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Aims In recent years, helping couples to improve their marital relationship has been 
considered in various methods. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of 
teaching the components of Islamic lifestyle on couples’ adaptability and marital satisfaction.
Materials & Methods In this quasi-experimental research with pre-test post-test design with 
control group, 20 couples, who were referred to counseling centers in 1395, were selected 
by available sampling method and divided into experiments and control groups (each group 
10 people). The intervention was conducted in person during 8 sessions teaching sessions, 
each taking 2 hours, along with questions and answers. The Spiners Marital Adjustment and 
Enrich Marital Satisfaction Questionnaires were completed by couples one week before and 
after the intervention, and, one month later to measure durability. The data were analyzed by 
SPSS ?? software, using independent T, repeated measure of ANOVA and correlated T tests.
Findings There was no significant difference between the mean scores of pre-test and post-
test marital adjustment of men and women in two experimental groups (p>0.05; t=0.453). 
There was a significant difference between the pre-test and post-test marital satisfaction 
scores in both experimental and control groups (p<0.05; t=2.154). The mean marital 
satisfaction scores conducted in three stages of the test was significantly different (p<0.05; 
F=4.877). There was no significant difference between mean scores of pre-test and post-test 
marital satisfaction between men and women in two experimental groups (p>0.05; t=0.351). 
Conclusion Teaching components of Islamic life style is effective in marital adjustment and 
marital satisfaction of couples.  
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 یاسالم یسبك زندگ یها آموزش مولفه یاثربخش
  نیزوج ییزناشو تیو رضا یبر سازگار

  
  PhD *یهاشم دطهیس

    رانیا تهرانی، گردشگرو  یفرهنگ راثیم پژوهشگاه
  چکيده

برای بهبود روابط زناشویی خود با ها  های اخیر کمک به زوج در سالاهداف: 
هدف این  های مختلف درمان مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روش
 و یسازگار بر یاسالم یزندگ سبک یها مولفه آموزش یاثربخشمطالعه، بررسی 

  بود. نیزوج ییزناشو تیرضا
با  آزمون پس -آزمون با طرح پیشآزمایشی  پژوهش شبهدر این  ها: مواد و روش
کرده مراجعه  به مراکز مشاوره شهر تهران ۱۳۹۵در سال که  زوج ۲۰گروه کنترل، 
گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و  روش نمونه بودند، به

زوج) قرار گرفتند. مداخله آموزشی در گروه آزمایش در هشت  ۱۰کنترل (هر کدام 
های سازگاری  نامه رفت. پرسشهمراه پرسش و پاسخ انجام گ جلسه دوساعته به

قبل و یك هفته بعد از مداخله و  انریچو رضایت زناشویی  اسپانیرزناشویی 
ها  منظور سنجیدن ماندگاری توسط زوجین تكمیل شد. داده سپس یك ماه بعد به

 با انسیوار زیآنال، مستقل Tهای  و توسط آزمون SPSSافزار  نرم با
  همبسته تحلیل شدند. Tو  مکرر یها یریگ اندازه
؛ t=۳۴۱/۳آزمون سازگاری ( آزمون و پس پیشهای افتراقی  بین نمره ها: یافته
۰۱/۰p< ۱۵۴/۲( ییزناشو تیرضا) و=t ۰۵/۰؛p< (و گواه در دو گروه آزمایشی 

) >۰۱/۰p؛ F=۰۸۲/۱۴(سازگاری نمرات میانگین  .داشتی وجود ردا یتفاوت معن
 ها در سه نوبت اجرای آزمون آزمودنی) >۰۵/۰p؛ F=۸۷۷/۴( ییزناشو تیرضاو 

   داری داشت. تفاوت معنی
بر سازگاری و رضایت  های سبك زندگی اسالمی آموزش مولفه گیری: نتیجه

 زناشویی زوجین موثر است.
  ییزناشو ت،یرضا ،یسازگار ،یسبك زندگ ها: کلیدواژه

  
  ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  hashemi@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
 مقدمه

ترین رسم  ازدواج مقدمه تشکیل خانواده است و به عنوان عالی
اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال 

ازدواج یکی از  به عبارت دیگر،همواره مورد تایید بوده است. 
دوران زندگی است. ترین و دشوارترین مراحل انتقالی در  پیچیده
ها برای تامین نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی و در  انسان

دهند که  نهایت نیازهای معنوی و تکاملی خویش تشکیل گروه می
ترین آنها خانواده است. سازگاری و زندگی انسان با  یکی از طبیعی

موضوع ازدواج و برقراری پیوند زناشویی مرتبط است و ازدواج 
مندانه مستلزم سطح پایداری از سازگاری از جانب  تموفق و رضای

زوجین است. ازدواج به عنوان یک رویداد گذرا در چرخه زندگی 
ترین  ترین و مشکل شود و همسرشدن یکی از پیچیده محسوب می

 . [1]شود گذارها در چرخه زندگی محسوب می
های اسالمی بر افزایش  دهند که آموزه ها نشان می پژوهش
اما ارتباط یا اثربخشی سبک  دی زناشویی تاثیرگذار است؛من رضایت

زندگی اسالمی بر افزایش رضایت و عملکرد زناشویی زوجین 
سبک زندگی  تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

ارتقادهنده سالمت را شامل الگوی چندُبعدی ادراکات و اعمال 
دانند که در حفظ یا ارتقای سطح بهزیستی،  خودآغازینی می

رود. سبک زندگی ارتقادهنده  کار می خودشکوفایی و تکامل فرد به
و همکاران در شش سطح  والکرسالمت افراد توسط 

تغذیه، رشد معنوی،  پذیری بهداشتی، فعالیت بدنی، مسئولیت

فردی و مدیریت استرس مورد بررسی قرار گرفته  ارتباطات میان
  است.

یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که 
های ناموفق  . متاسفانه ازدواج[2]کنند همسران در ازدواج تجربه می

و شکست زن و شوهر در امر تداوم ارتباط زناشویی باعث کاهش 
طول عمر ازدواج، طالق یا زندگی اجباری و تحمیلی بدون  متوسط

شود؛ از طرف دیگر  رضایت از وضع موجود بین همسران می
ناپذیری را روی فرزندان بر  های زناشویی عوارض جبران ناسازگاری
  . [3]گذارد جای می
دهند بین آشفتگی  های زیادی وجود دارند که نشان می پژوهش

عنوان مثال  به ؛شناختی رابطه وجود دارد نهای روا زناشویی و آسیب
نشان داده است که بین آشفتگی زناشویی و  لود مک پژوهش

. [4]زدگی رابطه وجود دارد اضطراب منتشر، فوبیا و حمالت وحشت
پزشکی از  بسیاری از اختالالت روان همکارانو  وایزمنبه اعتقاد 

تحت تاثیر جمله اختالالت جسمانی، شناختی، رفتاری و هیجانی 
همکاران و  سالوک پژوهش. [5]آیند وجود می آشفتگی زناشویی به

نیز نشان داده است که بین رضایت زناشویی و رضایت از زندگی 
  .[6]وجود دارد یرابطه مثبت
ها برای بهبود روابط زناشویی خود با  های اخیر کمک به زوج در سال

گرفته است.  های مختلف درمان مورد توجه قراراستفاده از روش
ها برای حل مشکالت زناشویی شناخت عوامل و  الزمه کمک به زوج

ا نارضایتی یعلل موثر بر نارضایتی و رضایت زناشویی است. رضایت 
زناشویی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نحوه تفکر، ادراک فرد 

های شخصیتی و  از خود و دیگران، انتظارات فرد از زندگی، ویژگی
بحث شناخت و هیجان همواره در فلسفه و بعد  قرار دارد.هیجانات 

 پاپلیوساختی مورد توجه بوده است. نش های روان از آن در پژوهش
بر هیجانات خود حکومت " :داشت ظهارا مسیحیک قرن پیش از 

   .[7]"مبادا احساسات شما بر شما حکومت کند .کنید
ید را بر نقش از پیشگامان مشاوران خانواده که بیشترین تاکیکی 

. او به امور است ویرجینیا سیتراست  داشتههیجانات در خانواده 
د. وی اعضای خانواده کر روزانه و تجارب هیجانی خانواده توجه می

را در برقراری ارتباط سالم به سمت بیان هیجانات و توجه به 
در خانواده ترغیب  ای و غیرکالمی هیجانات یکدیگر حاالت چهره

   .[8]کرد می
فردی از اطالعات را برای افراد در  های عاطفی منبع منحصربه پدیده

کنند و این اطالعات،  وجوی آن مهیا می مورد محیط اطراف و جست
دهند. این فرض  افکار، اعمال و احساسات متعاقب آن را شکل می

کارگیری این اطالعات  وجود دارد که افراد در میزان درک، فهم و به
های متفاوتی برخوردار هستند و سطح هوش  هیجانی از مهارت

هیجانی مشخص در سالمت و رشد عقالنی و عاطفی آنها سهم 
بسزایی دارد و موفقیت در زندگی را هوش هیجانی تعیین 

  . [9]کند می
کننده تفکر موثر و  کننده یا مختل هیجان ممکن است تسهیل

که در آن کدام از این موارد به شرایطی  های ما باشد که هر واکنش
بر همین اساس امروزه هوش هیجانی  .گیریم بستگی دارند قرار می

شناسان قرار  عنوان یک عامل موثر بر رفتار آدمی مورد توجه روان به
  گرفته است.
بوده دهنده آن  متعدد در کشورهای مختلف نشان های پژوهش

است که هوش هیجانی تصویر و شمایی جامع از توانایی شخص 
نظران و  دهد. صاحب ارایه میی به موفقیت برای دستیاب

پردازند  علمی هوش هیجانی می پژوهشپژوهشگران که به بررسی 
تواند کاربردها و تاثیرات مهمی بر  معتقدند که هوش هیجانی می



 ۵۹ بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین های سبك زندگی اسالمی مولفهاثربخشی آموزش ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Islamic Life Style Centered on Health                                                                                                                                      Volume 2, Issue 1, Winter 2018 

های گوناگون آدمی چون رهبری و هدایت دیگران، رشد  فعالیت
شته ای، سالمت روانی و زندگی خانوادگی و زناشویی دا حرفه
   .[10]باشد

عبارت است از توانایی ادراک  سالویو  مایرهوش هیجانی از نظر 
کمک آنها بتوان به  دستیابی به عواطفی سازنده که به برایعواطف، 

ارزیابی افکار، فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و موجبات 
. افراد دارای کردپرورش احساسات و رشد هوشی خود را فراهم 

 ی باال از خودکنترلی و خودانگیزی باالیی برخوردارهوش هیجان
پذیر هستند،  دار است و اصولی و مسئولیت یزندگیشان معن ،ندهست

د و زندگی هستنکنند، قانع  درستی ابراز می عواطف خود را به
واقع هوش هیجانی نوعی  درهیجانی پربار و متعادلی دارند. 

  . [9]بودن به احساس اطرافیان است همدلی و واقف
وخوی و  هوش هیجانی توانایی اداره مطلوب خلق گلمنبه نظر 

ست. هوش هیجانی عاملی است ا ها وضع روانی و کنترل تکانش
نیافتن به هدف، در شخص  هنگام شکست ناشی از دست که به

شمردن هوش  ضمن مهم گلمنکند.  ایجاد انگیزه و امید می
در بهترین  (IQ) بهر کند که هوش شناختی و هیجانی بیان می

 %۸۰های زندگی است،  موفقیت %۲۰حالت خود تنها عامل 
ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری  موفقیت

هایی است که هوش هیجانی را تشکیل  از موارد در گرو مهارت
با طرح نظر خود تحت عنوان بهره هیجانی، آن  نآ - بار. [11]دهد می

که روی توانایی  دانسته استهایی  ها و مهارت ترا عبارت از قابلی
فرد برای مقابله موثر با احتیاجات محیط و فشارهای آن اثر 

افراد  "هوش"توان گفت که میزان  می ،طور خالصه . به[12]گذارد می
، بلکه نیستضامن موفقیت آنها در درازمدت و کل زندگی 

سانی و های دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب ان ویژگی
نامیده  (EI)" هوش هیجانی"موفقیت در زندگی الزم است که 

   .[7]شود می
دهند که ازدواج و زندگی زناشویی یک بافت سرشار  نتایج نشان می

هم در تعارض و  هایی که در آنها زوجین با . در ازدواجاستاز عاطفه 
به عبارت  .شود های عاطفی زیادتر می ، برانگیختگیهستندتضاد 

دلیل  ها و اختالفات بین زوجین به دیگر بیشتر تعارض
نشان  ها پژوهش. همچنین دهند رخ میهای عاطفی  برانگیختگی

دهد که افراد در توانایی دریافت و تشخیص دقیق عواطف خود و  می
ها دارای  اینها، انسان بر  دیگران با یکدیگر تفاوت دارند. عالوه

. هستندر توانایی ابراز صریح عواطف خود های قابل توجهی د تفاوت
هایی  های خرسند در مقایسه با زوج ند که زوجا هنشان داد ها پژوهش

دلی مکه روابط زناشویی و عاطفی خوبی با هم ندارند، احساس ه
دهند و نسبت به احساسات  بیشتری نسبت به هم نشان می

نتایج  .[10]دهند یکدیگر حساسیت بیشتری به خرج می
همبستگی اندکی را بین هوش عمومی و برخی  ،گلمن های شپژوه
  . [11]دادهای هوش هیجانی نشان  مولفه

در پژوهش خود در زمینه تاثیر آموزش هوش هیجانی  یارمحمدیان
های جوان نشان داد  های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج و مهارت

های زندگی و هوش هیجانی، بین  که پس از آموزش مهارت
های آزمایش و گواه از لحاظ سازگاری زناشویی  کنندگان گروه شرکت

و  نی کلوریمحسپور. [13]داری وجود داشت کلی، تفاوت معنی
های توانمندسازی  زمینه اثربخشی برنامه پژوهشی دردرهمکاران 

که  دادندمندی زناشویی زوجین نشان  زناشویی بر رضایت
مندی زناشویی  ، رضایتگالسرو  انریچهای توانمندسازی  برنامه

و  الحق ضیاء .[14]اند داری افزایش داده یطور معن زوجین را به
مدار بر  درمانی هیجان یطه تاثیر زوجدر ح همکاران در پژوهشی

که بین دو گروه آزمایش (درمان) و  ندنشان داد زناشویی سازگاری
لیست انتظار در میزان افزایش سازگاری زناشویی از جلسه 

 .[15]داشتداری وجود  یآزمون تا جلسه پیگیری تفاوت معن پیش
های اصلی سازگاری زناشویی  رسد یکی از پایه نظر می به
پذیری و ابراز محبت و احترام است. با توجه به اینکه توافق  فقتوا

دونفری متکی بر همدلی و تفاهم است و تفاهم یکی از اصول 
توان با آموزش همدلی و تفاهم  پایداری خانواده است، بنابراین می

ویژه در  ها به گیری میزان توافق زوجین را در امور زندگی و تصمیم
نظر وجود دارد، باال برد. همچنین در  هایی که اختالف موقعیت

اندازه بتوانند نسبت به دیگری عالقه  موقع و به صورتی که زوجین به
صورت صحیح ابراز نمایند و احترام متقابل  و محبت خود را به

تواند بدبینی نسبت به  نسبت به همدیگر نشان دهند، این زمینه می
با  .[16]را باال ببردیکدیگر را کاهش دهد و سطح سازگاری زناشویی 

توجه به اینکه هوش هیجانی جنبه اکتسابی دارد و منشا آن 
ها نحوه بروز هیجانات را در تعامل با دیگران،  انسان ،اجتماعی است

  .[11]آموزند آگاهانه یا ناآگاهانه می
های زندگی، برخی افراد تحت  در روابط زناشویی نیز مانند سایر جنبه

تواند موجب افزایش  مذهبی قرار دارند که میتاثیر سبک زندگی 
تداوم ارتباط آنها و رضایت زناشویی بیشتر در آنها شود. مباحث 
زیادی در اسالم درباره سبک زندگی دینی در ازدواج وجود دارد، 

طور مستقیم نکاتی را درباره  طوری که برخی از آیات قرآن به به
با این وجود سبک زندگی  اند. های گوناگون ازدواج بیان داشته جنبه

های فردی خود  ها و برداشت  دینی، وقتی که تحت تاثیر تفسیر
تواند  شود، گاهی اوقات می گیرد و دچار انحراف می زوجین قرار می

منجر به تشدید تعارضات بین زوجین شود. برای مثال، از آنجایی 
که هریک از زوجین ممکن است در رابطه زناشویی برداشت خود از 

نویت و نگرش مذهبی شخصی خود را بروز دهد، زوجین در مع
  گیرند. فردی قرار می معرض تعارض منحصربه

بر سبک زندگی اسالمی برای   های مذهبی مبتنی ارایه آموزش
اجرای درست این نوع از سبک زندگی در متن زندگی زناشویی 

رسد، هر چند باید دقت داشت که هنگام  نظر می زوجین ضروری به 
های سبک زندگی اسالمی بایستی از منابع معتبر  یه آموزشارا

اسالمی مانند قرآن و احادیث استفاده کرد و برداشت فردی خود را 
های  از این موضوع ارایه نداد. اهمیت این مساله براساس یافته

اند جامعه  کند که نشان داده های پیشین نمود پیدا می پژوهش
شناسی در بین جوانان  ستیپذیر ه فعلی در معرض الگوی آسیب

است که انتخاب و ادامه زندگی زناشویی آنها را با مشکل مواجه 
  کند. می

بر  مساله اصلی پژوهش حاضر آن بود که آیا بسته آموزشی مبتنی 
بر سازگاری و رضایت زناشویی  [17]نیا ناصریسبک زندگی اسالمی 

 موزشآ یاثربخشتاثیر دارد؟ این پژوهش با هدف بررسی زوجین 
 ییزناشو تیرضا و یسازگار بر یاسالم یزندگ سبک یها مولفه
  انجام شد. نیزوج

  
  ها روشمواد و 

های زمانی یا  آزمایشی و از نوع سری پژوهش شبهاین 
که طی آن  استآزمایشی و گواه های مکرر با دو گروه  گیری اندازه
ه متغیر مستقل، دو نوبت یآزمون و پس از ارا نوبت پیش  یک
 بودند های زوج تمامجامعه آماری شامل  عمل آمد. آزمون به پس

 کرده بودند.مراجعه  به مراکز مشاوره شهر تهران ۱۳۹۵که در سال 
زوج با سطح سازگاری و رضایت زناشویی  ۲۰شامل  پژوهشنمونه 

گیری در دسترس انتخاب شده و در  پایین بودند که به روش نمونه
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  ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۲دوره                                                                                                                                                                سالمت محوریت با اسالمی زندگی سبک نامه فصل

میزان زوج) قرار گرفتند.  ۱۰ام دو گروه آزمایش و کنترل (هر کد
 یک از زوجین هر یسن محدودهدکتری و  تا سواد زوجین از دیپلم

گیری شرکت  ها آگاهانه در نمونه تمامی زوج. سال بود۴۰تا  ۲۰از 
  بودن اطالعات به آنها اطمینان داده شد.  کردند و از نظر محرمانه

ی مطالعه و های بسیار کتاب بسته آموزشی مناسب،تهیه منظور  به
جوادی هللا  نوشته آیت الحیات" کتاب "مفاتیح نهایت، در .شدبررسی 
توان به جامعیت . از دالیل انتخاب این کتاب، میشدانتخاب  آملی
هدف  های زندگی اسالمی و قلم روان کتاب با تمام زمینه آن در

تر  برای درک بهتر و عمیق اشاره کرد. درک بهتر توسط افراد،
هایی برای بسته  فیلم مرتبط با سبک زندگی اسالمی،موضوعات 
ها سخنرانی در رابطه با  نظر گرفته شد. از میان ساعت آموزشی در
در این زمینه  تهرانی علوی هللا آیتجلسه سخنرانی  ۹، موضوع
  .شدآوری  جمع

  :شدزیر استفاده  های نامه آوری اطالعات از پرسش برای جمع
نامه یک ابزار  پرسش این :اسپانیرنامه سازگاری  پرسش - ۱
عبارتی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر ۳۲

ساخته شده است. تحلیل  اسپانیرتوسط  ۱۹۷۶که در سال است 
عد را عاملی آزمون نشان داده است که این مقیاس چهار بُ 

رضایت زوجین (میزان رضایت از شامل این ابعاد  .سنجد می
مختلف رابطه)، همبستگی زوجین (میزان مشارکت در  های جنبه

 های مشترک)، توافق زوجین (میزان توافق طرفین در فعالیت
ها و  ل مربوط به رابطه زناشویی مثل امور مالی، تربیت بچهیمسا
 ۱۵۱تا  صفرنامه بین  نمره کلی این پرسش .است ) و ابراز محبتغیره

به معنی سازگاری  ۱۰۰از کسب نمرات برابر یا بیشتر . متغیر است
به معنی وجود مشکلی در روابط زناشویی  ۱۰۰افراد و نمرات کمتر از 

  و عدم سازگاری و تفاهم خانوادگی است.
های داخلی زیادی استفاده شده است. در  این آزمون در پژوهش

روز روی ۳۷، با اجرا در فاصله زمانی [18]و همکاران مالزادهپژوهش 
دست آمد و   به ۸۶/۰نفر، ضریب پایایی به روش بازآزمایی  ۹۲

تعیین شد. همچنین  ۸۹/۰نامه  ضریب آلفای کرونباخ این پرسش
، ۹۲/۰ [19]و همکاران شاهی حسنضریب آلفای کرونباخ در پژوهش 

سمی و ابوالقا، در بررسی ۹۶/۰ [20]و همکاران برازندهدر پژوهش 
دست  به ۹۴/۰ [22]کهکیو  درویزهو در پژوهش  ۹۲/۰ [21]کیامرثی

های منطقی روایی  مقیاس سازگاری زوجین در ابتدا با روش .آمد
های  (روایی صوری) بررسی شد. این مقیاس با قدرت تمیزدادن زوج

های مورد  متاهل و مطلقه در هر سئوال، روایی خود را برای گروه
ت. این مقیاس از روایی همزمان نیز پژوهش نشان داده اس

 واالس -الکبرخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی 
منظور برآورد  ، به[18]و همکاران مالزادههمبستگی دارد. در پژوهش 

نامه سازگاری  نامه و پرسش روایی، با اجرای همزمان این پرسش
های  نفر از زوج ۷۶ضریب همبستگی برای  واالس –الکزناشویی 

  دست آمد.  به ۹۰/۰های نمونه،  مشابه با زوج
 نامه توسط این پرسش: انریچنامه رضایت زناشویی  پرسش - ۲

زا یا  های بالقوه مشکل بررسی زمینه برایو همکاران  السون
ندی و پربارسازی رابطه زناشویی تهیه مهای نیرو شناسایی زمینه

مقیاس  ۱۲ والی است و ازئس۱۱۵نامه یک ابزار  . این پرسش[3]شد
وال و در سایر ئس ۵تشکیل شده است که در مقیاس اول آن 

وال وجود دارد. میزان ضرایب آلفای ئس ۱۰کدام  ها هر مقیاس
گزارش شده  ۸۶/۰تا  ۶۸/۰ها در چندین پژوهش متفاوت از  مقیاس

های رضایت  نامه نیز با مقیاس است. میزان ضرایب اعتبار پرسش
تا  ۳۲/۰های رضایت زندگی از  با مقیاس و ۶۰/۰تا  ۴۱/۰خانوادگی از 

  . استدهنده اعتبار سازه آزمون  است که نشان ۴۱/۰

 [23]سلیمانیاننامه نیز در ایران توسط  تری از پرسش نسخه کوتاه
وال دارد و از نسخه اصلی اقتباس شده ئس ۴۷تهیه شده است که 
 "،موافقم کامالً "گزینه  ۵والی تعداد ئس۴۷است. در نسخه 

 "مخالفم کامالً " " ومخالفم"، "نه موافق و نه مخالف" ،"موافقم"
مرتب  ۵تا  ۱صورت نمره  وجود دارد که با استفاده از روش لیکرت به

رضامندی یا  برای(یعنی  ها والئی ساشده و با درنظرگرفتن محتو
شود که نمره کل،  گذاری می نمره طوری نارضامندی زناشویی) به
یی را نشان دهد. بنابراین، حداکثر نمره رضایت از زندگی زناشو

نمره باال نشانه رضایت  شود و طبعاً  می ۲۳۵آزمونی برابر با 
و  ۵۰مبنای میانگین  زناشویی بیشتر است. نمرات خام بر

) به نمرات ترازشده تبدیل T(از نوع مقیاس  ۱۰معیار  انحراف
ترازشده) ( ۷۲تا  ۱۲همیشه از  شوند. دامنه تغییر نمرات تقریباً  می

نشانه رضایت نسبی و متوسط از  ۶۰تا  ۴۰بین  Tهای  است. نمره
دهنده عدم  های پایین و باال به ترتیب نشان روابط زناشویی، و نمره

رضایت و رضامندی زناشویی زیاد است. میزان ضریب پایایی این 
و اعتبار محتوایی آن نیز است گزارش شده  ۹۳/۰نسخه برابر با 

  .است قرار گرفتهتایید مورد شناسی  وانتوسط متخصصان ر
موازات اجرای  ترتیب برگزاری جلسات، دو جلسه در هفته بود. به

جلسات آموزشی زوجین متعهد به مطالعه کتاب و تماشای 
  ).۱های بسته آموزشی بودند (جدول  فیلم

 و با استفاده از  SPSSافزار نرمکمک  بهها  تجزیه و تحلیل داده
 با انسیوار زیآنالهمبسته و  T، مستقل Tهای آماری  آزمون
  شد. انجام مکرر یها یریگ اندازه

  
  جلسه هر در شده انجام های فعالیت و یآموزش جلسات یبرگزار روند )۱جدول 
  جلسه اول

ابتدای جلسه اعضای گروه به یکدیگر معرفی شدند و آشنایی مختصری با همدر 
سبک زندگی اسالمی و مقدماتی از جلسات واهداف  سپس کردند. پیدا

  مندی زناشویی برای آشنایی زوجین با موضوع بیان شد. رضایت
  جلسه دوم

همسران در زندگی زناشویی از  به تبیین حقوق زن و مرد و وظایف هر یک از 
  دیدگاه اسالم پرداخته شد.

  جلسه سوم
و نحوه کنترل خشمهای حل تعارض و های گفتگو، روش در این جلسه مهارت

  در زندگی زناشویی آموزش داده شد. ارتباط کالمی از دیدگاه اسالمی
  جلسه چهارم
یک از  های مذهبی و نحوه اجرای اعمال و مناسک مذهبی هرگیری به جهت

  زوجین پرداخته شد.
  جلسه پنجم

روابط با اقوام و بستگان هر یک از زوجین صحبت شد، سپس درباره صله رحم،
  نحوه گذراندن اوقات فراغت و عالیق زوجین پرداخته شد. به

  جلسه ششم
در مورد اقتصاد اسالمی و مدیریت مالی و اقتصادی خانواده از منظر اسالم

  آموزش داده شد.
  جلسه هفتم

های فرزندآوری و ها روابط جنسی، توافق در زمینه در این جلسه محور آموزش
ناباروری و مناسب فرزندآوری، دوران بارداری،مورد سن  در .فرزندپروری بود
  .تربیت اسالمی بحث شد رویارویی با آن،
  جلسه هشتم

ها عنوان جلسه پایانی، به پرسش و پاسخ و رفع اشکال در زمینه آموزش به
  آزمون توزیع شد. ها برای اجرای پس نامه پرداخته شد. در انتهای جلسه پرسش

  
  ها یافته

بر حسب میزان تحصیالت در دو گروه، افراد دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم در گروه آزمایشی و افراد دارای مدرک لیسانس و 

لیسانس در گروه گواه دارای باالترین فراوانی بودند. بیشترین  فوق



 ۶۱ بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین های سبك زندگی اسالمی مولفهاثربخشی آموزش ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سال و در گروه  ۳۷- ۴۰تعداد افراد گروه آزمایشی در دامنه سنی 
  رار داشتند.سال ق ۲۷- ۳۱گواه در دامنه سنی 

های سازگاری و رضایت  در گروه آزمایشی پس از آموزش، نمره
  ). ۲زناشویی افزایش یافت (جدول 

سازگاری زناشویی  آزمون آزمون و پس پیشهای افتراقی  بین نمره
داشت ی وجود ردا یو گواه تفاوت معن در دو گروه آزمایشی

)۳۴۱/۳=t ۰۱/۰؛p<(. ها  آزمودنی نمرات سازگاری زناشویی میانگین
؛ F=۰۸۲/۱۴داری داشت ( تفاوت معنی در سه نوبت اجرای آزمون

۰۱/۰p<.(  
  

و  سازگاری زناشویی اتهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمر شاخص )۲ جدول
نفر) متشکل از  ۲۰نفر) و گواه ( ۲۰در دو گروه آزمایشی ( رضایت زناشویی

  ۱۳۹۵ سال در تهران شهر مشاوره مراکز به کننده مراجعه یها زوج
بیشینهکمینه نما میانه نمرات میانگین  متغیرها

  ییزناشو یسازگار نمرات*
  آزمایشی گروه
 ۹۹ ۷۹ ۹۷ ۰/۹۵ ۱۵/۹۳±۶۴/۵  آزمون پیش
 ۱۱۸ ۸۱ ۹۲ ۵/۱۰۱ ۳۵/۱۰۱±۰۸/۱۰  آزمون پس

 ۱۲۴ ۸۲ ۸۲ ۰/۱۰۷ ۲۰/۱۰۵±۸۴/۱۲  پیگیری
  گواه گروه
 ۹۹ ۸۵ ۸۰۴/۳ ۰/۹۷ ۰۵/۹۶±۴۷/۱۴  آزمون پیش
 ۱۰۹ ۶۸۵/۴۸۶ ۰/۹۸ ۰۵/۹۷±۹۵/۲۱  آزمون پس

 ۱۰۴ ۸۴ ۶۸۰/۵ ۵/۹۵ ۵۵/۹۵±۲۶/۳۲  پیگیری
  ییزناشو تیرضا نمرات*

  آزمایشی گروه
 ۱۹۳ ۱۱۸ ۱۱۸ ۵/۱۶۲ ۹۵/۱۵۷±۳۹/۲۶  آزمون پیش
 ۱۹۱ ۱۳۰ ۱۳۳ ۰/۱۶۶ ۸۵/۱۶۰±۹۱/۲۱  آزمون پس

 ۱۹۸ ۱۰۹ ۵/۱۷۷۱۶۶ ۰۵/۱۶۹±۰۴/۲۴  پیگیری
  واهگ گروه
 ۱۹۴ ۱۱۴ ۱۸۴ ۰/۱۸۰ ۸۵/۱۶۸±۶۷/۲۳  آزمون پیش
 ۱۹۴ ۱۱۴ ۵/۱۷۴۱۹۳ ۰۵/۱۶۶±۸۳/۲۳  آزمون پس

 ۱۹۴ ۱۱۲ ۱۷۰ ۰/۱۷۰ ۵۵/۱۶۴±۱۸/۲۳  پیگیری
  
سازگاری های  میانگین نمره ،شده استخراج یها رگروهیز به توجه با

آزمون و پیگیری) پس از  آزمون (پس یبین دو نوبت اجرا زناشویی
داری  یهیجانی با یکدیگر تفاوت معناعمال آموزش هوش 

داری با  یطور معن ولی میانگین این دو نوبت اجرا به نداشتند،
 ،د. به عبارت دیگرشتنآزمون تفاوت دا های پیش میانگین نمره
 باداری  یطور معن آزمون و پیگیری به های پس میانگین نمره

  .)>۰۱/۰pبود ( متفاوت آزمون های پیش نمره
در  ییزناشو تیرضا آزمون آزمون و پس پیشهای افتراقی  بین نمره

؛ t=۱۵۴/۲داشت (ی وجود ردا یتفاوت معن و گواه دو گروه آزمایشی
۰۵/۰p<(.  ها در سه نوبت  آزمودنی ییزناشو تیرضانمرات میانگین

  ).>۰۵/۰p؛ F=۸۷۷/۴داری داشت ( تفاوت معنی اجرای آزمون
، سه نوبت اجرادر  ،شده های همگن استخراج با توجه به زیرگروه

ی آزمون بین دو نوبت اجرا ییزناشو تیرضاهای  میانگین نمره
آزمون و پیگیری) پس از اعمال آموزش هوش هیجانی با  (پس

ولی میانگین این دو نوبت اجرا  شتند،داری ندا ییکدیگر تفاوت معن
. داشتآزمون تفاوت  های پیش داری با میانگین نمره یطور معن به

طور  آزمون و پیگیری به های پس میانگین نمره ،ت دیگربه عبار
  .)>۰۵/۰pمتفاوت بود (آزمون  های پیش نمره باداری  یمعن

  
  بحث

بر سبک   منظور بررسی اثربخشی آموزش مبتنی پژوهش حاضر به
  زندگی اسالمی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین انجام شد.

بر سبک زندگی  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی 
اسالمی باعث ارتقا و ماندگاری سطح سازگاری و رضایت زناشویی 
زوجین در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. این 

، [15]و همکاران الحق ضیاءهای  ها تا حدی با نتایج پژوهش یافته
همخوانی  [13]یارمحمدیانو  [14]و همکاران محسنی کلوریپور

  دارند.
ترین عوامل شاخص در ازدواج، کیفیت و نوع رابطه بین  یکی از مهم

خصوص روابط  زن و شوهر است. وجود تعهد در هر رابطه به
شود. زوجین  گیری اعتماد و اطمینان می زناشویی باعث شکل

شوند که گویی یک نفر هستند. یک  متعهد، آن چنان با هم یکی می
ای است که در آن هر کدام از زوجین  رابطه زناشویی بیمارگونه رابطه

های شخص خود هستند یا از  درصدد دستیابی به اهداف و خواسته
برقراری یک ارتباط سالم و مثبت آگاهی کامل ندارند. رابطه 

بخش برای آنها باشد تا  زناشویی زوجین باید یک رابطه رضایت
انی خود را در آن تامین کرده، احساس بتوانند نیازهای عاطفی و رو

امنیت روانی داشته و نیازهای خود را نیز در این فضای صمیمانه 
  برآورده سازند.

پذیری مثبت  بردباری زن و مرد در برابر خطاهای یکدیگر در انعطاف
کند. بردباری زن و مرد در برابر  زناشویی نقش مثبتی را ایفا می

عبارتی  ی و بخشندگی یا بهپذیر خطاهای یکدیگر، انعطاف
پوشی از خطاهای یکدیگر و دادن فرصت جبران به یکدیگر  چشم

شود، پس زوجین پذیرای خصوصیات  ها می باعث بهبود رابطه
تدریج  یکدیگر شده و در نتیجه اصطکاک و سوء تفاهم میان آنها به

شود. همچنین آنها باید درک صحیحی از خود و  محو و کمرنگ می
اشته باشند. تنها در صورت وجود این خصوصیات و همسرشان د

مرور ایام، ازدواج به بلوغ و خودشکوفایی  تقویت آنها است که به
  رسد. می

بودن سئواالت و  توان به طوالنی های این پژوهش می از محدودیت
دهندگان از نظر زمانی، عدم دقت و  گیربودن در همکاری پاسخ وقت

شود  آموزشی اشاره کرد. پیشنهاد میتوجه و نخواندن دقیق پروتکل 
هایی با تعداد سئواالت  نامه های بعدی از پرسش که در پژوهش
تر استفاده شود، زیرا افزایش چنین  های وسیع کمتر و با نمونه

تواند در پیشگیری از بسیاری از مشکالت  هایی می پژوهش
آنجا  پاشیدگی کانون خانواده مفید و موثر باشد. از خانوادگی و ازهم

بر سبک زندگی اسالمی نقش مهمی در سازگاری  که آموزش مبتنی 
های  کند، به پژوهش و بررسی و رضایت زناشویی زوجین ایفا می

تری پیرامون این متغیرها نیاز است تا برای کسانی که مشتاق  جامع
کار  عنوان راهنمایی عملی به  تشکیل خانواده در آغاز راه هستند به

تواند موضوع  متغیرها با متغیرهای دیگر نیز می آید. تاثیر این
  های آتی باشد. پژوهش

  
  گیری نتیجه

بر سازگاری و رضایت  های سبک زندگی اسالمی آموزش مولفه
   زناشویی زوجین موثر است.

  
در پایان از تمام کسانی که به هر نحوی در انجام تشکر و قدردانی: 

عوامل اجرایی ویژه زوجین و  این پژوهش کمک کردند، به
  شود. های شهر تهران تشکر می کلینیک

گیری شرکت کردند  ها آگاهانه در نمونه تمامی زوج ی:اخالق هیدییتا
  بودن اطالعات به آنها اطمینان داده شد. و از نظر محرمانه
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.تعارض منافع: 

  نشده است.موردی از سوی نویسندگان بیان منابع مالی: 
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