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هدف از پژوهش حاضر تعیین یده است. او انتظار مورد وضعیت با زناشویی در روابط فرد موجود وضعیت بین رضایت زناشویی انطباق : چک
از  حاضر طرح پژوهش بود. افزایش رضایت زناشویی ارتباطی و تعامالت عاطفی با رویکرد آموزههاي دینی جهت مهارتهاي آموزش اثربخشی
زوج در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه آزمایش  تعداد 20 با پیشآزمون، پسآزمون و پیگیري با گروه کنترل بود. نوع شبه آزمایشی
بود. مداخله آموزشی  (AMSS) افروز رضایت زناشویی ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس قرار گرفتند. زوج) و کنترل (10 زوج) 10)
بار اجرا  ساعته و هفتهاي یک جلسه 1/5 آموزههاي دینی بر روي گروه آزمایش در طی 8 رویکرد با مهارتهاي ارتباطی و تعامالت عاطفی
نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش، در نمره رضایت  تحلیل نتایج قبل و بعد از آموزش شد.
بهدست نیامد. معنادار بوده است، اما تفاوت معنادار بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل در نمره رضایت زناشویی زناشویی

نتایج پژوهش حاضر میتواند به درك نقش مهمی که مهارتهاي ارتباطی و  نیز پایدار بود. ماه همچنین، تاثیر این آموزش پس از گذشت 2
عمل به آموزههاي دینی در موفقیت ازدواج ایفا میکنند کمک کند و مورد استفاده روانشناسان و مشاوران خانواده قرار گیرد.

:اژه دینی، رضایت زناشوییاي کلیديو تعامل عاطفی، آموزه ارتباطی، مهارت ه

Abstract: Marital satisfaction is defined as the degree of correspondence between an individual current status in
couple relationships with his/her expected one. The objective of the present study was to determine the
effectiveness of communicative skills and emotional interactions instruction on improving marital satisfaction with
focusing on religious aspects. The study was a quasi-experimental research with pre-test, post-test with control
group. The participants of the study were 20 couples which placed in the experimental (10) and the control (10)
groups. The instrument of the study was Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS). The experimental group
experienced an 8 session, 1.5 hour instructional intervention which held once a week. The results demonstrated that
there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group while there
was not in the control group. It should be mentioned that the effects of intervention remained for two months. The
findings of this study point to the key role of communication skills and religious values in marital success and can
be used by psychologists and family counselors.
Keywords: communication skills, emotional interaction, religious instructions, marital satisfaction
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قدمهم
ترین روابط بین فردي ترین و مهم، اساسیروابط زناشویی

ایجاد ارتباط و است که ساختار بنیادي جهت برقراري 
کند (برگر، لینچ، مین میارا تخانوادگی و تربیت کودکان 

یکی از جوانب بسیار مهم و )؛2013پروز، سیگل و مایرز، 
جربه زدواج تنظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ا

).2006،ملکارنویلور، فریمن، تگوچیکنند (تانیمی
عملکردهايهدنکنینتعیترینمهمازیکی1رضایت زناشویی

ابطهه عنوان ر)؛ و ب2000، (گریفاستخانوادهنهادسالم
دهد پذیرفته ها اجازه میکه به انسانینزدیک2فرديبین

قرار گیرند و شوند، مورد ارزش، احترام و دوست داشته شدن 
، (فلچرشودشناخته می،تقابل داشته باشندفرصت روابط م

میزان رضایت،رضایت زناشوییمنظور از در واقع .)2002
جنسی یکدیگر و - هاي روانیمتقابل زن و شوهر از جاذبه

در 4روانیو امنیت3برخورداري از بیشترین احساس آرامش
در 5رضایتحساس . ا)4139، (افروزاستزندگی مشترك 
تعامالت کل اعضاي خانواده ، تابعی از نوع زندگی مشترك

شوهرتواند به توانایی زن ومیرضایت زناشوییعدم و است
با فرزندان و سایر افراد براي برقراري روابط رضایتمندانه

آستروم، آسپالند و خارج از خانواده نیز آسیب برساند (
وا، دمحمود و کالیپولیتوموریل، هینس، ؛ ا2013آستروم، 

ثر ومرضایت زناشوییایجادعوامل مختلفی در. )2010
مشخص )2008شوف (بنومداتیلبه عنوان مثال ؛هستند
درها جزوهاي شخصیتیویژگیاهمیتبرعالوهکه کردند

لیمسا،7وفاداري،6ورزيقشععاملچهار،رضایت زناشویی
ثر وو ممهمهايمالكعنوانبه9متقابلاحترامو8اقتصادي

ها چنین نتایج پژوهشهم.نقش دارندرضایت زناشوییدر
چگونگی ارتباط بین هاي ارتباطی و مهارتدهد نشان می

است رضایت زناشوییبینی کننده خوبی براي زوجین، پیش
اعتمادي، جابري، ؛ 1392پور، خواجه و مهدوي، اسماعیل(

ان و سوري، زاده، نجاتی؛ توکلی1393جزایري و احمدي، 

1. marital satisfaction
2. interpersonal relationship
3. feel calm
4. mental security
5. feel satisfied
6. loving
7. loyalty
8. finances
9. shared values

؛ رستمی، طاهري، 2013خانزاده و یگانه، ؛ حسین2015
زاده، نظري و ؛ سلیمی، محسن2014عبدي و کرمانی، 

مهر و مولودي، شایان؛1394عاشوري، ؛ 2015گوهري، 
.)2015نیري، قضایی

افکار و احساسات بین زن و 10تبادل کالمی و غیرکالمی
هاین ارتباط هستشود؛میده میشوهر، ارتباط زناشویی نا

تهدید هو اختالل در آن به منزلاستمرکزي نظام خانواده 
، دوربن، (استروداآید شمار میراي بقاء خانواده به جدي ب

هاي چنین مهارتهم). 2010فیدرز، - نابالچسایگال و
سازگاري ههایی است که زمیناي از تواناییمجموعهارتباطی،

سازد د و فرد را قادر میرآومیو رفتار مثبت و مفید را فراهم
دي، راجاما و رگاراجیا،اصورت شایسته رفتار کند (نبه 

.)2004، هارجیه و دیکسون؛ 2012
سازد تا نیازها، آنها را قادر می،ارتباط خوب همسران

و ذارندگبیکدیگر در میان ها و عالیق خود را باخواسته
ابراز کنند.نسبت به یکدیگر راعشق، دوستی و محبتشان

شود، انرژي عشق به صمیمانه متوقف میههنگامی که رابط
د و در نتیجه، منازعات فراوان، وشمیخشم تبدیل وآزردگی

انتقادهاي مکرر، پناه بردن به سکوت، عدم همراهی عاطفی و 
، بولتون(آورداندن مشکالت را به وجود میغیرقابل حل م

؛ به نقل از 0220(و همکاران 11خبااور.)1986/1393
د هش خووپژ) در 1394نیا، مهر، پارسی و شیرالیخجسته

ن و نازکه هم ییهاازدواجدر طالق ل حتمااکهندن دادنشا
باالتر میکنند ده ستفاب امخردلی تباي اهرفتاردان ازرمهم 

شیوهبهبود کهدهندمینشانتحقیقاتچنین، هماست. 
زیاديثیراتین وجزتعارضاتآمیزموفقیتحلبرارتباطی

ارتباطزناشوییسازگاريواجتماعیبین سازگاريودارد
ناشوییزندگی رض در زمانیکه تعازدارد.وجودقويومثبت

شوهر تبدیل به زن و صمیمانه م و پیوند گرد دارد، جوو
، جینن زوموثر میات تباطاد. بدون ارمیشود سراي بطهرا

نیز و میمیت کمتر صاري و گذاكشترابه دي، عتماابی، تنش
ل ؛ به نق12،2014(تولورنلکشت داهد اخود جووا ونزس احساا

).1393ل از لواف، شکري و قنبري، نق

10. nonverbal
11. Orbuch, T. L.
12. Tolorunleke, C. A.
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همسران عبارت است از توجه به دیگري، به 1عاطفه
این توجه به که ذهن فرد به خودش معطوف نیست و نحوي

دیگري، همراه با مهربانی و احساس فروتنی و کمک به او
طفی نیز این است که در انسان از تعامالت عامنظور ست. ا

مین ادارد که بر اساس توجه به خود و تهایی وجود کشش
ه در افقی برتر از این نوع احتیاجات و منافع فردي نیست، بلک

مانند دوستی، مهر و محبت نسبت به همسر و هاست.گرایش
ها که از این نوع گرایشبا او و از خودگذشتگی.همدردي

خارج و به سمتدخونسان را به طور آگاهانه از محوراتوجه 
شودبیر میتع2تعامالت عاطفیکند، به معطوف میغیر

وفت و مهرورزي عط، توان گفتمیچنینهم). 1392فقیهی، (
تر اخالقی است که ارتباطات را صمیمیهاي از زیباترین آموزه

. چنین سازدها و اختالفات را خاموش میش کینهو آتندکمی
تمامی مراحل زندگی شود در اي بین زوجین سبب میرابطه

ریک و پشتیبان و فریادرس همهاي آن، شو فراز و نشیب
ها، محکم و استوار ها و دشواريدر برابر گرفتاريوباشند
و مدرسیدر همین راستا .)1389(فیاض و کریمی،دبایستن

دست یافتند ) در پژوهش خود به این نتیجه 2014(همکاران
عاطفی بین زن و شوهر، منجر به هکه وجود عشق و رابط
ها به یکدیگر متعهد شود. وقتی که زوجسازگاري بین آنها می

کنند و شدیدا توسط هستند و احساس امنیت و اطمینان می
ولیت نسبت به وشوند، از پذیرفتن مسیکدیگر حمایت می

جه به تعهدشان، با توو کنندمیل زناشویی شانه خالی نیمسا
(سلیمی و کنندل به یکدیگر کمک مییبراي حل مسا

بنابراین از جمله مداخالت ارتباطی که به .)2015همکاران، 
کند، مدارا عاطفی بین زوجین را تقویت میهثر رابطوطور م

که بطور بالقوه یک استها کردن و بخشایش دلخوري
شیرر، ِوید، ، هوك،(ورثینگتونمداخله بسیار توانمند است

.)2015و همکاران، میلر
هاي اعتقادي، اخالقی، هاي اسالمی، توصیهدر آموزه

ها و حل عاطفی و معنوي متعددي براي ارتقاي مناسبات زوج
یونسی، فر،خورد (ساالرياختالفات آنان به چشم می

آموزش این میان،در و)1392و غروي، نیاشریفی
هاي هاي دینی از روشبتنی بر آموزهارتباطی مهايمهارت

کید فراوانی است که اترین ویژگی آن تثري است که مهموم

1. emotion
2. emotional interaction

و اساس زندگی ردین اسالم بر استحکام ازدواج دابدین م
ت میان همسران و رمز سعادت محبرا بر پایهزناشویی

داند میدیگر ها به یکدهی زوجویی را در آرامشزندگی زناش
هاي ارتباطی زوجین برنامه مهارت).21: روم؛ 189: اعراف(

حل تعارض و هاي صحبت کردن، گوش دادن،ل مهارتشام
، بخشط رضایتروابط بین فردي است که منجر به رواب

ن پژوهش سعی شده است که در ای.شودحمایتگر و پایدار می
ینی است، هاي دبر آموزههاي ارتباطی که مبتنی از مهارت

: بقرهمتقابل (ها شامل رعایت حقوق ارتاستفاده شود. این مه
گویی و صداقت )، راست21: روم)، صمیمیت زوجین (228

و یاد خدا ها به فضایل اخالقی و )، گرایش زوج105: نحل(
)، 5: ؛ مائده29و 28: رعد(پرهیز از رذایل اخالقی

)، نرمی زبان و بیان 7: اري (ابراهیمزسپاسگشناسی وحق
یز از بدگمانی پرهو)83: بقره؛159: رانعمآلخوش (
نیز چنین در مورد تعامالت عاطفی هماست. )12: (حجرات

انس وارتقاي روابط جنسی زوجین، تقویتبهتوانمی
، هادر چهره، چشمحاالت غیر کالمی عاطفی ،3دلبستگی

اشاره نمود.آهنگ صحبت، تماس و وضعیت بدنی
زیادي به بررسی مذهب و هاي اي اخیر، پژوهشهدر سال

اند وزندگی زناشویی پرداختههاي مختلف جنبهثیر آن بر ات
اند که معنویت و حجم وسیعی از مطالعات نشان داده

دینداري با افزایش ثبات و استحکام زندگی زناشویی
)، سطح باالیی از 2010، (الیسون، بوردت و ویلکاکس

ت و کاهش خشون)،2007(جوز و آلفونز، بخشایش
)، تشکیل و حفظ 2001(الیسون و آندرسون، پرخاشگري

ایجاد )،2010(ماهونی، ارتباطات عاطفی بین همسران
(حسنثر و متعادل در برابر مشکالتواي مراهبردهاي مقابله
با افزایش رضایت به طور کلی) و 2010اویچ و پاجویچ، 

؛ 1394بزرگی و فردین، پور، جانجمشیدي، نوري(زناشویی
؛ ماهونی، پارگامنت، تاراکشوار و اسوانک، 2010ماهونی، 

ذهب، توان گفت که ممی) همبستگی دارد. بنابراین2001
مدهاي مثبت در زندگی همبستگی محکم و باثباتی با پیا

و ، کولسون، اسپوت، دیکرسون، بکوایتبرایت(زناشویی دارد
عالوه بر این، ارتباطات مذهبی مشترك).2015همکاران،

ثیر اطور مستقیم، در کیفیت زندگی زناشویی تهبین زوجین، ب
).2015(دیوید و استافورد، مثبت دارد

3. attachment
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اي عدیدهمشکالتدچارخانوادهنظامحاضرعصردر
افزایش آمار طالق،خانوادگی،هايفو اختالشده است

ه دهندنشاننوجوانانو بزهکاريسرپرستکودکان بی
درآناصلیشهریکهستاهاهدر خانواداساسیمشکالت

. بر این )1391فر،(ساالرياستهابین زوجروابطکیفیت
ی آموزش هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشاساس
هاي آموزهرویکردت عاطفی باهاي ارتباطی و تعامالمهارت

با توجه به مالحظات .استرضایت زناشوییدینی بر افزایش 
ر زمینه موضوع مورد وجود دمیهاي پژوهشو یافتهنظري 

:شدندمطرحبه شرح زیر حاضر پژوهش هايبررسی، فرضیه
رویکرد و تعامالت عاطفی با هاي ارتباطی مهارتآموزش )1

نتایج ) 2است، اثربخش رضایت زناشوییبردینی هاي آموزه
هاي ارتباطی و تعامالت ده از اجراي آموزش مهارتدست آمبه

پایدار ماههدودینی در پیگیري هاي هآموزرویکردعاطفی با
.است

روش
آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشجامعه

هاي تجربی با مرحلهپژوهش از نوع شبهطرح این 
آزمون و پیگیري به همراه گروه کنترل بود. پسآزمون،پیش

که بودنیزوجیي این پژوهش شامل کلیهجامعه آمار
منطقه باربد خراسانی واقع در ی ابتدایفرزندشان در مدرسه

مشغول تحصیل 1393-94دو شهر تهران در سال تحصیلی 
به این صورت ،بودداوطلبانهگیري به شیوهنمونهوش ر. ندبود

د تاـداده شبرگزاري جلسات آموزشی اطالعیهجهت که ابتدا 

از ها ثبت نام کنند. ي شرکت در کالس، برازوجین عالقمند
به و ندنفر به صورت تصادفی انتخاب شد40بین داوطلبان 

نفري (آزمایش و کنترل)20روش تصادفی، در دو گروه 
گروه شد.آزمون گرفتهاز هر دو گروه، پیششدند.گمارش 

اي) دقیقه90(هر هفته یک جلسه هفته8آزمایش به مدت 
پس از به اتمام رسیدن جلساتقرار گرفتند.تحت آموزش 

)AMSS(1افروزرضایت زناشوییاس مقی، مجدداآموزشی
آزمون پیگیري د. شدو گروه تکمیل کنندگانشرکتتوسط

هر دو کنندگان در ریزش شرکتنیز بعد از دو ماه اجرا شد.
یک در گروه آزمایش آزمایش و کنترل وجود داشت. گروه

ه در فرایند آموزش زوج به دلیل غیبت بیشتر از سه جلس
وارد کنندگان در نتایج نهاییاین شرکتهحذف شدند. نمر

ریزش ؛ر ریزش وجود داشتدر گروه کنترل نیز دو نفنشد. 
یابی به دلیل عدم دسترسی پژوهشگر براي ارززوجاین 
مفاد جلسات آموزشی با و پیگیري بوده است.آزمونپس
منابع علمی، قرآن کریم و احادیث ائمه (ع) وگیري ازبهره

ت داخلی و خارجی در رابطه با موضوع ها و مقاالاعم از کتاب
رضاپور ؛ 2015زاده و همکاران، توکلی(بودمورد پژوهش

فر و ساالري؛ 1392میرصالح، اسمعیلی و فرحبخش، 
ورثینگتون و همکاران، ؛1394، عاشوري؛ 1392، همکاران

مورد تایید استادان مربوط قرار گرفت. محتواي ) که2015
و میانگین ایه شده است.ار1جلسات آموزش در جدول

به کنندگان گروه آزمایش سنی شرکتانحراف استاندارد 
برابر با به ترتیبگروه کنترلبرايو84/3و05/33ترتیب 

بود.82/3و 05/34

1دول ج
هاي دینیآموزهت عاطفی با رویکردهاي ارتباطی و تعامالمحتواي جلسات آموزش برنامه مهارت

محتوا جلسه
زنان و هاي روانشناختیتفاوت؛آموزش اهداف ازدواج از منظر دینی؛قوانینسر توافق بر ؛ معرفی برنامه و اهداف آن؛فهمعار

1همسرفزایش شناخت نسبت به خود و ا؛مردان
اول

وابط پرهیز از ر؛معاشرت در دو بعد گوینده و شنونده،گوش دادن، مهارت صحبت کردن؛ شاملهاي ارتباطیآموزش مهارت
و عیب جوییتحقیر،نتوهی،گفتگوي مجادله آمیزکالمی نامناسب مثل

دوم

اجتناب از حاالت ؛ تماس چشمی؛غیرکالمی و محتواي گفتار همسرانهماهنگی بین حاالت؛آموزش حاالت و روابط غیرکالمی
متکبرانه و داشتن تواضع نسبت به یکدیگر

سوم

مثبت نگري و ؛2حبت و همدلیم؛انس و دلبستگی؛زهاي عاطفی مثبتیانمیناحسن تهايتقویت روش؛ آموزش تعامالت عاطفی
و صبوريريداهاي خویشتنتقویت مهارت؛حسن ظن

چهارم

1. Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS)
2. empathy



1ادامه جدول 
هعوامل بازدارندعلمی؛پردازاناز دیدگاه آیات و روایات و نظریهبیان اهمیت روابط جنسی زوجین ؛ارتقاي روابط جنسی همسران

آموزش نکاتی جهت بهبود ارتباط جنسی ؛بطه مطلوب جنسیرا
پنجم

حل هایی براي راه؛اصل مهم مشورت در خانواده؛لهاو روش حل مس1ذاکرهفنون م؛گیري و حل مشکالتآموزش شیوه تصمیم
هاي عاطفی تعارض

ششم

الگو گرفتن از انبیا و ؛ییروابط انسانی و زناشوآنها در دهی به نقشو بینش،رضایتومثل ایمان، توکلتقویت باورهاي دینی 
سن خلق، رفق و ، حرعایت انصاف و عدالتتمرکز بر اصالح خود ومثلهاي اخالقیارزشتقویت ؛انجام فرائض و عبادات؛(ع)هائم

و بخشایشو گذشتمدارا

هفتم

رحم و صله؛هاي اقتصادير امور مالی و فعالیتنگی زوجین دهماه؛2مفهوم مرزهاآموزش : روريه و روش فرزندپوادمدیریت خان
هماهنگی زوجین در تربیت فرزندان و توجه به رشد و بالندگی ؛ریزينظم بخشی و برنامه؛داريراز؛هاي زوجینادهارتباط با خانو

آنان    

هشتم

21بزار سنجشا

این .)(AMSSافروزرضایت زناشوییمقیاس 
براي فرهنگ و بی میزان رضایت همسران مقیاس جهت ارزیا

تهیه و در سال 1387ز در سال فرواجامعه ایرانی توسط 
یک ابزاراین مقیاس در تهران هنجاریابی شده است.1389
در مقیاس چهار را همسرانایت رضاست که ايماده110
موافق)کامال(4خالف) تا مکامال(1از اي لیکرتدرجه

به دست فرد در این آزمون نمره بیشتري هر چه . سنجدمی
باالتر است. این مقیاس از رضایت زناشویینشان دهنده ، آورد
رضایت، 4تعاملیرضایت، 3عاطفیرضایتر مقیاسزی10

، 7اجتماعی- حمایتیرضایت، 6رفتاريرضایت، 5نگرشی
،10شخصیتیرضایت،9گشاییمشکلرضایت، 8همدلیرضایت
شده تشکیل 12اندیشیمطلوبضایترو11فرزندپروريرضایت

، که با رضایت زناشوییثر واست که جهت ارزیابی و سنجش م
و حد باالیی از مناسبت و اردکردهاي جدید مطابقت دروی

المی دارد، اس-کفایت را نسبت به بستر فرهنگ جامعه ایرانی
13گیرد. جهت بررسی همسانی درونیمورد استفاده قرار می

1. negotiate
2. boundary
3. emotional satisfaction
4. interaction
5. attitude
6. behavioral
7. supportive-social
8. empathy
9. problem solving
10. personality
11. parenting
12. positive-thinking
13. internal consistency

ستفاده شده است. ا14خلفاي کرونبامقیاس از روش آاین 
براي کل ابزار و ضرایب بین 95/0ضرایب همسانی درونی 

ها نشان داد که مقیاس دارايسزیرمقیا64/0ا ت86/0
و قابل اجرا براي بررسی ب،همسانی درونی مطلوب و مناس

نیز 1679/0بازآزمایی15همسران است. ضریب پایاییرضایت
. قیاس استدرونی باالي این محاکی از پایایی و همسانی 

با استفاده نیز افروز رضایت زناشوییمقیاس 17وایی همگراير
را 43/0، همبستگی 18زناشویی انریچرضایتاز پرسشنامه

001/0pطح نشان داد که در س 99لذا با ؛معنادار است>
درصد اطمینان همبستگی مشاهده شده بین این دو مقیاس 

.)1390رتی، (افروز و قدمعنادار است

هاافتهی
کنندگانشرکتنمراتانحراف استانداردمیانگین و 2جدول 

آزمون و آزمون، پسهاي پیشدر مرحلهراگروه آزمایش و کنترل
همان.دهدافروز نشان میرضایت زناشوییدر مقیاس ،پیگیري

شود، میانگین گروه کنترلمشاهده می2گونه که در جدول 
اي آزمون تفاوت قابل مالحظهحله پیشو آزمایش در مر

معنادارآزمون تفاوت قابل پسکه در مرحله ندارد؛ درحالی
) مشاهده 61/284) و کنترل (05/309بین گروه آزمایش (

گروه آزمایش دو چنین، در مرحله پیگیري بین شود. هممی
می شود.دیده معنادار) تفاوت 88/279) و کنترل (11/317(

14. Cronbach’s alpha
15. reliability
16. test-retest
17. convergent validity
18. Evaluating & Nurturing Relationship Issues
Communication and Happiness (ENRICH)

7 تاثیر مهارتهاي ارتباطی و تعامالت عاطفی بر رضایت زناشویی 7
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2دول ج
آزمون و پیگیريآزمون، پسهاي کنترل و آزمایش در پیشگروهرضایت زناشویینمراتین و انحراف استانداردمیانگ

تعدادگروه
پیگیريپس آزمونپیش آزمون

MSDMSDMSD
1894/27843/1905/30931/1611/31793/16آزمایش
1877/27939/2661/28485/2388/27902/20کنترل

هاي فرضنتایج، در رابطه با پیشاز بررسی تحلیلی یش پ
گیري مکرر و تحلیل الزم براي استفاده از مدل آماري اندازه

کوواریانس اطمینان حاصل شد. در این پژوهش در متغیر 
05/0آزمون کرویت موچلی در سطح رضایت زناشویی

فرض یکسان بودن واریانس و به از، در نتیجهبودمعنادار ن
اتریس کوواریانس بودن متر، شرط همگناي دقیقنهگو

گیري مکرر اري اندازهاز مدل آمو اطمینان حاصل شد
چنین با استفاده از آزمون لوین فرض برابري . همشداستفاده 

در رضایت زناشوییواریانس گروه آزمایش و کنترل در متغیر 
یل ز آزمون تحلشد، بنابراین استفاده ادار نامعن05/0سطح 

یج تحلیل کوواریانس براي بررسی نتا.بودکوواریانس مجاز
ه یاار3در جدول رضایت زناشوییثیر برنامه آموزشی بر ات

شود، پس از حذف اثر که مشاهده میگونه همانشده است.
، استF=73/101آزمون و تحلیل کوواریانس میزانپیش

001/0pکه در سطح آماري ر است. آماري معنادا، از نظر >
و ه استیید شداتوان گفت فرضیه اول پژوهش تبنابراین، می

و تعامالت عاطفی با رویکرد هاي ارتباطیآموزش مهارت
شده افراد رضایت زناشوییهاي دینی سبب افزایش هآموز
.است

3دولج
رضایت زناشوییانس مرتبط با تاثیر برنامه آموزشی بر تحلیل کوواری

ضریب اتاسطح معناداريFمیانگین مجذوراتdfوع مجذوراتمجممنبع تغییرات
26/12356126/1235625/221001/087/0پیش آزمون

65/5681165/568173/101001/075/0گروه
___95/18423384/55خطا

رضایت در ادامه براي بررسی اثر برنامه آموزشی بر 
با اندازه گیري مکرر، ، از تحلیل واریانس همراه زناشویی

همگنی هاستفاده شد. قبل از اجراي تحلیل، مفروض
1آزمون موچلیکوواریانس توسط - واریانسهايماتریس

با توجه به آمده است.4دول انجام شد که نتایج آن در ج

معنادار 05/0موچلی در سطح ه، میزان آمارنتایج این جدول
نشده است از مقدار رعایت 2فرض کرویتجا که و از آناست

جهت اصالح درجه آزادي 3گیسر- هاوسآماره اپسیلن گرین 
و تحلیل هاي تکمیلی استفاده شده است.

4دولج
رضایت زناشوییدر متغیر بررسی آزمون موچلی 

سطح معناداريdfتقریب مربع کايموچلیWمتغیر
47/033/242001/0رضایت زناشوییتکرار آزمون 

1

1. Mauchly’s test

23

2. sphericity assumption
3. Greenhouse-Geisser



هاي گیريراه با اندازهنتایج آزمون تحلیل واریانس هم
نتایج این با توجه به ه شده است.یارا5جدول مکرر در

گیسر محاسبه شده - هاوسن گریناپسیلFو مقادیر جدول
هبF=01/36میزانکهدهدهاي پژوهش نشان مییافته

بیانگر ،رضایت زناشوییدست آمده براي متغیر تکرار آزمون 
مراحلکنندگان در نمرات اکتسابی شرکتمعنادار تفاوت 

001/0pدر سطح ، آزمون و پیگیريآزمون، پسپیش < ،
بیانگر آن F=04/30چنین در ردیف دوم جدول، هماست.

001/0pاست که در سطح  رضایت تعامل تکرار آزمون >
و گروه، معنادار است. به عبارتی بر حسب گروه،زناشویی

آزمون، کنندگان در مراحل پیشمیان نمرات شرکت
وجود دارد.اوتفو پیگیري تزمونآپس

5جدول 
رضایت زناشوییهاي مقیاسزیرآزمودنی در نآزمون اثرات درو

سطح معناداريFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
24/809231/184/615601/36001/0رضایت زناشوییتکرار آزمون 

38/675131/167/513604/30001/0و گروه رضایت زناشوییتعامل تکرار آزمون 

که تعامل تکرار آزمون و گروه، معنادار شده با توجه به این
است، براي آن که مشخص شود تفاوت بین کدام یک از 

سه ها در، از آزمون مقایسه میانگینمراحل آزمون وجود دارد
آمده است. در 6ایج آن در جدوله استفاده شد که نتمرحل

هاي نمرات شرکتن جدول به مقایسه اختالف میانگینای
آزمون و پیگیري آزمون، پسکنندگان در مراحل پیش

،آمده استاین جدول در گونه که پرداخته شده است. همان
ر مرحله پیگیري در مقایسه با کنندگان دین نمرات شرکتب

001/0pآزمون در سطح  آزمون و پسپیش تفاوت>
کنندگان در اي که نمرات شرکتوجود دارد. به گونهمعنادار

آزمون از مرحله پیشباالتر مرحله پیگیري به صورت معنادار
کنندگان در چنین، نمرات شرکتآزمون است. همو پس

001/0pدارآزمون در سطح معنامرحله پس باالتر از >
راین فرضیه دوم پژوهش نیز آزمون است. بنابمرحله پیش

شود.یید میات

6جدول
آزمون و پیگیريآزمون، پسروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشاختالف میانگین نمرات گ

سطح معنادارياختالف میانگینحسط
001/0- 47/17پس آزمون-پیش آزمون
001/0- 13/19یريپیگ-پیش آزمون
001/0-66/1پیگیري-پس آزمون

بحث
بررسی نخست؛دو هدف اصلی داشتاین پژوهش

هاي ارتباطی و تعامالت عاطفی با اثربخشی آموزش مهارت
؛ دوم رضایت زناشوییهاي دینی بر افزایش آموزهرویکرد 

. رضایت زناشوییتعیین پایداري نتیجه آموزش بر افزایش 
تفاوت ، آموزشاجراي نشان داد که پس از ش پژوهنتایج 

کنندگان گروه آزمایش شرکترضایت زناشوییمعناداري بین 
. به عبارت دیگر، آموزش شتکنترل وجود داگروه و

هاي دینی رتباطی و تعامالت عاطفی با آموزهي اهامهارت

گروه کنندگانشرکترضایت زناشوییموجب افزایش 
ر یثاتچنین نشان دادماري همهاي آشد. تحلیلآزمایش 

نتایج در آزمون پیگیري پایدار مانده است. آموزش این برنامه
پور و اسماعیل(پیشینهاي هاي پژوهشاین پژوهش با یافته

وایت و برایت؛2010؛ الیسون و همکاران، 1392همکاران، 
؛ جمشیدي و 2015زاده و همکاران، ؛ توکلی2015همکاران، 
؛ دیوید و 2013خانزاده و یگانه، حسین؛ 1394همکاران، 
؛ عاشوري، 2015؛ سلیمی و همکاران، 2015استافورد، 

مولودي ؛2014؛ مدرسی و همکاران، 2010ماهونی، ؛ 1394

9 تاثیر مهارتهاي ارتباطی و تعامالت عاطفی بر رضایت زناشویی  9
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مطابقت ) 2015ن و همکاران، توورثینگ؛ 2015و همکاران، 
احتماالت زیر قابل تبیین است:دارد و بر حسب 

ها یادي از مشکالت خانوادهه میزان زامروزجا که از آن
زاده و توکلی(ناشی از ارتباطات ناکارآمد بین همسران است

هاي ارتباطی و زوجین با آموزش مهارت،)2015همکاران، 
هاي تازه و تعامالت عاطفی در این برنامه، به کشف روش

د احساس نشاط و تواننرسند که با کاربرد آنها میثري میوم
و در عین حال که به ارضاي باشندداشتهرضایت بیشتري 

برآورده شدن رسند، دیگري را هم ازاي خودشان مینیازه
هاي ارتباطی به نیازهایش محروم نکنند. آموزش مهارت

تعارضات مخرب خود کند تا دالیل زیربنایی زوجین کمک می
تري براي برخورد با هاي سازندهو از شیوهنندرا شناسایی ک

ه هاي ارتباطی بدر واقع آموزش مهارتتفاده کنند.آن اس
هاي خود را با دقت بیشتر، کند تا پیامزوجین کمک می

ها، منجر ر منتقل کنند. یادگیري این مهارتثرتر و کارآمدتوم
خوشایند و کاهش رفتارهاي به مبادله رفتارهاي مثبت و 

یازهاي شود. افزایش تبادالت رفتاري مثبت نیز، نمنفی می
و باعث ایجاد احساس مثبت کندمیان را ارضا عاطفی همسر

اقدم، احدي، جمهري و (فتحیشودنسبت به یکدیگر می
. )1390فرخی، 
ده از هاي روانشناختی برگرفته شآموزشتوان گفتمی

طبیعی زوجین، با فطرت و امیال متون دینی، به دلیل انطباق
و زدودهدر بین همسرانرا تنش تواندشکل مطلوبی میبه

.)1388(فقیهی و رفیعی مقدم، آرامش را به آنها باز گرداند
هاي د که دین اسالم آموزهشدر بررسی متون دینی مشخص 

ارتباطی و تعامالت عاطفی هايفراوانی در حوزه مهارت
هر گفتار و رفتاري که در جهت چنینهمدارد. همسران

ود، محبت و خدمت به همسر و رفع نیازهاي یکدیگر انجام ش
قرب و موجب نزدیکی و تاستاي اجر و ثواب بسیار دار

در همین رابطه، وقتی شود.همسران به پروردگار متعال می
جلب )، و 21: رومبخشی به یکدیگر (آرامش،نهدف زوجی

، تمام سعی و تالش گاه او باشدرضایت خداوند و تقرب به در
نگرش درد. ند تا به این مقصد متعالی برسننمایخود را می

استز مودت و رحمت بین زن و شوهر سادینی، ازدواج زمینه
و محیط خانه جایگاه صمیمیت، آرامش، عطوفت، رحمت و 

و همسران با باور آرامشگري گذشت از خطاهاي یکدیگر است
و در راستاي ) 1394(افروز، به عنوان هدف غایی ازدواج 

کارگیري هو با بکنندمیرسیدن به این اهداف متعالی، تالش
آموزشی، و در کنار هاي آموخته شده در این برنامهمهارت

سی و ، تعامالت احساو دینیهاي اخالقیعمل به ارزش
و این منجر به افزایش دهندعاطفی بین خود را افزایش می

توان به طور خالصه می.شوددر آنها میرضایت زناشویی
ازدواج، کننده درظتگفت مذهب به عنوان یک عامل محاف

رضایت زناشوییتعیین شده است؛ طوري که ارتباط مثبت با 
(براملت و موشر، و استحکام و ثبات زندگی خانوادگی دارد

).2015؛ فولر، فراست و بور، 2002
مهارت انس و صمیمیت و آموزش ر همین راستا، د

شود هر یک از زوجین به ارضاي نیازهاي همدلی سبب می
باعث در نتیجه و ایدهمسر کمک نمو روانشناختی عاطفی 

شود صادقانه و صمیمانه توسط همسر پیدایش رفتارهاي
چنین مه).1391، (اورکی، جمالی، فرج الهی و کریمی

ثر و واي ماز طریق ایجاد راهبردهاي مقابله،هاي دینیآموزه
ل یبراي حل مسارامتعادل در برابر مشکالت، شرایط مناسبی

به .)2010جویچ، اویچ و پاورد (حسنآبوجود میزناشویی 
شود اسالمی از چند جهت باعث میهرسد مداخلنظر می

مل کنند و در نتیجه تعارض، بهتر عزوجین در توانایی حل
از یک سو زوجین با ؛ خود را افزایش دهندرضایت زناشویی

ها و وظایف ولیتواندیشی و حسن خلق و ایفاي مسمثبت
آمدن تعارضات را به حداقلجود همسري، زمینه به و

کنند با ند و در صورت بروز مشکالت سعی مینرسامی
و راه عفو و نندوشی کپصبوري و کرامت نفس، از آنها چشم

گذشت را در زندگی در پیش بگیرند و زبان به سخنانی 
این نگشایند که حاصلی جز پشیمانی ندارد. از سوي دیگر

کید بر اشورت در خانواده و با تمهیوبا استفاده از شرویکرد
اسبی را در اختیار زوجین قرار راه منیلگام به گام مساحلِ
باورهاي مذهبی و .)1394(جمشیدي و همکاران، دهدمی
تقویت تقوا و پاکدامنی، ق گوناگون مثلباط با خدا، از طرارت

عشق، بخشایش، مصالحه کردن و ایثار و فداکاري (الیسون و 
)، 2011؛ هرناندز، ماهونی و پارگامنت، 2010همکاران، 

بهبود کیفیت زندگی و باال رفتن رضایت د موجبتوانمی
نی بر تقوا، به طور جدي در زناشویی شود. این اعمال مبت

توانند ند و میاکید شدهاهاي مذهبی و معنوي تآموزش
هاي سالمی براي یک زندگی زناشویی موفق ایجاد کنند. پایه

وادگی و هاي خانمذاهب، به طور واضح، ارزشر این، عالوه ب
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زندگی زناشویی زا در ل بحرانیوفاداري جنسی، که از مسا
). 2015کنند (دیوید و استافورد، هستند را تقویت می

میزان ،رضایت زناشوییمنظور از دشگونه که ذکر همان
جنسی -هاي روانیمتقابل زن و شوهر از جاذبهرضایت

نیت برخورداري از بیشترین احساس آرامش و امیکدیگر و 
و این احساس آرامش و امنیت استروانی در زندگی مشترك 

رضایت در روانی در زندگی مشترك و به عبارت دیگر 
کالمی و غیرکالمی افکار و ، تابعی از نوع تعامالتزناشویی

نشان داد که ها نتایج بررسی. استاحساسات بین زن و شوهر
در آیات قرآن کریم و احادیث ارتباط همسرانهمینآنچه در ز

مطرح گردید، در جهت ایجاد آرامش، اعتماد و (ع) هائم
اطمینان، محبت، احترام، توجه به نیازهاي یکدیگر و برآورده 
نمودن آنها، افزایش شناخت نسبت به خود و همسر، توجه به 

و حاالت و روابط غیر کالمی، اهمیت دادن به تعامالت عاطفی
مان، عاطفی، داشتن ایاتروابط جنسی زوجین، حل تعارض

بودهپرهیز از سوء ظنو صبر، عفو و بخشش، پاکدامنی
به ، و هم چنین در جهت حذف موانعی است که هر یکاست

هاي دینی د. آموزهکنندار مینحوي ارتباط زناشویی را خدشه
د، به هستنحفظ و پایداري روابط زوجین بیانگر اهمیت 

وري که در آیات متعدد و احادیث بسیار، به این مهم ط
ترین ترین و جزییپرداخته شده و حتی در مورد خصوصی

استحکام نشاط وروابط همسران نیز در جهت ایجاد آرامش و
ه شده است. بنابراین وقتی کهیخانواده رهنمودهایی ارا

ها نمایند و ها و آموزهزوجین خود را مجهز به این مهارت
ی، هدفشان در زندگی مشترك، هاي دینبق ارزشط

گر بر اساس مودت و محبت باشد، به یکدیبخشیآرامش
اي پر از مهر و صفا و به دور از خشم و درگیري خانهتوانندمی

داشته باشند، و نه تنها خودشان، بلکه فرزندان و اطرافیان و 
هبرناممند گردند.بهره،رضایتمعه نیز از این آرامش و جا

، همسرانرضایت زناشوییفزایش میزان اي حاضر با امداخله
نشان داد که خانواده، ههاي اصلی تشکیل دهندهبه عنوان پای

و به عنوان یکی از ندتواند در این راستا موفق عمل کمی
متخصصان و هثر در این زمینه، مورد استفادومداخالت م

درمانگران خانواده قرار گیرد.
ترین آنها که مهمهایی داشت حاضر محدودیتپژوهش
آموزان از بین والدین دانشافراد نمونه : هستندبه این شرح

ند، لذا انتخاب شدیکی از مناطق شهر تهرانیک مدرسه در 
احتیاط باید دیگر هايگروهبه ست آمده دهدر تعمیم نتایج ب

پذیري تعمیمهشود جهت افزایش گسترپیشنهاد می. کرد
جوامع دیگر تر و هاي وسیعپژوهش در نمونه، این هافتهیا

مقطعی هصرفا یک مطالعچنین این پژوهش، تکرار شود. هم
دو هاین برنامه را تنها طی یک دورثیراتاتاست کهبوده

پیشنهاد بر این اساسماهه مورد بررسی قرار داده است؛
، زشیآموهثیرات بلند مدت این برناماجهت بررسی تشودمی

رضایت و میزان یردتحقیقات طولی مناسبی صورت گ
همسران، طی چند سال آینده نیز مورد بررسی قرار زناشویی
خانواده ومشاوران دشوچنین پیشنهاد میهمگیرد. 

دین اسالم در هاي آموزهثیري کهابا توجه به ت،درمانگرانزوج
یت دینی و ها دارد و با توجه به هورفتار و عملکرد زوج

آموزشی و نتایج آن به هاز این برناممذهبی مردم کشور ما، 
منظور کاهش تعارضات و مشکالت ارتباطی زوجین و 

همسران و تحکیم بنیان رضایت زناشوییافزایش چنینهم
خانواده استفاده نمایند.
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