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 اثربخشی آموزش الگوی سبک زندگی علوی

 زناشویی زوجین دارای اختالفات زناشوییبر افزایش رضایت 

 aliimanzadeh@tabrizu.ac.ir دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريززاده / علي ايمان

 17/06/1397ـ پذيرش:  12/02/1397دريافت: 

 چكيده

 يبرا ي،علو ياز سبك زندگ يريبه الگوگ نيزوج قيو تشو يعلو يسبك زندگ جيترو، پژوهشاين هدف 
ـ پسپيش طرح با تجربينيمه نوع از پژوهش، اينباشد. يم ييزناشو تيرضا شيافزا  گروه با آزمونآزمون 

نفر به  40كننده به مركز مشاوره دانشگاه مالير بودند كهجامعة آماري پژوهش، زوجين مراجعه .شاهد بود
 شدند. از ابزار جايگزين( نفر 20)كنترل  و (نفر 20)آزمايشي  گروه دو در صورت تصادفي انتخاب و

آزمون در اين پژوهش استفاده شد. آزمون ـ پسعنوان پيشبه ،ESQ آنريچرضايت زناشويي  نامهپرسش
جلسه يك ساعته به زوجين  8در  مستقل متغير عنوانالگوي سبك زندگي علوي، به آموزشي برنامه سپس

 هاي پژوهش نشانگرفتند. يافته قرار تحليل ردمو كواريانس تحليل از استفاده با هاآموزش داده شد. داده
زناشويي،  اختالفات داراي زناشويي زوجين رضايت افزايش بر علوي زندگي سبك الگوي آموزش كه داد

البالغه و سيره هاي سبك زندگي مبتني بر نهجتوان گفت: ارائه آموزهرو ميتأثير معناداري داشت. ازاين
 افزايش رضايت زناشوبي زوجين است.علوي، الگويي مناسب براي 

 اثربخشي، سبك زندگي علوي، رضايت زناشويي، اختالفات زناشويي.ها: كليدواژه
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 مقدمه

در  ينقش مهم كهاست  نيمهم در رابطه زوج اريجنبه بس كيبخش خانواده و ميهاي تحکاز سازه يکي ،زناشويي تيرضا

است كه  يحالت ذهن كي ،ييزناشو تي(. رضا1395 ارپور،يزاده و بختيكند )طالئمي فايا نيزوج يشناختسالمت روان

 و همکاران،( Bodenmann) سازد )بودنمنفرد را منعکس مي كيهاي حاصل از ازدواج با شده و ارزشادراك يايمزا

ن احساس سرور و با هم بود گريکدياز ازدواج با  ،آن زن و شوهر يباشد كه ط يتواند حالتمي يي،زناشو تي(. رضا2007

آن را  ،زناشويي پرداخته تيبه مسئله رضا يشناختاز نگاه روان ي(. برخ2015 و همکاران، (Dalgleish) شيكنند )دالگلمي

انطباق به  نيكنند كه هر چه ازناشويي عنوان مي يوضع موجود و وضع مطلوب از زندگ نيبه انطباق و كم شدن شکاف ب

زناشويي  تيرضا ي(. برخ2015 ،(David & Stafford) و استافولد ديوياست )د شتريزناشويي ب تيتر باشد، رضاكيهم نزد

اطالق  گريکدينسبت به ايشان  ي، غمخوارنآنا يدوستو نوع ينسبت به هم، همدرد نيزوج تياحساس مسئول زانيرا به م

 يازهاين يو ارضا گريکديم زن و شوهر از تواند به درك و تفاهمي يي،زناشو تي( رضا2015 و همکاران، كنند )گوتمنمي

 دگاهي(. از د2016 و همکاران، (McNultyي )عنوان شود )مك نال زين گريدر جهت تکامل همد ،زن و مرد يو معنو يماد

رابطه  ايرابطه زناشويي  تياز وضع يكل يابيارز كيزناشويي  تيرضا ،است يكه مالك كار پژوهش فعل (،Enrich) چينرا

درك  هيزناشويي در سا تيرضا ،چيانر دگاهي. از دديآوجود ميه تالش هر دو زوج ب هيفرد است كه در سا يعاشقانه كنون

حل مسائل مورد  يياناتو ،يو روابط جنس يهاي اوقات فراغت، مسائل مالتيفعال يبرا آنان يزيربرنامه ن،يمتقابل زوج

حاصل  يهاي مذهبيرياز جهت گ يمندتعامل با بستگان و دوستان و بهرهچگونگي  ،يدر باب فرزندپرور نياختالف زوج

 (.2012 ،(Lauer & Lauer) ريو ال ريشود )المي

شناسي، سالمت، دين و علوم اجتماعي به آن هاي بسياري ازجمله رواناز سوي ديگر، يکي از مفاهيمي كه اخيراً حوزه

 و قواعد براساس را خود زندگي هاانسان بشري، گوناگون جوامع در و تاريخ طول اند، حوزه سبك زندگي است. درپرداخته

 جوامع آمدن وجود به و علم سريع پيشرفت با. دانست سبك داراي را آنان زندگي توانمي كه دادندمي ادامه خاصي اهداف

 الگوهاي ارائه دنبال به پيش، از بيش شناسانجامعه كه آمد وجود به شرايطي غرب، تمدن و فرهنگ به وابسته و مدرن

دهد كه بررسي تعاريف متفاوت از سبك زندگي نشان مي .(1398زاده و همکاران، بودند )ر.ك: ايمان زندگي براي خاصي

(، سبك زندگي را 2015(، Shulman & Mosak) موساكو  شولمن تعريف واحدي از سبك زندگي وجود ندارد.

(، سبك زندگي را Chaney( )2012) چانيكنند. تلقي مي زيستن چرايي و چگونگيكننده استانداردهاي بشري تعيين

(، سبك زندگي را 1998گيرد. آدلر )باورهاي يك گروه و يك طبقه در نظر مي از ايمجموعه و رفتار فرهنگي الگوهاي

كند. از ديدگاه ايشان يف ميآيد، تعرشمار ميفرايندهاي عمومي زندگي جزو آن به كه همه همتاي فردي زندگي،كليت بي

 كرد. تصور زندگي سبك توانمي انساني، افراد تعداد به و دارند او زندگي سبك در ايكنندهتعيين نقش هاي فرد،ارزش

 را ، زندگيآدلر سبك مانند ديگر برخي و دارندتأكيد  زندگي سبك بودن عيني بر ،جورج زيمل مانند انديشمندان برخي
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تأكيد  زندگي سبك بودن ذهني بر هم و بودن عيني بر هم وبر نيز مانند برخي دانند.مي هامنش و هاخوي حاصل وبيشكم

 گاهآن قشربندي، نوعي نه و بدانيم اجتماعي قشرهاي مرزهاي كنندهتعيين را زندگي سبك اگر. (2013(،katzدارند )كاتز )

 از ايشيوه توانمي را اسالمي زندگي سبك (.1386كني، مهدوي) است متمايز اجتماعي هايموقعيت از زندگي سبك

 با ارتباط ايجاد براي اجتماعي، و فردي زندگي در خود اعتقادي مباني و ارزشي نظام بر تکيه با انسان كه دانست زندگي

 (.1395 ،پور مرجييعيشفر.ك: ) گيردمي كار به نيازهايش تأمين و هاخواسته به پاسخ و جامعه و محيط

 نگاه اسالم كليت و اسالمي هايآموزه به كه است اين ،«اسالمي زندگي سبك» مفهوم در نوآوري ترينمهم

 و سيره علوي است. البالغهنهجاست. يکي از منابع غني براي زندگي، سبك زندگي و رهنمودهاي آن،  شده

، زندگي سالم در تنظيم البالغهنهجعنوان يك منبع مهم ديني، نگاهي جامع به زندگي دارد. از ديدگاه ، بهالبالغهنهج

، 31نامه ، البالغهنهج) خدا يابد. رابطه انسان با خدا، با يادتحقق مي طبيعت و ديگران خود، خداوند، با روابط صحيح انسان

)خطبه  بودن ، تسليم(44، ص 52)خطبه  الهي رحمت به (، اميد417ص ، 310)حکمت  الهيهاي وعده به ، ايمان(235ص 

، 129)خطبه  الهي رضاي (، كسب412، ص 273)حکمت  خدا به (، توكل373، ص 82)حکمت  خدا به (، اميد48، ص 62

 كند. با انجام افعالي نظير حسنبهبود پيدا مي (41، ص 46)خطبه  خدا براي ندانستن خدا و شريك به بردن ، پناه(127ص 

(، تواضع و 205، ص 188)خطبه  يشياندو مرگ يآگاهمرگ، (23، ص 23)خطبه  قناعت، (424، ص 360)حکمت  نيت

 و (، صبر424، ص 359)حکمت  نفس تربيت، (422، ص 345)حکمت  ي(، عفت و پاكدامن211، ص 192)خطبه  يفروتن

توان به بهبود رابطه انسان با خود پرداخت. از (، مي289، ص 27)نامه  ( و عامليت به علم خود437، ص )حکمت بردباري

عدم (، 362، ص 14)حکمت  باشد. صله رحم، زندگي خوب مستلزم تنظيم رابطه فرد با ديگران نيز ميالبالغهنهجديدگاه 

، 173)حکمت  گرانيمشورت كردن با د ،(264)حکمت گرانيبه بازماندگان د يکين ،(125، ص 127)خطبه  يزيگراجتماع

(، 401، ص 247)حکمت  گرانينسبت به د يشگريبخشا( و 422، ص 346)حکمت  گرانيخود و د يحفظ آبرو(، 392ص 

، ضمن آنکه مسخر آن گوناگون يو اجزا عتيطبكنند. ازجمله اموري هستند كه به رابطه صحيح انسان با ديگران كمك مي

با تسلط بر آنها، بتواند از  يباشند تا آدم زياند كه در حد الزم مسخر انسان نخلق شده ياخداوند به گونه خدا هستند، از جانب

، نگاهي البالغهنهجگذارد. از ديدگاه رابطه انسان با طبيعت نيز بر سبك زندگي فرد تأثير مي كند. يبردارآنها بهره

 ريبر سا ستهيرفتار شا(، 199، ص 185)خطبه  خدا از روي طبيعت(، شناخت 75، ص 91)خطبه  شناختي به طبيعتزيبايي

تواند به تنظيم مي (،108، ص 111)خطبه  و دل نبستن به دنيا( 286، ص 25)نامه  واناتيحال ح تيو رعا عتيمخلوقات طب

 (.27، ص 1395پور، اين رابطه كمك كند )شفيعي

توانند برنامه نگر به انسان، ميزناشويي است. متون ديني، با نگاهي كلهاي ديني، يکي از عوامل مؤثر بر رضايت آموزه

 گيردمي دربر را انسان زندگي همة ابعاد كه است كامل ديني جامعي براي زندگي انساني و مسائل زندگي فراهم كنند. اسالم

باشد  داشته دنبال به را اخروي عادتس هم و دنيوي سعادت هم تواندمي كه دهدمي قرار انسان اختيار در كامل ايبرنامه و
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 ،اميرمؤمنان علي .دهيم قرار خود زندگي سرلوحه را آن كه باشيم زندگي از سبکي دنبال اسالم، بايد به دين در. )همان(

 هر براي الگو بهترين تواندمي اكرم پيامبر به فرد تريننزديكعنوان به و معصوم شخص يك و شيعيان امامعنوان به

 باشد.مي اسالمي زندگي سبك ترينكاملعنوان به بزرگوار، امام آن زندگي سبك و باشد شخصي

يکي از عنوان زناشويي، به دهد سبك زندگي ديني و رضايتمي گرفته نشانهاي انجامبررسي پژوهش

در پژوهش خود به معناداري و اثربخشي  ،(1392) و همکاران پورميرصالحاصلي محققان اين حوزه است. هاي دغدغه

 ،(1393) همکاران و هوشنگي هل اشاره دارد.أزنان متزناشويي  بر افزايش رضايت ،شناسي اسالميهستيهاي آموزه

 اين. دادند انجام «قرآنيـ  اسالمي زندگي سبك در همسران بين عشق جايگاه و اهميت» عنوان با پژوهشي در

 زندگي سبك عاطفي حوزه در قرآنيـ  اخالقي فضيلت يكعنوان به عشق جايگاه و اهميت تبيين به ،پژوهش

 الگوهاي ميان از نظر ايشان، ، پرداخته است.زناشويي زندگي نجات و خانواده كيان حفظ و تقويت ، برايهمسران

 براساس محبت و عشق دارند،تأكيد  آن بر اخالقيـ  اسالمي متونساير  و قرآن هايآموزه آنچه ورزي،عشق متعدد

 بلکه كند،نمي نفي را جسماني و ظاهري هايداشته تنهانه كه است همسر روحاني و معنوي شخصيتي، هايويژگي

 عشق سوي به را انسان كمال، مسير در تواندمي كنند. اين امرمي ترجذاب و تردلنشين داده، قرارتأثير  تحت را آنها

زوجين زناشويي  اسالمي بر رضايتهاي موزشآبر نقش و اثربخشي  ،(1391) همکارانو  سوداني .سازد رهنمون الهي

زناشويي  در باب رضايت پژوهشي در ،(2012) (Cederroth & Hassan) حسنو  سدورثاصفهاني اشاره دارد. 

ردار بوده از سالمت روان بيشتري برخو ،كه زوجين داراي اعتقادات ديني اندبه اين نتيجه دست يافته ،ييزوجين مالزيا

در پژوهشي با  ،(2005)مايرز دهند. مي پذيري و سازگاري بيشتري را نسبت به ديگران انجامو معنويت، مسئوليت

فلسفي و اعتقادي هاي به اين امر دست يافت كه نگرش ،«ييمريکاآدر بين زوجين هندي و زناشويي  رضايت»عنوان 

آوري و رضايت زندگي بيشتري را تاب ،است. زوجين هنديي زناشوي بر سبك زندگي و رضايت عاملي مؤثر ،افراد

بينند. مي ريزي بهتري را براي زندگي و اوقات زندگي خود تداركبرنامه ي دارا هستند وينسبت به زوجين آمريکا

ي از قبيل همدردي، يگراانسانهاي آموزه ميزان كند كه هرمي در پژوهشي به اين امر اشاره ،(2014) چانگ

 داشته،توافق بهتري  ،آنان افزايش يافتهزناشويي  رضايت ،دوستي در زوجين تقويت شودبخشايشگري، معنويت و نوع

 & Hünler) جنکوز و هانلردهند. مي تري را از خود نشانتر و سالمو رابطه جنسي مطلوبزناشويي  ارتباطات

Gençöz) (2005)، زوجين و زناشويي  تعهدات مذهبي بر رضايت كنند كهمي در پژوهش خود به اين امر اشاره

اين  .كندمي ازجمله تعارضات فرزندآوري و تربيت فرزندان نقش ايفازناشويي  تعارضاتمسئله  براي حل ني آنايتوانا

برخورداري از دليل كنند. اين افراد به مي افراد تعهدات بيشتري را نسبت به خانواده، دوستان و همکاران خود ايفا

در پژوهش  ،(2013) و همکاران خلعتبريدهند. مي زمان بيشتري را براي مديريت مسائل مالي اختصاص ،بهتر ارتباط

اي زوجين داراي نگرش مذهبي و ثبات هيجاني اشاره كردند و رابطه آنها را رابطهزناشويي  خود به رابطه بين رضايت

 كنند.مي معنادار عنوان
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زندگي هاي مؤلفهبر  ،تبع آنبر كيفيت زندگي و به ،دينيهاي دهد كه آموزهمي فوق نشانهاي نگاهي به پژوهش

ثيرگذاري آن بر كيفيت أديگر، پژوهشي در باب سبك زندگي علوي و تسوي دارد. از زناشويي تأثير  ازجمله رضايت

اين زمينه  هاي خوب، مستدل و جامع درانجام نگرفته و فقدان پژوهشزناشويي  ازجمله رضايتزناشويي  زندگي

 اميرمؤمنان علييك متن مهم ديني و سيره عملي عنوان ، بهالبالغهنهجبا توجه به اعتبار رو ازاين شود.مي احساس

 ياز سبك زندگ گيريبه الگو نيزوج قيو تشو يعلو يسبك زندگ جيترودهي به زندگي انساني و با هدف در جهت

 بر رضايت ،است كه آيا آموزش سبك زندگي علويمسئله  اين دنبال هي، اين پژوهش بيي در زندگي زناشوعلو

 دارد؟زناشويي تأثير  زوجين داراي تعارضاتزناشويي 

 پژوهش روش

 زوج 64 پژوهش، اين آماري جامعه. شاهد بود گروه با آزمونپس آزمونپيش طرح با تجربي،نيمه نوع از پژوهش اين

نفر از آنان، براي شركت در پژوهش اعالم  47كه  بودند1396در سال  مالير، دانشگاه مشاوره مركز به كنندهمراجعه

 جايگزين( نفر 20) كنترل و (نفر 20) آزمايشي گروه دو در و انتخاب تصادفي صورت به نفر 40آمادگي كردند. در نهايت، 

ل تعارضات زناشويي، مندي به مباحث، عالقه به حمعيارهاي ورود به مطالعه )توانايي حضور در جلسات و عالقه .شدند

عدم اصرار و عالقه طرفين بر طالق و نداشتن سابقه قبلي دريافت آموزش سبك زندگي( و معيارهاي خروج از مطالعه 

 اجـراي پيش از دو گروه پزشکي و داشتن حداقل تحصيالت ابتدايي( بود. هر)دارا نبودن اختالل جدي پزشکي و روان

ورود به  ي. مالك نمره براگرفتند قرار گيرياندازه ( مورد1989) انريچرضايت زناشويي  مقياس وسيله به آموزشي، برنامه

 ييهمسران از روابط زناشو ديشد يتينشانگر نارضا 30هاي كمتر از نمره، انريچبود. در مقياس  40نمره كمتر از  ،مطالعه

 همسران است. يياز روابط زناشو تينشانگر عدم رضا ،40تا  30 نيب نمره و

 اين .است انريچ نامهپرسش دست آمد، به آن وسيله به زناشويي رضايت اطالعات كه ابزاري پژوهش، اين در

 اين شد. هدف ساخته (،Olson, Fournier & Druckman( )1987و همکاران ) اولسون توسط نامهپرسش

 هاييزوج تشخيص براي نامهپرسش از اين همچنين، .است زناشويي قوت نقاط و كاري قلمروهاي تعيين نامه،پرسش

 در معتبر ابزار يكعنوان به نامهپرسش اين عالوه،به .دارند خود رابطه تقويت و مشاوره به نياز كه مي شود استفاده

 و سؤالي 115 شکل ، بهانريچ نامهپرسش .است گرفته قرار مورد استفاده زناشويي رضايت بررسي براي متعدد تحقيقات

در اين پژوهش،  .است گرفته قرار هنجاريابي مورد نامهپرسش اين سؤالي 47 ايران، نسخه در .دارد وجود نيز سؤالي 125

 مديريت تعارض، شخصيتي، حل مسائل مقياس ارتباط زناشويي،خرده 9سؤالي استفاده شده كه شامل  47نامه از پرسش

باشد. گيري مذهبي ميو جهت و دوستان خانواده فرزندپروري،و  فرزندان جنسي، فراغت، رابطه اوقاتهاي فعاليت مالي،

 آلفاي ضريب ايران، در. كردند گزارش درصد 92 را نامهپرسش اين كرونباخ آلفاي ضريب (،1987همکاران ) و اولسون
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 كرونباخ آلفاي از استفاده با (،1386) احدي است. پژوهش شده گزارش درصد 95 (،1373) سليمانيان پژوهش در كرونباخ

 آلفاي و محاسبه نامهپرسش اين (، پايايي1391و همکاران ) فارسانيپژوهش  در آمد. دست به درصد 91 آن پايايي

 1 از كه است ايگزينه پنج ليکرت مقياس براساس نامه،پرسش اين به سؤاالت پاسخ .آمد دست به درصد 94 كرونباخ

 سپس، .دهدمي نشان را او زناشويي ميزان رضايت نامه،پرسش اين سؤاالت در فرد كل نمره. است شده كدگزاري 5 تا

به زوجين آموزش داده شد.  ساعته، يك جلسه 8 در مستقل متغيرعنوان به علوي، زندگي سبك الگوي آموزشي برنامه

 تحليل از استفاده باها داده نهايت، در و گرفتند قرار گيرياندازه مورد مجدداً گروه، دو هر آموزشي، جلسات اتمام از پس

 گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد كواريانس

 سيره و البالغهنهج براساس ،اسالمي زندگي شده در جلسات الگوي روابط چهارگانه سبكالگوي آموزش داده

شده بود. عالوه  طراحي (1395) پور مرجيشفيعينامه كارشناسي ارشد توسط بود كه براي پايان يرمؤمنان عليام

و كتاب  (1392) كاوياني، اثر سبك زندگي اسالمي و ابزار سنجش آناز ساير متون، نظير كتاب الگوي مذكور بر 

 استفاده شد.( 1396) اوليائياثر  درآمدي بر سبك زندكي اسالمي ـ ايرانيپيش
 ييزناشو اختالفات داراي سرفصل محتواي جلسات آموزشي سبك زندگي علوي براي زوجين :1جدول 

 شرح جلسات جلسه 

 جلسات ادامه براي تعهد حس ايجاد و گروه اهداف و قوانين اعضا، بيان عنوان مدرس، معرفيمعارفه خود به گروه، اعضاي با آشنايي اول

 البالغهنهجالبالغه، ماهيت انسان، جهان، شناخت و ارزش در ديدگاه ، ابعاد زندگي از ديدگاه نهجالبالغهنهج دگاهياز د يزندگمعناي  دوم

 هاي سبك زندگي ديني، نگاه اسالم به سبك زندگيزندگي، نقش دين در زندگي، مؤلفه شناختي به سبكو جامعه شناختينگاه روان سوم

 مرتبط با اين عواملهاي و بهبوددهنده اين رابطه، بيان جمالت و خطبه مؤثر البالغه، عواملخدا در نهج با فرد رابطه چهارم

 عوامل اين با مرتبطهاي خطبه و جمالت بيان رابطه، اين بهبوددهنده مؤثر و البالغه، عواملنهج در ديگران با فرد رابطه پنجم

 عوامل اين با مرتبطهاي خطبه و جمالت بيان رابطه، اين بهبوددهنده و مؤثر البالغه، عواملنهج طبيعت در با فرد رابطه ششم

 عوامل اين با مرتبطهاي خطبه و جمالت بيان رابطه، اين بهبوددهنده و مؤثر البالغه، عواملنهجخود در  با فرد رابطه هفتم

 پس آزمون اجراي و جلسات بنديجمع هشتم

 ي پژوهشهايافته

درصد از متقاضيان  5/62سال شركت داشتند.  27با ميانگين سني زناشويي  زوج داراي اختالفات 20 ،در اين مطالعه

 10زندگي مشترك مدت درصد از زوجين طول زندگي مشترك زير سه سال،  40غيرشاغل بودند.  5/37شاغل و 

از درصد  5/12سال داشتند.  5زندگي مشترك باالي  ساير افراد داراي مدتسال و  5تا  3درصد از زوجين بين 

درصد  5/17ن ليسانس و ادرصد از مراجع 5/32 اراي مدرك ديپلم،درصد د 5/37ن مدرك تحصيلي زيرديپلم، امراجع

درصد 25صد داراي يك فرزند و در 35كنندگان بدون فرزند، درصد شركت 40ليسانس بودند. نيز فوقآنان از 

 آزمونپس و آزمونپيش نتايج مربوط به نمرات توصيفي آماره(، 2)كنندگان باالي يك فرزند داشتند. در جدول شركت

 نشان داده شده است. گواه و آزمايش هايگروه درزناشويي  رضايتهاي مؤلفه
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 مراحل در گواه و آزمايش هايگروه درزناشويي  رضايتهاي مؤلفهآزمون پس و آزمونپيش نمرات آماره توصيفي :2جدول 

 پس آزمون پيش آزمون آزمون ابعاد رضايت زناشوئي

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين شاخص آماري

 92/3 78/14 09/4 42/10 مداخله زناشويي ارتباط

 14/4 22/10 45/3 56/11 كنترل

 38/5 65/24 89/4 15/21 مداخله شخصيتي مسايل

 75/4 12/21 73/3 34/21 كنترل

 69/5 65/26 25/6 19/23 مداخله تعارض حل

 93/7 76/23 39/7 96/22 كنترل

 87/5 75/26 36/6 87/23 مداخله مديريت مالي

 54/7 65/22 21/7 98/21 كنترل

 12/5 32/33 18/5 83/26 مداخله فراغت اوقاتهاي فعاليت

 11/25 22/26 12/8 39/25 كنترل

 10/5 11/32 75/5 23/26 مداخله جنسي رابطه

 16/25 29/27 29/8 75/25 كنترل

 73/5 11/23 15/6 54/19 مداخله و فرزندپروري فرزندان

 12/5 72/18 23/4 73/18 كنترل

 19/5 11/27 82/5 89/23 مداخله ودوستان خانواده

 92/3 73/24 05/5 73/23 كنترل

 23/5 53/23 23/6 27/19 مداخله مذهبي گيريجهت

 02/5 32/18 11/4 54/17 كنترل

 11/32 43/275 93/35 14/238 مداخله نمره كل

 44/26 45/241 16/33 54/223 كنترل

 داراي زوجينزناشويي  رضايت انحراف معيار( نمره) ميانگين افزايش بر علوي زندگي سبك آموزش الگوي(، 2)جدول 

آزمون افزايش ( در پس11/32) 43/275آزمون به در پيش (93/35) 14/238 را آزمايش گروه درزناشويي  اختالفات

 .داده است
 ييمتغير رضايت زناشو براي لوين آزمون نتايج: 3جدول 

 نام آزمون مقدار F خطادرجه آزادي  معناداري

 اثر پياليي 419/0 203/8 27 019/0

 گروه
 المبداي ويلكز 578/0 203/8 27 019/0

 اثر هتلينگ 716/0 203/8 27 019/0

 بزرگترين ريشه وري 716/0 203/8 27 019/0

 ، براي متغيرلوينها قابليت استفاده از تحليل كواريانس را دارا بودند و آزمون دهد كه همه آزمون( نشان مي3جدول )

 توانو مي شده ها تأييدواريانس همگني مفروضه نيست. بنابراين، ( معنادار:019/0P و :203/8Fزناشويي ) رضايت

 .كرد متغير رضايت زناشويي استفاده سبك زندگي علوي، بر شآموزتأثير  تعيين براي كواريانس تحليل آزمون از
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 ييرضايت زناشوهاي مؤلفه كواريانس تحليل آزمون نتايج صه: خال4جدول 

 داري معني سطح F مجذورات ميانگين آزادي درجه مجذورات مجموع تغييرات منبع متغير

 زناشويي ارتباط

 >001/0P 00/146 002/1029 1 002/1029 پيش آزمون

 >001/0P 00/75 009/67 1 009/67 گروه

   00/2 27 032/58 خطا

 شخصيتي مسايل

 >001/0P 20/28 98/333 1 98/333 پيش آزمون

 >001/0P 79/11 00/135 1 00/135 گروه

   00/13 27 00/13 خطا

 تعارض حل

 >001/0P 20/28 11/1276 1 11/1276 پيش آزمون

 >001/0P 79/16 04/129 1 04/129 گروه

   034/50 27 006/1346 خطا

 مالي مديريت

 >001/0P 09/4 23/221 1 23/221 پيش آزمون

 >001/0P 25/1 56/65 1 56/65 گروه

   63/51 27 36/3046 خطا

 فراغت اوقاتهاي فعاليت

 >001/0P 005/3 98/173 1 98/173 پيش آزمون

 >001/0P 043/0 006/1 1 006/1 گروه

   76/47 27 56/1176 خطا

 جنسي رابطه

 >001/0P 34/12 23/654 1 23/654 پيش آزمون

 >001/0P 65/6 23/293 1 23/293 گروه

   08/54 27 76/1423 خطا

 وفرزندپروري فرزندان

 >001/0P 09/112 09/876 1 09/876 پيش آزمون

 >001/0P 44/13 45/93 1 45/93 گروه

   32/8 27 01/195 خطا

 دوستان و خانواده

 >001/0P 20/162 65/476 1 65/475 پيش آزمون

 >001/0P 01/13 01/38 1 10/38 گروه

   009/7 27 005/197 خطا

 مذهبي گيريجهت

 >001/0P 20/112 22/873 1 22/873 پيش آزمون

 >001/0P 79/16 00/94 1 00/94 گروه

   63/8 27 36/197 خطا

 لحاظ رضايت از ،گواه و آزمايش گروه هايآزمودني بين آزمون،كنترل پيش با ،دهدمي نشان( 4) كه جدول گونههمان

 ،علوي زندگي سبك ارائه آموزش گفت: توانمي ،بنابراين. دارد وجود معناداري آن تفاوتهاي مؤلفهدر تمام زناشويي 

  است. مؤثر بودهزناشويي  رضايت بر افزايش

 گيريو نتيجه بحث

 اختالفات داراي زوجينزناشويي  رضايت افزايش بر علوي، زندگي سبك اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزشهدف 

 علوي، بر زندگي مالير بود. نتايج اين پژوهش، نشان داد كه آموزش سبك كننده به مركز مشاوره دانشگاهمراجعهزناشويي 

 همکاران و بخشلعل و( 1395) همکاران و عزيزيهاي پژوهش ها تأثير دارد. يافتهگونه زوجاين زناشويي رضايت افزايش
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، (2005) جنکوز و هانلر، (2005) مايرز ،(1391) و همکاران سوداني، (2012) حسن و سدوروث، (2014چانگ )، (2011)

هاي نيز از نقش دين، آموزه (1393) همکاران و هوشنگيو ( 1392) همکاران و پورميرصالح، (2013) همکاران و خلعتبري

 ديني و تعهدات ديني، بر افزايش رضايت زناشويي و كاهش اختالفات زناشويي حکايت دارد.

هاي رضايت زناشويي حکايت دارد. آموزش تك مؤلفههاي اين پژوهش، بر تأثيرگذاري اين آموزش، بر تكيافته

بينانه در ارتباط زناشويي ني و ارتباط زناشويي و كاهش روابط غيرواقعسبك زندگي علوي، موجب افزايش زندگي آرما

 بخشلعل( و 1395و همکاران ) عزيزيهاي و افزايش رفتارهاي پسنديده اجتماعي شده است. اين يافته، با پژوهش

 .شوديم يتلق يعيامري طب گرانيارتباط با د ،است يازآنجاكه انسان موجودي اجتماع( همسو است. 2011و همکاران )

. است تيمطلوب حائز اهم يارتباط در رابطه با سبك زندگ نيا تيفيو ك گرانيارتباط با د تيدرك اهم حال، نيبا ا

برخورد  حيصح وهيبا ش ييآشنا، عواملي نظير تعامل صحيح و خيرمدارانه با ديگران، صله رحم، البالغهنهجاز ديدگاه 

ها نيز بر بهبود كيفيت روابط و ساير آموزه گرانينسبت به د يگرشيبخشا، گرانيو كنترل رفتار نامطلوب د گرانيبا د

 بين فردي تأثيرگذارند.

 دهد كه آموزش سبك زندگي علوي، بر ارتقاي مسائل شخصيتي مؤثر بوده و موجب رضايت ازنتايج پژوهش نشان مي

زندگي علوي، موجب شده تا زوجين، درك هاي سبك شود. آموزش مهارتشخصي همسر مي و عادات شخصيتيهاي ويژگي

 (2014) چانگو  (1395) همکاران و عزيزيوخوي همسر و سازگاري با آن داشته باشد. يافته فوق، با يافته بهتري از خلق

و  تيمعنو ،يگرشيبخشا ،يهمدرد گرايانه برآمده از دين نظيرهاي انسان، تقويت آموزهچانگهمسويي دارد. از ديدگاه 

 شود.ي و درك صحيح آنها از يکديگر ميدر زندگ نيزوج بهترتوافق  به ، منجرنيدر زوج يستدونوع

 تعارضات درباره گرايانهواقعهاي زوجين نگرش ؛بوده است مؤثرنيز ها تعارض بر حل ،آموزش سبك زندگي علوي

را بهبود بخشند. آموزش سبك زناشويي  حل تعارضاتهاي شيوه توانندميو  كنندميكسب  زناشويي روابط در موجود

زني به همديگر را در شروع كردن اين تعارض مجادالت و جروبحث ميان زوجين را كاهش داده و اتهام ،زندگي علوي

نسبت به  يگرشيبخشا(، 320، ص 47)نامه  يگيحقوق همسا تيرعاهم  البالغهنهجهاي د. در آموزهدهميكاهش 

، 25)نامه  يتوانگرا ياخالق اجتماع تيرعا (،422، ص 346)حکمت  گرانيد يحفظ آبرو ،(247)حکمت  گرانيد

بيان ازجمله معيارهاي كاهش تعارض در روابط فرد با خود و ديگران  ،يخودپرست و ينياز خودب زيپره( و 287ص 

ديني  هاياز نقش آموزه ،ييمالزيا زوجينزناشويي  رضايت باب نيز در، (2012) حسنو  سدورثشده است. مطالعات 

 د.و افزايش سازگاري و بهزيستي زوجين حکايت دارزناشويي  در كاهش تعارضات

گذاشته است. تأثير  مالي نيز بر مديريت ،دهد كه آموزش سبك زندگي علويمي نشان ،پژوهشهاي اين يافته

ترك گذار باشد. زناشويي تأثير ممکن است بر نارضايتي ،آور زندگيسرسامهاي هزينه و عدم ثبات شغلي، درآمد پايين

ها و روش برخورد با نعمت تيمسئول( 23ص  ،23)خطبه  خودكفايي و قناعت، (366، ص 36 آرزوها )حکمت

ازجمله  (،399، ص 225)خطبه  ياستعانت از خدا در مشکالت اقتصادو  (424، ص 358)حکمت  ياله يهانعمت
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. مؤثر باشد تواند بر مديريت مالي زوجينمي هستند كه ان علييرمؤمنو سيره ام البالغهنهجهاي مطرح در روش

شاهدي نيز  (2011) همکاران و بخشلعلو ( 2005) جنکوزو  هانلر، (1395) همکاران و عزيزيپژوهش هاي يافته

 ،يمذهبتعهدات افراد داراي كه داشتند امر اشاره  نيدر پژوهش خود به ا ،(2005) جنکوزو  هانلر .تأثير است بر اين

 .دهندمي اختصاص يمسائل مال تيريمد يرا برا يشتريزمان ب ،ترو صحيح از ارتباط بهتر يبرخوردار دليلبه 

 مؤثرريزي براي آن فراغت و برنامه اوقاتهاي بر فعاليت ،نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش سبك زنگي علوي

 احساس خشنودي ،كنار يکديگر در فراغت اوقات صرف نيز و فراعت اوقات براي ريزيبرنامه نحوه زوجين از .است

 مايرزهمسو است.  (2005) مايرزو  (1391) و همکاران سودانيپژوهش هاي با يافته ،اين پژوهشهاي كنند. يافتهمي

است. در  مؤثر بر تدارك مناسب اوقات فراغت ،كند كه برخورداري از نگرش اعتقاديمي به اين امر اشاره ،(2005)

پژوهشگران اين  .شودارتباطي ديده نمي ،ديني و اوقات فراغتهاي بين آموزش ،(1395) و همکاران عزيزيپژوهش 

ي اهكنند كه با توجه به هزينهمي بر اوقات فراغت را برخورداري از وضع مالي مناسب عنوانمؤثر ترين عامل اصلي

 مالي و اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند.زوجين از وضعيت  ،در اوايل زندگي باال عمدتاً

پژوهش هاي است. يافته مؤثرجنسي زوجين نيز  آموزش سبك زندگي علوي بر رابطه ،پژوهشهاي براساس يافته

زناشويي  كند. رابطهمي ديني بر رابطه جنسي سالم و مطلوب زوجين اشارههاي ثيرگذاري آموزهأنيز از ت (2014) چانگ

 ،(2015)و همکاران  (O'Leary) اولرلينيست. پژوهش تأثير ر رابطه جنسي سالم و مطلوب بيب ،مطلوب و صميمي

 نشان ،ييپژوهش ايشان بر روي زوجين اندونزيا در رضايت جنسي، سبك زندگي فرد است.مؤثر يکي از عوامل 

اين پوشش، جذابيت زيادي براي شوهرانشان  فاقددر مقايسه با زنان  ،دهد كه زنان برخوردار از پوشش مناسبمي

 .بوده استمؤثر داشته و اين امر بر تعداد دفعات ارتباط جنسي 

كند و در مي فرزندپروري نقش ايفا و آموزش سبك زندگي علوي بر فرزندان ،پژوهشهاي براساس يافته

مستقيم تأثير  ه بين فرزندان و والدينبهبود رابط تربيت فرزندان وچگونگي گيري براي فرزندآوري، تفاهم در تصميم

همسو است.  (2005) جنکوز و هانلر( و 1395) و همکاران عزيزيپژوهش هاي با يافته ،اين پژوهشهاي دارد. يافته

تربيت فرزند چگونگي ازجمله فرزندآوري و زناشويي،  از تعارضاتبسياري ديني بر هاي ، آموزهجنکوزو  هانلراز منظر 

رغبتي به فرزندآوري و فرزندپروري حاضر غرب، بي هاي اساسي عصريکي از بحران ،است. از ديدگاه ايشانآفرين نقش

صيانت نفس( نمود بيشتري دارد و افراد ) بر استمرار بقاتأكيد  دينيهاي در آموزه، جنکوزو  هانلراست. از ديدگاه 

و سبك  البالغهنهجهاي دهند. در آموزهود نشان ميتمايل بيشتري براي بقاي نسل خ ،دينيهاي برخوردار از آموزه

 حکمت) از حقوق فرزندان بر پدر محسوب شده ،آموزيتربيت فرزند خوب، انتخاب نام نيکو و قرآن ،زندگي علوي

و فاسد  كننده پيشينيان خودو فرزند ناصالح را آلوده دانسته ( و تربيت فرزند صالح را مايه آرامش و انس والدين339

 .(224ص ،6ج ، 1360 خوانساري،) كندمي نده بازماندگان يادكن
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پژوهش نشان داد هاي يافته ،(2005) جنکوز و هانلر( و 1395) و همکاران عزيزيازجمله  ها،يافتهساير همسو با 

 افراد، جنکوز و هانلر منظر است. ازمؤثر و دوستان  ت به خانوادهببر تعهدات آنها نس ،موزش سبك زندگي علويآكه 

 ،رسدمي كنند. به نظرمي ايفا خود همکاران و دوستان خانواده، به نسبت را بيشتري داراي تعهدات مذهبي، تعهدات

 تواند عالئق و احساسات افراد را نسبت به خويشاوندان، اقوام زوجين و دوستان تحتمي آموزش سبك زندگي علوي

 مثبت قرار دهد.تأثير 

 جدولهاي مذهبي حکايت دارد. يافته گيري موزش سبك زندگي علوي بر جهتاز نقش آ ،پژوهشهاي يافته

عمل به تعاليم ديني و مذهبي چگونگي در كاهش اختالفات عقيدتي،  ،علوي زندگي سبك نشان داد كه آموزش( 4)

 (2012) حسنو  سدورثو  (2014) چانگبا پژوهش  ،اين پژوهشهاي يافته است.مؤثر گذاري به تعاليم ديني و ارزش

 دارند.تأكيد  پذيريديني بر افزايش معنويت و مسئوليتهاي بر نقش آموزه ،ست كه هر دوا نيز همسو

زناشويي  رضايتهاي مؤلفهمعنادار بوده و بر تمامي زناشويي  آموزش سبك زندگي علوي بر رضايت ،كليطوربه

 مثبت و معنادار داشته است.تأثير 

 محدود كردن رضايت ،هاي پژوهشهم مواجه بوده است. ازجمله محدوديت ييهابا محدوديت ،پژوهشاين 

توانند دخيل باشند. آثار مي زياديزناشويي عوامل  چراكه در رضايت ؛به آموزش سبك زندگي علوي بودزناشويي 

ديگر هاي از محدوديت ،و عدم توجه به آنزناشويي  بر رضايت ،بلندمدت مداخله و آموزش سبك زندگي علوي

فرزند آنان و  نبودن اي، شاغل بودن كنندگانمشاركت يسابقه زندگنظير  ،پژوهش بود. عدم كنترل عوامل مزاحم

 ي بود كه پژوهش با آن مواجه بود.يهااز ديگر محدوديت ،آناننداشتن  ايداشتن 

زندگي علوي  ديني در حالت كلي و سبكهاي با آموزش آموزه شودمي پيشنهاد ،پژوهشهاي با توجه به يافته

هاي زندگي و سبك آموزش مهارتهاي در قالب نظام آموزش رسمي و غيررسمي و يا در قالب برنامه ،به طور اخص

شود مي پيشنهاد ،زوجين اقدام كرد. همچنينزناشويي  به افزايش رضايت نازندگي از ديدگاه پيامبران و معصوم

 نيز استفاده كرد.زناشويي  از رضايتمتغيرها غير ساير اثربخشي سبك زندگي علوي را بر 
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