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  چكيده
بر میزان عشق و  محوراي مذهببررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ،از پژوهش حاضر هدف

ـیش  این طرح عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی بوده است. ـ    آزمـون پژوهش از نوع تجربی، پ
ـ   هايان زوجیا پیگیري بوده است. از مبنترل کآزمون و گروه پس  الت خـانوادگی و تعارضـات  کبـا مش

ـترس، تعـداد   و با استفاده از نمونه ،محقق ةز مشاورکننده به مرکزناشویی مراجعه زوج  سـی گیري در دس
ـ  هشت ینترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طکطور تصادفی به دو گروه آزمایش و انتخاب و به  45 ۀجلس

ـ کاما گروه  ؛محور قرار گرفتنداي مذهبآموزش تحلیل ارتباط محاوره اي تحتدقیقه اي چ مداخلـه ینترل ه
 .3 ؛احترام به همسـر  ۀنامپرسش. 2؛ مقیاس عشق و عالقه .1عبارت بود از: ردند. ابزار پژوهش کدریافت ن

تجزیـه و   متغیـري با روش تحلیـل واریـانس چنـد    ،هاي حاصلنریچ. دادهای رضایت زناشویی ۀنامپرسش
از لحـاظ میـزان عشـق و     ،نترلکه میان گروه آزمایش و کار ساخت کآش آمدهدستبهج ی. نتاشدندتحلیل 

زان عشق و یم یعنی ؛)P>001/0( داري وجود دارداعالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی تفاوت معن
ـ از بـاالتر   ،دارامعن ايگونهبه ،شیدر گروه آزما ییت زناشویعالقه، احترام به همسر و رضا آزمـون و  شیپ

ـ  ايگونـه پیگیـري بـه   ةن در دورهمچنـا  ،این نتـایج  نترل بوده است.کگروه  دار پایـدار بـوده اسـت    امعن
)001/0<p.(  

 .محور، عشق و عالقه، احترام به همسر، رضایت زناشوییاي مذهبتحلیل ارتباط محاورهها: کلیدواژه
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  مقدمه
گران وجـود دارد. انسـان بـه    یارتباط با د يبه تعامل و برقرار یل فراوانیتما از ویها نان انسانیدر م

انـات موجـود را   کامو نـد؛  کشود تا هویت یابد؛ با دیگران پیوند برقـرار  ل درگیر ارتباط مییاین دل
یفیت کوفایی و بهبود ک. ارتباط مؤثر، موجب ش)Wood, 2006(ند کالت خود را رفع کشف و مشک

شـود و  وفایی انسان مـی که ارتباطات غیرمؤثر مانع شکاین در حالی است شود. راد میروابط بین اف
ارتبـاط   کمـ کسازد. ارتباط، سراسر زندگی انسان را دربرگرفته است؛ انسان بهروابط را تخریب می

یابد و سعادت و خوشبختی وي تا حد زیادي به چگـونگی ارتبـاط   امل میکماند؛ رشد و تزنده می
ترین ی از قدیمیک). ارتباطات ی1384نژاد، ردن او با دیگران بستگی دارد (سیاوشی و نوابیکبرقرار 

گرفتن از دیگران در گذشـته و   کمکه موجب تداوم زندگی و کانسان است  يدادهاو بهترین برون
  .)Mohammadi, esmaeily, Nik, 2010, p. 1490-1492(نون است کا

رابطۀ بشري توصیف شده است؛ زیرا ساختار اولیه بـراي بنـا نهـادن    ترین ترین و اساسیازدواج مهم
. )Larson, & Holman, 1994, p. 228-237(سـازد  ردن نسل آینده را فراهم میکرابطۀ خانوادگی و تربیت 
ایـن ارتبـاط،    ترین نوع ارتباط، همواره کانون توجه بـوده اسـت.  عنوان طوالنیارتباط بین زن و شوهر، به

ار کـ بـه تبـادل احساسـات و اف    مـی الکو غیرمـی  الکصـورت  ه طی آن زن و شوهر بـه کاست فرایندي 
رد کـ عمل يترین جنبه برایاساس ،ارآمد میان زن و شوهرکارتباط  ).81ص  ،1377نژاد، (نوابیپردازند می

تمـاعی  سسـه یـا نهـاد اج   ؤمبه ). خانواده را 1385اران، کان و همکد (تریآمطلوب در خانواده به شمار می
 ،از جمله مظاهر زنـدگی اجتمـاعی انسـان    .گیردل میکه از پیوند زناشویی زن و مرد شکاند ردهکتعریف 

نـوع و ابـراز صـمیمیت و همـدلی     و برقرار بودن عشق به هـم  هاانوجود تعامل سالم و سازنده میان انس
زیـرا   ؛اسـت  تخـاب زوج ترین عامل در انعشق مهم. )Edalati, & Redzuaun, 2010, p. 132-137(است 

بـه  تعهـد نسـبت   پـذیرش و جنسی آن، شامل استعداد فرد بـراي   کهاي رومانتینظر از جنبهعشق صرف
ه باعـث  کـ ایـن نـوع عشـق     .اري اسـت کخودگذشتگی و فدااین تعهد مستلزم از گاهی .باشددیگران می

ردن، کـ قادر بـه محبـت    قاًه شخص عمیکند کتواند بروز می هنگامی ،موفقیت در زندگی زناشویی است
  ).1387ی، کدیگران باشد (عبدالمل در برابرن، رسیدگی و قبول مسئولیت شتاحترام گذا

ید شده است. خداوند سـبحان در قـرآن   کدر منابع اسالم نیز بر لزوم محبت و توجه به همسر تأ
  فرماید:چنین می

ـ   کنی آفرید تا در ه از جنس خودتان براي شما همسراکاین است  هاي خدااز نشانه ون و کنار آنـان بـه س
اي است براي افـرادي  نشانه ،ارکاین  ه درکدرستی هب .آرامش درآیید و بین شما دوستی و مودت قرار داد

  ).21 :اند (روماندیشه ر وکه اهل تفک
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ت، ایجاد همدلی، عالقه و صـمیمی  ه تعامل ارتباط صحیح در بین اعضاي خانواده، سببکگوید می دپاول
  ).DePaul, 2006, p. 382-680شود (دیگر میکاحساسات ی كو در

داري وجـود دارد  ه بین عشق و رضایت زناشویی، رابطۀ مثبـت معنـا  کنشان داد  فیشرهاي یافته
)Fisher, 2006, p. 87-115.( ه کـ نظام زناشـویی، رضـایتی اسـت     کهاي بسیار مهم یی از جنبهکی

. عشـق بـه همسـر، زیربنـاي     )Taniguchi, 2006, p. 253-256( ننـد کهمسران در ازدواج تجربه مـی 
نـونی  کعاشـقانۀ   ییدهد و رضایت زناشویی، حاصل رابطۀ زناشـو یل میکرضایت از زندگی را تش

پژوهشـگران، هنگـام مطالعـۀ رضـایت      ).Edalati, & Redzuaun, 2010, p. 132-137( فـرد اسـت  
یابـد و در  احل اولیۀ زندگی (ازدواج) افزایش میه رضایت زناشویی، در طی مرکزناشویی دریافتند 

  ).Huber, et al, 2010, p. 347-456(رود اهش میکطول ده تا بیست سال بعد، رو به 
ن یشـود. همچنـ  منزلۀ رضایت وي از خانواده محسـوب مـی  فرد از زندگی زناشویی، به کرضایت ی

جـه، تسـهیل در امـر رشـد و تعـالی و      مفهـوم رضـایت از زنـدگی اسـت و در نتی    رضایت از خانواده، به
 وریسـن م ).Ahmadi, et al, 2010, p. 682-687( پیشرفت مادي و معنوي جامعه را در پی خواهد داشـت 

یفیـت روابـط   کفردي همراه با سـطح توجـه و عالقـۀ بـاال، بـا      ه ارتباط میانکدر پژوهش خود نشان داد 
هـاي مـؤثر بـر رضـایت     دربارة مقوله كرادوک. )Morrison, 2000, p. 25-37(زناشویی ارتباط مثبت دارد 

پـذیري  بستگی، انعطافه سازگاري، همکهایی ه زوجکاین نتیجه رسیده است رده و به کزناشویی تحقیق 
  .)Craddoc, 2007, p. 11-16(اند اند، از رضایت زناشویی بیشتري برخوردار بودهتري داشتهو ارتباط غنی

بـر   عالقه و احتـرام   ی. بررسی اثرات رواناستاحترام به همسر  ،ناشوییثر بر رضایت زؤاز عوامل م
، راجـرز ، مزلوپردازان بزرگ همچون ه نظریهکاین اهمیت است؛ از جمله داراياز جهات مختلف زندگی، 

تـرین نیازهـاي روانـی انسـان     نیـاز بـه احتـرام و محبـت را از مهـم      هورنـاي  و ،فـرام  کاری، ماري، راتر
رد مطلـوب  کـ داراي عمل ةهاي خانواداز ویژگی رخیب دپاول ).174ـ244، ص 2005شولتز، ( اندبرشمرده

 ؛همـدلی  ؛ثرؤطور مـ نترل و مهار فشارهاي روحی روانی بهک ؛تعامل ارتباطی باز :ندکگونه عنوان میاین را
  پذیري شخصی.و مسئولیت ؛احترام به همسر ؛ابراز محبت و عالقه ؛رهبري

الت کموجـب مشـ   ،ه ارتباطـات ضـعیف در درون خـانواده   کند کناغلب بیان می ،اندرمانگرخانواده
 دشـو و جـدا شـدن زوجـین مـی     ،الت، فقدان عشق و صمیمیتکست در حل مشکخانوادگی شدید، ش

)Peterson & Gfeen, 2009(التی اسـت  کتـرین مشـ  ی از رایجکست و ضعف در برقراري ارتباط، یک. ش
هاي ارتبـاطی، تنهـا علـت اختالفـات زناشـویی      دهند. همچنین دشواريه همسران ناراضی گزارش میک

  ).1386ند (عزیزي، کالت را تشدید میکنندة روابط پریشان است و مشکنیست؛ اما مشخص
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پـردازد، نظریـۀ   الت روابـط انسـانی مـی   که به حـل مشـ  کشناختی هاي روانی از مؤثرترین نظریهکی
. ایـن  )Murakamia et al, 2006, p. 164-167(اسـت   بـرن اي) اورهتحلیل رفتار متقابل (تحلیل ارتباط مح

رود ار مـی کـ فـردي و ارتباطـات نیـاز باشـد، بـه      افراد، روابط بـین  كه به درکهایی نظریه در زمینه
)Stewart & Joines, 2009, p. 63(  شناسـی اجتمـاعی و نیـز    روان کاي، یـ . تحلیل ارتبـاط محـاوره

نظریۀ جهانی ارتبـاط بـراي انـواع     کارتباطات است و در حقیقت، ی روشی براي بهبود بخشیدن به
 ی از نظریاتی استکاي، ی. نظریۀ تحلیل ارتباط محاوره)Chapman, 2007(هاست گوناگون فرهنگ

مسـائل   ۀدیگر بسـیار توجـه دارد و در زمینـ   کـ هـاي متقابـل افـراد بـا ی    نشکوا فردي وه به روابط بینک
  رائه داده است.ارهایی اکراه ،فرديبین

حـاالت   ازآگـاهی   ،ه هـدف اصـلی آن  کـ ـ   محوراي مذهبآموزش تحلیل ارتباط محاوره ۀدر برنام
ر دیگـ ماننـد  ـ    ایجاد ارتباط سالم و سازنده با خـدا، خـود و جامعـه (محـیط اطـراف) اسـت       نفسانی و

نـوي و باورهـاي   شود تا اعتقـادات مع می کمکطی جلسات درمانگري به بیمار  ،محورهاي مذهبشیوه
ند و به نظم جهان هستی، وجود قدرت مطلق پروردگـار و رحمـت الهـی توجـه     کدینی خود را تقویت 

ایجـاد احسـاس ارتبـاط     موجب ،دینی و نیایش ۀ، تجرب»گونهخود الهی«ز نماید. تقویت کتمر نکرده، بر آ
ه موجـب خشـنودي   کست هاانانس ااز جهاتی شبیه به ارتباط ب ،این ارتباط. شوداجتماعی فرد با خدا می

شود. از جمله مفاهیم مطرح در تحلیل ارتبـاط  زندگی زناشویی می در و همچنین ،فرد در زندگی با مردم
در نتیجـۀ  . )Stewart & Joines, 2009, p:63(پذیري و رضایت است ، همدلی، مسئولیتكاي، درمحاوره

سـب  کیی بـراي بهبـود در روابـط و تعـامالت خـود      اي، افراد توانایی بـاال آموزش تحلیل ارتباط محاوره
در پـژوهش خـود    نگکنند و در نتیجه، رضایت بیشتري از روابط زناشویی خویش خواهند داشت. کمی
تـرین عوامـل در برابـر    ننـده کی از حفاظـت که الگوي ارتباط سازندة متقابل، یکاین نتیجه دست یافت به 

  .)Kong, 2005, p. 991-995(یداري زناشویی است ایجاد رضایت و پاساز استرس، و زمینه
هـا و عواطـف   ه عمل به باورهاي دینی، با هیجـان کو دیگران در پژوهش خود نشان دادند  یمک

نفـس، توجـه و آرامـش، رابطـۀ مثبـت دارد      امی، مهربانی، اعتماد بهکخلقی، شادمثبت، مانند خوش
)Kim, & Others, 2004, p. 17( .اکـ و هم پورحمیدي) در پژوهشـی، بـه بررسـی تـأثیر     1389ران (

ه گـروه آزمـایش   کـ گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی پرداختند. نتایج نشان داد  درمانیزوج
نترل، هـم در رضـایت زناشـویی و هـم در مهـارت بخشـش، در مرحلـۀ پیگیـري،         کدر مقایسه با گروه 

درمـانی  بـه بررسـی مقایسـۀ اثربخشـی زوج     )1390اران (کـ و هم نظـري داري داشته است. پیشرفت معنا
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درمانی تلفیقی رفتاري در افزایش رضـایت زناشـویی پرداختنـد. نتـایج     شده و زوجشناختی رفتاري غنی
 پـور معنـوي و  روحانیاند. نتایج پژوهش ه هر دو شیوه بر افزایش رضایت زناشویی مؤثر بودهکنشان داد 

انـد،  و رضـایت زناشـویی پرداختـه   امی کي دینی با شـاد ه به بررسی رابطۀ عمل به باورهاک) 1387(
و  مـولینز داري دارنـد.  مثبت معناهمبستگی  با رضایت زناشویی، امیکداري و شاده دینکنشان داد 

امی کاران در پژوهشی به بررسی رابطۀ عمل به باورهـاي دینـی بـا رضـایت زناشـویی و شـاد      کهم
اي معنـادار بـا میـزان عشـق و محبـت و      گونـه داري بـه دیـن  هکاین بود ی از کها حایافته. پرداختند

اران در مطالعۀ کو هم جانسون. )Mullins, et al, 2001, p. 43-67( داردهمبستگی  همسرانامیکشاد
اهش تعارضـات زناشـویی و بهبـود سـالمت روان     کـ ه دین موجـب  ک این نتیجه دست یافتند خود به

  .)Johnson et al, 2005, p. 15-27(شود ن مییزوج
هـاي مـذهبی و   درمـانی شـناختی رفتـاري همـراه بـا توصـیه      در پژوهشی، به مقایسۀ اثربخشی گروه

ی از آن کیفیت ارتباط زناشویی بانوان پرداخته شد. نتـایج حـا  کبر  کالسیکدرمانی شناختی رفتاري گروه
درمـانی  مقایسـه بـا گـروه   هاي مذهبی، در ه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاري همراه با توصیهکبود 

اي معنادار مـؤثر بـوده اسـت    گونهیفیت ارتباط زناشویی بانوان، بهک، در افزایش کالسیکشناختی رفتاري 
 TAدرمـانی  ) تـأثیر گـروه  1389آبادي، ، به نقل از شفیع2003( بوهولست). 1390اران ،ک(زادهوش و هم

)، 2005( سـی مهما هـاي دست یافت. در پژوهش داريرد و به نتایج معناکرا بر رضایت زناشویی بررسی 
  بر رضایت زناشویی، معنادار بوده است. TA) اثربخشی درمان 2002( برابري) و 2005( دورانو  تورک

ه طـی  کـ تـرین نهـاد اجتمـاعی اسـت     مکآید، خانواده نخستین و محه از مطالعات برمیکگونه همان
الت زوجـین، عـدم   کتعارضـات زناشـویی و مشـ    ی از دالیـل بـروز  کـ مانـد. ی سالیان سـال پایـدار مـی   

هاي ارتباطی است. با توجه به پیشینۀ یادشده دربـارة تـأثیر تحلیـل ارتبـاط     ها از مهارتبرخورداري زوج
ه عدم ارتباط صحیح، در اغلب موارد موجبات طالق و جـدایی  کاي بر زندگی زناشویی، و ازآنجامحاوره

داري در زنـدگی زناشـویی و رابطـۀ    به نقش بنیـادي مـذهب و دیـن   ند و با عنایت کها را فراهم میزوج
اي را بر میزان عشق و عالقه، احتـرام بـه   بر آن شدیم تا اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره زوجین،

  همسر و رضایت زناشویی مورد مطالعه قرار دهیم.
ی مـذهبی و روحـانی وجـود    زمینۀ خانوادگی و زنـدگ اي غنی، اما پیچیده از روابط بین پسمجموعه

این نتیجه دست یافت  ، پس از انجام مطالعات خود بهاتکشر. )Ellison, et al, 2010, p. 538–551(دارد 
ه کـ شـود  التی براي ادامه زندگی زناشویی مـی که اختالفات دینی بین اعضاي خانواده موجب بروز مشک
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ات و اختالفـات زناشـویی و نیـز طـالق     اهش رضایت زناشویی و افـزایش تعارضـ  کاین مسئله خود به 
  .)Sherkat, 2004, p. 47-55( انجامدمی

داري ه بین باورهاي دینـی و رضـایت زناشـویی، رابطـۀ مثبـت معنـا      کدهند ها نشان میپژوهش
(نقـل از:   كنـا و  جریگـان ). 1384ویی و سیف، ک؛ نیMullins, et al, 2001, p. 43-67(وجود دارد 

ه دین بهترین عامـل ثبـات و   کاین نتیجه رسیدند ) در پژوهش خود به 1388پور، روحانی و معنوي
هاي مختلفی در زمینۀ هاي اخیر، پژوهشپایداري در ازدواج و زندگی زناشویی است. در طول سال

؛ 1388پـور، (روحـانی و معنـوي  رابطۀ مذهب و متغیرهاي زندگی زناشویی صـورت گرفتـه اسـت    
Giblin, 1994, p. 48-53؛Mullins, 2001, p. 43-67 .( ایـن  هاي خـود بـه   اران در پژوهشکو هم ماهونی

اهش چشـمگیر  کـ امی، کالمی، افـزایش شـاد  کت که عمل به باورهاي دینی موجب مشارکنتیجه رسیدند 
ها و اختالفات زناشویی شده و در نهایت، سبب فزونی رضایت زناشـویی  و تعارضالمی کپرخاشگري 

هـاي دوري و  و دیگران به بررسی نقش سازه ماهنی. )Mahoney, & Others, 2002, p. 17(گردیده است 
ی از ک. نتـایج حـا  )Mahoney, et al, 2003, p. 321-338(هاي زناشویی پرداختند نشکی مذهبی در کنزدی

ی بـه مـذهب، مسـتقیماً در انسـجام     کـ هـاي نزدی ه هم در زنان و هم در مردان، متغیرهاي سـازه کآن بود 
متـر،  کتـر در ازدواج، منـافع دریـافتی، تعارضـات زناشـویی      لیکشود و با سازگاري س میکعازدواج من

بسـت نرسـیدن در مواقـع    و به بـن  المیکمتر از پرخاشگري کبیشتر، استفادة المی کی کاري و نزدیکهم
 دارد.همبستگی  عدم توافق،

  روش پژوهش
ایـن   نتـرل بـود. در  کپیگیري بـا گـروه    آزمون وپسـ   آزمونطرح آزمایشی با پیش کی ،پژوهش حاضر

آمـوزش تحلیـل ارتبـاط     ياز اجـرا  پـیش نتـرل وجـود دارد.   کگـروه   کگروه آزمـایش و یـ   کی ،طرح
عنـوان  به عشق و عالقه، احترام به همسر، و رضایت زناشویی، يهامحور، آزمون) مذهبTAاي (محاوره

 ايس به گروه آزمایش، تحلیل ارتباط محـاوره نترل گرفته شد. سپکش و یاز هر دو گروه آزما آزمونپیش
 ة. پـس از اتمـام دور  ردنـد کاي دریافـت ن نتـرل هـیچ مداخلـه   کاما گـروه   ؛آموزش داده شدمحور مذهب
 يز پـس از گذشـت سـه مـاه از اجـرا     ین يریگیبه عمل آمد. آزمون پ آزمونپساز هر دو گروه  ،آموزش

  .دشهر دو گروه اجرا  ي، روآزمونپس
الت خـانوادگی  کبـا مشـ  هـاي  زوج ، همـۀ پژوهش حاضـر  ۀجامع گیري:ونه و روش نمونهجامعه، نم

 ایـن  میـان  انتخـاب نمونـه از   منظـور بـه  .باشندمی 1389- 90سال در محقق ةز مشاورکننده به مرکمراجعه
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ماننـد طـول    ،نظر پـژوهش گرفتن متغیرهاي مـورد  گیري در دسترس و در نظرنمونه با استفاده از ها،زوج
عشـق و عالقـه، احتـرام بـه همسـر و       ۀنامو اجراي پرسش ،اقتصادي - ازدواج، وضعیت اجتماعی مدت

  .نترل تقسیم شدندک طور تصادفی به دو گروه آزمایش وو به ،زوج انتخاب سیتعداد  ،رضایت زناشویی
و انجـام   هـا زوج ۀمورد بررسی بر اسـاس مراجعـ   ۀپس از مشخص شدن نمونروند اجراي پژوهش: 

هـاي  زوج همـۀ هاي عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی از نامهه و اجراي پرسشمصاحب
آزمون عشق و عالقه، احترام بـه همسـر و رضـایت    پیش ،نترلکشده، براي گروه آزمایش و گروه انتخاب

ي ادقیقـه  45 ۀجلسـ  هشتبا هم به مدت  ،زمایشآهاي گروه از زوجهریک  شد. سپس برگزارزناشویی 
از هـر دو گـروه    ،بالفاصـله بعـد از پایـان مداخلـه     .اي قرار گرفتنـد تحت آموزش تحلیل ارتباط محاوره

آزمون در متغیرهاي مورد مطالعه به عمل آمد و پس از گذشت سه ماه نیـز آزمـون   پس ،نترلکآزمایش و 
  د.شپیگیري اجرا 

  ند از:اه عبارتکاز سه ابزار استفاده شد  ،این پژوهشدر ابزار پژوهش:
) ساخته شده اسـت  1385( انیدریحو  دانشنامه توسط این پرسش الف) مقیاس عشق و عالقه:

ه در کـ ـ  ار عشقینامۀ معنامه، برگرفته از پرسشاین پرسشسنجد. ه عشق و عالقه به همسر را میک
 رابـرت  و بـارون و آزمون ارزیـابی میـزان عالقـۀ همسـر     ـ  استرن بوستون تهیه شدهدانشگاه نورس
اي از نـوع  درجهف پنجیط کی يه هر ماده بر روکپانزده ماده است  ينامۀ یادشده دارااست. پرسش

ل کـ ، و بـاالترین نمـره در   1ترین نمرة آزمودنی در هـر پرسـش   شود. پایینمی يگذاررت نمرهکیل
رعلی حیـد تـر  ک، دعصـمت دانـش  تـر  کنامه توسط داین پرسشامتیاز است. روایی  75نامه، پرسش
مطالعه گردید و مناسـب   حسین رضابخشتر کو د غالمرضا نفیسیتر ک، دهادي بهرامیتر ک، دهومن

نامـه نیـز از طـرح    (اعتبار) پرسش ییاین پایی). براي تع1385ان، یدریتشخیص داده شد (دانش و ح
بـاخ آن  رونکگروه شانزده نفري از زنان و مردان اجرا شد و آلفاي  کنامه بر روي یآزمایشی پرسش

نامه در پژوهش حاضر، بـا اسـتفاده از روش   ن پرسشی(اعتبار) ا ییای). پاهماندست آمد (به  98/0
  به دست آمده است. 91/0رونباخ، ک يآلفا

 اسـت  ) ساخته شـده 1385( انیدریحو  دانشنامه توسط ن پرسشیانامۀ احترام به همسر: ب) پرسش
 امـور  ل شـدن بـراي  ئـ ارزش قا پایـۀ نامه بر ن پرسشای هد.ده احترام به همسر را مورد سنجش قرار میک

ــر ســاخته شــده اســت:   ــی .4 ؛نیازهــاي جســمانی .3؛ ارکــاف. 2 ؛هــاصــحبت .1زی  .5 ؛نیازهــاي روان
ردن بـا  کـ محترمانـه رفتـار    .8 ؛مربوطـه  يوسـایل و اشـیا   .7 ؛هاها و شاديغم .6 ؛هاي روانیحساسیت
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 47 ينامـه دارا پرسـش  این ی بر احترام یا عدم احترام به همسر.مبن ،ار و احساسات درونیکاف .9 ؛همسر
 تـرین پـایین شـود.  مـی  يگـذار رت نمرهکیاز نوع ل ايدرجهپنجف یط کی يه هر ماده بر روکماده است 

ـ . براي تعیـین پا استامتیاز  235 ،نامهل پرسشک درنمره  باالترینو  ،1 پرسشآزمودنی در هر  ةنمر  ییای
 هشـت نفـر زن و   هشتشامل  ،نفري شانزدهگروه  کی بر روي ،نامهآزمایشی پرسشیشطرح پ ،(اعتبار)
ن ایـ  ایـن پـژوهش، پایـایی (اعتبـار)     . دربـه دسـت آمـد    97/0رونبـاخ آن  ک يد و آلفـا شاجرا  ،نفر مرد
  محاسبه شده است. 86/0 ،رونباخک يبا استفاده از روش آلفا، نامه در پژوهش حاضرپرسش

 هـاي پـژوهش  در، معتبـر  ابـزار  یـک مثابـه  بـه  نامهپرسش این چ:ییت زناشویی انرنامۀ رضاج) پرسش
 ایـن  از کـه  )1997( اولسـون  و اولسـون  .اسـت  شـده  اسـتفاده  زناشـویی  رضایت سنجش براي یمتنوع

 طـول  در کـه  تغییراتـی  بـه  مقیاس نای معتقدند، دندکر استفاده زناشویی رضایت بررسی براي نامهپرسش
 وجـود  بـه  خـانواده  در که تغییراتی به، خصوص نای در و شودمی مربوط، دهدمی رخ میآد حیاتة دور
ل شـده  یکاس تشیمقخرده دوازدهباشد و از می ماده 115 ينامه داران پرسشای .است حساسنیز  دیآمی

 انیمانیسـل باشـد و توسـط   مـی  پرسـش  47ه شامل کنامه ن پرسشای وتاهکاز فرم  ،ن پژوهشای است. در
 ایـن شـود.  اس را شـامل مـی  یـ مقخـرده  دوازدهه همـان  کـ  د،یاستفاده گرد ،شده است یابی) اعتبار1373(

 .5 ؛ارتبـاط  .4 ؛یتیمسائل شخص .3 ؛ییت زناشویرضا .2 ؛یف آرمانیتحر .1اند از: ها عبارتاسیمقخرده
 ؛خـانواده و دوسـتان   .10 ؛فرزنـدان  .9 ؛یجنس ۀرابط .8 ؛اوقات فراغت .7 ؛یت مالیریمد .6 ؛حل تعارض

پـنج   ،نامـه ن پرسـش ایـ  يهـا از مـاده ي هریک برا. یمذهب يریگجهت .12 ؛یطلبمساوات يهانقش .11
ن ایـ  ییایـ پا شـوند. مـی  يگـذار نمـره  5تـا   1ه از کـ رت منظـور شـده اسـت    کیف لیصورت طنه بهیگز

 کـه  دشـ  محاسـبه  95/0، رونبـاخ ک يآلفـا  ضـریب  از اسـتفاده  بـا  نفـري یـازده   گروه یک در نامهپرسش
ن ایـ  ییایپا ،گرید ین در پژوهشی). همچن1373ان، یمانی(سل است نامهپرسش نای باالي اعتبارة دهندنشان

ـ ا (اعتبار) ییای). پا1386، دیگران و يد (عطاریمحاسبه گرد 92/0 ،رونباخک ينامه به روش آلفاپرسش ن ی
  به دست آمد. 95/0 ،رونباخک يبا استفاده از روش آلفا ،نامه در پژوهش حاضرپرسش

  هاي پژوهشيافته
نتـرل  کش و یگـروه آزمـا   يهان نمرهیتفاوت ب يداران معنییتعها وهیآزمون فرضبراي ،در پژوهش حاضر

انس یـ وارکل یـ ه و تحلیـ از روش تجز ،ییت زناشویعشق و عالقه، احترام به همسر و رضا يرهایدر متغ
عالقـه،   عشـق و  يهـا ار نمـره یـ ن و انحراف معیانگی، م1دول ) استفاده شد. جMANCOVA( يریمتغچند
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، آزمـون پـیش در مراحـل   را نترلکش و یدو گروه آزما يهایآزمودن ییت زناشویاحترام به همسر و رضا
  دهد.نشان می يریگیو پ آزمونپس

در مراحل  ،نترلکش و یدو گروه آزما يهایآزمودن ییت زناشویعشق و عالقه، احترام به همسر و رضا يهاار نمرهین و انحراف معیانگیم .1جدول 
  يریگیو پ آزمونپس، آزمونپیش

 مرحله
يآمار يهاشاخص

  هاگروه
  ییت زناشویرضا  احترام به همسر  عشق و عالقه

  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم

  83/2  46/49  14/2  08/98  81/3  12/25  شیآزما  آزمونپیش
  35/2  21/51  66/1  13/99  97/1  44/26  نترلک

  آزمونپس
  

  21/2  12/125  49/3  16/192  23/1  03/69  شیآزما
  96/1  12/59  12/4  02/111  66/2  97/25  نترلک

  99/2  47/126  65/4  25/199  45/2  87/70  شیآزما  يریگیپ
  45/3  23/60  26/2  23/107  06/3  12/27  نترلک

 ۀعشق و عالقه در مرحل ةار نمرین و انحراف معیانگیم ،شودده میدی 1ه در جدول کگونههمان
 است. 97/1 و 44/26نترل کبراي گروه و  81/3 و 12/25ب یترتش بهیگروه آزما يبرا ،آزمونشیپ
 03/69ب یترتش بهیگروه آزما ي، براآزمونپس ۀعشق و عالقه در مرحل ةار نمرین و انحراف معیانگیم
 ةار نمرین و انحراف معیانگیم نیز يریگیپ ۀدر مرحلاست.  66/2 و 97/25نترل کوه براي گر و 23/1 و

 06/3 و 12/27نترل کبراي گروه  و ،45/2 و 87/70ب یترتش بهیگروه آزما يبرا ،عشق و عالقه
نترل کو گروه  آزمونپیشبه نسبت آزمون،پسش در یگروه آزما ۀعشق و عالق ةنمر یعنی ؛باشدمی
  ن ادامه داشت.همچنا يریگیدر مرحله پ ،شین افزاای ته است وافیش یافزا

ش یگروه آزما يبرا آزمونپیش ۀاحترام به همسر در مرحل ةار نمرین و انحراف معیانگین میهمچن
احترام  ةار نمرین و انحراف معیانگیم است. 66/1 و 13/99نترل کبراي گروه  و 14/2 و 08/98ب یترتبه

نترل کبراي گروه  و 49/3 و 16/192ب یترتش بهیگروه آزما يبرا آزمون،پس ۀبه همسر در مرحل
گروه  يبرا ،احترام به همسر ةار نمرین و انحراف معیانگیم نیز يریگیپ ۀدر مرحل است. 12/4 و 02/111
احترام به  ةنمر یعنی ؛باشدمی 26/2 و 23/107نترل کبراي گروه  و 65/4 و 25/199ب یترتش بهیآزما

ن ای افته است ویش ینترل افزاکو گروه  آزمونپیشبه نسبت آزمون،پسش در یوه آزماهمسر گر
  همچنان ادامه داشت. يریگیپ ۀدر مرحل ،شیافزا

ش یگروه آزما يبرا آزمون،پیش ۀدر مرحل ییت زناشویرضا ةار نمرین و انحراف معیانگین میهمچن
 ةار نمرین و انحراف معیانگیم است. 35/2و  21/51نترل کبراي گروه  و 83/2 و 46/49ب یترتبه

براي گروه  و 21/2 و 12/125ب یش به ترتیگروه آزما يراب آزمون،پس ۀدر مرحل ییت زناشویرضا
 ،ییت زناشویرضا ةار نمرین و انحراف معیانگیم نیز يریگیپ ۀدر مرحلاست.  96/1 و 12/59نترل ک
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 ةنمر یعنی ؛باشدمی 45/3 و 23/60نترل کگروه براي  و 99/2 و 47/126ب یش به ترتیگروه آزما يراب
افته است یش ینترل افزاکو گروه  آزمونپیشبه نسبت آزمون،پسش در یگروه آزما ییت زناشویرضا

 همچنان ادامه داشت. يریگیپ ۀش در مرحلین افزاای و
ن لـوین  هـا بـراي بررسـی همگنـی واریـانس متغیرهـا، از آزمـو       از تحلیل داده پیش ،این پژوهش در

بـر اسـاس    ،نتـرل کهاي آزمـایش و  هاي لوین را در گروه، آزمون همگنی واریانس2استفاده شد. جدول 
  دهد.متغیرهاي عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی نشان می

  ،نترلکهاي آزمایش و هاي لوین در گروه. آزمون همگنی واریانس2جدول 
  آزمونپیش ۀاحترام به همسر و رضایت زناشویی در مرحلبر اساس متغیرهاي عشق و عالقه، 

 Pسطح   Fنسبت   املکدرجۀ آزادي   )1درجۀ آزادي (  متغیرها
  11/0  457/7  28  1  عشق و عالقه

  25/0  197/1  28  1  احترام به همسر
  73/0  108/0  28  1  رضایت زناشویی

نتـرل  کهـاي آزمـایش و   هاي گروهشود، نتایج آزمون همگنی واریانسده میدی 2ه در جدول کگونههمان
متغیرهاي عشـق و عالقـه،    آزمونپسآزمون و ه نسبت پیشکدهد وابسته نشان می در رابطه با متغیرهاي

 ،نتـرل کهـاي گـروه آزمـایش و    . بنـابراین واریـانس  یسـت ن دارمعنا ،رضایت زناشویی و احترام به همسر
  ها برابر هستند.ه واریانسکند کتا فرض دهد اجازه می پژوهشگرافته به یاین  .استسان کی

عشـق و   آزمـون پـس  هـاي وا را بر روي میانگین نمرهک، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مان3جدول 
آزمـون  نتـرل پـیش  کنترل بـا  کهاي گروه آزمایش و آزمودنی عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشوییِ

  دهد.نشان می
  عشق و عالقه،  آزمونپس هايوا بر روي میانگین نمرهکتحلیل مان. نتایج حاصل از تجزیه و 3جدول 

  نترل پیش آزمونکنترل با کمایش و هاي گروه آزآزمودنی حترام به همسر و رضایت زناشوییِ
  )Pداري (سطح معنا  خطا df  فرضیه F  df  مقدار  نام آزمون
  001/0  23  3  634/7  453/0  اثر پیالیی
  001/0  23  3  634/7  527/0  زکالمبداي ویل

  001/0  23  3  634/7  766/0  اثر هتلینگ
  001/0  23  3  634/7  766/0  ترین ریشه رويبزرگ

از لحـاظ متغیرهـاي وابسـته در     ،نتـرل که بین گـروه آزمـایش و   کدهد نشان می 3مندرجات جدول 
ی از کـ ه حـداقل در ی کـ توان بیان داشت این اساس می داري وجود دارد. براتفاوت معن p>001/0سطح 

ي دارمعنـا بین دو گـروه تفـاوت    ،متغیرهاي وابسته (عشق و عالقه، رضایت زناشویی و احترام به همسر)
ه نتـایج آن  کنجام گرفت وا اکمانواریانس در متن کاین تفاوت، سه تحلیل  وجود دارد. جهت پی بردن به

  وجود دارد. 3در جدول 
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هـاي  وا را بـر روي میـانگین نمـره   کانواریـانس در مـتن مـ   ک، نتایج حاصل از تحلیـل  4جدول 
هـاي آزمـایش و   هاي گـروه عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشوییِ آزمودنی آزمونپس

  دهد.نترل نشان میک
  واکواریانس در متن مانک. نتایج حاصل از تحلیل 4جدول 

  نترلکهاي آزمایش و هاي گروهآزمودنی زناشوییِعشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت  آزمونپس هايبر روي میانگین نمره
  )Pي (معنادار سطح F  میانگین مجذورات  df  مجموع مجذورات  متغیر وابسته
  001/0  96/17  37/473  1  37/473  عشق و عالقه

  001/0  21/19  09/561  1  09/561  احترام به همسر
  001/0  908/19  71/593  1  71/593  رضایت زناشویی

نتـرل در  کهـاي آزمـایش و   ه تفاوت بـین گـروه  کشود دیده می 4ات جدول با توجه به مندرج
آزمون، از لحاظ متغیرهاي عشق و عالقـه، رضـایت زناشـویی و احتـرام بـه همسـر در سـطح        پس
001/0<p اي ه روش تحلیـل ارتبـاط محـاوره   کـ توان بیـان داشـت   این اساس میدار است. بر معنا

عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشـویی گـروه   باعث افزایش میزان  )TAمحور (مذهب
  نترل شده است.کآزمایش در مقایسه با گروه 

هـاي پیگیـري   بـر روي میـانگین نمـره    را واکواریانس در متن مانک، نتایج حاصل از تحلیل 5جدول 
ـ نتـرل  کهاي آزمایش و هاي گروهآزمودنی عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشوییِ نتـرل  کا ب

  دهد.آزمون نشان میپیش
  هاي پیگیري عشق و عالقه،وا بر روي میانگین نمرهکواریانس در متن مانک. نتایج حاصل از تحلیل 5جدول 

  آزموننترل پیشکنترل با کهاي آزمایش و هاي گروهآزمودنی احترام به همسر و رضایت زناشوییِ
  )Pداري (سطح معنا F  اتمیانگین مجذور  df  مجموع مجذورات  متغیر وابسته
  001/0  92/16  261/492  1  261/492  عشق و عالقه

  001/0  97/17  197/735  1  197/735  احترام به همسر
  001/0  302/22  121/843  1  121/843  رضایت زناشویی

نترل در مرحلـۀ پیگیـري،   کهاي آزمایش و شود، تفاوت بین گروهدیده می 5که در جدول چنان
دار معنـا  p>001/0ي عشق و عالقه، رضایت زناشویی و احترام به همسر در سطح از لحاظ متغیرها

) TAمحـور ( اي مـذهب ه روش تحلیـل ارتبـاط محـاوره   کـ توان بیان داشت این اساس می براست. 
میزان عشق و عالقه، احترام به همسر و رضایت زناشویی گـروه آزمـایش در مرحلـۀ     باعث افزایش

  .ماهه شده استپیگیري سه
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  گيريبحث و نتيجه
ه با استفاده از اعضاي خویش و در جریـان ارتبـاط   کاي زنده و در حال تغییر است خانواده جوهره

ان گسـترش  کند و در طول زمان و مکدهی میل را سازمانک کدیگر، یکدار با یتعاملی طرح دائمی
د و زن بنا شـده اسـت. پـژوهش    ه از پیوند مرکتنیده است اي از روابط درهمهکیابد. خانواده شبمی

محور بـر میـزان عشـق و عالقـه،     اي مذهبحاضر با هدف اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره
اي ه تحلیـل ارتبـاط محـاوره   کـ هـا نشـان داد   احترام به همسر و رضایت زناشویی انجام شد. یافتـه 

زناشـویی در گـروه   محور باعث افزایش میزان عشق و عالقه، احترام بـه همسـر و رضـایت    مذهب
ایـن   هـاي این نتایج در پیگیري حفظ گردیده است. یافتـه شده و نترلکآزمایش، در مقایسه با گروه 
 بوهولسـت )، 2002( برابـري )، 2005( دوارنو  وردکـ )، 2005( هماسـی پژوهش با نتایج تحقیقات 

 باشـد. در تبیـین  ی) همسو م2007( كرادوک) و 2005( نگک)، 1389آبادي و دیگران، (نقل از شفیع
و المـی  کح ی، حاصل عـدم ارتبـاط صـح   ییالت زناشوکاز مش ياریبسه کتوان گفت این نتیجه می

ن در یه معمـوالً زوجـ  کدهد پژوهشگر نشان می ینیات بالیگر است. تجربیدکین با یزوجالمی کریغ
 يهـا امیـ گـر، پ ید یانـد؛ بـه عبـارت   شیت خـو یشخصـ  »كودکـ مـن  «اي، اغلب تابع ارتباط محاوره

امد حاصـل بـر رفتـار    ی، و بدون در نظر گرفتن پیجانیو ه یانشکصورت تبه یاي و ارتباطمحاوره
ه کـ انـد  شیت خـو یشخصـ  »من والد«ه تابع کاین ایاست؛  یجانیم هیر و تنظکاز تف يهمسر، و عار

  طلبانه و آمرانه است.انه، سلطهیجواین بعد، معموالً انتقامایشان در  يهاامیپ
ت، عـدم  یـ اهش عشق و عالقه، احترام به همسر و در نهاکوب است و به یمع ین ارتباطاتیسلماً چنم
) TAاي (ل ارتبـاط محـاوره  یـ تحل یانجامـد. اگرچـه اسـتفاده از روش درمـان    مـی  ییزناشـو  يتمندیرضا

ق یـ رمان تلفاین نوع دبا  یو مذهب يو اعتقادات معنو یفرهنگ يهازهیر نیست. اما اگر آمیثأتی، بکیالسک
دهنـد  ن آمـوزش مـی  ی، فقط به زوجکیالسک TAخواهد داشت. در روش  يار سودمندیشوند، اثرات بس

جـان و در نظـر   ینتـرل ه کبر  یه مبتنکت را یاز شخص يداشته باشند و تالش کنند ُبعد یجانیم هیه تنظک
رنـد؛ امـا در   یار گکست، به اي ار و منطق درست در ارتباطات محاورهکامد رفتار و استفاده از تفیگرفتن پ
را نـاظر   ینه خـالق هسـت  یه در هر زمکم ینکن فراهم مییزوج يط را برایاین شرامحور مدهب TAروش 

لمـات  کار بـردن  کـ م خواهـد شـد و بـه    یجـان تنظـ  یالم و هکجه، ینند. در نتیش ببیبر رفتار و اعمال خو
 یر مثبتـ ی، تـأث »كودکـ «و  »والد«نترل کو  »بالغ«ز، و ارتباطات درست با زوج از بعد یآممحترمانه و محبت

محـور  مذهب ايل محاورهیت همسر و فرزندان خواهد گذاشت. با استفاده از تحلیبر تداوم ازدواج، رضا
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ت یو رضـا  يگر، بـا اجـر معنـو   یدکیارتباط محترمانه با  يه تالش آنها براي برقرارکبرند می ین پیزوج
ر رفتـار آنهـا   ییـ بر تغ يشتریپروردگار، اثرات ب ياز سو ير بازتاب معنوجه، انتظایهمراه است. در نت یاله

  خواهد گذاشت.
سیستم پویا، در حـال ارتبـاط    کعنوان یاي، فرد بهرد تحلیل ارتباط محاورهکهاي رویبر اساس آموزه

 TAهـاي ارتبـاطی   آمـوزه رو، ایـن باشـد. از  یـد مـی  کهـاي دیگـر مـورد تأ   و تبادل اطالعـات بـا سیسـتم   
رسد. به بیـان دیگـر،   براي بهبود تبادالت میان افراد، از جمله زن و شوهر مناسب به نظر می، محورذهبم

هـاي  تـرین جنبـۀ خـانواده   ارآمد میان زن و شوهر، مهـم کند، ارتباط مؤثر و که گریف بیان میکگونههمان
ی کـ دهـد، ی روي میمی الکو غیرالمی که ارتباط در دو سطح کرد مطلوب است؛ ولی ازآنجاکداراي عمل

ایـن دو سـطح   زمان توسـط  طور همه بهکهایی است از دالیل اصلی اختالفات زناشویی، ناهماهنگی پیام
محور با آموزش تحلیل روابط، بخصـوص انـواع روابـط    اي مذهبشوند. تحلیل ارتباط محاورهمنتقل می

هـا را بـا   ث، زوجیـ جـود در قـرآن و احاد  مو و اسـالمی  یبر دستورهاي اله یمل، متقاطع و نهفتۀ مبتنکم
هـاي ارتبـاطی مناسـبی مجهـز     گر، زوجین را به مهـارت یسازد؛ به عبارتی دبرقراري ارتباط مؤثر آشنا می

بتواننـد ارتبـاط   المـی،  کو غیر المـی کهـاي  ویژه با توجه به سـرنخ سازد تا با تشخیص حاالت من، بهمی
طرف مقابل، بتواننـد   »والد«هاي پس راندن کنیکعالوه با استفاده از تگر برقرار کنند. بهیدکیمناسبی را با 
شدة خود، موقعیت را اداره کننـد و  تقویت »بالغِ«خوبی و با نظارت زا بههاي احتمالی تعارضدر موقعیت

  ).266- 272، ص 1999ا، کشرایط را براي برقراري روابط سازنده فراهم سازند (پروچاس
ز ا و هـم در میـان گذارنـد    سازد تا نیازها و عالیق خـود را بـا  آنها را قادر می ،ارتباط خوب همسران

ان کـ ام ،هـاي ارتبـاطی الزم  ناپذیر در خانواده برآینـد. فقـدان مهـارت   الت و مسائل گریزکعهدة حل مش
مـوازي و   ايآنهـا را بـه رابطـه    ۀد و روابط صـمیمان کنردي را از خانواده و زوجین سلب میکچنین عمل

محـور بـا بهبـود ارتباطـات بـین زوجـین       اي مذهبسازد. تحلیل ارتباط محاورهصمیمیت بدل می بدون
در  ؛دیگر به نیازهایشان پـی ببرنـد  کنند یا در ارتباط با یکه همسران نیازهایشان را مطرح ک شودباعث می

نیازهایشـان  حل مناسبی براي دستیابی بـه  زوجین به راه ،هاي ارتباطی مناسبصورت عدم وجود مهارت
زدگـی و  لد ،نهایـت  امی، سـرخوردگی، خشـم و در  کـ گیري استرس، نالکن امر موجب شای رسند.نمی

  .شودیفیت زندگی میکاهش ک
نش کـ فـردي و وا ه بـه روابـط بـین   کـ  اسـت از نظریاتی  محوراي مذهبتحلیل ارتباط محاوره ۀنظری

 ارهـایی ارائـه داده اسـت. از طریـق    کراه ،فـردي ینمسائل ب ۀو در زمین رددیگر توجه داکمتقابل افراد به ی
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 حـد میانـه   کاي، یتوان ارتباطات همسران را بهبود بخشید. در اصل، تحلیل ارتباط محاورهاین درمان می
ز بـر حـل و   کـ ها، روابط انتقالی و گرایش بـه تمر هاي روانی، سایقانیسمکید بر مکأبین سنت تحلیلی با ت

ه وجـه مشـخص بسـیاري از    کـ مدار اسـت  ردهاي رفتاري و روابطکو روی ،فصل عمیق تعارضات بیمار
  باشد.هاي امروزي میهاي خانوادهسیستم

ارشـان تمـایز   کتوانند بـین منـابع متعـدد اف   ه زن و شوهر از سه حالت من آگاهی یافتند، میکهنگامی
دام از کـ ه هـر  کـ داننـد  قائل شوند و انواع احساساتشان را تشـخیص دهنـد. آنـان در ایـن صـورت مـی      

گیـرد. بـا   از حاالت من آنهـا سرچشـمه مـی    کیدامکرات و رفتارهاي آنها، از کاحساسات، انتظارات، تف
ها و تـأثیرات مخـرب و   شوند حالت من بالغ خویش را از خواستها قادر میاین روش، زوج استفاده از

ه کـ ی را کودکـ تقـادگر اسـت، و مـن    گـر و ان ننده، تقلیدکدهنده، سرزنشه دستورکنامطلوب من والدینی 
ایـن طریـق،   ننـد و از  کانـه اسـت، آزاد   کودکمسـئوالنه و  انشی، غیرمنطقی و غیـر کاحساساتی، وابسته، ت

  ).Bern, 2007, p. 5-98اي را در خویشتن به وجود آورند (بینانهتغییرات رفتاري مطلوب و واقع
هـاي  بـا افـزایش توانمنـدي    ،محـور مـذهب  هاي تحلیـل تبـادلی  ه آموزهکرسد در مجموع به نظر می

هـاي  دیگر، بهبـود مهـارت  کـ بـه ی هاي مثبت نسبتایجاد نیات و انگیزه هاي ارتباطی وها در مهارتزوج
 ،سـازي و صـمیمیت  ردهاي شناختی و افزایش خودافشـا کاصالح عمل هاي هیجانی،حل مسئله و مهارت

 ،بـراي رسـیدن بـه اسـتقالل و خـودرهبري      کمـ کو در عین حال افزایش تفرد و تحقق خویشتن و نیز 
ان و کـ (تر دبیانجامـ سـطح رضـایتمندي زناشـویی زوجـین      يیفیـت ازدواج و ارتقـا  کتواند به بهبود می

ـ   پـژوهش ه از کـ اي هاي پیشین و نتیجه). با توجه به نتایج پژوهش1385 ،دیگران دسـت آمـد،   هحاضـر ب
ه به سـردي  کزا اهش عوامل آسیبکدر  ،محورهبذماي ه آموزش تحلیل ارتباط محاورهکتوان گفت می

صـورت  این آموزش بـه  . و اگرشودثر واقع میؤ، مانجامدایشان میة روابط بین زوجین یا اعضاي خانواد
هـاي خـانواده و مرزهـاي    ت جستن اعضاي خانواده صورت پذیرد، بررسـی زیرسیسـتم  کگروهی و شر

هـاي  توانـد در پیشـگیري از بسـیاري از آسـیب    ه خـود مـی  کدد گرپذیر میانکارتباطی خانوادگی نیز ام
 د.شوثر ؤاحتمالی آتی م

  وست مقالهيپ
  محوراي مذهبشرح جلسات آموزش تحليل ارتباط محاوره

بیـان اهمیـت رازداري    ؛تبیین مقررات و اهداف گروه از سوي رهبر ؛اول: معرفی اعضا به همدیگر ۀجلس



   ۳۷ محور بر ميزان عشق و عالقه، احترام به همسر و رضايت زناشويي) مذهبTAاي (شي آموزش تحليل ارتباط محاورهبررسي اثربخ

و خودشناسـی و   ؛در شخصـیت خـود   )كودکـ والد، بـالغ و  (عد من ب آشنا ساختن افراد با سه ؛در گروه
  تقویت بعد بالغ در افراد.

هـاي  از افراد در تقویـت جنبـه  هریک  فردي و آموزش بهدر روابط بین »والد«ایفاي نقش  دوم: ۀجلس
ظـیم  تن ؛»كودکـ «و  »بـالغ «، »والـد «عد وقوف بر سه ب ؛اهمیت گذشت، صبر و بردباري ؛معنوي و عقیدتی

  الیف خانگی.کو انجام ت ؛مفهوم بخشندگی و گذشت كرفتار و در
با توجه بـه تجسـم حضـور پروردگـار      هاي اسالمیسوم: تمرین ارتباط متقابل مبتنی بر ارزش ۀجلس

 ؛جانبه بر اعمال انسان و بازخورد پروردگار به انسان در قالب امدادهاي غیبـی در هر لحظه و نظارت همه
 المـی کو غیـر  المـی کاي این جنبـه در ارتبـاط محـاوره    تقویت ؛ایت به رحمت الهیالت با عنکحل مش

  این خصوص. الیف خانگی درکو انجام ت؛ فرديبین
ارگیري آمـوزش  کعنوان مسئول اجرایی شخصیت و بههب »بالغ«چهارم: تبیین ضرورت تقویت  ۀجلس
  ،»كودک«و  »والد« انشی و منفیکت هاينترل جنبهکضرورت و  ؛این راستا هاي الهی درو ارزش
فردي مبتنـی بـر مهـر و محبـت و عطوفـت و      ز بر تبادالت بینکت اعضا در تمرکپنجم: مشار ۀجلس

هاي مطلوب و مناسـب از  نوازش ؛المیکو غیر المیکاي بحث پیرامون لزوم تنظیم محاوره ؛رحمت الهی
هاي آن در موقعیت واقعـی زنـدگی   بت پیامدو ث ؛ید بر تفاوت میان سرزنش و نوازشکأت ؛خود و دیگران

  الیف خانگی.کعنوان تبه
تقویت ارتباط حسنه بـا   ؛مذهبی و نیایش کششم: آشنا ساختن اعضاي گروه با مراسم و مناس ۀجلس

و  المـی کهـاي  لـزوم اجتنـاب از پیـام    ؛فرديدیگر و افراد خارج از گروه در مناسبات اجتماعی و بینکی
ل در حـل  کایجـاد مشـ   در زنـدگی افـراد و   آنهـا ثیرات منفی أو توجه به ت ،ارآمدکنا متقاطع و المیکغیر

و انجـام  ؛ دیگرکـ افـزایش صـمیمیت و عطوفـت و مهربـانی بـا ی      ؛هاي مختلف زنـدگی مسائل در زمینه
  این زمینه. الیف خانگی درکت

ردن اعضـا بـا   کـ ا آشـن  ؛»بـالغ «زمـانی توسـط   ایـن  انی وکـ مایـن  هايگیريهفتم: لزوم تصمیم ۀجلس
ضـعیف   »بـالغ «ه کـ درحـالی  است »كودک«و  »والد«تنی بر به مکهاي زندگی و بررسی تجربیاتی وضعیت

  است. مسئله انجامیدهال در حل کست و اشکاین امر به ش شده و
افزایش صـمیمیت و   ؛و ضرورت دستیابی به آن »الهی ۀیافتبالغ وحدت« هشتم: توضیح مفهوم ۀجلس
 »بـالغ « نترل دخالـت و آلـودگی  ک ها؛اننترل خویشتن در تنظیم هیجکتقویت و  ؛رت بر رفتارنظا ؛مهربانی

ـ  »بـالغ «حـاالت مـن توسـط     ۀاهانـ گنترل آک ؛»كودک«و  »والد« ۀغلب ۀواسطهب عنـوان مسـئول اجرایـی    هب
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یـث و  و احاد پیـامبران  ةالهـام از سـیر   ؛آمیز انسانیها و رفتار محبتردن نوازشکاهمیت اجرا  ؛شخصیت
الیف کـ انجـام ت  ؛ وو اجراي آن در زنـدگی خـانوادگی   »بالغ«منظور تقویت بیشتر این زمینه و به قرآن در

  خانگی و استمرار در اجرا در صورت نیاز.
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