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 دهیچک
شناختی بر  روان –هاي دینی  اثربخشی بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر آموزهه هدف شناسایی این پژوهش، ب

ید. جامعه آماري شامل زنان متأهـل سـاکن منطقـه یـازده و     هاي ارتباطی طراحی و اجرا گرد روابط سالم و مهارت
دوازده تهرانی است که حداقل، یک سال و حداکثر پانزده سال از زمان ازدواج آنان گذشـته اسـت. نمونـه آمـاري،     

گیـري داوطلبانـه انتخـاب و بـه صـورت       تهران است که بـا روش نمونـه   12و  11زن متأهل در منطقه  36شامل 
 ارتبـاطی  هـاي  مهـارت  سـالم و مقیـاس   روه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. از مقیاس مناسباتتصادفی در دو گ

آزمون به عمل آمد، آنگاه، گروه آزمایش طی هفت جلسه دو سـاعته، تحـت     استفاده شد. ابتدا، از هر دو گروه پیش
آزمـون بـه عمـل     و گروه پـس پس از پایان آموزش، مجدداً از هر د .آموزش بسته آموزشی طراحی شده قرار گرفت

آمد. براي مقایسه نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که آموزش بسته آموزشـی  
 هاي ارتباطی، تأثیر مثبت دارد. بر روابط سالم و ابعاد روابط سالم و مهارت

 شناختی، زنان متأهل. روان –هاي دینی  فردي، آموزه هاي ارتباطی بین روابط سالم، مهارت ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 چگونگى. گذارد مى آنها تأثیر روابط بر همه و گیرد مى شکل شان زندگى مدت طول در اشخاص ارتباطى مهارت
 قبلى، روابط صمیمانه از ناشى تجارب دیگران، با ارتباط برقرارى طرز جنسیت، فرهنگ، پدرى، خانواده در ارتباط

فـرد،   هـر  زمینه ارتباطى اعظم گذارند. بخش مى تأثیر ها مهارت این چگونگى بر شخصیت، و روابط از برداشت
گذارد. مشکالت ارتباطی، از  مى تأثیر او کنونى رابطه بر وجود، این نکرده، با ازدواج هنوز که گرفته شکل زمانى
عنـوان   این مشکالت را بـه هاي آشفته،  % زوج90کنند. بیش از  ترین مشکالتی است که زوجین بیان می رایج

 هـاي  نظریـه  ). طرفـداران 271، ص 1384کنند (برنشـتاین و برنشـتاین،    مسئله اصلی در روابط خود بیان می
 مهـارت  جـوان  زوجـین  که جهت است این زناشویی از هاي تعارض بروز معتقدند: افزایش نگر، ساخت و رشدي
 واحـد  یـک  تشـکیل  و پایـه  خـانواده  ویژه به قبلی، روابط برگرفته از انتظارات و قواعد و رفتاري الگوهاي تغییر

رو، تجربـه   این اند. از گسترده و فراگیر اجتماعی، روابط اندازة به فردي، بین هاي ندارند. تعارض را جدید زناشویی
اسـت   اجتنـاب  و غیرقابل بدیهی امري زوج، یک تعامالت در رنجش و نظر اختالف تعارض، از مختلفی سطوح
هـاي ارتبـاطی موجـب بـروز مشـکالت       دهد که نداشتن مهارت هاي مختلف نشان می ). پژوهش2010(کار، 
 گردد. اي در روابط زناشویی می عدیده

هـایى را بـه دلیـل     سـال ، ها نشان داد که برخى زوج، )1390( اصالنى به نقل از الیورو  میلرهاى  پژوهش
پنداشتند مشـکل آنهـا مسـائل     که مى حالى در، بودند هاى ارتباطى، به صورت ناکارآمد گذرانده نداشتن مهارت

) دریافتنـد کـه   1999و همکـاران (  مارکمندر یک مطالعه طولى سه ساله،  .جنسى، مالى یا وابستگان هستند
 براى خوبى کننده بینى پیش هاى  ؤلفهتوانند م مثل گوش کردن فعال و صحبت کردن مى، هاى ارتباطى مهارت
هاى ارتباطى ضعیف و حل مسـئله ناکارآمـد و نداشـتن رضـایت در      مهارت، همچنینزناشویى باشند.  رضایت
 ).403، ص 1999(ترتا،  هاى پس از ازدواج باشد کننده مشکالت ارتباطى در سال بینى تواند پیش مى، ها تعامل

هـاى   ریزى براى حـل مشـکالت، روش   پژوهش دیگرى نشان داد که آموزش روابط، توجه به همسر و برنامه
ورى اجتماعى و افسردگى زوجـین را کـاهش داده    خوابى، نارسا کنش اضطراب، بى ،ارتباطى را بهبود بخشیده

هـاي   دهد کـه مهـارت   ) انجام شده، نشان می1387( رضازاده). در پژوهشی که توسط 1386(خوشکام،  است
 با داد که نشان رضازاده هارتباطی نقش مهمی را در سازگاري زناشویی و پیشگیري از ناسازگاري دارد. مطالع

 داري و معنـی  مثبت دو، رابطه این بین و یابد می افزایش رضایت زناشویی اگرچه ارتباطی، هاي مهارت آموزش

 فضایل افزایش رضایتمندي، و زناشویی پایداري براي و باشد مؤثر تواند نمی تنهایی به مهارت دارد، اما این وجود

 باشند. میسازتر  سرنوشت معنوي هاي ارزش و
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هاي  در رویکردهاي ارتباطی نسبت به خانواده است. این رویکردها، تعارض، مشکالت ارتباطی موضوع محوري
، کنند. این منازعات عنوان یک رابطه نارسا کنش ورانه تحلیل می بین زوجین را نه در قالب مشکالت دو نفر، بلکه به

آنچه کـه  : ک از زوجین معتقدندیزیرا هر ؛ معنی است غاز در آن بیکند که یافتن نقطه آ اغلب دور باطلی را ایجاد می
). 1996گلدنبرگ و گلـدنبرگ،  گوید ( یا می، کند به سبب آن چیزي است که طرف مقابل می، گویند کنند و یا می می

رد در این حوزه، تمرکز درمانی در رویکردهاي ارتباطی، تصحیح ارتباط است که به تصحیح فـ ، به نظر اغلب محققان
 .)2000کرو و رایدلی، انجامد ( سیستم تعاملی می

و  دار خدشـه  شـوهر  و زن بـین  صـمیمی  روابط، آنگاه که سالم زناشویی روابط هاي ارتباطی در اهمیت مهارت در
، رو ایـن  از. شـود  مـی وارد  فرزندان و خانواده روانی ر بهداشتب منفی و مخرب عوارض یابد، می کاهش زناشویی تفاهم
 مالحظـه  اولیـه  روانـی  بهداشـت  اقـدامات  از یکی عنوان به، خانوادگی محیط مساعدسازي و زناشویی تفاهم شافزای

 بـراي  اي سـازنده  و سـالم  محـیط  خانواده، اگر. است برخوردار چشمگیري اهمیت از تربیتی هاي زمینه در گردد که می

 از خـارج ، درمـانی  نهادهـاي  بـه  ممکن است کمتر کند، برآورده را آنها روانی و جسمانی نیازهاي و باشد خود اعضاي

 ).1382نیکویی و سیف، شود ( احتیاج خانواده
 بـه  نـاظر  و شـده  تهیـه ، اسـالمی  متون در روایات و آیات از آمده دسته ب نظري الگوي اساس بر، سالم روابط
، نـد ک می تنظیم را مثبت ۀاطفع و ارضاکننده ارتباطات تنها نه، فرد دینی هاي آموزه اساس بر، آن در که است روابطی
 تعـالی  و بهتـر  شـرایط  تجربه به را همسرش، خانواده در ایمن فضاي یک ایجاد با تا است درصدد آن بر عالوه بلکه
 .)1391، احسان و بهرامی بخشوده(نماید  یاري

هسـتند   زناشـویی  هـاي  تعـارض  حل و تبیین دنبال به رویکردهاي متفاوت با، متعددي نظري دیدگاه اکنون هم
امـا   بـرد،  توان نام می را غیره و هیجانی درمان سیستمی، رفتاري،- شناختی دیدگاه جمله ). از81، ص 1381عامري، (

 هـاي  پژوهش. ندارد را کارایی کامل آنها مشکالت و بیماران همه براي به تنهایی موجود نظري هاي نظام از یک هیچ

 بـراي  را هـا  درمان از ترکیبی یا و هاي متفاوت درمان توان می، لتقاطیا رویکردهاي از طریقکه  اند داده نشان مختلف

 اخیـر،  دهه دو در ).450، ص 1391پروچاسکا و نورکراس، ( کرد تجویز انتخابی صورت به مراجعان مشکالت خاص

. اسـت  ردهکـ  هموار مختلف هاي زمینه در بیشتر هاي بررسی انجام براي را راه بشر، شناخت در اي گرایانه کل رویکرد
سـازنده   کـه ، رفتـاري  و هیجـانی  شناختی، بعد همچون انسان، وجودي ابعاد از بعديۀ مثاب به رویکرد، معنویت این در

 و مـذهب  دربـارة رابطـه   کـه  گوناگونی تحقیقات رغم علی ).1387(ساعد،  شود می گرفته نظر در است، انسان ماهیت
از  استفاده ضرورت است، گرفته صورت زناشویییا قلمرو  و فردي زهحو در، شناختی متعدد روان متغیرهاي با، دینداري

 مـذهبی پایبنـدي   اعتقـادات  بـه  که کشورهایی در درمانی، بخصوص هاي تکنیک دیگر کنار در، مذهبی رویکردهاي

 است. تر محسوس دارند، بیشتري
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هـاي الزامـی و    توصـیه  هاي متقابل آنهـا،  تعالیم اسالم دربارة چگونگی روابط اعضاي خانواده و مسئولیت
). رویکـرد  45، ص 1387فـر،   هاي خانواده نقش اساسی دارد (ساالري اخالقی فراوانی دارد که در تحکیم پایه

تواند تا حد زیادي مشـکالت میـان زوجـین را حـل کنـد.       هاي ارتباطی می هاي اسالمی، دربارة مهارت آموزه
 در شـوهر  و زن از اغمـاض هـر یـک    زمینه گذشـت و بیشترین سفارش اسالم، در مورد مسائل خانوادگی در 

مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشـاید؟ و خـدا آمرزنـده    است.  یکدیگر اشتباهات و ها خلقى کج ها، لغزش
هـاي منحصـر بـه فـرد      قرار دادن پایه روابط بین زوجین بر اساس ایثار، یکی دیگـر از ویژگـی   .مهربان است

تواند روابط بین زوجـین را ارتقـا    پرده احساسات مثبت به هم، تا حد زیادي می رویکرد اسالمی است. بیان بی
دهد. در زمینه ارتباطات کالمی، تأکیدي که بر آرامش در کالم و دوري از مجادله و سخن گفتن بـه بهتـرین   

ی زناشویی تواند در ارتباط زناشویی بسیار راه گشا باشد. اسالم اساس زندگ )، می46شیوه شده است (عنکبوت: 
دهی آنها (اعراف:  ) میان زوجین و رمز سعادت زندگی زناشویی را در آرامش21را بر پایه محبت و مودت (روم: 

). رعایت حقـوق متقابـل، از عوامـل مـؤثر بـر رضـایت       82، ص 1385داند (مصطفوي،  ) به همدیگر می189
)، 228واده و تالش براي رفاه آنها (بقره: ترین وظیفه مرد، سرپرستی خان زناشویی از دیدگاه اسالم است. مهم

ترین وظیفـه زن هـم    ) با او است. مهم19رعایت حال زن، دوست داشتن و مهرورزي و معاشرت نیکو (نساء: 
تـرین   ). اساسـی 34اطاعت و فرمانبرداري، حفظ عفت خود، حفظ عفت شوهر و اخالق خـوش اسـت (نسـاء:    

اي عـاطفی و جنسـی همسـر اسـت کـه از نظـر ارزش، معـادل        وظیفۀ زن، شوهرداري از جمله تأمین نیازهـ 
ق، 1403صـدوق،    ؛9 ، ص5 جق، 1413ترین تکلیف دینی مرد؛ یعنی جهاد شمرده شده است (کلینی،  سخت

شناسی و شکرگذاري، یکی از اخالق پسندیده و بزرگترین رمز  ). حق71،ص 1387فر،  ؛ ساالري620، ص 2 ج
) را شرط ادامه نعمت شمرده است (امینـی،  7هایش (ابراهیم:  اري از نعمتجلب احسان است. خداوند، سپاسگز

کند، گذشت و اغماض است. عفو و گذشت،  ). تنها چیزي که اختالفات زن و شوهر را حل می49، ص 1383
). به مرد توصیه شده اسـت کـه   98، ص 1385از موارد احسان و به تعبیر قرآن، محبوب خداست (مصطفوي، 

هایی مطرح شده اسـت. از جملـه    ). این توصیه کلی، با دلیل111ی، با زن مدارا کند (همان، ص در هر شرایط
). در روایـات اسـالمی تنـدخویی را    122، ص 14ق، ج 1398اینکه، زن امانتی در دست مرد است (حرعاملی، 

اشتن زبان تند و ، به دلیل نرمی و مالطفت و نداند. پیامبر اکرم نکوهش و نرمی و مالطفت را ستایش کرده
هاي بسیار ظریف، امانت بودن  ). یکی از نکته159عمران:  پرخاشگر، مورد ستایش خداوند قرار گرفته است (آل

). روشن است که اگر مرد همسرش را امانتی در دست 304، ص 7ق، ج 1414زنان نزد مردان است (بیهقی، 
 ).89، ص 1387فر،  شته باشد (ساالريترین رفتار را با او دا خود بداند، سعی خواهدکرد مناسب
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. کننـد  مـی  تجربه صمیمانه روابط حفظ و برقراري هنگام را فراگیري و شدید مشکالت ها زوج، معاصر جامعه در
. اسـت  شده اي مشاوره خدمات دریافت و ارجاع بموج دیگر قولهعم هر از بیش، زناشویی درماندگی مشکل، واقع در

 بـه  توجـه  بـا  انـد.  ارتباط درست را آموزش ندیدهچگونگی برقراري دلیل است که  ینبد، از مشکالت زوجینبسیاري 
ـ  اسـت،  شـده  مواجه افزایش ناسازگاري میان زوجین مشکل با اخیر هاي سال در ما جامعه، اینکه ـ راي ب  یـک  مینأت
ن الگـو را در یـک   یـ ااست تـا   اسالمی فرمعا و فرهنگ از هاستبرخالگویی ارائه در پی  تحقیق این احتمالی، حل راه

هدف ایـن پـژوهش ارزیـابی اثربخشـی بسـته      ، کارآزمایی پژوهشی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد. با این توصیف
 هاي ارتباطی زوجین است. مهارت يبر بهبود روابط سالم و نیز ارتقا، هاي دینی طراحی مبتنی بر آموزه

 روش پژوهش
باشد. جامعـه ایـن    با گروه کنترل می، آزمون آزمون و پس تجربی با پیش طرح مورد استفاده در این تحقیق، طرح نیمه

که حداقل یک سال و حداکثر پـانزده سـال   بود هل ساکن منطقه یازده و دوازده تهرانی أزنان متهمۀ شامل ، تحقیق
رت تصـادفی  بـه صـو  ، سه مدرسه ابتدایی در منطقـه یـازده و دوازده تهـران   ، گذشته باشد. ابتدا نآنازمان ازدواج از 

توسـط محقـق در بـاب اهمیـت     ، دعوت به عمل آمد و براي مادران حاضرها، نآموزان آ دانشانتخاب شد. از مادران 
از تمـامی مـادران اطالعـاتی    ، سخنرانی به عمل آمد. سپس، روابط زناشویی و نقش مهم این روابط در تربیت فرزند

سی و شـش  ، هاي ورود سر گرفته شد. با توجه به مالكمبنی بر سن، مدت زمان ازدواج، تحصیالت، تحصیالت هم
و سـن آنهـا کمتـر از چهـل سـال باشـد، و       ، گذشته نهایی که حداکثر پانزده سال از زندگی زناشویی آنا نفر از خانم

هـل  أعنوان گروه مورد نظر انتخاب شدند. از تمامی سی و شش خانم مت به، تحصیالت بین سیکل تا لیسانس داشتند
در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برنامه آموزشـی   ها، بعد به صورت تصادفی خانم. گرفته شد آزمون پیش

گـروه کنتـرل هـیچ آموزشـی دریافـت      . به گروه آزمایش آمـوزش داده شـد  ، تنظیم شده طی هفت جلسه دو ساعته
پس  ها محرمانه خواهد بود. نامه سشپرپاسخ ها گفته شد که اسامی و  به خانم، رعایت اخالق پژوهشی اينکردند. بر

 آزمون گرفته شد. از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه پس

 پژوهش ابزار

 ارتبـاطی  مهـارت  میزان سنجش، آن هدف. بود الؤس 19 داراي نامه پرسش این فردي: بین ارتباطی هاي مهارت مقیاس
 )1391( زاده منجمـی  نامـه  پایان . درشدبا می لیکرت وعن از، آن گویی پاسخ طیف. باشد می مختلف افراد در فردي بین

 ثرؤم ارتباط برقراري توانایی نامه پرسش با، آن بین قوي همبستگی یک و محاسبه نامه پرسش همزمان رواییبراي 
 یـا  نامـه  پرسش پایائی، گرفته است. همچنین قرار ییدأت مورد آن همزمان روایی، نتیجه در. )r=698/0( آمد دسته ب
 آلفـاي  اعتمـاد  ضـریب  ۀدامنـ  معمـوالً . شد محاسبه کرونباخ آلفاي گیري اندازه روش از استفاده با، آن اعتماد بلیتقا
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 مقـدار  چـه  هـر . گیـرد  مـی  قـرار  کامل پایائی معناي به+) 1( یک مثبت تا پایداري، عدم معناي به صفر از، کرونباخ
 بـراي  کرونبـاخ  آلفـاي . شـود  مـی  بیشـتر  نامـه  پرسـش  اداعتم قابلیت، باشد نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده دست هب

 است. نامه پرسش این خوب پایایی. این امر بیانگر آمد دسته ب 73/0 فردي بین ارتباطی هاي مهارت نامه پرسش
روابـط   ةهاي دین اسالم دربار نامه با توجه به توصیه این پرسش محور): سالم (مناسبات زوجی دین مناسبات نامه پرسش
) تهیه شـده  1389( رضازادهو  احسان بهرامییف همسران نسبت به یکدیگر، با استفاده از متون اسالمی توسط و وظا

گیـري کلـی از روابـط زناشـویی از      یک انـدازه ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مقیاس انادتو توسط چندي از اس
 .شـود  در ارتبـاط زناشـویی را شـامل مـی     قبیل ارتباط عاطفی، تالش شخصی براي بهبود ارتباط، نگـرش مـذهبی  

دهد: صداقت، احترام، محبت، همکـاري،   هایی را به قرار زیر مورد سنجش قرار می لفهؤاین مقیاس زیر م، طورکلی به
خلقـی، کنتـرل عصـبانیت     پوشی بر عیوب، خـوش  ها، پرده عفو، صبوري، حسن ظن، مشورت، توقع بر اساس توانایی

، رفت و آمد با خانواده همسر، توصیه به بندگی خدا، هماهنگی با همسر، اهمیت دادن به نوازي خود و همسر، مهمان
افتخار و آراستگی یکدیگر، بیـان احساسـات و مسـائل     ۀرشد و بالندگی، تکامل یکدیگر، توجه به رعایت حقوق، مای

بخشـوده و  یر گنـاه در روابـط (  ثأدرونی، قناعت، برخورد شایسته با مسائل، درك متقابل، اطاعت از همسر، توجه به ت
، و سـه بخـش دارد. بخـش اول    )همـان ال با طیف لیکرت است (ؤس 68شامل ، این مقیاس ).1391احسان،  بهرامی
از آن اسـتفاده  ، دهنـد  که هم مردان و هم زنان به آنها پاسخ مـی ، االت مشتركؤعنوان س ال است و بهؤس 46شامل 
ال اسـت  ؤس 9نیز شامل ، دهند. بخش سوم فقط زنان به آنها پاسخ میال است و ؤس 10شامل ، شود. بخش دوم می

نامـه بـه صـورت پـنج      نـان اسـت. پرسـش   آال آخر نیز مشترك بین ؤدهند. سه س ها پاسخ می الؤو مردان به آن س
این  از همسانی درونی آلفاي کرونباخ استفاده شده است که نتایج در، در بررسی اعتبار این مقیاس باشد. اي می گزینه

 %) در حد باالیی است.93از نظر میزان آلفا (، اند که این مقیاس زمینه نشان داده

 شناختی روان -مبانی بسته آموزشی دینی

 نبایـد  یـا  و دهـد  انجـام  باید چه یا متربی، و مربی عنوان به وي که است از این انسان، حاکی آفرینش چگونگی
 بشناسد را واقعی و کمالی هدفی باید که است این از ال ابدي، حاکیکم به میل نمونه، وجود عنوان به دهد. انجام

 آن ویژگـی  کـه  جهـت  همچنین، از این بردارد. گام تنازلی یا و خیالی هدفی مسیر در نباید کند و دنبال را آن و
 یـد نبا و کند تالش آن براي و نامحدود بیندیشد و ابدي سعادت به نیست، باید موقتی و محدود آدمی در فطري

بـاالتر،   مراتـب  بـه  نیـل  بـراي  رسید، که اي مرتبه هر به بلکه تالش بردارد، از دست و شود متوقف ها مرتبه در
 و زن خصوص در فطري ویژگی این .گردد نائل آن بهشتی پیامدهاي و کمالی عالیه به درجات تا نماید کوشش

 اي گونه به خود را عملکردهاي و روابط و ندیشندبی ها خوبی به آنها، باید از هر یک که دارد از این شوهر، حکایت
 نـوع  آن از و بپردازنـد  کنـد،  مـی  تسهیل نامحدود را و جاوید خوشبختی و کمال مسیر آنچه به که تنظیم نمایند
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 زناشـویی  روابط نوع شناسایی بنابراین، با کنند. پرهیز آنهاست، سعادت مانع زشت، که عملکردهاي و بد روابط
رفتارهایی همچون  از و نمایند کوشش یکدیگر با سعادتبخش و حسنه برقراري ارتباط در باید ،شایسته الگوهاي

 اعتنایی، ناسزاگویی، تضییع حقوق همسر و اموري مانند آن دوري کنند. محبتی، بی بی
بسته آموزشی تهیه شده، از پنج مبنا از مبانی روابط زن و شوهر استفاده کرده است کـه در ادامـه بـه آن    

 پردازیم. یم

 بخشی زن و مرد در محیط خانواده مبناي اول: آرامش

فرمایـد:   هاي ارزشمندي است که هر انسانی به طور طبیعی در پی آن است. قرآن کریم مـی  از هدف، آرامش روحی
اوست که همه شـما را از یـک   )؛ 189راف: (اع» اهو الَّذي خَلَقَکُم من نَّفْسٍ واحدةٍ وجعلَ منْها زوجها لیسکُنَ إِلَیهو «

ه أَنْ خَلَـقَ     و« فرماید: . در جاي دیگر مییابد تن بیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا به او آرامش اتـنْ آی مـ
ا  هـکُنُوا إِلَیا لِّتَساجوأَز کُمنْ أَنفُسیتـان از جـنس خودتـان    هـاي قـدرت اوسـت کـه برا     و از نشـانه )؛ 21(روم: » لَکُم م

بـه ایـن   ، عنوان هدف آفرینش زن و مرد و معطوف ساختن ذهن دختران و پسـران  . تبیین آرامش بههمسرانی آفرید
توصیه شده اسـت  . هاي ازدواج است ترین انگیزه از مهم، ن است که آرامش همه جانبهایامر در آیات و احادیث براي 

 انی تحقق این هدف در او وجود داشته باشد.هاي رو که با کسی ازدواج کنید که زمینه

 هاي شناختی مبناي دوم: مهارت

شـود تـا بتواننـد     هاي شناختی به همسران، سبب شکوفا شدن فکر آنان در مسائل زندگی می آموزش مهارت
کـاري دچـار نشـوند. یکـی از ایـن       طور منطقی و شایسته، زندگی خود را هدایت کنند و به حیرت و نـدانم  به

هاي زن و مرد است. هر یـک از مـرد و زن، بایـد تمـایالت و عواطـف       هاي شناختی، آگاهی از تفاوت مهارت
یکدیگر را بشناسند. مرد باید بداند که زن بنده محبت است و دوست دارد مورد حمایت و محبت قـرار گیـرد.   

اندیشـد،   عیـات زنـدگی مـی   ر حرفی ندارد به واقزن نیز باید بپذیرد که مرد خونسرد و شجاع است. عالقه به پ
 هاي او نوعاً با منطق همراه است. حرف

 هاي نگرشی مبناي سوم: مهارت

هـا   دهی به گـرایش  ها، ارضاي نیازها و جهت دهی به رفتارها، ایجاد انگیزش سازي و شکل ها، در زمینه نگرش
اي در  عمـده ، موقعیـت  »نگـرش «تأثیري جدي دارند. هیچ مفهوم مجردي نتوانسته اسـت همچـون مفهـوم    

امروزه با آن مواجه اسـت، ایـن اسـت کـه      ۀ ماهایی که جامع یکی از آسیب شناسی اجتماعی کسب کند. روان
 خداونداست » امتحان«، بشرفلسفه زندگی اکثر مردم به زندگی و فلسفه زندگی درست نیست. اولین  نگرش

 دهـد، یـک   مـی  رخ مـا  براي آنچه کنیم باور اگر). 2: (ملک »مالَّذي خَلَقَ الْموت و الْحیاةَ لیبلُوکُ«د: ایفرم می
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 بازیگر که لباسی دهیم، یا می رانندگی امتحان آن با که ماشینی مانند آن، از فراتر چیزي گذراست، نه امتحان
 را نقشـی  وقتـی  بـازیگران . کـرد  خـواهیم  برخـورد  تر راحت فراز و فرود زندگی، با کند، می بازي نقش آن در
 .هستند خود نقش درست ایفاي اندیشۀ در رند، تنهاپذی می

 هاي ارتباطی مبناي چهارم: مهارت

هـاي ارتبـاطی    هاي نادرست آنان با یکدیگر است. آموزش مهارت هاي همسران، ارتباط منشأ بسیاري از تنش
همسران، از وگو بین  تواند از بروز تنش بین آنان جلوگیري کند. در نظر گرفتن موقعیت براي گفت صحیح، می

هـا بـا همسـر سـخن      نباید بدون سـنجیدن موقعیـت  «فرمایند:  می اهمیت باالیی برخوردار است. امام علی
تـرین عوامـل    ). شیوه صحیح خوب گوش دادن، یکی از مهـم 306، ص 6ج   ،1373آمدي، تمیمی ( »بگویی

است که بـه هنگـام سـخن     ، وظیفه افرادوگوي حسنه در زندگی است. به فرموده امام علی ایجاد یک گفت
). 603، ص 5گفتن با علم سخن بگویند و به هنگام گوش دادن، با توجه و دقـت گـوش بدهنـد (همـان، ج     

هاي  عاطفی زنان، مبنی بر اینکه ابراز محبت –شناختی  در حدیثی با اشاره به یک ویژگی روان رسول اکرم
کنند و به ابراز کردن کالمی و زبانی توصیه  اموش نمیکه هرگز فر اي گونه شوهر، تأثیر عمیقی بر زن دارد، به

کنند. زن و مرد هر دو، باید از ابرازهاي کالمی منفی و ناخوشایند بپرهیزند که عوارض روانی منفی دارد و  می
هر زنی که به شوهرش بگویـد:  «فرمایند:  می شود. امام صادق موجب زدودن آرامش از زندگی مشترك می

 ).115، ص 14ق، ج 1398(حرعاملی، » دیدم، عمل خوب او از بین رفته استمن از تو خیري ن
 مبناي پنجم: وجود غریزه جنسی

ترین مبانی در روابط زن و مرد، نیاز جنسی است که به صورت نیاز طبیعی در نهاد زن و مرد وجود داد.  از مهم
عنوان نمونه، هنگامی که به  ده است. بهدر متون حدیثی، بر طبیعی بودن این نیاز و نفی رذالت از آن تأکید ش

انـد، آنهـا را مـذمت     اند و به عبادت مشغول شده گیري کرده اي از مسلمانان از زنان کناره پیامبر رسید که عده
خـورم و   ام و روز غذا مـی  که من از این امر روگردان نشده اید، درحالی کرده، فرمودند: آیا از زنان روگردان شده

ا    «معناست خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:  دینخوابم. ب شب می مـ ات بـواْ طَی رِّمـنُواْ الَ تُحینَ آما الَّذها أَیی
ایـد، چیزهـاي    اي کسـانی کـه ایمـان آورده   )؛ 87(مائده: » أَحلَّ اللّه لَکُم والَ تَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَ یحب الْمعتَدینَ

حرام مکنید و از حد در مگذرید که خدا تجاوزکنندگان از حـد را  ، ه خدا بر شما حالل کرده استاي را ک پاکیزه
 .دوست ندارد

طبیعی اسـت و بـه   ، حاکی از آن است که تمایل زن و مرد به یکدیگر، و آیه مرتبط با آن این رفتار رسول خدا
 آورده شده است. 1جدول در اجمال، محتواي بسته آموزشی به  خودي خود امري نکوهیده نیست.
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 شناسی براي بهبود روابط همسران هاي دینی روان خالصه پروتکل آموزشی آموزه .1جدول 
 اهداف و خالصه جلسه جلسه

در این جلسه، ضمن آشنایی اعضاي گروه و مشاور، توضیح کلی پیرامون جلسات و عناوین آن و روند کار در این دوره داده شد و  اول ۀجلس
 آزمون گرفته شد. ها پیش متأهل درباره قواعد گروهی توجیه شدند و از خانمهاي  خانم

 دوم ۀجلس
هاي فیزیولوژیکی و مغزي زنان  هاي زن و مرد در چند حیطه پرداخته شد. اول به بحث تفاوت در این جلسه، به بحث درباره تفاوت

وت در برخورد با ناراحتی، تفاوت در برقراري ارتباط و مردان پرداخته شد. سپس، اصل تفاوت در قرآن، تفاوت در نگرش، تفا
 کالمی و... مورد بررسی قرار گرفت.

دهی به محیط خانواده اشاره شد. در ادامه، به  در این جلسه، به بحث دربارة آرامش در محیط خانواده و نقش مهم زن در آرامش سوم جلسۀ
 ، رسیدن به عفو و گذشت مورد بحث قرار گرفت.تعریف مهارکردن خشم و شیوه ابراز صحیح آن و در نهایت

 جلسۀ
 چهارم

هاي درست  هاي ارتباطی کالمی و عاطفی زن و شوهر از منظر اسالم بود. که در ابتدا، روش محوریت اصلی در این جلسه، مهارت
 ار گرفت.شناسی مورد بررسی قر ارتباطی از منظر دینی بحث شد. سپس، آموزش درست این ارتباطات با نگاه روان

گیري ارتباط نادرست با  هایی که موجب شکل در این جلسه، به بحث دربارة نحوه ارتباط با خانواده همسر پرداخته شد. موقعیت پنجم جلسۀ
 شود. همچنین، الگوي درست ارتباط با خانواده همسر به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفت. خانواده همسر می

عریف نگرش و اهمیت نگرش پرداخته شد و اینکه هدف از این جلسات، تغییر یافتن نگرش است. بعد به بیان در این جلسه، به ت ششمجلسۀ 
 نقش ویژه امتحان الهی در تغییر نگرش به فلسفه زندگی پرداخته شد. سپس فلسفه اصلی امتحان شرح داده شد.

 هفتم جلسۀ
اطالعات الزم در زمینه اهمیت مسائل جنسی در اسالم داده شد در جلسه آخر، به اهمیت مسائل جنسی بین همسران اشاره شد. 

ها و  اشاره شده مورد بحث قرار گرفت. همچنین، به بررسی اختالالت جنسی در خانم و راهکارهایی که توسط معصومین
 آزمون گرفته شد. کنندگان پس هاي درمان آن اشاره شد و در انتها از شرکت راه

 تحلیل نتایج

هـاي   ها را در روابط سالم زناشویی و ابعـاد روابـط سـالم زناشـویی و مهـارت      آزمودنی، اي توصیفیه جدول شاخص
 دهد. تست گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار می تست و پس ارتباطی در پیش

 هاي ارتباطی در گروه آزمایش و کنترل زناشویی و مهارت ) در روابط سالم زناشویی و ابعاد روابط سالمN:36ها ( . میانگین، انحراف استاندارد نمرات آزمودنی2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین  گروه متغیر

 روابط سالم
 آزمون پیش آزمایش

 آزمون پس
06/245 
33/261 

63/26 
74/19 

 آزمون پیش کنترل
 آزمون پس

67/241 
22/237 

51/38 
63/38 

 ارتباط عاطفی با همسر
 آزمون پیش آزمایش

 آزمون پس
92/92 
05/103 

17/11 
70/7 

 آزمون پیش کنترل
 آزمون پس

32/89 
56/90 

64/18 
98/19 

 تالش براي بهبود روابط
 آزمون پیش آزمایش

 آزمون پس
99/127 
61/136 

60/13 
61/11 

 آزمون پیش کنترل
 آزمون پس

39/128 
23/125 

39/128 
30/17 

 نگرش مذهبی در ارتباط
 آزمون پیش آزمایش

 آزمون پس
86/20 
50/23 

80/2 
97/0 

 آزمون پیش کنترل
 آزمون پس

39/20 
63/19 

54/2 
41/2 

 هاي ارتباطی مهارت
 آزمون پیش آزمایش

 آزمون پس
12/46 
33/56 

01/13 
81/11 

 آزمون پیش کنترل
 آزمون پس

65/47 
63/47 

65/12 
56/12 
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بـا هـم تفـاوت    ، روه آزمایشتست در گ تست و پس بر اساس این جدول، در روابط سالم زناشویی، میانگین پیش
تسـت در گـروه    میـانگین پـیش   تست افزایش یافتـه اسـت.   به نسبت نمره پیش، تست گروه آزمایش پس ةنمر. دارد

 ةتفـاوت وجـود دارد. نمـر   ، تست تست و پس بین پیش، باشد. بنابراین می 33/261تست  و در پس 06/254، آزمایش
 22/237تسـت   و در پـس  67/241، تست در گـروه کنتـرل   پیش ةکاهش یافته است. نمر، تست در گروه کنترل پس
میـانگین هسـتیم. میـانگین ارتبـاط      ةشـاهد افـزایش نمـر   ، هاي گروه آزمایش تست در تمامی ابعاد در پس باشد. می

تسـت   ، میانگین تالش براي بهبـود روابـط در پـیش   05/103تست  و در پس 92/92تست  در پیش، عاطفی با همسر
 50/23تسـت   و در پـس  86/20تسـت   ، میانگین نگرش مذهبی در ارتباط در پیش61/136تست  و در پس 99/127
تسـت تفـاوت وجـود دارد. میـانگین ارتبـاط       تست و پـس  در ابعاد روابط سالم نیز بین پیش، باشد. در گروه کنترل می

تسـت   بـط در پـیش  ، میانگین تالش بـراي بهبـود روا  56/90تست  و در پس 32/89تست  در پیش، عاطفی با همسر
باشـد.   مـی  63/19تست  و در پس 39/20تست  ، نگرش مذهبی در ارتباط در پیش33/125تست  و در پس 39/128

هـاي   تسـت تفـاوت وجـود دارد. میـانگین مهـارت      تست و پس هاي ارتباطی نیز بین پیش در مهارت، در گروه کنترل
هـاي ارتبـاطی در    باشد. میانگین مهـارت  می 33/56تست  و در پس 12/46تست  در پیش، ارتباطی در گروه آزمایش

آزمون گـروه آزمـایش در    نمرات پس، طورکلی باشد. به می 63/47تست  و در پس 65/47، تست گروه کنترل در پیش
نمرات ، آزمون در گروه کنترل افزایش قابل توجهی داشته است. عالوه بر این نسبت به نمرات پس، ها تمامی مقیاس

 در همین گروه تغیرات چندانی نداشته است.، آزمون کنترل نسبت به پیشآزمون گروه  پس
 جـدول  شد. لوین استفاده آزمون از متغیرها، واریانس همگنی بررسی براي ،ها داده تحلیل از پیش پژوهش، این در

و  ییزناشـو  رضـایت  اسـاس متغیرهـاي   بـر  کنتـرل،  و آزمـایش  هاي گروه در را لوین هاي واریانس همگنی آزمون ،3
 .دهد می نشان هاي ارتباطی مهارت

 هاي ارتباطی هاي آزمایش و کنترل بر اساس متغیرهاي رضایت زناشویی و مهارت هاي لوین در گروه آزمون همگنی واریانس. 3 جدول

 Fسطح  Fنسبت  درجه آزادي  متغیرها

 122/0 574/2 25 رضایت زناشویی

 301/0 386/10 25 هاي ارتباطی مهارت

 رابطه در، کنترل و آزمایش هاي گروه هاي واریانس همگنی آزمون نتایج شود، می دیده 3 جدول در ونه کهگ همان
هـاي   مهـارت  و زناشـویی  رضـایت  متغیرهـاي  آزمـون  پس و آزمون پیش نسبت که دهد می نشان وابسته متغیرهاي با

 اجـازه  پژوهشـگر  بـه ، یافتـه  این. است سانیک کنترل، و آزمایش گروه هاي واریانس، بنابراین. نیست معنادار ارتباطی
 میـانگین  روي بـر  را مانکوا تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج ،4 جدول .هستند برابر ها واریانس که کند فرض تا دهد می
 کنتـرل  بـا  کنتـرل  و آزمـایش  گـروه  هـاي  آزمـودنی  هـاي ارتبـاطی   زناشویی و مهـارت  رضایت آزمون پس هاي نمره
 .دده می آزمون نشان پیش
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 گروه هاي آزمودنی هاي ارتباطی زناشوییِ و مهارت رضایت، آزمون پس هاي نمره میانگین روي بر مانکوا تحلیل و تجزیه از حاصل تایجن .4 جدول

 آزمون پیش کنترل با کنترل و آزمایش
 سطح معنادري خطاdf فرضیه F DF مقدار زمونآنام 
 001/0 30 2 54/6 453/0 پیالیی اثر

 001/0 30 2 54/6 601/0 لکزوی المبداي
 001/0 30 2 54/6 /891 هتلینگ اثر
 001/0 30 2 54/6 891/0 روي ریشه بزرگترین

تفـاوت   >001/0pدر سـطح  وابسـته  متغیرهاي لحاظ از کنترل، و آزمایش گروه بین که دهد می نشان 4 جدول
هـاي ارتبـاطی و    (مهارت وابسته یرهاياز متغ یکی در توان گفت: حداقل اساس، می معناداري وجود دارد. براین

 در کواریانس تحلیل دو تفاوت، این به بردن دارد. براي پی معناداري وجود تفاوت گروه دو بین زناشویی)، رضایت
 متن در کواریانس تحلیل از حاصل نتایج ،4 وجود دارد. جدول 4آن، در جدول  نتایج که گرفت انجام مانکوا متن

 هاي گروه هاي آزمودنی هاي ارتباطی زناشویی و مهارت رضایت آزمون هاي پس نمره نگینمیا روي بر را مانکوا
 .دهد نشان می و کنترل آزمایش
 هاي آزمودنی هاي ارتباطی زناشوییِ و مهارت رضایت پس آزمون هاي نمره میانگین روي بر مانکوا متن در کواریانس تحلیل از حاصل نتایج .5 جدول

 نترلک و آزمایش هاي گروه
 سطح معناداري F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیر وابسته

 001/0 20/480 89/2900 1 89/2900 رضایت زناشویی
 001/0 48/250 40/4873 1 40/4873 هاي ارتباطی مهارت

 حـاظ ل از آزمـون،  پـس  در کنتـرل  و آزمـایش  هـاي  گـروه  بـین  تفاوت که شود می دیده، 5 جدول مندرجات به توجه با
گفـت:   تـوان  مـی ، اساس معنادار است. براین P>001/0 سطح هاي ارتباطی در مهارت و زناشویی رضایت متغیرهاي،

هـاي   و مهـارت  زناشـویی  ب افـزایش رضـایت  موجشناسی  روان –هاي دینی  آموزش بسته آموزشی مبتنی بر آموزه
 .است شده کنترل گروه با مقایسه در ارتباطی گروه آزمایش

 گیري جهبحث و نتی
تا چـه  ، شناختی روان -هاي دینی این بوده که طراحی و آموزش بسته آموزشی مبتنی بر آموزه، پژوهشاین هدف از 

در گروه آزمایش، در مقایسـه  هاي ارتباطی  ابعاد آن و افزایش مهارتهمۀ و  ایش میزان روابط سالمافز بموجاندازه 
بخشـوده،  از مقیاس مبـادالت سـالم (  ، رسی روابط سالم زناشوییبر ايبر، در این پژوهش .استشده  کنترلبا گروه 

، هاي پژوهش نشان دادند که آموزش بسته آموزشی طراحـی شـده   ) استفاده شد. در رابطه با این فرضیه، یافته1391
 دهد. هل افزایش میأهاي مت زناشویی را در بین خانم سالم روابط شناختی، روان -هاي دینی مبتنی بر آموزه

اي از الگوهـاي   وقتـی خـانواده  ، به عبارت دیگر. ل و روابط زناشویی سالم، کلید فرایند خانواده مطلوب استتعام
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نیازهاي روانی اعضاي خـانواده را  . ی از محتوا به قصد هر پیام داردشنورکند، انتقال و درك  ثر استفاده میؤارتباطی م
 زناشـویی،  . رضـایت )1388گودرزي و همکـاران،  بخشد ( می کند و ارتباط زوج و شرکت در اجتماع را تداوم ارضا می

 بالنـده زوجـین   و سـالم  ارتباطـات  وجـود  بـه ، خانواده و سالمت سعادت .است خانواده نظام ییآکار و انگر استحکامبی
 روانـی  و جسـمی  انـواع مشـکالت  ، آن منفی پیام نباشد، خوردار بر الزم از استحکام خانوادهۀ پای چنانچه. دارد بستگی

ی یافـت  لتحقیـق مسـتق  ، بر ارتقا روابط سالم زناشـویی ، شناختی روان -هاي دینی آموزه ثیر آموزشأاست. در زمینه ت
هـا   در زمینـه زیرمقیـاس  ، مطالعـه ایـن  گام جدیدي در این زمینه است. بـر اسـاس نتـایج    ، انجام این پژوهش. نشد
به بررسـی اثربخشـی   که  باشد ) همسو می2005( مارگولین) و 1385( بخش فرحبا پژوهش ، هاي این پژوهش یافته
روابـط صـمیمانه   ، به شیوه واقعیت درمانی گالسر پرداخت. زوجینی که به این شیوه تحت درمان بودنـد ، درمانی زوج

ب افزایش روابط صمیمانه بـین  موجاز این جهت که شیوه درمانی ، آنها با همسرشان بهبود یافته است. این پژوهش
که ، داري هاي مشکل در کار با زوج، )2008( و همکاران مارگولینباشد.  ا پژوهش حاضر همسو میب، شود زوجین می

ب تغییر اسنادهاي موجداراي اسنادهاي نادرست در مورد ازدواج و روابطشان بودند، نشان دادند که بازسازي شناختی 
قریشـیان و همکـاران،   یی شده است (کاهش اختالف و بهبود روابط عاطفی زناشو، نادرست همسران و به دنبال آن

بـا پـژوهش   ، شـود  ب افزایش روابط عاطفی بـین همسـران مـی   موجاز این جهت که آموزش ، . این پژوهش)1389
ـ    ، دهد که آموزش بسته آموزشـی  ها نشان می باشد. یافته حاضر همسو می ثیر نداشـته اسـت.   أبـر نگـرش مـذهبی ت

له نگرش و تغییـر دادن سـخت نگـرش اسـت.     ئکند، مس ضیه بیان مییید این فرأاي که محقق در زمینه عدم ت نکته
دادن و گـرفتن   ۀدر زمینـ ، گرش همراه با خود، عناصر شـناختی، رفتـاري و عـاطفی را داراسـت. عناصـر شـناختی      ن

هاي آموزشی و عناصر عاطفی در زمینـه تحریـک احساسـات و تعهـدات      اطالعات، عناصر رفتاري در زمینه مهارت
براي تغییر نگرش بایـد در  ، رویکرد در هر آموزشی .هر نگرش حاصل ترکیب سه جنبه است، براینبنا .کنند عمل می

که هـدف قـرار داده شـده    ، کید شود، به نوع نگرشأطول مسیري از این سه جنبه قرار گیرد. اینکه کدام جنبه باید ت
دانش، رفتار، عواطـف) مـورد   (سه جنبه ثیرگذاري بر نگرش، در مسیري که این أها براي ت الشت ه است.بستوااست، 

وقتـی   باشند. آگاهانه نمی کامالًها،  هایی از نگرش که بخشاینتازه هستند. جالب توجه  توجه قرار داشته باشند، نسبتاً
توانید تصور کنید که او از  کند، می که با همکارش همراه با تشریک مساعی و صمیمانه فعالیت می بینید فردي را می

اما قادر نخواهید بود اظهـارنظر قـاطعی در   . هاي الزم را نیز دارد کار کردن با یکدیگر آگاهی دارد و مهارتچگونگی 
خوبی همانی است که قصد انجام آن را  در واقع و به، هاي زیرین عاطفی نگرش او بیان کنید. آیا عمل فرد مورد الیه

کند؟ بنابراین رفتار، در مـورد دانـش و    وانمود به چنین کاري مییا تنها ، دهد کار را انجام می، دارد؟ آیا از صمیم قلب
ریاست یا خیـر؟   مبتنی بر عواطف، صمیمانه و بی، توان مشاهده کرد که آیا این رفتار گوید، اما نمی مهارت سخن می
. )1386کمـالی،  ( اي باشـد  کننده پشـت سـر هـر رفتـار روزمـره      ترین بخش هدایت تواند مهم می، عواطف صمیمانه
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یکی از علل عدم تغییـر   . احتماالًعاطفی هم تمرکز پیدا کند ۀآموزش باید عالوه بر دانش و مهارت، بر جنب، بنابراین
ها، محتواي بسته آموزشی است که نتوانسته است هر سه بعد را مد نظر قـرار دهـد. بـا     کننده نگرش مذهبی شرکت
عـد عمـل را مـورد نظـر قـرار داده اسـت.       ب، در درجه بعـدي عد دانش و ب هآموزشی، این بست ۀتوجه به محتواي بست

ثیرگذاري بر عاطفه در چنـدین جلسـه   أبعد عاطفه است که ت، ترین بخش تغییر نگرش مهم، که بیان شدنه وگ همان
 پذیر نیست و نیازمند صرف وقت بیشتري است. محدود امکان

نامـه مـورد    باشد. پرسـش  امه مورد استفاده مین نوع پرسش، عد نگرش مذهبییکی دیگر از علل عدم تغییر در ب
اما محتواي بسته آموزشی بـر اسـاس مفـاهیم    ، دهد هاي دینی، مثل نماز، روزه را مورد بررسی قرار می استفاده آیین

تواند علت عدم تغییـر در نگـرش    می، نامه عمیق دینی طراحی شده است. تفاوت در نوع محتواي آموزشی و پرسش
 مذهبی شده باشد.

 -هـاي دینـی   هاي پژوهش نشان دادند که آموزش بسته آموزشی طراحـی شـده، مبتنـی بـر آمـوزه      یافته
فردي مؤثر  دهد. یکی از عوامل بین هاي متأهل افزایش می هاي ارتباطی را در بین خانم مهارت شناختی، روان

باطی، نه تنهـا از جهـت   بر رضایت زناشویی، الگوهاي ارتباطی بین زوجین است. اهمیت توجه به الگوهاي ارت
اثرگذاري آن بر میزان رضایت زناشویی، بلکه تغییر الگوهاي ارتباطی، در مقایسه با دیگر عوامل تأثیرگذار در 

باشـد (گـاتمن،    تـر مـی   هاي شخصیتی و شرایط اجتماعی و اقتصادي عملی ناسازگاري زناشویی مانند ویژگی
حـل   زنـدگی در  هـاي  مهـارت  و ارتباطی هاي ش مهارتآموز نقش به متعددي هاي ). مطالعه121، ص 1391

 همکـاران  و خوشـکام  دارد. براي نمونه، مطالعه اشاره رضایتمندي ایشان ایش افز و زوجین زناشویی تعارضات
 بـه  کـردن  توجـه  ابعاد زوجین، در روانی و سالمت روابط بهبود بر زوجین ارتباط هاي برنامه )، نشان داد،1386(

 اضـطراب،  بخشـد. همچنـین، میـزان    را بهبود مـی  ارتباطی هاي سبک و مشکل حل براي يریز همسر، برنامه
) در مطالعـات خـود   2008( آریتـا دهـد.   را کاهش می زوجین اجتماعی تعامالت نارسایی و خوابی، افسردگی بی

 رضـایت  افـزایش  و فـردي  بین هاي مهارت آوردن دست به موجب تسلط زوجین، افزایش نشان داد که آموزش
 اولیـا بخشید.  داشتند، بهبود فردي نارضایتی بین ارتباط از مدت طوالنی صورت به را که است. کسانی زناشویی

 تعارضـات،  حـل  جنسـی،  بهبـود روابـط   زناشـویی موجـب   زندگی سازي غنی که آموزش داشت ) اظهار1385(
شـود. ایـن    مـی  زناشـویی  یتطورکلی، رضا به و یحات تفر و اجتماعی هاي فعالیت و توافقات مذهبی ارتباطات،

باشـد.   شود، با پژوهش حاضر همسو می هاي ارتباطی می مطالعه از این جهت که آموزش موجب بهبود مهارت
هاي ارتبـاطی ازدواج، بـا شـیوه     کنندگان در دورة آموزشی مهارت ) نیز بر روي شرکت2008( وستروپمطالعه 

اطی و همچنین، پایداري آن در طول زمـان را نشـان داد   هاي ارتب اي را در مهارت گاتمن بهبود قابل مالحظه
 ).73، ص 1384(برازنده، 
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 تهیـه  پژوهشـگر، بـا   بـود. البتـه   آموزشی هاي در کالس همسر حضور عدم هاي این مطالعه، محدودیت از
 حـد  تا کرد خویش، سعی همسران به زنان مطالب توسط انتقال و کالس در شده بحث مطالب کتابچه آموزشی

 بتـوان  شـاید  کرد، فراهم آموزش در را مشارکت مردان بتوان چنانچه ولی بکاهد، محدودیت این از تأثیر امکان
تواند در  دریافت کرد. تهیه الگویی از روابط سالم، براي مردان متأهل، با توجه به نیاز مردان، می تأثیر بیشتري

آموزشی  هاي سیاست و ها برنامه در توان العه، میاین مط نتایج ارتقا روابط سالم میان زوجین مؤثر واقع شود. از
و  دولتـی  هاي بخش اي، در مشاوره و شناسی روان هاي کلینیک در و خانواده سالمت و درمانی بهداشتی خدمات

با توجه به اینکه، رضایت زناشویی و روابط سـالم بـین زوجـین، تحـت تـأثیر عوامـل        .کرد استفاده خصوصی
هاي  هاي آتی سایر جنبه شود پژوهش رهنگی، اقتصادي و... قرار دارد، پیشنهاد میمختلف فردي، خانوادگی، ف

 شناختی و متغیرهاي تأثیرگذار بر این اختالل را نیز بررسی کنند. روان
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