جامعه و نمونة آماري ،روش نمونهگيري

جامعة آماري پژوهش شامل همة زوجهاي داراي مشکالت زناشـويي حاضـر در
شهر قم و نمونة آماري ،متشکل از بيسـت زوج مراجعهکننـده بـه مرکـد مشـاورة
مؤسسة مطالعاتي مشاورة اسالمي بوده اسـت .روش نمونـهگيري بـدين صـورت
بوده است که از ميان زوجين مراجعهکننده به مرکد مشاورة اسالمي ،بيسـت زوج
به طور تصادفي انتخاب شدند و مراحل پژوهش با آنها دنبا گرديد.
يافتههاي پژوهش

براي پاس گويي به پرسشهاي اين پژوهش ،اطالعات به دسـت آمـده از فراينـد
تحقيق ،با روشهاي آماري مناسز ،تجديه و تحليل شده و نتـايج حاصـل از آن،
يافتههاي پژوهش را شکل داده است که در ادامه ،به آن پرداخته ميشود.
براي بررسي ميدان اعتبار ابدار رضايت زناشويي به كار رفته در اين پـژوهش،
آزمون اعتبارسنجي صورت گرفت که نتايج آن به شرح زير است.
جدول  :1آلفاي کرونباخ براي آزمون رضايت زناشويي در دوبار اجرا
آلفاي کرونباخ

تعداد پرسشها

0/86

65

0/77

65

اين نتايج نشان ميدهند آزمون رضايت زناشويي به كار رفته در ايـن پـژوهش از
اعتبار بااليي برخوردار است؛ به گونهاي که آلفـاي کرونبـاخ بـه دسـت آمـده ،از
 0/77تا  0/86در نوسان است.
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جدول :2آزمون تحليل واريانس دوراهه براي بررسي تأثير جنسيت و گروه بر متغيير آزمايشي در گروه آزمايش
مجموع

شاخصه ها

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

آماره F

سطح معناداري

3552،385

6،174

0/017

1،124

0/215

0716

0/402

منابع واريانس

مجذورات

اثر گروه (آزمايش و گواه)

3552،385

1

اثر جنسيت

646،441

1

646،441

تعامل جنسيت و گروه

411،988

1

411،988

واريانس خطا

25891،562

45

575،368

واريانس کل

2299644،000

50

با توجه به نتايج مندرج در جدو باال ،متغير گروه بـا ميـدان  F= 6/147و سـطح
معناداري  P=0/017در رضايت زناشويي تأثير دارد؛ اما متغير جنسـيت بـا ميـدان
 f= 1/124و سطح معناداري  P=0/215بر رضايت زناشويي تأثير نـدارد و تعامـل
جنسيت و گروه با ميدان  f= 0/716و سطح معنـاداري  P= 0/402باعـث تفـاوت
معناداري در رضايت زناشويي نميشوند.
جدول  :3شاخصههاي آماري مربوط به نمرات آزمودنيها در رضايت زناشويي
شاخصههاي آماري

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مرد

10

209،2105

17/27

زن

10

224،2857

31/84

کل

20

217،1250

26/75

مرد

10

194،4000

9/76

زن

10

197،2000

8/16

کل

20

196،3000

8/53

مرد

20

206،33330

16/82

زن

20

219،0769

30/66

کل

40

212،9600

25/57

گروههاي آزمايشي
گروه آزمايش

گروه گواه

کل آزمودنيها

جدول  :4آزمون تحليل واريانس براي مقايسة ميانگين نمرات در گروههاي مورد بررسي
شاخص

ميانگين

تعداد ()N

درجه آزادي()df

F

آزمايش

217/12

20

1

6/17

گواه

196/3

20

گروه

سطح معني داري()sig
0/017

گروه آزمايش از نظر رضايت زناشويي ،تفاوت معناداري با گـروه گـواه در ايـن متغيـر
دارد .با توجه به مقدار  f=6/174در سطح معناداري  p < 0/05مشخص شد که تفـاوت
معناداري بين ميدان رضايتمندي زناشويي گروه آزمايش و گروه گواه وجود دارد.
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جدول  :5نتايج آزمون  tوابسته مربوط به ميانگين نمرات آزمودنيها در پيش آزمون و پس آزمون
شاخصههاي آماري

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين خطاي استاندارد

پيش آزمون

20

192/35

13/87

3.10286

پس آزمون

20

217/75

13/41

2.99989

گروههاي آزمايشي

0/05 T = -7/946

<, p

P =0/000

مقدار  T = -7/946در سطح معناداري p< 0/05گوياي وجود تفـاوت معنـادار
بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون و اثربخش بودن آموزشهاست.
نتيجهگيري

هدف اين پژوهش ،بررسي ميدان اثربخشي آموزشهاي روانشـناختي مبتنـي بـر
قرآن و احاديث در ارتباط با رضايت زناشويي زوجين بوده اسـت .سرفصـلهاي
کلي محتواي اين آموزشهـا شـامل چهـار بخـش :انگيدههـاي تشـکيل زنـدگي
مشترک ،مهارتهايشناختي و نگرشي ،مهارتهاي اخالقي و ارتباطي ،و مسـايل
جنسي همسران بود .در ايـن آموزشهـاي روانشـناختي نظا منـد ،بـه فطـرت و
تمايالت طبيعي زن و مرد توجه ويژه شده و هماهنگي اين آموزشها بـا اهـداف
آفرينش ،مورد نظر بوده است .قرآن ميفرمايد« :وَ مِنْ ياتِِن ِ نَ خَلَنََ َكُنْ مِنْ
سكُْ نَزواجًا ِتَسكُنُوا ِإَيهت وَ جَ َعلَ بَيَنكُْ َموَدَّةً وَ رَحمَةً إِ َّ فِي ذِكَ َآاتتٍ ِقَو ٍم
نَنفُ ِ
َكرُو َ» رو )21 :؛ از نشانههاي خداوند متعا اين اسـت کـه او بـراي شـما از
اَتَف َّ
خودتان جفتهايي آفريد تا بدانها آرامش يابيد و ميانتان دوستي و مهرباني نهاد؛
همانا در اينها نشانههايي است براي مردمي که ميانديشند.
در اين آيه به چند نکته مهم اشاره شده است .1 :از اهداف آفرينش زن و مرد،
رسيدن به آرامشي است که اين دو در ارتباط با هم خواهند داشت؛  .2هريـک از
زن و مرد ،با ويژگيهاي جسمي و رواني خاصي پديد آمدهاند که بدون ارتباط با
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هم ،آن هدف تحقق نمييابد؛  .3هريک از مرد و زن ،بهگونهاي آفريده شدهاند که
به يکديگر نيازمندند و براي رف نياز خود ،به ديگري متمايل بوده و در تالشاند؛
 .4تالش براي رف نيازهاي فيدولوژيکي و روانـي -عـاطفي ،بـا ابـراز محبـت و
مهرباني کردن زن و مرد به يکديگر همراه است؛  .5خداوند اين توانمنـدي ابـراز
محبت و مهربانيِ هريک از زوجين را در اصـل آفـرينش قـرار داده اسـت؛  .6بـا
مطالعه و بررسي انديشمندانة ابعاد وجودي هريک از زن و مرد و احساس نيـازي
که آنها به يکديگر دارند و اهدافي که خداوند از آفرينش اين دو در رشد و تعالي
رواني ـ عاطفي ،اخالقي و زندگي اجتماعي و بقاي نسل دارد ،ميتوان بـه تـدبير
3

حکيمانة پروردگار در اين زمينه پي برد.

2

بر اين اساس ،آموزشهاي روانشناختي برگرفتهشده از متون حديثي ،به دليـل
انطباقش با فطرت و اميا طبيعـي زوجـين ،بهتـر از سـاير آموزش4هـا ،خواهـد
توانست تنش در بين همسران را زدوده و آرامش را به آنها بازگرداند.
بر طبق اين بررسي ،نتايج آزمون رضايتمندي زناشويي که از گـروه آزمـايش،
پيش و پس از ارائة آموزشها به عمل آمد ،نشان از آن دارد که ميدان رضايتمندي
زناشويي زوجين پس از دريافت آموزشهاي روانشناختي ياد شـده ،نسـبت بـه
پيش از دريافت آموزشها ،به طور چشمگيري افدايش يافته است؛ زيـرا زوجـين
افدون بر يادگيري مهارتهاي شناختي ،عاطفي و رفتاري ،با آنچـه الز اسـت در
زندگي و در ارتباط با يکديگر آنرا ترک کنند نيد آشنا شدند و به تعبير اما علـي
عليهالسال راه رشد و هموار زندگي را از طريق آگاهي به آنچه نبايد انجا دهند،
شناختند و يا به عبارت ديگـر6،زوجـين آنگـاه از اقـدا  2عملـي بـراي زنـدگي
خوشبختانه استقبا کردند که تلخي زندگي بدبختانه را از راه آشنايي با پيامدهاي
نامطلوب آن چشيدند.

7

2
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همچنين ،از آنجايي که پسآزمون گروه آزمايش بـه فاصـلة دو هفتـه از ارائـة
آموزشها اجرا شده است ارتقاي رضايتمندي نسبتًا ماندگاري را در طـو زمـان
نشان ميدهد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که آموزشها اثربخش بـوده و تـأثير
طوالني مدتي در بهبود رضايتمندي زناشويي زوجين در پي دارد.
همچنين ،يافتة ديگر اين پژوهش حاکي از آن است کـه گـروه آزمايشـي ايـن
طرح که آموزشهاي روانشناختي مبتني بر آيات و روايات اسالمي به آنها ارائـه
شده است ،به طـور معنـاداري ،از گـروه گـواه کـه هيچگونـه آموزشـي دريافـت
نکردهاند ،نمرات رضايت زناشويي بهتري دريافت کردهاند .اين نتيجه نشـانگر آن
است که آموزشهاي روانشناختي مبتني بر آيات و روايات اسـالمي ،توانمنـدي
زوجين را در روابط زناشويي مناسز ـ که منجر بـه رضـايت بيشـتر ميشـود در
مقايسه با ساير افراد ،ارتقا ميدهد .اين نتيجه ،خود به تنهـايي روشـنکننـدة ايـن
مطلز است که نه تنهـا دريافـت آموزشهـاي روانشـناختي مبتنـي بـر آيـات و
روايات توسط زوجين ،رضايتمندي آنها از زندگي زناشويي را نسبت بـه شـرايط
پيش از آن بهبود ميبخشد ،بلکه نسبت به افراد ديگـري کـه از ايـن آمـوزشهـا
آگاهي ندارند و مهارت الز پيرامون آن را دريافت نکردهانـد ،نيـد داراي شـرايط
زندگي زناشويي بهتري بوده و از آن راضيترند.
از آنجا که در اين آموزش ،زوجـين بـا ابعـاد باورهـا ،نگرشهـا ،عواطـف و
مهارتهاي ارتباطي خود و همسرشان آشنا شدند و معناي زندگي شـرافتمندانه را
بازيافتند؛ کوشش کردند از پستيها و آنچه باعث تنش در زندگيشان ميشد؛ خود
را مصون نگه دارند .مبناي اين نو آموزش ،کال اميرالمؤنين ،اما علي عليهالسال
است که فرمود« :من عرف شرف معنـاه صـانه عـن دنائـه شـهوته و زور منـاه» ؛
هرکس شرافت خود و معنا و هدف زندگي خويشتن را بشناسد ،خود را از آلوده
شدن به شهوتهاي پست و آرزوهاي بيهوده مصون نگهميدارد .به تعبيـر ديگـر،
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اما عليهالسال براين نکته تأکيد دارد که تا فرد به جنبههاي وجودي خويش پـي
نبــرد ،از پيمــودن راه نجــات و خوشــبختي ،و پرهيـد از تنشهــا و نارضــايتيها،
9
شتن را نشناسد ،به بدبختي2ميافتد.
بازميماند و کسي که قدر خوي

سرانجا نتايج ،نشـانگر آن بودهانـد کـه جنسـيت هريـک از زوجـين ،نقـش
چشمگيري در ميدان اثرپذيري از آموزشهاي ارائهشده نداشته است .با توجه بـه
نتايج باال و ديني بودن آموزشهاي ارائهشـده ـ افـدون بـر اثربخشـي محتـوايي
آموزشها ـ شايد بتوان گفت که يکي از علل اثربخشي مناسـز آموزشهـا ،ايـن
است که گاهي برخي زوجين ،به عنوان وظيفة شرعي خود نيد اقـدا بـه اجـراي
محتواي آموزشي ميكنند؛ حتي اگر به نتيجة آن اطمينان نداشته باشند؛ چراکـه آن
را وظيفة شرعي خود به شمار ميآورند .بنابراين ،نتيجة ضمني اين پژوهش همين
خواهد بود که آنهايي که تعبّد بيشتري در خصوص دستورات الهي داشـتهاند ،در
ي تنشـي بـه زنـدگي آرا و سـعادتمند ،موفـقتر بودهانـد و احسـاس
تغيير زندگ ِ
رضايت بيشتري دارند .اين يافته ،خود مؤيد نتيجة پژوهش احمدي  )1384است
که نشان داده است تقيدات مذهبي زوجـين بـا سـازگاري زناشـويي آنهـا رابطـة
همبستگي دارد؛ به اين معنا کـه بـا افـدايش تقيـدات مـذهبي ،ميـدان سـازگاري
زناشويي نيد بيشتر ميشود.
همچنين از آنجـايي کـه محتـواي آموزشهـاي ارائـه شـده ،شـامل آمـوزش
مهارتهاي شناختي ،اخالقي ،ارتباطي و جنسي به همسران است ،ايـن يافتـه بـا
نتايج پژوهش آقامحمـديان  )1384همسـويي نشـان ميدهـد؛ چراکـه نتـايجش
گوياي آن بود که بين عوامل عقيدتي ،اخالقي ،شناختي ،عاطفي ،رفتاري و عوامل
جنسي ،و استحکا زندگي زناشويي رابطة معناداري وجود دارد و در صورتي که
اين عوامل ناديده گرفتـه شـوند ،رضـايتمندي زناشـويي بـراي زوجـين حاصـل
نخواهد شد.
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