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  شناسی اسالمیهاي هستیاثربخشی آموزه
  بر رضایت زناشویی زنان متأهل

  ***/ کیومرث فرحبخش **/ معصومه اسمعیلی *یاسر رضاپور میرصالح
  چکيده

ـ پس - آزمون تجربی پیشاین پژوهش، که از نوع مطالعات نیمه رل و پیگیـري بـود، بـا    آزمون با گروه کنت
بر افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل انجام شد.  شناسی اسالمیهاي هستیهدف تعیین اثربخشی آموزه
صـورت تصـادفی   نفر به 24الحوائج شهرستان میبد، کنندگان مرکز مشاوره باببدین منظور، از بین مراجعه

کنندگان گروه آزمایش، هر هفته دو جلسه نـود  کتانتخاب و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به شر
دربارة ارتباط زناشویی داده شد و به  شناسی اسالمیهاي مبتنی بر هستیجلسه آموزه 10اي به مدت دقیقه

بـار بالفاصـله   بار پیش از انجام آزمایش، یـک گونه آموزشی ارائه نشد. هر دو گروه یکگروه کنترلی هیچ
بار یک ماه پس از انجام مداخالت، فرم کوتاه آزمون رضایت زناشویی انـریچ  یکپس از اتمام آزمایش و 

شده به کمک تحلیـل کوواریـانس چنـدمتغیره تجزیـه و     آوريهاي جمعرا تکمیل کردند. در نهایت، داده
ـتی  تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آمـوزه  بـر افـزایش رضـایت زناشـویی     شناسـی اسـالمی   هـاي هس

این افزایش در مرحله پیگیري نیز حفظ شده بود. بـا  داري داشت. گروه آزمایش تأثیر معنیکنندگان شرکت
ـیوة   شناسی اسـالمی، هاي مذهبی مبتنی بر هستیتوان گفت که ارائه آموزههاي پژوهش میتوجه به یافته ش

  مناسبی براي افزایش رضایت زناشویی زوجین است.
  اسالمی، رضایت زناشویی.شناسی ها: اثربخشی، هستیواژهکلید
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  مقدمه
ها و باورهـاي  شناسی، که افراد در نگرشبراي هستیهاي وجودي و شناختی، نقش مهمی امروزه دیدگاه

هـاي هسـتی،   شناسی یا همان فلسفه فرد در زنـدگی و دیـد او بـه پدیـده    خود دارند، قائل هستند. هستی
کنـد (محمـدپور،   رفتارهـاي خاصـی هـدایت مـی     دهد که وي را به سمتچارچوبی به باورهاي فرد می

هـاي  شناسی علم به وجود است، آگاهی انسان به وجود خـود، جهـان و ویژگـی   ). هستی53، ص 1389
اندازه زیادي تحت تأثیر فرهنگ و مذهب قرار دارد. جوامع غربـی تعـاریف خـاص     شناسی تاآن. هستی

هـاي خـود تحـت    فراد، حتی غیرمسـلمانان، در نگـرش  اند، اما برخی اشناسی را ارائه کردهخود از هستی
دهـد. الگوهـاي رفتـاري در جوامـع     شناسی قرار دارند که باورهاي مذهبی خاصی به آنها میتأثیر هستی

داري و غیـره، همگـی ناشـی از    هاي سرمایهغربی مانند فردگرایی، عدم تأکید محوري بر خانواده، نگرش
وجود آمده است که البته برخی از تبعات منفی آن را نیـز  ر غرب بهشناسی هستند که امروزه دنوع هستی

ماهیتی منحصر به فرد دارد و به دلیـل   شناسی اسالمی،). اما هستیPalermo, 2007, p. 544شاهد هستیم (
مسـائل  هاي قرآنی برگرفته شده و از سوي خداوند به عنوان آفریـدگار و آگـاه بـه تمـامی     اینکه از آموزه

کـه مـا در   طـوري تواند انسان را به کمال دنیوي و اخـروي هـدایت کنـد، بـه    ان مطرح شده است، میانس
  شاهد آن هستیم. و ائمه معصومین زندگی پیامبر اکرم

هـاي  شناسی اسالمی، شـامل افـق وسـیعی از گذشـته تـا آینـده اسـت کـه در مقابـل دیـدگاه          هستی
قـرار دارد. در   آدلـر نگـر ماننـد   و یـا آینـده   پـرز نگر مانند لو یا حا فرویدند ننگر، ماشناختی گذشتهروان

این جهـان  رو، ایناست که حظی از وجود دارند. ازشناسی اسالمی، نظام هستی شامل تمام عوالمیهستی
هستی بسیار گسترده است و ابعاد گوناگون دارد و از عالم خاك، که اخس مراتب هستی است تـا عـوالم   

با اصـطیاد   و الحدوث و روحانیۀ البقاء استنفس جسمانیۀ). 18، ص 1382(ممدوحی،  باالتر امتداد دارد
سـوي عـالم مثـال را شـروع     امور شخصی از مجراي حواس و استعداد سیر جوهري از درون، حرکت به

). 50، ص 1378(جـوادي آملـی،    رسدمی ،یابی استکه همان مقام کلی ،به تجرد عقلی ،کرده و سرانجام
بینـی الهـی معلـوم    بینی الهی است؛ زیرا در جهانشناسی وابسته به جهانشناسی اسالمی، هستیتیدر هس

عنـوان  گردد که در نظام هستی یک موجود واجب به نام خدا هسـت و سـایر موجـودات همگـی بـه     می
شناسـی و از  بینـی الهـی بـه هسـتی    اند. پس مسیر شناخت انسـان از جهـان  فیض خدا از او نشأت گرفته

هـا و  ). فـردي کـه نگـرش   22، ص 1388گردد (جوادي آملـی،  شناسی به انسان شناسی منتهی میهستی
کنـد و  هاي اسالم و قرآن نیـز عمـل مـی   است، براساس آموزهشناسی اسالمی رفتارهایش براساس هستی

  کند.می دینی پیرويشناسی غیرهاي بسیار متفاوتی نسبت به فردي دارد که از هستیبنابراین، رفتار



   ۷ بر رضايت زناشويي زنان متأهلشناسي اسالمي هاي هستياثربخشي آموزه

شناسـی مـذهبی   هاي زندگی، برخی افراد تحت تـأثیر هسـتی  در روابط زناشویی نیز مانند سایر جنبه
  تواند موجب افـزایش تـداوم ارتبـاط آنهـا و رضـایت زناشـویی بیشـتر در آنهـا شـود.         قرار دارند که می

انجـام گرفـت،    - نـد  که انعکاسی از مذاهب گونـاگون در آمریکـا بود   - زوج  97نتایج یک مطالعه، که با 
این معنا که ازدواج اغلب داراي معنـاي  دهند؛ به می» مقدس«نشان داد زوجین به ازدواجشان یک ماهیت 

ــی  ــوي ادراك م ــی    معن ــف م ــدس تعری ــدتاً ازدواج را مق ــل عم ــراد متأه ــود و اف ــاهیتی ش ــد و م   کنن
). Mahoney & et al, 2003, p. 7کنـد ( دهند و معتقدند که خداوند ازدواج آنها را حفظ میبه آن می الهی

این باور معتقد باشند که هدف اصـلی یـک ازدواج عاشـقانه پـی بـردن بـه ماهیـت        اگر زوجین عمیقاً به 
گاه تعارضات شدیدي کـه منجـر بـه قطـع ارتبـاط بـا همسـر        )، آنLauer, 1985, P. 221خداوند است (

د و انگیـزش بیشـتري بـراي حـل آنهـا پیـدا       شود، به مثابه از دست دادن ارتباط با خداوند خواهد بـو می
شناسـی دینـی در ازدواج   ). مباحث زیـادي در اسـالم دربـارة هسـتی    Mahoney, 2005, p. 697کنند (می

هـاي گونـاگون ازدواج   طور مستقیم نکاتی را دربارة جنبـه آیات قرآن به که برخی ازطوريوجود دارد، به
)، زن و شـوهر را بـه   21دانـد (روم:  را مایـۀ آرامـش انسـان مـی    اند. خداوند در قـرآن ازدواج  بیان داشته

کنـد  ) و زوجین را به پیشگیري از طـالق تأکیـد مـی   19کند (نساء: گذشت و حل اختالفاتشان تأکید می
بر افزایش رضایت زناشویی تأثیرگـذار اسـت   هاي اسالمی دهند آموزه). مطالعات نیز نشان می35(نساء: 

امـا ارتبـاط یـا     )،1388، مقـدم رفیعـی و  فقیهـی ؛ 1391؛ حمیـد و همکـاران،   1391(منجزي و همکاران، 
بر افزایش رضایت و عملکرد زناشـویی زوجـین، تـاکنون چنـدان مـورد       شناسی اسالمیاثربخشی هستی

  ).1389؛ اسمعیلی، 176، ص 1392توجه قرار نگرفته است (رضاپور، 
هـاي دینـی انجـام شـده     ازدواج در سایر مکتـب  شناسی دینی درمطالعات زیادي دربارة نقش هستی
شناسـی مـذهبی در مسـیحیان، افـرادي کـه درگیـر       دهنـد هسـتی  است. براي مثال، مطالعات نشـان مـی  

هاي زناشویی هستند را به خودشناسی، تأیید اشتباهات، رها کـردن تـرس از طـرد و نشـان دادن     تعارض
از بروز خشم، صبور بـودن، عشـق ورزیـدن و    پذیري خود، بخشیدن خطاهاي یکدیگر، جلوگیري آسیب

). اهداف معنوي ازدواج، همگی خارج از محـدودة نظـام   Giblin, 1993, P. 319کنند (مهربانی ترغیب می
عنـوان یـک رویـارویی مقـدس     معنایی سکوالر هستند. براي مثال، در دیدگاه سنتی مسیحی به ازدواج به

). از سـوي  Stanley & et al, 1998, P. 83شـود ( ربه مـی شود که در آن عشق و برکت مقدس تجنگاه می
بینند که مراقـب رابطـه زناشـویی    در ازدواج می عنوان شخص سومیدیگر، مسیحیان اغلب خداوند را به

شناسـی  ). هسـتی Butler & Harper, 1994, P. 281کنـد ( کمک می آنهاست و به حل مشکالت زناشویی
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ازدواج است که بر فداکاري فردي و تعهد کامـل بـه ازدواج   » رسومی« کنندة برتري مدلبینیمذهبی پیش
ازدواج، کـه مشخصـه آن تقـدم نیازهـاي افـراد بـر قیـد و بنـدهاي         » قراردادي«کند تا یک مدل تأکید می

  ).Sanchez & et al, 2002, P. 101زناشویی و تأکید بر مذاکره بین زوجین است (
زوج مسـیحی، یهـودي و مسـلمان     57رسـی معنـاي زنـدگی در    اي کیفی، که به برنتایج یک مطالعه

این بود که ازدواج یـک   هاي دینی) در تمام زوجینپرداخت، نشان داد که موضوع عمده (خارج از سنت
دارد: چیزي بیشتر از خود، چیزي بیشتر از زوجـین و چیـزي بیشـتر    » چیزي بیشتر«امر مقدسی است که 

بود و یک حمایت مهم بـراي رابطـه    ین، ازدواج یک رابطه الهی و رسمیاین زوجاز واحد خانواده. براي 
هاي کنـونی دربـاره غیررسـمی    ها، یک نقطه مقابلی براي مباحث پژوهشاین یافتهشد. آنان محسوب می

شـود.  هـاي کنـونی محسـوب مـی    اي) و فردگرایـی در ازدواج خانـه هاي هـم شدن ازدواج (مانند زندگی
ازدواج ممکن است قدرت خود را در جامعه کنـونی   ش تأکید کردند که اَشکال رسمیاین پژوه محققان

براي بسیاري از زوجین مذهبی حفظ کرده باشند و شاید بسیاري از زوجین دیگر نیـز معتقـد باشـند کـه     
نگرنـد  و خصوصی است که بیشتر محققان امروزه به آن می ازدواج چیزي بیشتر از یک رابطه غیررسمی

)Dollahite & et al, 2012, P. 353.(  
و رابطـه   شناسـی اسـالمی  ایـران دربـاره هسـتی   در یکی از معدود مطالعات تجربـی کـه تـاکنون در    

زوجـین  شناسـی اسـالمی   ) به بررسی ابعاد هسـتی 1392و همکاران ( رضاپورزناشویی انجام شده است، 
شناسـی  هسـتی  آنها، تدوین الگوي مفهـومی  مذهبی داراي سازگاري زناشویی باال پرداختند. هدف نهایی

در زوجین مذهبی داراي سازگاري زناشویی باال بود تا از طریـق آن بتواننـد بـه طراحـی برنامـه      اسالمی 
هـاي مبتنـی بـر    درمانی بپردازند که به آنها در افزایش رضایت زناشویی زوجـین، از طریـق ارائـه آمـوزه    

شناسی مـذهبی در زوجـین   ج مطالعه کیفی آنان نشان داد که هستیکمک کند. نتای شناسی اسالمیهستی
شود آنها رابطه زناشویی خود را یک نهاد مقدسـی تلقـی کننـد کـه از سـوي خداونـد بـراي        موجب می

شناسـی  رسیدن به اهداف خاصی (کمال دنیوي و اخروي) تعیین شده است. آنـان دریافتنـد کـه هسـتی    
شـد، بـه سـه شـیوة مسـتقیم و یـک شـیوة        ور محـوري در آنهـا مـی   این بامذهبی در زوجین، که شامل 

شناسی مـذهبی در  هاي مستقیم هستیشود. شیوههاي مثبت زناشویی در آنها میمستقیم منجر به پیامدغیر
هـاي  زوجین عبارت بود از: ادراك حضور و نظارت خداوند بر زندگی زناشویی، انجام اعمـال و نیـایش  

شناسـی مـذهبی در   خداوند در زندگی زناشویی. شیوة غیرمستقیم تأثیر هستیهاي مذهبی و ادراك کمک
بـود.   و ائمـه معصـومین   زوجین نیـز الهـام گـرفتن از احادیـث و سـبک زنـدگی زناشـویی پیـامبر        



   ۹ بر رضايت زناشويي زنان متأهلشناسي اسالمي هاي هستياثربخشي آموزه

ها منجر به آرامـش و رضـایت، بخشـش،    ها و فرآینداین شیوهشناسی مذهبی در زوجین، از طریق هستی
). الگـوي  1392شـد (رضـاپور و همکـاران،    مال مادي و معنوي در زوجـین مـی  وفاداري و رسیدن به ک

  آورده شده است. 1شناسی مذهبی در ازدواج در شکل آنها از نقش هستیمفهومی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1392 (رضاپور و همکاران،شناسی مذهبی و نقش مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی زناشویی : هستی1کل ش

اي در باورها و رفتارهـاي  گونهشناسی مذهبی زوجین بهشود، هستیمشاهده می 1طور که در شکل همان
شـود. بـا   گذارد که منجر به پیامدهاي مطلوبی در رابطۀ زناشویی آنها میآنها در زندگی زناشویی تأثیر می

و  شناسـی اسـالمی  اندکی هستی رغم برخی مطالعات نظري انجام شده، مطالعات تجربیاین وجود، علی
ایرانی، بخصوص با توجه به بافت مـذهبی حـاکم بـر    تأثیرات آن را در زندگی زناشویی زوجین مسلمان 

هـاي آموزشـی مبتنـی بـر     توان بـا گسـترش برنامـه   که میحالیاند. درایران، مورد بررسی قرار داده جامعه
سازي علوم انسـانی  در جهت بومییار مؤثر بود و گامی در ارتقاء روابط زوجین بس شناسی اسالمیهستی
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ایرانـی، پـیش و پـس از     شود که برخی از زوجینبیشتر میاین مسئله هنگامی ایران برداشت. اهمیت در 
شناسی غربی درباره رابطه زناشویی هسـتند و جامعـه شـاهد تأثیرهـاي     ازدواج، تحت تأثیر القائات هستی

این موضوع، بـه بررسـی   ). این پژوهش، با در نظر گرفتن اهمیت 1389و نیازي،  منفی آن است (کاظمی
شـده در مطالعـه رضـاپور،    شناسی اسالمی (براساس طـرح درمـانی ارائـه   هاي مبتنی بر هستیتأثیر آموزه

الحـوائج شهرسـتان   کننده به مرکز مشـاوره خیریـه بـاب   ) بر افزایش رضایت زناشویی زنان مراجعه1392
بـر افـزایش    شناسـی اسـالمی،  هاي هسـتی این سؤال است که آیا آموزه دنبال پاسخ بهپردازد و بهمیمیبد 

  رضایت زناشویی زنان متأهل مؤثر است؟

  روش تحقيق
آزمون با گروه کنترل همـراه بـا پیگیـري    پس –آزمون تجربی، پیشهاي نیمهپژوهش حاضر، از نوع طرح

کننـده در ایـن پـژوهش در گـروه آزمـایش و کنتـرل،       هاي شرکتیاست. پس از تقسیم تصادفی آزمودن
کننـدگان  اي، بـه شـرکت  دقیقـه  90جلسـه   10در شناسی اسالمی هاي هستیطرح درمانی مبتنی بر آموزه

بـار پـیش   اي صورت نگرفت. هر دو گروه، یکگونه مداخلهگروه آزمایش ارائه شد. در گروه کنترل هیچ
بار یک مـاه بعـد از   بار به محض پایان مداخالت و یکیک –بار پس از مداخله از مداخله آزمایشی و دو

را تکمیل کردند. نتایج با اسـتفاده از آزمـون کوواریـانس     انریچآزمون رضایت زناشویی  -  پایان جلسات
  آورده شده است. پیوستمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شرح جلسات در  مانکواچندمتغیرة 

کننـده بـه   جامعه آمار این پژوهش شامل کلیه مراجعان زن مراجعـه  ؛گیريو روش نمونه جامعه، نمونه
نفـر   24الحوائج (وابسته به اداره بهزیستی) شهرستان میبد بود کـه از میـان آنهـا،    مرکز مشاوره خیریه باب

صورت تصادفی انتخاب شدند. رضایت هریک از مراجعان بـراي شـرکت در پـژوهش جلـب شـد و      به
ادي که براي شرکت در پژوهش رضایت یا آمادگی نداشتند، به شـیوه تصـادفی جـایگزین شـدند. در     افر

شده به شیوة تصادفی در گروه کنترل و آزمـایش جـایگزین شـدند. بـه     هاي انتخابمرحله بعد، آزمودنی
ها نیز ارائـه  کنندگان گروه کنترل، اطمینان داده شد که برنامه آموزشی پس از انجام آزمایش براي آنشرکت

  خواهد شد. در پایان مداخالت، با یک نفر افت در گروه آزمایش مواجه شدیم.
اسـتفاده   انـریچ نامه رضایت زناشویی سؤالی) پرسش 47در این پژوهش از فرم کوتاه ( ؛ابزار پژوهش

 گویه است و یک ابزار معتبر براي ارزیـابی رضـایت زناشـویی محسـوب     47نامه داراي این پرسششد. 
اي مقیاس تشکیل شده که در یک مقیاس پـنج درجـه  خرده 12نامه از این پرسش ).1379شود (ثنایی، می
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 68/0، در چندین مطالعـه مختلـف از   انریچهاي مقیاسشوند. ضریب آلفاي خردهگذاري میلیکرت نمره
د (همـان). ضـریب   بـو  79/0(براي رضایت زناشویی) با میانگین  86/0طلبی) تا هاي مساوات(براي نقش
و با مقیـاس رضـایت از زنـدگی     60/0تا  41/0نامه با مقیاس رضایت خانوادگی از این پرسشهمبستگی 

هـاي  مقیـاس بود که بیـانگر روایـی همگـراي مطلـوب آن اسـت (همـان). کلیـه خـرده         41/0تا  32/0از 
دهنـدة روایـی   کـه نشـان  کـرد  هاي راضی و ناراضی را از یکـدیگر متمـایز مـی   ، زوج»نامه انریچپرسش«

  این مقیاس بود (همان).واگراي خوب 

  پژوهش هاييافته
بـود کـه حـداقل دو سـال از      38/33 ± 56/4کننده در ایـن پـژوهش   هاي شرکتمیانگین سنی آزمودنی

وقـت  صـورت نیمـه  نفر بـه  11وقت و صورت تمامنفر به 3گذشت. از بین آنها، زندگی زناشویی آنها می
میـانگین و   1بـود. جـدول    21/7 ± 03/4دار بودند. میـانگین سـن ازدواج آنهـا نیـز     ی خانهشاغل و مابق

هاي گـروه کنتـرل و آزمـایش را در مقیـاس رضـایت زناشـویی بـه تفکیـک         انحراف استاندارد آزمودنی
اینکـه  دهد. بـه دلیـل   آزمون و آزمون پیگیري به تفکیک گروه آزمایش و کنترل نشان میآزمون، پسپیش

نفـر   12آزمون این گروه در مرحله پیش هاير گروه آزمایش با افت نمونه مواجه شدیم، تعداد آزمودنید
شـود، میـانگین نمـرات    طور که مشـاهده مـی  نفر بود. همان 11آزمون و آزمون پیگیري و در مرحله پس

آزمـون و بیشـتر   پیشآزمون و آزمون، پیگیري بیشتر از نمرات آنها در هاي گروه آزمایش در پسآزمودنی
  هاي گروه آزمایش در سه مرحله آزمون است.از میانگین نمرات آزمودنی

  هاي گروه کنترل و آزمایش به تفکیک مراحل انجام آزمون: میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی در آزمودنی1جدول 
  آزمون پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش  تعداد  گروه
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  تانداردانحراف اس  میانگین    

 66/7 73/185 97/7 54/184 21/6 42/136  11  آزمایش
 84/6 83/135 34/5 66/136 96/4 58/133  12  کنترل

براي آزمون فرضیۀ این پژوهش، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) اسـتفاده شـد.   
هـاي  هـاي نمـرات متغیـر وابسـته در گـروه     این آزمون، همسـانی واریـانس  هاي فرضیکی از پیش

 2استفاده شـد کـه جـدول     لونها از آزمون آزمایش و کنترل است. براي ارزیابی همسانی واریانس
  دهد.نتایج آن را نشان می

  هاي لون در گروه آزمایش و کنترل به تفکیک سه مرحله آزمون: آزمون همگنی واریانس2جدول 
  )pداري (سطح معنی  F  df1  df2  آزمون رحلهم

  66/0  21  1  20/0  آزمونپیش
  13/0  21  1  42/2  آزمونپس

  46/0  21  1  56/0  آزمون پیگیري
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دار ، در هر سـه مرحلـه اجـراي آزمـون غیرمعنـی     لوندهد، نتایج آزمون نشان می 2طور که جدول همان
هـاي آزمـایش و   نمرات رضـایت زناشـویی در گـروه   توان نتیجه گرفت که واریانس است و بنابراین، می

افـزار آمـاري   ) نیز، که در نرمBoxکنترل در هر سه مرحله آزمون همسان است. البته مقدار آزمون باکس (
) بـود کـه بیـانگر، تأییـد     p=41/0دار (و غیـر معنـی   F=96/0شود، برابـر  ا انجام میمانکوبه همراه آزمون 

  هاست.روهفرض همسانی واریانس در گپیش
  آزمونآزمون و آزمون پیگیري رضایت زناشویی با کنترل نمرات پیش: نتایج تحلیل مانکوا نمرات پس3جدول 

  داريسطح معنی  خطا df  فرضیه F df  مقدار  نام آزمون
  0001/0  19  2  08/206  96/0  اثر پیالیی

  0001/0  19  2  08/206  04/0  المبداي ویلکز
  0001/0  19  2  08/206  69/21  اثر هتلینگ

  0001/0  19  2  08/206  69/21  ترین ریشه رويبزرگ

آزمون و آزمـون پیگیـري بـا کنتـرل     هاي پسبر روي میانگین مانکوانتایج حاصل از تحلیل  3جدول 
تـوان نتیجـه   دار بـوده و مـی  معنی Fدهد، مقدار طور که نتایج نشان میدهد. همانآزمون را نشان میپیش

داري وجـود دارد. بنـابراین، از تحلیـل    ه، از لحاظ رضایت زناشویی تفاوت معنـی گرفت که میان دو گرو
  دهد.نتایج آن را نشان می 4استفاده شد که جدول  مانکواکوواریانس در متن 
  : نتایج تحلیل کوواریانس در متن مانکوا براي ارزیابی تأثیر عضویت گروهی بر افزایش رضایت زناشویی4جدول 

جموع م  هاي آماريشاخص
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

  مقدار
F 

  داريمعنی
P 

ضریب 
  تأثیر

توان مشاهده 
  منبع تغییرات  شده

  89/0 36/0 003/0 40/11 79/344 1 79/344  آزمونپس  آزمونپیش
  90/0 37/0 003/0 56/11 44/404 1 44/404  پیگیري

عضویت 
  گروهی

  00/1 95/0 0001/0 97/380 97/11516 1 97/11516  آزمونپس
  00/1 95/0 0001/0 52/356 59/12467 1 59/12467  پیگیري

هـاي  تـوان گفـت کـه ارائـه آمـوزه     دار بـوده و مـی  معنـی  Fشـود، مقـدار   طور که مشاهده مـی همان
ایـن  دار نمـره آنهـا در رضـایت زناشـویی شـده و      شناسی به گروه آزمایش منجر به افزایش معنیهستی

  آزمون نیز حفظ شده است.پس افزایش در

  گيريبحث و نتيجه
موجـب افـزایش رضـایت    شناسی اسالمی هاي مبتنی بر هستینتایج این پژوهش نشان داد که ارائۀ آموزه

 ؛Dollahite & et al, 2012, P. 357( این یافته همسو با نتایج مطالعات دیگر بود شود.زناشویی زنان متأهل می
Lambert & Dollahite, 2008, p. 610; Dollahite & Lambert, 2007, P. 302; Goodman & Dollahite, 2006, P. 151; 

Mahoney & et al, 2003, P. 11این مطالعات شامل مسلمانان نیز  کننده در برخی از). هرچند نمونه شرکت
ویی مسـیحیان  شناسـی مـذهبی در زنـدگی زناشـ    این مطالعات عمدتاً به بررسی نقش هسـتی شد، اما می
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هـاي مـذهبی   این زمینه، به بررسی اثربخشی آموزهشده در ایران، اکثر مطالعات انجاماند. در پرداخته
؛ حمیـد و همکـاران،   1391اند (منجزي و همکاران، هاي گوناگون زندگی زناشویی پرداختهبر جنبه

هـاي مـذهبی نیـز    ه صرف آموزهاینکاین وجود، با توجه به ). با 1388، مقدمرفیعیو  فقیهی؛ 1391
هـا نیـز همسـو بـا     این پـژوهش  توان گفت: نتایجشود، میشناسی مذهبی میشامل بخشی از هستی

کنـد کـه   هاي معنایی الهی به افراد پیشـنهاد مـی  شناسی مذهبی نظامنتایج این پژوهش است. هستی
شناسـی  کنند. نقش هستی هاي خانوادگی را به شیوة منحصر به فردي حل و فصلتواند تعارضمی

را هـم در اهـداف و   » تقـدس «مذهبی در حل تعارضات منحصر به فرد است؛ زیرا ادراکات افراد از 
). Pargament, 2005, P. 683دهـد ( تـأثیر قـرار مـی    هم در شیوة دنبال کردن آنها در زندگی تحـت 

اعضاي خانواده ارائـه  هاي مطلوب زندگی به ها و اعمال مذهبی، خط مشی را دربارة شاخصآموزه
اند هم آمیختههاي متعالی درشود که با پدیدهدهند که عمدتاً شامل آداب و رسوم و الگوهایی میمی

)Roccas, 2005, P. 749که مذاهب مختلف در رابطه متقابل بین منبع معنوي و  هایی). بنابراین، پیام
هـا ممکـن   این پیامد توجه قرار گیرد؛ زیرا طور جدي موردهند، بایستی بهروابط خانوادگی ارائه می

هـاي آنهـا بگـذارد    حـل آمیز و راهاست تأثیر زیادي بر ماهیت و دفعات تعامالت خانوادگی تعارض
)Mahoney, 2005, P. 703.(  

تر، که عقیده بـه مقـدس بـودن ازدواج دارنـد، ممکـن اسـت       ی قويمذهبهاي زوجین داراي گرایش
شناسـند  کنندة رابطه زناشویی میعنوان حفظملی استفاده کنند که محققان آنها را بهبیشتر از فرایندهاي تعا

). Mahoney & et al, 2003, P. 231کنـد، اجتنـاب کننـد (   و از تعامالتی که تنش بین آنها را شدیدتر مـی 
ا در طـول  کند که به آنهـ القا میشناسی مذهبی به زوجین یک تمایلی را براي رابطه دائمی هستی المبرت

عبارت دیگر، آنها معمـوالً بـه طـالق    ). بهLambert & Dollahite,2008, p. 611کند (تعارضات کمک می
کننـد و معتقدنـد طـالق از دیـدگاه     در هنگام مواجهه با تعارضات نگـاه نمـی  » گزینه«عنوان یک به

ایـن  تنـاب کننـد.   قابل پذیرش است و تا جـایی کـه امکـان دارد بایـد از آن اج    خداوند یک امر غیر
هـاي  شود آنها به هنگام مواجهه تعارضات، تالش بیشـتري را بـراي رفـع تـنش    موضوع موجب می

زمـانی کـه زوجـین حـس      زناشـویی موجود انجام دهند. محققان دیگري نیـز دریافتنـد کـه تعهـد     
اسـی  شن). هسـتی Waite & Joyner, 2001, P. 258تـر اسـت (  شان دارند قويآیندهتري را از روشن

کند که تـالش بـراي حفـظ    عنوان یک رابطه مقدس نگاه میاینکه به نهاد ازدواج به مذهبی به علت
آینـده زنـدگی    تـري از شود زوجین حـس روشـن  )، موجب می19آن نیز امر مقدسی است (نساء: 
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هبی شناسـی مـذ  طور کلی، هسـتی شان بیشتر شود. بهشان داشته باشند و تعهد آنها به رابطهزناشویی
شود زوجین هرگونه تالشی را براي حفظ رابطه زناشویی داراي ارزش مقدسی ببینند که موجب می

  کند.به آنها در نزدیک شدن به خداوند کمک می
  هـاي فـردي خـود   شناسی مذهبی، وقتی کـه تحـت تـأثیر تفسـیرها و برداشـت     این وجود، هستی با

تواند منجـر بـه تشـدید تعارضـات بـین      اوقات می شود، گاهیگیرد و دچار انحراف میزوجین قرار می
که هریک از زوجین ممکن است در رابطۀ زناشویی برداشـت خـود از   آنجاییزوجین شود. براي مثال، از

شناسی مذهبی ممکـن اسـت زوجـین را در    معنویت و نگرش مذهبی شخصی خود را بروز دهد، هستی
نظرهـایی در  ن اسـت زوجـین اخـتالف   معرض تعارض منحصر بـه فـردي قـرار دهـد. همچنـین ممکـ      

طـور  شان داشته باشند. مانند الف. هریک از زوجین بههاي دیگر زندگیبه جنبه» تقدس« چگونگی تلفیق
هاي متفاوت در مورد خدا یا تمـایالت متفـاوت در   شود. براي مثال، نگرشرو میروبه» تقدس«فردي با 

هایی که ممکن است تنها یکی از زوجین آنهـا  فعالیتها یا هاي مذهبی ب. نقششرکت کردن در فعالیت
را مقدس در نظر گیرد. براي مثال، پرورش کودك، کارهاي خیریه، دنبال کردن اهـداف شـغلی، ورزشـی    

  شناسـی مـذهبی،  ). برداشت فـردي از هسـتی  Mahoney & et al, 2003, P. 229هاي مادي (یا هنري، دارایی
  موجـب بـدتر شـدن تعارضـات بـین زوجـین شـود. بـراي مثـال،         توانـد  هاي دیگـري نیـز مـی   به شیوه

دهد که چگونه زوجین هنگام بروز تعارضـات در نظـام   این مسئله را مورد بحث قرار میچندین مطالعه 
  ). بـراي محققـان بـا   Pattison, 1982, p. 148; Rotz, 1993, P. 272کننـد ( سـازي مـی  زناشویی با خـدا مثلـث  

دهنـد کـه چگـونگی    طور دقیقی توضیح مـی هاي خانواده ساختاري و بوئنی، بههاي نظاماستفاده از شیوه
عنـوان مکانیسـم   توانـد بـه  عنوان فـرد سـوم در تعارضـات زناشـویی مـی     ادراك زوجین از نقش خدا به

). Butler & Harper, 1994, P. 283هـا بـه کـار رود (   قدرتمندي براي کمک به حل یا تشدید کردن تعـارض 
تواند به پیامدهاي مثبتی منجـر شـود   فرد سوم در زندگی زناشویی میعنوان داوند بهنقش خ هنگامی

عنوان الف. شدیداً عالقمند به حفظ رابطه مهربانانه بـا هریـک از زوجـین.    که زوجین به خداوند به
داستان هریـک از زوجـین. ج. اصـرار بـر مسـئولیت      » جهت«ب. گرفتن یک حالت خنثی در برابر 

گونه این ن براي تغییر رابطه، به جاي سرزنش کردن یکدیگر، نگاه کنند. زوجینی کههریک از زوجی
نگرند، ممکن اسـت بتوانـد خـود را بیشـتر از لحـاظ هیجـانی از       شان میبه نقش خداوند در رابطه

هایی را براي مصالحه یا پذیرش سالم یکدیگر فـراهم  الگوهاي تعاملی مخرب جدا کنند و موقعیت
کننده باشد، که حـل تعارضـات   تواند یکی از سه وجه مثلث مقابله محافظتکس، خدا میعکنند. به
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گیـرد)،  کند: ائتالف (براي مثال، خدا طرف یکی از زوجین را مـی بست مواجه میزناشویی را با بن
  جـاي جـایی (بـراي مثـال، بـه    بـه ها خداوند است)، یـا جـا  این بدبختیجانشینی (براي مثال، مقصر 

  گردنـد). دنبال کسب حمایـت از سـوي خـدا مـی    رو شوند، بهزوجین مستقیماً با مشکل روبه اینکه
  شناسـی مـذهبی  این توضیحات، هنگام مـداخالت درمـانی مبتنـی بـر آمـوزش هسـتی       با توجه به

رهبر گروه یا درمانگر باید دقت کند که هریک از زوجـین تفسـیر و برداشـت شخصـی خـود را از      
هایی استفاده شود که در متون مذهبی یا زندگی بزرگان رائه ندهند و از آموزهشناسی مذهبی اهستی

  شود.دینی مشاهده می
شناسـی  هـاي مـذهبی مبتنـی بـر هسـتی     توان گفت: که ارائۀ آمـوزه با توجه به نتایج این پژوهش، می

کـه هنگـام   شیوة مناسبی براي افزایش رضایت زناشویی زوجین است. هرچند باید دقت داشت اسالمی، 
مانند قرآن و احادیث استفاده کـرد و   بایستی از منابع معتبر اسالمیشناسی اسالمی هاي هستیارائه آموزه

کنـد  نمود پیـدا مـی   این مسئله هنگامی ارائه نداد. اهیمت شناسی اسالمیبرداشت فردي خود را از هستی
شناسـی در بـین جوانـان    پـذیر هسـتی  بدهد جامعه فعلی در معرض الگوهاي آسیکه مطالعات نشان می

؛ 1389و نیـازي،   کنـد (کـاظمی  است که انتخاب و ادامه زندگی زناشویی آنها را بـا مشـکل مواجـه مـی    
  ).1388فاطمه و طاهري، بنی

ایران موجب در  شناسی اسالمیو کیفی در زمینه هستی این وجود، محدودیت مطالعات کمیبا 
وجـود  شناسـی اسـالمی   هاي هسـتی اي آموزهي ارائه الگوهاي مداخلهشده مبناي نظري مناسب برا

شده، بـر مبنـاي   اي ارائهاین بود که برنامه مداخلههاي این پژوهش نداشته باشد. یکی از محدودیت
ایـن محـدودیت،   اي طراحی شده بود. بـا توجـه بـه    تنها یک مطالعه کیفی و منابع محدود کتابخانه

کـه بـا    شناسـی اسـالمی  لعات تجربی بیشتري درباره شناسایی الگوهاي هسـتی شود مطاپیشنهاد می
شناسی مذهبی زوجین پیامدهاي مثبت در زندگی زناشویی همراه هستند، یا بررسی الگوهاي هستی

شـد. بنـابراین، بـراي    موفق انجام شود. جامعه آماري این پژوهش فقط محدود به زنـان متأهـل مـی   
هـاي مبتنـی بـر    هـاي آتـی اثربخشـی آمـوزه    شـود پـژوهش  پیشـنهاد مـی   تعمیم بهتر نتایج پژوهش

را در زوجـین و مـردان متأهـل نیـز مـورد بررسـی قـرار دهنـد. از دیگـر          شناسـی اسـالمی   هستی
این بود که در یک جامعه نسبتاً مذهبی و با الگوهـاي فرهنـگ سـنتی     هاي این پژوهش،محدودیت

هـاي  این مطالعه، در پژوهشاي شود اثربخشی الگوهاي مداخلهانجام شده بود. بنابراین، پیشنهاد می
  شود نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد.هاي متفاوت فرهنگی و مذهبی انجام میدیگري که در بافت

۱۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره دوم، تابستان  

  پيوست
  )1392درباره زندگی زناشویی (رضاپور، شناسی اسالمی هاي هستیساختار جلسات آموزه

  شناسی اسالمیجلسه اول: هستی
شناسی و نقش آن ها و رضایت زناشویی، آشنایی با مفهوم هستیارفۀ اعضاي گروه و بیان قوانین گروهی، تعریف و ارائه توضیحاتی در مورد تعارضمع

ائه گیري از جلسه و ارشناسی اسالمی، بحث و نتیجهشناسی افراد و تعریف مفهوم هستیگیري باورها و رفتارها، بررسی نقش دین در هستیدر شکل
  شناسی خود.تکلیف در جهت شناسایی نوع هستی

  عنوان یک رابطه مقدسجلسه دوم: ازدواج به
عنوان یک رابطه مقدسی که از سوي خداوند بنا نهاده شده است، بررسی ارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، بحث پیرامون ازدواج به

گیري از جلسه و داف ازدواج در اسالم، بحث پیرامون احادیث و روایات درباره ازدواج و اهداف آن، نتیجهدالیل و اهمیت ازدواج در اسالم، بررسی اه
  ارائه تکلیف در جهت شناسایی ماهیت مقدس ازدواج و اهداف آن.

  جلسه سوم: حضور و نظارت خداوند در زندگی زناشویی
ون تقدیر و حضور خداوند در انتخاب همسر، باور به نظارت خداوند بر زندگی زناشویی ارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، بحث پیرام

شناسی اسالمی، نقش باور به ناظر بودن خداوند بر زندگی زناشویی در نوع رفتار نسبت به همسر و فرزندان، کسب آرامش، اي از هستیعنوان جنبهبه
ر و افزایش رضایت زناشویی، بحث پیرامون آیات و روایات در مورد نظارت خداوند بر انسان، تعهد به همسر، بخشش و گذشت نسبت به رفتارهاي همس

  گیري از جلسه و ارائۀ تکلیف در جهت ناظر دیدن خداوند بر زندگی زناشویی.نتیجه
  جلسه چهارم: حکمت و تقدیر خداوند در زندگی زناشویی

عنوان ها و مشکالت زندگی زناشویی بهبر دیدن سختیشناسی اسالمی رسی نقش هستیارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، بر
ها و تقدیرهاي هاي الهی در زندگی زناشویی با تکیه بر احادیث و روایات، پی بردن به حکمتهاي گذر از امتحانهاي الهی، بحث پیرامون راهامتحان

گیري از ش توبه از گناهان و اشتباهات و گذشت و بخشش در کاهش تعارضات زناشویی، نتیجهخداوند در زندگی زناشویی و مشکالت آن، بررسی نق
  جلسه و ارائه تکلیف در زمینه تشخیص حکمت و تقدیرهاي خداوند در رابطه زناشویی.

  جلسه پنجم: دستورات خداوند دربارة زندگی زناشویی
در پیروي از دستورات خداوند دربارة زندگی زناشویی، شناسی اسالمی رامون نقش هستیارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، بحث پی

یی مروري بر دستورات خداوند دربارة نحوه برخورد با همسر، پرورش فرزند، کنارآمدن با یکدیگر، بخشش در زندگی زناشویی و آداب زندگی زناشو
  آوري دستورات خداوند درباره زندگی زناشویی و عمل به آنها.تکلیف در زمینه جمع گیري از جلسه و ارائهآیات قرآن، نتیجه با تکیه بر

  جلسه ششم: دعا، نیایش و اعمال مذهبی
ارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، بحث پیرامون نقش نیایش و دعا در کسب آرامش و کمک گرفتن از خداوند براي حل مشکالت 

عنوان عاملی در نزدیک شدن عاطفی به همسر، و چگونگی باالبردن نقش انجام مشترك (به همراه همسر) اعمال مذهبی به زندگی زناشویی، بررسی
گیري از جلسه و ارائه تکلیف در جهت انجام این روحیه معنوي بر رابطه زناشویی، نتیجه روحیه الهی در زندگی مشترك با انجام اعمال مذهبی و نقش

  ی به همراه همسر.مشترك اعمال مذهب
  هاي اسالمیجلسه هفتم: رعایت ارزش

در زندگی زناشویی، مروري هاي اسالمی در رعایت ارزش شناسی اسالمیارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، بحث پیرامون نقش هستی
گیري از جلسه و ارائه تکلیف ها در حفظ زندگی زناشویی، نتیجهارزش این آیات و روایات و نقش در زندگی زناشویی با تکیه برهاي اسالمی بر ارزش

  در زندگی زناشویی و عمل به آنها.هاي اسالمیدر جهت مطالعه درباره ارزش
  هاي خداوند در زندگی زناشوییجلسه هشتم: کمک

وند در زندگی زناشویی خود، بحث پیرامون نقش خداوند هاي خداارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، کمک به اعضا در تشخیص کمک
آیات و روایات، تأکید بر توکل به خداوند هنگام مواجهه با مشکالت  کنندة محبت بین زن و شوهر، با تأکید برایجادها و دهندة قلبعنوان پیوندبه

هاي خداوند در رابطه زناشویی و ه تکلیف در زمینه پی بردن به کمکگیري از جلسه و ارائزناشویی و نقش آن بر افزایش صبر و حل مشکالت، نتیجه
  هاي خداوند.این کمکنقش توکل در دستیابی به

  و ائمه جلسه نهم: الگوگیري از سبک زندگی زناشویی پیامبر
در نحوة برخورد با همسر، انجام  معصومینو ائمه  هایی از زندگی زناشویی پیامبرارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، ارائه مثال

گیري از دربارة زندگی زناشویی و برخورد با همسر، نتیجه و ائمه وظایف زناشویی، تربیت فرزندان و غیره، مروري بر احادیث و روایات پیامبر
و احادیث آنها دربارة رابطه زناشویی و به کاربردن  و ائمه هایی درباره سبک زندگی زناشویی پیامبرجلسه و ارائۀ تکلیف در زمینه مطالعه کتاب

  هاي آنها در زندگی زناشویی خود.آموزه
  گیري و پایان گروهجلسه دهم: نتیجه

شناسی شده در کل جلسات، مرور کلی بر نقش هستیگیري از مباحث مطرحبندي و نتیجهارائۀ گزارش از تکلیف جلسۀ قبل و دادن بازخورد، جمع
هاي زندگی زناشویی این زمینه وجود دارد و موجب تزلزل پایه هاي غربی، که درشناسیدر زندگی زناشویی و تفاوت آن با برخی هستی اسالمی

  مانده اعضا، و پایان گروه با مرور قوانین پایان گروه.دهی به سؤاالت باقیشود، پاسخمی
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  منابع
، (پـاییز و زمسـتان   »هـاي هوشـبهر هیجـانی   بر فعال سازي مؤلفه شناسی اسالمیبررسی تأثیر گسترش هستی«اسمعیلی، معصومه، 

 .44- 33، ص 1، ش شناسیمطالعات اسالم و روان)، 1386

ط با میزان رضـایت از زنـدگی زناشـویی در    فرهنگی مرتب - تعیین عوامل اجتماعی«، طاهري تیمورلویی طاهرهو  حسین ،فاطمهبنی
 .30 - 7، ص 1، ش شناسیجامعه)، 1388، (بهار »میان زنان متاهل شهر آذرشهر

  .بعثت ،تهران ،مقیاس سنجش خانواده و ازدواج )،1379اقر (ثنایی، ب
  اسراء. ، قم،شناسی در قرآنتفسیر موضوعی قرآن کریم: معرفت)، 1378جوادي آملی، عبداهللا (

  اسراء. قم، ،تفسیر موضوعی قرآن کریم: صورت و سیرت انسان در قرآن)، 1388ـ (ــــ
، »محور بر سازگاري زناشویی و سالمت روان زوجـین رفتاري مذهب - اثربخشی روان درمانی شناختی«حمید، نجمه و همکاران، 

  .103 - 85، ص 6، ش شناسیمطالعات اسالم و روان)، 1391(بهار و تابستان 
شناسـی در  شناسـی و ارزش سازگاري زناشویی مبتنی برتبیین ابعاد هستیارائه الگوي مفهومی)، 1392رصالح، یاسر (رضاپور می
وگوهاي تعاملی و درون شخصی زوجین متقاضی طالق و زوجین برخـوردار از سـازگاري زناشـویی و ارزیـابی     گفت

  لوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.شناسی و عنامه دکتري، مشاوره، دانشکده روان، پایاناثربخشی آن
گوهاي درون شخصی زوجین مذهبی برخوردار وشناسی مذهبی در گفتبررسی ابعاد هستی«رضاپور میرصالح، یاسر و همکاران، 

  ، زیر چاپ.شناسی بالینیمطالعات روان)، 1392، (زمستان »از سازگاري زناشویی باال
رضـایت   درشـناختی مبتنـی بـر روایـات اسـالمی     هاي روانبررسی میزان اثربخشی آموزش«، مقدمرفیعینقی و فاطمه ، علیفقیهی
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