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 Purpose: This study investigates the effect of group 

training of Islamic marital skills on marital satisfaction 

and quality of life of married people. 

Materials and Methods: The method of this quasi-

experimental study is pre-test and post-test without 

control group. The sample of this study is 28 women and 

8 men from couples who referred to Sarai Mahalla in 

District 5 of Tehran in 2015. The dependent variable of 

this study is marital satisfaction and quality of life, which 

has been evaluated with the Enrich Marital Satisfaction 

Questionnaire and the World Health Organization 

Quality of Life Questionnaire - short form. The 

independent variable is Islamic marital skills that are 

organized and taught in 12 sessions based on Islamic and 

Quranic teachings. Data were analyzed using SPSS 

software. 

Findings: The results showed that Islamic teachings have 

a positive effect on marital satisfaction and quality of life 

and increase satisfaction and quality of life (P≤0.001). 

Conclusion: It is suggested that by preparing a localized 

Islamic questionnaire of marital satisfaction, these 

trainings be implemented in different religious and non-

religious groups and its effect on marital satisfaction be 

measured. 

 
Authors 
Samira Sadat Muslim Bayat 1*, 
Farideh Ameri 2 

 

How to cite this article 

Samira Sadat Muslim Bayat, 

Farideh Ameri. The Effect of Group 

Training of Marital Skills with 

Islamic Approach on Marital 

Satisfaction and Quality of Life of 

Tehran Married People. Islamic Life 

Style. 2022; 6(1):98-107 

1. M.Sc., Department of Clinical 

Psychology, Al-Zahra University, 

Tehran, Iran (Corresponding Author). 

2. Assistant Professor, Department 

of Psychology, Faculty of Educational 

Sciences and Psychology, Al-Zahra 

University, Tehran, Iran. 

 

 Keywords: Islamic Marital Skills, Quality of Life, Marital Satisfaction 

* Correspondence:  

Address:  

Phone:  
Email: n.khaharan313@gmail.com 

 

Article History 
Received: 2021/11/11 

Accepted: 2022/02/14 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-435-fa.html


 99 . .. هاي زناشويی با آموزش گروهی مهارت ریتأث یبررس  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

 با زناشويی هايآموزش گروهی مهارت ریتأث یبررس
 یزندگ تیفیو ک يیزناشو تيبر رضا یاسالم کردروي

 یمتأهلین تهران
 

 ،*1اتیالسادات مسلم ب رایسم
دانشگاه الزهرا )س(،  ،ینیبال یگروه روان شناسارشد،  یکارشناس
  .مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا

 
 2يعامر دهيفر

 یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،شناسیگروه  روان ار،یاستاد
 .رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا

 
 چکیده

 هايآموزش گروهی مهارت ریتأث یپژوهش بررس نی: اهدف
ن میمتأهلی یزندگ تیفیو ک ییزناشو تیبر رضا اسالمی زناشویی

  .باشد
شیبا استفاده از پ تجربیمهیپژوهش ن نی: روش امواد و روش ها

پژوهش،  نای نمونه. باشدمی کنترل گروه بدون آزمونو پس آزمون
 5محله منطقه  سراي به کنندهمراجعه نیمرد از زوج 8زن و  28

 تیپژوهش، رضا نیوابسته ا ریهستند. متغ 1394شهر تهران در سال 
 ییشوزنا تیرضا رسشنامهاست که با پ یزندگ تیفیو ک ییزناشو

 فرم -یسازمان بهداشت جهان یزندگ تیفیو پرسشنامه ک چیانر
زناشویی  هايمهارت زیمستقل ن ریشده است. متغ یابیکوتاه ارز

 یو قرآن یاسالم هايجلسه بر اساس آموزه 12است که در  یاسالم
 افزارنرم از استفاده با هاو آموزش داده شده است. داده میتنظ

SPSS شده است لیتحل. 
 ییزناشو تیبر رضا یاسالم ياهنشان داد که آموزه جینتا :هاافتهي

و  تیرضا شیمثبت داشته و باعث افزا ریتأث یزندگ تیفیو ک
  .(P≤0.001) گرددیافراد م یزندگ تیفیک
 شده بومی پرسشنامه یك تهیه با شودپیشنهاد می :يرگیجهینت

 مختلف هايگروه در هاآموزش این ،زناشویی رضایت اسالمی
آن بر رضایت زناشویی  ریتأث و شده اجرا مذهبی غیر و مذهبی

 .سنجیده شود
 
 تیرضا ،یزندگ تیفیک ،یزناشویی اسالم هايمهارت :هاواژه دیکل

 ییزناشو
 

 20/08/1400تاريخ دريافت: 
 25/11/1400تاريخ پذيرش:  

 :نويسنده مسئولn.khaharan313@gmail.com 

 

_________________________________ 
 228بقره 1 

 34بقره، 2 

 19نساء، 3 

 مقدمه
 ترین نهاد اجتماعی،خانواده از ابتداي تاریخ تاکنون به عنوان اصلی

ها و تاریخ بشر بوده ها، تمدنفرهنگزیربناي جوامع و خاستگاه 
است. پرداختن به این بناي مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه 

اش، همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از واقعی
آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودي 

 بوده است. 

ساز، بیشترین توجه را به واالیی خانواده عنوان مکتبی انسانبه اسالم
ی بختشمرد. نیكرو، این نهاد مقدس را کانون تربیت میدارد. از این

 داندو بدبختی جامعه انسانی را نیز به صالح و فساد این بنا وابسته می
و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهاي عاطفی و معنوي انسان 

 شمارد. یابی به آرامش بر میاز جمله دست
 که در مواقعی که بس همین زناشویی روابط اهمیت با ارتباط در

 و تفاهم شودمی دار خدشه شوهر و زن بین صمیمی روابط

 روانی بهداشتدر  منفی و مخرب عوارض یابد،می کاهش زناشویی

 زناشویی تفاهم رو افزایش این از. شودمی ایجاد فرزندان و خانواده

 اقدامات از یکی عنوان خانوادگی به محیط مساعدسازي و

 تربیتی هايزمینه در گردد کهمی مالحظه اولیه روانی بهداشت

 سالم خانواده، محیط و اگر است برخوردار گیريچشم اهمیت از

 روانی و جسمانی و نیازهاي باشد خود اعضاي براي ايسازنده و

 خارج درمانی نهادهاي به ممکن است کمتر کند، برآورده را آنها

 (.1شود ) احتیاج خانواده از
-و اختالف گردیده مشکالت دچار خانواده نظام حاضر عصر در

 و بزهکاري سرپرست بی فرزندان طالق، خانوادگی، هاي

 که ماست هايدر خانواده اساسی مشکالت دهندةنشان نوجوانان

 (.2هاست )بین زوج روابط کیفیت در آن اصلی ریشة

 رضایت زناشویی بر مؤثر عوامل دیگر از  1متقابل رعایت حقوق

و  سرپرستی خانواده مرد، وظیفة است. مهمترین اسالم دیدگاه از
 مهرورزي و داشتن زن، دوست حال رعایت ،2آنها رفاه براي تالش

 و اطاعت هم زن وظیفة مهمترین اوست. با 3نیکو معاشرت و
خوش  اخالق و 4شوهر عفت حفظ خود، حفظ عفت فرمانبرداري،

 را گرایش زناشویی رضایت بر مؤثر عوامل مهمترین توانمی .است

کرد.  اخالقی معرفی رذایل از اجتناب و اخالقی فضایل به هازوج
تأثیر  شود.می هازوج آرامش روانی باعث احوال همة در 5خدا یاد

 استحکام به محرمات و ترك واجبات انجام در دینی باورهاي

 شکرگزاري و شناسیحق (. 3انجامد )می زناشویی روابط و خانواده

 34نساء 4 

 28رعد،5 
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  و همکاران     اتیالسادات مسلم ب رایسم  100

 1401هار ب، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

است.  احسان جلب رمز بزرگترین و اخالق پسندیده از یکی
 نعمت شمرده ادامة شرط را 1هایشنعمت از خداوند سپاسگزاري

نیستیم.  اشتباه و از خطا عاري و معصوم ما از یك (. هیچ4است )
 که است این کند. مهم دیگران بدي حق در است ممکن فردي هر

 اعتراف عمل آن بودن اشتباه خود، به خطاي به بردن پی هنگام به

 بعد (.5کنیم ) عذرخواهی ایم،بدي کرده او به که کسی از و کنیم

 گذشت کند،می حل را شوهر و زن اختالفات که تنها چیزي آن از

قرآن  تعبیر به و احسان موارد از گذشت و عفو .است و اغماض
 انس افزایش عامل 2خوش بیان و زبان نرمی (6خداست ) محبوب

 فقط اخالقی، اسالمی خوش اخالق در (7زوجهاست ) بین صفا و

 صدق خوش، خلق تریننیست؛ اصلی مهربانی و برخوردي خوش

 روایات در (.8است ) راستی زیباترینعهد  به وفاي و است راستی و

 اندکرده ستایش را مالطفت و نرمی و نکوهش را اسالمی تندخویی

 تند زبانی نداشتن و مالطفت و نرمی دلیل به اکرم )ص( و پیامبر

 گرفته است. بدگمانی قرار خداوند ستایش مورد 3و پرخاشگر

 کنندةویران خانمانسوز و عوامل از یکدیگر به نسبت زوجها

 افتدمی خطر به دو طرف روانی آسایش آن اثر بر که است خانواده

 (.9است ) کرده نهی آن از شدت به 4را افراد خداوند و
هایش بیان نمود که رضایت از روابط ( در پژوهش10)5یانگ پارك

ترین عوامل مؤثر بر رضایت جنسی و اداره مشکالت ارتباطی از مهم
زند. از روابط جنسی حرف اول را میزناشویی هستند که رضایت 

ي بین تقیدات مذهبی (، که رابطه11هاي احمدي و آشتیانی )پژوهش
دهد که تقیدات اند، نشان میو سازگاري زناشویی را بررسی نموده

داري دارد و در مذهبی با سازگاري زناشویی رابطه مثبت معنی
ی ان همبستگهاي سازگاري زناشویی کمترین میزمقیاسبررسی خرده

 با بعد روابط جنسی گزارش شده است.
توان براي اثربخشی درمان برشمرد و آن دلیل دیگري را نیز می

در کتابش ( 12) 6احترام به عقاید مذهبی مراجعان است. روان
اي هاي مشاور حرفهاحترام گذاشتن به مذهب مراجع را از ویژگی

کند، یکی از اصول انجمن طور که ایشان ذکر میدانسته و آن
7ASERVIC  نیز احترام به معنویت و مذهب افراد است که به

هاي تربیتی درمانگر عنوان بخشی از فرایند مداوم باید جزء مهارت
شود که نقطه پایانی براي یادگیري آن متصور نیست. تحقیقاتی که 

هد د( نیز صورت گرفته، نشان می13) 8ي سینرال و الونتالبه وسیله

_________________________________ 
 7ابراهیم، 1 

 83بقره 2 

 159آل عمران،3 

 12حجرات، 4 

هاي مختلفی هاي مختلف نگرشها و فرهنگکه اعضاي گروه
هاي درمانی دارند و در برخی از آنها نگرشنسبت به مشاوره و روان

 ياي نیز وجود دارد. بنابراین مناسب است که براي استفادهبدبینانه
مردم به منظور درمان مناسب بین درمان و اعتقادات مذهبی و 

 د.فرهنگی آنان پل زده شو
-(، از جهت استفاده از آموزه14نتایج پژوهش مقصودزاده و یونسی)

 ها نیز مؤثرهاي دینی براي باال بردن سطح رضایت زناشویی در زوج
 دهد.ها را نشان میبودن این آموزش

هاي ارتباطی با رویکرد (، مهارت15همچنین در پژوهش منجزي )
او سبب افزایش هاي اسالمی به افراد آموزش داده شده و آموزش

(، نیز تأثیر زوج 16ها شده است. و فاتحی)رضایت زناشویی زوج
درمانی اسالمی را بر رضایت زناشویی بررسی نموده و او نیز به نتایج 

هاي مبتنی بر مذهب ( نیز درمان17مشابهی دست یافته است. حمید )
مندي زنان هاي شناختی رفتاري بر رضایترا در مقایسه با درمان

تأثیر زوج ( نیز 18قاضی طالق مؤثر دانسته است. دانش )مت
هاي ایمانی(( بر درمانگري اسالمی )با تأکید بر خودشناسی )مهارت

کننده زوج داراي اختالف مراجعه 14سازگاري زناشویی را بر روي 
ي دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام داد. نتایج به مراکز مشاوره

م اسالمی بر روي آنها انجام گرفته آشکار ساخت گروهی که تعالی
 . بود، از لحاظ سازگاري زناشویی بهبود یافتند

( عفو و گذشت 19در تحقیق خدایاري فرد، غباري بناب و همکاران )
را با تأکید بر دیدگاه اسالمی در رضایت زناشویی بررسی کرده و با 
ا استفاده از دستورات اسالمی براي اجراي آن در خانواده اصولی ر

ابداع کرده و بر نقش مثبت دستورات دینی بر روان و خانواده تأکید 
 کرده است

بخشی زوج درمانگري اثرفتوحی بناب و همکاران به بررسی 
رفتاري، اسالمی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی  -شناختی

که آموزش رویکردهاي  اندهنشان دادپرداخته و  هاي ناسازگارزوج
رفتاري، اسالمی و تحلیل رفتار متقابل  -تیزوج درمانی شناخ

دهند و در این راستا هاي ناسازگار را افزایش میخودشناسی زوج
 رفتاري-زوج درمانگري اسالمی نسبت به زوج درمانگري شناختی

 (20) تر است.و تحلیل رفتار متقابل اثربخش
باشند و هرچند تفاوت در این تحقیقات همگی بر مبناي اسالمی می

هاي مورد نظر براي آموزش در هر کدام مشاهده نکات و مهارت

5 Yang Park 

6 Rowan 

7 Association for Spiritual, Ethical, and Religious 

Values in Counseling 
8 Cinnirella and Loewenthal 
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خصوص هاي بومی شده بهدهد که آموزششود اما نتایج نشان میمی
ی داشته توانند تأثیر مثبتبرگرفته از مبانی ناب اسالمی بدون شك می

 باشند.
توانند تأثیر هاي بومی میدر راستاي اثبات این موضوع که آموزش

ه پژوهش توان بافزایش رضایت زناشویی داشته باشند، میبیشتري بر 
دست آمده در این ( اشاره داشت که نتایج به21موریس و تینگ )

ها هاي خانوادههاي درمانی و آموزشپژوهش تأکید دارد که برنامه
 باید در چارچوب فرهنگ و زبان آن افراد قرار گیرد.

دهد نشان می ( نیز22) 1همچنین پژوهش بوگورا و دسیلیوي
درمانگرانی که فرهنگ متفاوتی در مقایسه با مراجعانشان دارند، 

ي درمانی دچار ریزي برنامهممکن است. در ارزیابی وهمچنین طرح
( نیز در مطالعاتش توجه به فرهنگ 23پرور )مشکل شوند. و دانش
 -هاي خانواده درمانی انگلیسیکند که مدلرا تأیید و بیان می

هاي عمیق فرهنگی که از نظر ترجیح با توجه به تفاوتآمریکایی 
-پذیري کمتر، ساختار خانوادهها براي اتصال بیشتر، انعطافخانواده

هاي ي ارتباطات وجود دارد، تا حد زیادي براي خانوادهها و نحوه
 رسد.نظر میایرانی ناکارآمد به

فراد دهند که آموزش گروهی اهاي زیادي نشان میهمچنین پژوهش
تواند در افزایش رضایت زناشویی و کیفیت زندگی آنها مؤثر می

 باشد.
بررسی تأثیر آموزش دوست کام و همکاران نیز در پژوهشی به 

هاي هاي زندگی بر رضایت زناشویی و رضایت جنسی زوجمهارت
آزمون نشان آزمون و پسمقایسه نمرات پیش پرداخته است.جوان 

ثر ؤبر رضایت جنسی و رضایت زناشویی مها داد که آموزش مهارت
ها، در است و نمرات گروه آزمایش پس از دریافت آموزش مهارت

_________________________________ 
1 Bhugra & De Silva 

آزمون و در مقایسه با گروه مقایسه با نمراتشان در مرحله پیش
 (24) (.P<0.01گواه، افزایش معناداري داشته است )

آموزش گروهی آبادي در تحقیقی اثربخشی پناهی و اصغري ابراهیم
هاي زناشویی بر تعارضات زناشویی، کیفیت زندگی و ارتمه

بر ها اند که این آموزشرا بررسی کرده همراهی عاطفی در زنان
( عباسی نیز 25. )افزایش کیفیت زندگی زنان تأثیر معناداري دارد

 هل وأهاي زندگی بر رضایت زناشویی زنان متتأثیر آموزش مهارت
ه و نتیجه گرفته است که این را بررسی کرد شاغل شهر دوگنبدان

 (26ها نیز مؤثر است.)آموزش
 

 ها روشمواد و 
بسته آموزشی این پژوهش با توجه به منابع اسالمی و با تأکید بر 

 21سوره اعراف و  189مفهوم زوجیت تهیه شد. با توجه به آیات 
اي از زوجیت را ترسیم نمود که در آن زن توان نقشهسوره روم می

عنوان مقدمه زوجیت با هویت اصیل خود و شناخت و مرد به 
هاي همسر براي جریان یافتن رحمت به ابراز تمایل و عشق ویژگی

به یکدیگر پرداخته و با تعهد و محبت به رفع نیازهاي یکدیگر 
پردازند و با شکرگزاري از هم رحمت را در زندگی خود جاري می
م آنها به تعهد خود عمل . آنها با دانستن وظایف خود و انجاکنندمی

دهند تا کرده و مودت را هر چه بیشتر در زندگی خود جریان می
دانند و سعی دارند تا اسرار هم را جایی که یکدیگر را لباس هم می

حفظ کنند و عیب یکدیگر را نمایان نکنند و به یکدیگر ارزش 
هایشان نیز محتاج شوند که حتی بدندهند و آنچنان محرم می

ه کنند کگردد و نیاز جنسی خود را نه تنها برآورده میگر مییکدی
روند و این زمان است که آرامش و تا مرز یکی شدن پیش می

 (27.)باشدرضایتی درون آنها را گرفته و این نتیجه زوجیت واقعی می
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هاي الزم به صورت سپس براي هر یك از مراحل زوجیت مهارت
هاي عملیاتی از روایات استخراج شد. از جمله مهارتکاربردي و 

هاي زن و مرد در خانواده و وظایف و آموزش داده شده تفاوت
باشد. زن به ها و صفات آنها میحقوق هر کدام متناسب با ویژگی

عنوان موجود لطیف و عاطفی مسئولیت تمکین از همسر و حفظ 
باید به ویژگی اقتدار  آرامش و عشق را در خانواده بر عهده داشته و

مرد توجه شده و اقتدار او را حفظ نماید و مرد به عنوان قوام 
خانواده باید آسایش و آرامش و امنیت همسر و خانواده خود را 
فراهم نموده و به ویژگی لطافت و ریحانه و گل بودن زن توجه 
نماید و در نتیجه هر دو به رشد یکدیگر کمك نمایند. براي ارتباط 

تر همسران با یکدیگر مهارت جریان یافتن دعا یا بیان نیازهاي به
اي صحیح با توجه به دعاهاي صحیفه سجادیه و خود به شیوه

ها و بهره بردن و لذت از شکرگزاري از یکدیگر با توجه به نعمت
آنچه در اختیار دارند، نیز آموزش داده شد. همچنین مهارت حسن 

 هاي محبتقی و با توجه به مهارتمعاشرت با تأکید بر مبانی اخال
و دوست داشتن یکدیگر، ایجاد اعتماد و دوري از سوء ظن، کنترل 

-خشم، احسان وسبقت در نیکی کردن به یکدیگر، صبر و برنامه

ریزي براي حل مسأله، لباس یکدیگر شدن و حفظ اسرار یکدیگر 
 تو مهارت شاد زیستن نیز در بسته آموزشی گنجانده شد و در نهای

مهارت برقراري ارتباط جنسی مؤثر با توجه به روایات نیز به 
 ها و آقایان آموزش داده شد.صورت جداگانه به خانم

فرضیه  2ها بر در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر این آموزش
 زیر بررسی شود.

_________________________________ 
1 ENRICH 

هاي زندگی زناشویی با تأکید بر آموزش گروهی مهارت .1
 زناشویی متأهلین مؤثر است. مبانی و فرهنگ اسالمی بر رضایت

هاي زندگی زناشویی با تأکید بر آموزش گروهی مهارت .2
 مبانی و فرهنگ اسالمی بر کیفیت زندگی متأهلین مؤثر است.

آوري مطالب از قرآن اي و جمعبا مطالعات کتابخانه این پژوهش     
بندي این مطالب و در نهایت تهیه یك بسته و احادیث و دسته

هاي زندگی زناشویی با نگاه ایرانی اسالمی آغاز شد. مهارتآموزشی 
گروه بانوان و زوجین )زن و شوهر( و  2گیري از سپس با نمونه

هاي آموزشی آغاز شد و بعد از ها، کارگاهآزمون از آنگرفتن پیش
ها و انجام آوري دادهآزمون گرفته شد و با جمعجلسه پس 12

spss گیري انجام شد.ها تحلیل و نتیجهداده 
 انتخاب 1اینریچ پرسشنامه زناشویی، رضایت میزان بررسی براي

 در معتبر ابزار تحقیق یك عنوانبه پرسشنامه است. این شده

 .است گرفته قرار استفاده مورد متعددي بالینی کارهاي و تحقیقات

این پرسشنامه توسط آسوده و همکارانش با اجازه کتبی از پروفسور 
 السون ترجمه شده و نرم شده است.دیوید 
 زناشویی، رضایت هايمقیاسخرده براي پرسشنامه آلفاي ضریب

به  ترتیب از این قرار است:  آرمانی تحریف و تعارض، حل ارتباط،
 هر براي پرسشنامه بازآزمایی اعتبار و ،0.83، 0.84،  0.80، 0.86

بوده است  0.92، 0.90، 0.81، 0.86 0.83 ترتیب:  به آزمونخرده
( و ضریب آلفاي پرسشنامه در پژوهش آسوده با 1)جدول شماره 

آلفا  24، ) با حذف سؤال 0.68زوج به ترتیب برابر با  365تعداد 
 دست آمد.به 0.77، 0.62، 0.78شود(، می 0.78
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 1سؤالی 26پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی      
ت زندگی کلی و عمومی سؤالی است که کیفی 26یك پرسشنامه 

توسط گروهی از  1996سنجد. این مقیاس در سال فرد را می
 100هاي فرم کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و با تعدیل گویه

زیرمقیاس  4سؤالی این پرسشنامه ساخته شد. این پرسشنامه داراي 
اند از: سالمت ها عبارتو یك نمره کلی است. این زیر مقیاس

روان، روابط اجتماعی، سالمت محیط اطراف و  جسمی، سالمت
 یك نمره کلی.

هفته، شاخص  2با استفاده از آزمون مجدد پس از  در پژوهش
اي جهت برآورد پایایی ابزار در هر چهار همبستگی درون خوشه

دست آمد که مؤید تکرارپذیري به 7/0حیطه مورد بررسی باالي 
ها نیز با شاخص حیطه باشد. همچنین بررسی همگنیاین آزمون می

هاي سالمت آلفاي کرونباخ انجام شد. این شاخص در حیطه
جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیط در گروه 

و در گروه افراد  84/0و  55/0، 73/0، 70/0افراد سالم به ترتیب: 
به دست آمده  72/0و  52/0، 70/0، 72/0بیمار به ترتیب: 

 ( 28است)

اي در کشور هنگ کنگ ( در مطالعه29و همکاران ) 2لئونگ
را  59/0اعتبار این پرسشنامه را انجام دادند و آلفاي کرونباخ 

( اعتبارسنجی 30و همکاران ) 3در مطالعه ایزوتسو گزارش کردند.
این پرسشنامه در کشور بنگالدش این شاخص در حیطه روابط 

ن مطالعه آلفاي گزارش شده است. در ای 28/0اجتماعی معادل با 
دست آمده به 59/0کرونباخ حیطه در سالمت جسمانی نیز معادل 

 است. 

 

 هايافته

- –هاي پژوهشی با استفاده از آزمون کولموگروف فرضیه
براي نرمال بودن توزیع مشاهدات استفاده شد و براي  4اسمیرنوف

 5هاي همبستههاي پژوهش از آزمون مقایسه میانگینبررسی فرضیه
 استفاده شد.
اسمیرنوف براي بررسی فرض  -آزمون کلموگروف. 1جدول 

 نرمال بودن متغییرها

 pمقدار  مقدار آماره متغیرها
 0/078 0/084 یسالمت جسم

 0/190 0/032 یروابط اجتماع سالمت

 0/191 0/030 روان سالمت
 0/085 0/081 طیسالمت مح

 0/210 0/025 یسالمت عموم
 0/181 0/035 یزندگ تیفیکل ک نمره

 0/180 0/034 ارتباطات
 0/185 0/061 یآرمان فیتحر

 0/140 0/045 حل تعارض
 0/095 0/071 ییزناشو تیرضا

 0/141 0/065 نمره کل رضایت زناشویی
 

اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال  -جدول آزمون کلموگروف
 فرض دست آمده جهت بررسیدهنده نتایج بهبودن متغییرها نشان

 -باشد. به همین منظور از آزمون کلموگروفها مینرمال بودن داده
با توجه به عدم  دهدکه اسمیرنف استفاده شد. نتایج فوق نشان می

(، P>05/0اسمیرنف در سطح  ) -معنادار بودن آزمون کلموگروف
ن شود. بنابرایها براي تمامی متغیرها تأیید میفرض نرمال بودن داده

ها براي تمامی متغیرها، تأیید شدن فرض نرمال بودن داده با توجه به
هاي هاي پژوهش از آزمون مقایسه میانگینجهت بررسی فرض

 کنیم.ها استفاده میهمبسته براي آزمون فرضیه

هاي همبسته ها از آزمون مقایسه میانگینبه منظور بررسی فرضیه
 استفاده شد.

 
 آزمون در ابعاد کیفیت زندگیآزمون و پسهاي پیشمقایسه میانگین. 2جدول 

ابعاد کیفیت 
 زندگی

 وضعیت
 میانگین

M 

 انحراف معیار
SD 

 ارزش
t 

 درجات آزادي
d.f 

 سطح معناداري
P 

مقدار 
 اثر
% 

سالمت 
 جسمی

 17/74 60/71 پیش آزمون
-4/575 35 )**(001/0 13 

 12/78 68/75 پس آزمون
_________________________________ 

1 WHO-QOL-BREF:The World Health 

Organization Quality of Life 
2 Leung KF 

3 Izutsu T 

4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

5 Paired Samples Test   
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سالمت 
روابط 
 اجتماعی

 27/02 55/55 پیش آزمون
-7/426 35 )**(001/0 55 

 12/61 85/18 پس آزمون

 سالمت روان
 20/46 48/49 پیش آزمون

-8/056 35 )**(001/0 38 
 13/36 66/89 پس آزمون

سالمت 
 محیط

 15/52 51/12 پیش آزمون
-7/507 35 )**(001/0 20 

 12/18 60/59 پس آزمون

سالمت 
 عمومی

 19/12 61/80 پیش آزمون
-4/759 35 )**(001/0 18 

 12/73 73/26 پس آزمون
نمره کل 
کیفیت 
 زندگی

 87/19 277/69 پیش آزمون
-8/345 35 )**(001/0 28 

 49/02 354/68 پس آزمون

آزمون آزمون و پسهاي پیشدهنده مقایسه میانگینجدول باال نشان
ها در در ابعاد کیفیت زندگی است. به منظور مقایسه آزمودنی

آزمون در ابعاد کیفیت زندگی از آزمون و پسهاي پیشمیانگین
هاي همبسته استفاده شد. نتایج آزمون فوق آزمون مقایسه میانگین

آزمون آزمون و پسهاي پیشدهد که تفاوت میان میانگیننشان می
ت زندگی )سالمت جسمی، سالمت روابط در تمام ابعاد کیفی

اجتماعی، سالمت روان، سالمت محیط، سالمت عمومی و نمره کل 
(. به عبارت P>01/0کیفیت زندگی( از نظر آماري معنادار است )

 ها افزایشدیگر در اثر آموزش میانگین کیفیت زندگی آزمودنی
به  درصد متغیر است. 55درصد تا  13یافته است و این افزایش از 
ها درصد کیفیت زندگی آزمودنی 28عنوان مثال در اثر آموزش 

( oHافزایش داشته است. بنابراین در نتیجه فرضیه صفر پژوهش )
( مبنی بر اینکه آموزش AHرد، و فرضیه شماره یك پژوهش )

هاي جنسی( با تأکید هاي زندگی زناشویی )ارتباطی و مهارتمهارت
رانی بر کیفیت زندگی مؤثر است، بر مبانی و فرهنگ اسالمی و ای

 تأیید شد.
 

 آزمون در ابعاد کیفیت زندگیآزمون و پسهاي پیشمقایسه میانگین. 3جدول 

 تیرضاابعاد 
 ییزناشو

 وضعیت
 میانگین

M 

 انحراف معیار
SD 

 ارزش
t 

 درجات آزادي
d.f 

 سطح معناداري
P 

 مقدار اثر
% 

 ارتباطات
پیش 
 آزمون

60/83 20/85 
-6/312 35 )**(001/0 25 

 15/70 75/61 پس آزمون

 فیتحر
 یآرمان

پیش 
 آزمون

48/66 19/70 
-13/936 35 )**(001/0 48 

 18/13 71/22 پس آزمون

 حل تعارض
پیش 
 آزمون

57/44 20/83 
-7/655 35 )**(001/0 24 

 14/80 71/27 پس آزمون

 تیرضا
 ییزناشو

پیش 
 آزمون

60/33 20/79 
-6/613 35 )**(001/0 26 

 12/40 76/33 پس آزمون

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-435-fa.html


 105 . .. هاي زناشويی با آموزش گروهی مهارت ریتأث یبررس  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

نمره کل 
 تیرضا

 ییزناشو

پیش 
 آزمون

227/27 78/49 
-9/493 35 )**(001/0 24 

 57/72 294/44 پس آزمون

آزمون در ابعاد کیفیت آزمون و پسهاي پیشمقایسه میانگین جدول
آزمون در آزمون و پسهاي پیشمقایسه میانگین دهندهنشان زندگی
ها در یی است. به منظور مقایسه آزمودنیزناشو تیرضاابعاد 

یی از زناشو تیرضاآزمون در ابعاد آزمون و پسهاي پیشمیانگین
هاي همبسته استفاده شد. نتایج آزمون فوق آزمون مقایسه میانگین

آزمون آزمون و پسپیش هايدهد که تفاوت میان میانگینمینشان 
حل ی، آرمان فیتحر، ارتباطاتیی )زناشو تیرضادر تمام ابعاد 

یی( از نظر زناشو تیرضایی و نمره کل زناشو تیرضا، تعارض
(. به عبارت دیگر در اثر آموزش P>01/0آماري معنادار است )

ها افزایش یافته است و این یی آزمودنیزناشو تیرضامیانگین 
درصد متغیر است. به عنوان مثال در اثر  48رصد تا د 24افزایش از 

ها افزایش یی آزمودنیزناشو تیرضادرصد نمره کل  24آموزش 
( رد، و oHداشته است. بنابراین در نتیجه فرضیه صفر پژوهش )

 هاي( مبنی بر اینکه آموزش مهارتAHفرضیه شماره دو پژوهش )
هاي جنسی( با تأکید بر مبانی و زندگی زناشویی )ارتباطی و مهارت

 د.، تأیید شیی مؤثر استزناشو تیرضافرهنگ اسالمی و ایرانی بر 

 
 گیرينتیجه

هاي قرآن حرکت شناسی اسالم که از خط سیر آیهاز منظر روان
بینی مطالعات علمی آغاز شده و با الهام از مفاهیم آسمانی و با واقع

از اهداف مهم ازدواج  (، یکی18گیرد )ها صورت میو تحلیل
رضایت در روابط زناشویی و یا تعبیر قرآنی آن، آرامش یافتن در 

هاي مذکور در مورد اهمیت است. همسو با تبیین 1کنار یکدیگر
دست آوردن سامانی و نارسایی و بهحراست از خانواده در مقابل نابه

 آرامش یا رضایت در روابط زوجین و باال بردن کیفیت زندگی، در
پژوهشی که توسط پژوهشگر انجام و نتایج آن با استفاده از آزمون 

ها هاي همبسته تحلیل و گزارش شد، وقتی زوجمقایسه میانگین
هاي مربوط به روابط زناشویی با استفاده از تحت تأثیر آموزش

دستورات دینی قرار گرفتند، قادر شدند که از روابط خود لذت 
ند اري مطلوبی در روابط خود ایجاد کنبیشتري ببرند و تغییرات رفت

فیت شان و افزایش کیکه منجر به رضایت بیشتر از زندگی زناشویی
هاي پژوهشی که آموزش شان گردید. بنابراین فرضیهزندگی
هاي زندگی مبتنی بر اسالم موجب افزایش رضایت زناشویی مهارت

_________________________________ 
 21روم /1 

ین گردد، تأیید شد. او کیفیت زندگی زنان متأهل و زوجین می
هاي منصورزاده و منجزي و فاتحی منطبق بوده و پژوهش با پژوهش

-هاي برگرفته از اسالم میدهند که آموزش مهارتهمگی نشان می

 توانند بر رضایت زناشویی مؤثر باشند.
ها مانند پژوهش حمید دست آمده با دیگر پژوهشبا مقایسه نتایج به

ند توانها میاین آموزشتوان دریافت که  و دانش و فتوحی بناب، می
هاي زوج درمانی بر رضایت پا و یا حتی بهتر از دیگر روشهم

زناشویی افراد تأثیر گذاشته و باعث بهبود روابط آنها شود. زیرا 
طور که موریس هاي بومی همانها و درمانعالوه بر تأثیر آموزش

ه ب گیري نموده بودند، افرادو بوگورا نیز در تحقیقات خود نتیجه
دلیل اعتقادات خود نسبت به دستورات اسالم، خود را مقید به 

نمایند و در نتیجه روابط زناشویی ها میها و مهارتاجراي تمرین
بهتري خواهند داشت، که البته این موضوع را در تحقیقاتن احمدي 

 توان مشاهده نمود.و آشتیانی و همچنین در تحقیق روان می
ه عدم وجود پرسشنامه متناسب با البته باید توجه داشت ک

هایی از معیارهاي اسالمی و بومی و همچنین محدود بودن پژوهش
ود که شاین دست بر تعمیم این پژوهش تأثیر گذاشته و پیشنهاد می

با تهیه یك پرسشنامه مناسب و همچنین با استفاده از یك بسته 
ها را هاي مختلف میزان تأثیر این آموزشآموزشی واحد در گروه

 هاي زوجی مقایسه شود.ها و درمانسنجیده و با دیگر آموزش
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