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کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه مودت و
رحمت نسبت به رضایت زناشویی
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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه مووت
نسب

به رضای

و رحمو

زناشویی بوت .طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با روش پیش آزمون وو پو آزموون بوا تو گورو

آزمایش و گوا بوت .جامعه آماری را زوجین مراجعه کنند به یکی از مراکز مشاور شهرستان همدان تشکیل تاتنود
که با ترنظرگرفتن مالکهای وروت و خروج 14 ،زوج تر تامنه سنی  21تا  44و سابقه ازتواج حداقل  2و حداکثر
 16سال انتخاب و تر تو گرو آزمایش و گوا جای گرفتند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه رضای
و بسته آموزشی محققساخته بوت .تعدات جلسا
جلسا

آموزشی از هر تو گرو  ،پ

زناشوویی جودیری

آموزشی  7جلسه بوت و هفتهای یکبار اجورا شود .پو

آزمون گرفته شد .پ

از اتموا

از تجزیه و تحلیل تات هوا نتوای نشوان تات کوه بسوته

آموزشی تدوین شد  ،کارامدی قابل قبول تاشته و مشاهد شد که بوین تو گورو آزموایش و گورو گووا  ،تفواو
معناتاری وجوت تارت .هم چنین نتای پژوهش نشان تات که اثربخشی این بسته آموزشی بر رضای

زناشویی زنان و

مرتان یکسان بوت اس .
کليدواژهها :روابط عاطفی زوجین؛ رضای

زناشویی؛ آیه موت

و رحم ؛ منابع اسالمی.
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مقدمه
هماراه باشاد و از هار

کسی که ازدواج میکند انتظار دارد زندگی او با خوشبختی و رضاای

لحظه زندگی خود لذت ببرد؛ بنابراین ،آنچه از خود ازدواج مهمتار اسا  ،موفقیا
رضای
اس

زناشویی بین زوجین اس

(فینچام ،المبرت و بای  .)2010 ،1رضاای

زناشاویی ،فرایناد

که طی زندگی زوجین به وجود می آید؛ زیرا الزمه آن انطباق سلیقهها ،شناخ

شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتار و شال گیار الگوهاا ماراودها اسا
طباطبایی .)1389 ،رضای

زناشویی ،پیامد توافق زناشویی اس

در ازدواج یاا
ویژگایهاا

(جادیر و رساولزاده

و بهصورت درونی تجربه می شاود

(جدیر و رسولزاده طباطبایی .)1389 ،اصطالح توافاق زناشاویی ،رابطاه مناسا

زن و شاوهر را

توصیف می کند .در رابطه با توافق باال ،هر دو زوج ،به گونها رفتار ،تصور و ادراک می کنند کاه
گویا نیازها و انتظارات شان برآورده شده و چیز که در روابط آن خل ایجاد کند ،وجاود نادارد
(بهرامیاحسان .)1380 ،رضاامند زناشاویی وضايیتی اسا
یلدیگر و باهمبودن احساا

شاادمانی و رضاای

 .)1384برادبر  ،فینچام و بی

2

وضيی

موجود و وضيی

کاه در آن زن و شاوهر از ازدواج باا

دارناد (احماد  ،آزاد مرزآبااد و مالزماانی،

( ،)1974بار ایان بااور هساتند کاه رضاای

زناشاویی انطبااق باین

موردانتظار اس ؛ یينی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی

دارد با آنچه در زندگی خود تجربه میکند .آن هاا در اداماه ،رضاای

زناشاویی را چناین تيریاف

می کنند «احساسات عینی از خشنود و لذت تجرباه شاده توساط زن یاا شاوهر ،ماوقيی کاه هماه
جنبه ها ازدواجشان را درنظر می گیرند ».بنابراین رضاای
موردانتظار اس
و لذتبخشی اس

و وضيی

زناشاویی از انطبااق باین وضايیتی کاه

موجود فرد در روابط زناشویی حاص میشود و درواقع ،نگرش مثب

که زن و شوهر از جنبهها مختلف روابط زناشویی خاود دارناد (پورغفاار ،
3

 .)1389هم چنین آلوجا ،باریو و گارسیا (« )2007رضاامند زناشاویی عباارت اسا
ناشی از مجموعها از عوام مانند ح تيارض موفقی آمیز یا موفقی

از بارونداد

در فيالیا هاا مارتبط باا

شادکامی در فرآیند ازدواج» را بهعنوان تيریف رضاامند زناشاویی عناوان مایکنناد (جادیر و
جان بزرگی .)1387 ،به اعتقاد جدیر  ،فتحای آشاتیانی ،موتاابی و حسان آبااد ( ،)1396رضاای
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شناخ

ویژگیها شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتار و شل گیر الگوها مراودها اس .

ازمنظر دینی ،رضای
همبودن احسا
دیگر  ،رضای

زناشویی وضيیتی اس

که در آن زن و شوهر از ازدواج با یلدیگر و باا

طمأنینه و آرامش داشته باشند (جدیر و جانبزرگی .)1387 ،جدیر در تيریف
زناشویی ازمنظر دینی را چنین تيریف می کند «رضای

که درآن زن و شوهر مسلمان ،از باا هام باودن احساا
هنگامی به دس

زناشویی وضايیتی اسا

طمأنیناه و آراماش دارناد و ایان وضايی

میآید که هر دو آنها از لحاظ مسائ شخصیتی (روانآزرده خویی ،همراهی و

توافق ،بدبین یا پارانویاگونه) سالم ،پخته و به هنجار بوده و مهارتها مختلاف مارتبط باا زنادگی
زناشویی (مهارت ارتباطی کالمی و غیرکالمی ،مهارت ارتباط جنسی ،مهارت مدیری
و مهارت مدیری

ارتباط فامیلی) و پایبند مذهبی را بااخخ

اماور ماالی

در اماور مارتبط باا حیاا و عفاا

داشته باشند (جدیر  ،فتحیآشتیانی ،موتابی و حسنآباد .)1396 ،
زمینهها و عوام مختلفی میتوانند رضاای

زناشاویی را در خاانواده ایجااد و گساترش دهناد.

موسو ( )1374در بررسی عوام مؤثر بر رضامند زناشویی به موارد مختلفای هامچاون عواما
می تواند به رضامند زناشویی بینجامند (موسو  ،1374 ،ص  .)35مطاليه پترسون ،ها ورث ،ترنر

و رحم

و روسلین )2001( 1نشان داد که توجه به باورها مذهبی طی درمان ،مایتواناد در بهباود رواباط

نسب

اقتصاد  ،مذهبی ،آداب و سنن اجتماعی ،ارضا عاطفی و جنسی و تفاهم فلر اشاره کرده کاه

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

زناشویی فرآیند اس

که طی زندگی زوجین به وجود میآید؛ زیرا الزماه آن انطبااق سالیقههاا،

بالقوها در کنترل خشم در وقایع استر زا زندگی و تيارضات خاانوادگی دارد و پیوناد باین
همبستگی مثب
محب

و مينادار بین میزان عم به باورها دینی و میزان صامیمی  ،توافاق ،صاداق ،

زناشویی

روابط زناشویی و ارتباط با خدا وجاود دارد .هیتاون و پارات )2004( 2باه ایان نتیجاه رسایدند کاه

به رضای

زوجین ناسازگار مفید باشد .مارشو داال

( )2001نشان داد که اعتقادات و باورهاا ماذهبی ،اثار

و پا بند به تيهدات وجود دارد؛ به این مينا که هرچه میزان عما باه باورهاا دینای در
بیشاتر دارناد .نتاای تحقیاق ادیاودلی و کوساینلی

3

زوجها باالتر باشد ،آنها احساا

رضاای

( )2006نشان داد که میان رضای

زناشویی و اعمال مخصوص ماذهبی ،انگیازه درونای ماذهبی و

تجربه مذهبی ،همبستگی قو وجود دارد .رفیيی بندر و نورانی پور ( )1384نیاز نشاان دادناد کاه

1. Patterson, J, Hayworth, M, Turner, C & Ruskin, M.
2. Heaton, T. B. & Pratt, E. L
3. Dudley, M. & Kosinski, F.
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آموزش مهارتها شناختی ا رفتار  ،موج

افزایش رضای

زناشویی زوجها مایگاردد .اولیاا،

فاتحیزاده و بهرامی ( )1385در پژوهشی نشان دادند که آموزش غنایسااز رواباط زناشاویی در
رضای

زناشویی تأثیر مثبا

دارد ،درحاالی کاه در افازایش صامیمی

جنسای و جسامی زوجهاا

تأثیر ندارد .هم چنین مهرابیزاده هنرمند ،حسینپور و مهاد زاده ( ،)1389در پاژوهش خاود باه
این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتها زندگی ،بدون کنتارل و باا کنتارل طاول مادت ازدواج،
باعث افزایش سازگار زناشویی زنان متأه میشود.
توجه به استفاده از تيالیم دینی در زندگی فرد و خانوادگی و ارتباط دین و روابط خانوادگی
در سالها اخیر توجه پژوهشگران داخلی را به خود جل

کرده اس

که از آن جمله میتوان باه

پژوهشها زیر اشاره نمود :فقیهی ( )1386به آماوزش روانشاناختی مبتنای بار قارآن و حادیث و
بررسی تأثیرات روانی و تربیتی آن در روابط همسران پرداخ  .یافتهها نشان داد که آماوزشهاا
روانشناختی در بهبود روابط همسران و کاهش تنش بین آنها مؤثر بوده اس  .هم چناین فقیهای و
رفیيی مقدم ( )1388در پژوهش خود با عنوان «بررسی میزان اثربخشی آماوزش هاا روانشاناختی
مبتنی بر روایات اسالمی در رضای

زناشویی زوجین» که با دو گروه آزمایش و گاواه انجاام شاد،

به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایش با دریاف
نسب

به گروه گواه به طاور ميناادار رضاای

آموزش ها شناختی مبتنای بار آیاات و روایاات
زناشاویی بیشاتر داشاتند .نتاای پاژوهش داناش

( )1389نشان داد مشاوره اسالمی ،سازگار زناشویی زوجین ناسازگار را به طور مينادار افزایش
میدهد .فتوحیبناب ،حسینینس

و هاشمی ( ،)1388به بررسی اثربخشی زوج درماانی شاناختی اا

رفتار اسالمی و تحلی رفتار متقاب بر خودشناسی زوجها ناسازگار پرداختناد .نتاای نشاان داد
آموزش رویلردها زوج درمانی شناختی ا رفتار  ،اساالمی و تحلیا رفتاار متقابا  ،خودشناسای
زوجین را افزایش میدهد .در ایان راساتا زوجدرماانی اساالمی نساب

باه زوجدرماانی شاناختی اا

رفتار و تحلی رفتار متقابا اثاربخشتار اسا  .باقریاان و بهشاتی ( )1390باه بررسای اثربخشای
آموزش مهارت ها ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزهها اسالمی بار ساازگار زناشاویی زوجاین
پرداختند .نتای نشان داد آموزهها اسالمی برسازگار زناشویی زوجین تأثیر مثب

داشته اس .

زادهوش ،نشاط دوس  ،حقیق  ،رسولزاده طباطبایی و کالنتر ( )1390در پژوهشی دریافتند که
گروهدرمانی شناختی رفتار کالسیک ،در افزایش کیفی
32

ارتباط زناشویی بانوان به طور مينادار

مؤثرتر بوده اس  .در این دو پژوهش اخیر بر مفهوم دینی اخالقای روان شاناختی متمرکاز نباوده و
بهطور عام و پراکنده به آموزهها اسالمی پرداخته اس .

به اعضا خانواده باه رضاامند زناشاویی و اساتحلام خاانواده کماک کارده و از تزلازل رواباط
زناشویی جلوگیر میکنند .دستوراليم هایی ازقبی پرهیز از نگاه یا برقرار ارتبااط نامشارو باا
نامحرم ،رعای حجاب ،اجتناب از گوشدادن به موسیقی حرام ،خوشاخالقی و پرهیز از سوءخلق
در خانواده ،مدارا با همسر و فرزندان ،آراستگی ظاهر زن و شاوهر و رعایا
موج

حقاوق زن و شاوهر،

رضامند همسران از روابط زناشویی شده و از سرد روابط و نارضامند زناشویی آناان

جلااوگیر ماایکنااد (ساااالر فاار .)1385 ،بااهطااور کلاای قاارآن ،پیمااان زناشااویی را محلاامتاارین
قراردادها اجتماعی دانسته که میتوان آن را ناشی از روابط شدید و عمیاق و نیاز رحما
بین زن و شوهر دانس

متقابا

که در قرآن به آن اشاره شاده اسا  .اساالم تشالی زنادگی زناشاویی را

به عنوان کام کننده دین ،از سن ها پیامبران و پااککنناده گناهاان شامرده اسا

(سااالر فار،

.)1393
قرآن نخستین حلم

تشلی خانواده را رسیدن به آرامش روانى ميرفای کارده و مای فرمایاد:

«ومِنْ ءَایَاتِهِ أَن ْخَلَقَلَلُم مِّن ْأَنفُسِلُمْ أَزْوَجًا لِِّتَسْلُنُواْ إلَیهَا وَ جَيَ َ بَیْنَلُم مَّوَدَّه وَر َحْمَاه إنَّ فِاى ذَلِاکَ
نهاد .آرى! در این [نيم ]،

و رحم

براى مردمى که مىاندیشند ،قطياً نشانههایى اس » .آفریدگار حلیم ،خاانواده را کاانون ماودتت و

نسب

لََأیَ ٍ لِِّقَوْمٍ یَتَفَلَّرُونَ (روم »)21 ،یينی «و از نشانههاى او این اس

که از [جنس] خودتان همسارانى

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

با مراجيه به منابع اسالمی اعم از آیات و روایات روشن میشود اسالم با ارائه دستوراليم هایی

براى شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان دوستى و رحم

قرار داده اس

که هر قدر این جانمایه تقوی

شود ،نهاد خانواده مستحلمتر مىگاردد و آراماش

صریحاً در این آیه به یلی از اهدا

مهم ازدواج ا که رسیدن به آرامش روانی و سلون قلبای زن

و شوهر در سایه برقرار روابط عاطفی و اجتماعی بسیار نزدیک آنها باا هام اسا
 )1386اا اشاااره کاارده اسا  .از ایاان جها
محب آمیز اس

زناشویی

بیشترى بر زندگى حاکم مىشود .بنابراین مودت و رحم

مهمترین راهبارد اسا

کاه خداوناد

به رضای

رحم

قرارداده اس  .درواقع خداوند متيال روابط عاطفی را جانمایاه تحلایم پیوناد خاانوادگى

(سااالر فار،

اصا در زنادگی خااانوادگی ،وجااود فضااایی آرام و

و زن و شوهر باید تالش کنند در میان اعضا آراماش باه وجاود آیاد و روزباهروز

عواطف و محب شان به هم ،بیشتر شود (مصباح یازد  )1378 ،کاه مای تاوان گفا
عام رشد و دوام خانواده ،عاطفه و محب

اعضا آن به یلدیگر اس

نیرومنادترین

(حیدر  .)1385 ،بیتردید

زندگی مشترک از مهمترین عرصههاا تجلای عشاق و شایفتگی در رواباط انساانی اسا
شل گیر این پیوند و استمرار آن نقشی اساسی دارد (بستان.)1381 ،

کاه در
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درمجمو با نگاهی به منابع دینی میتوان عوام رضای زناشویی را به عوام پیشینی و عوام
پسینی تقسیم کرد .عوام پیشینی مربوط به پایدار خانواده و رضاای
می باشد .عوام پسینی ،مربوط به امور اس
کنند تا موفقی

آنها را رعای

زناشاویی ،پایش از ازدواج

که همسران باید پس از ازدواج و تشالی خاانواده،

خانواده و رضای

زناشویی تضمین گردد .این امور ،موارد متيادد

و متفاوتی را تشلی می دهند که در متون اسالمی ،از آنها یاد شاده اسا ؛ ازجملاه آنهاا خاوش
خلقی ،احسان ،عفو و گذش  ،وفادار و غیره .بهنظر میرسد یک مورد از ایان مجموعاه ،محاور
اساسی اس

و بقیه ،پیرامون آن قرارداشته و تأمینکننده آن خواهند بود .محاور اساسای کاه از آن
و رضامند در خانواده یااد کارد ،چیاز نیسا

جاز «ماودتت و

میتوان بهعنوان راهبرد موفِّقی

رحم » (پسندیده .)1391 ،آفریدگار حلیم ،خانواده را کانون مودتت و رحما

قارار داده اسا .

مودتت و رحم  ،درواقع جانمایه تحلیم خانواده و رضای
این جانمایه تقوی

زوجین از یلدیگر اس ؛ هرچاه قادر

شود ،نهاد خانواده مستحلمتر و آرامش بیشترى بار زنادگى حااکم ماىشاود.

خداوند متيال بهطورطبیيى ،پیمان ازدواج را عاما پیادایش ماودتت و رحما

قارارداده ازایانرو،

پیامبر(صلىاهللعلیهوآله وسلم) رسید و با شاگفتى گفا

کاه

گزارش شده که مردى خدم

چگوناه اسا

مردى با زنى ازدواج مىکند اما همین که ازدواج صورت مىگیرد و همدم ماىگردناد ،های چیاز
براى آنها دوس

داشتنىتر از دیگرى نیس ؟! پیامبر خدا(صلىاهللعلیهوآله وسلم) در پاسا او ،باه قرائا

این بخش از آیه مورد بحث (روم )21 ،بسنده کردند و فرمودند« :وَ جَيَ َ بَیْنَلُم مَّاوَدَّه وَ ر َحْمَاه؛ و
خداوند ،میان شما مودتت و رحم
اس

نهاد» (آی اللهی .)1392 ،بنابراین مودت و رحما  ،راهبارد

که خداوند صریحاً در این آیه به یلی از اهدا

مهم ازدواج کاه هماان رسایدن باه آراماش

روانی و سلون قلبی زن و شوهر در سایه برقرار روابط عاطفی و اجتماعی بسیار نزدیک آنها باا
هم اس  ،اشاره می کند (ساالر فر .)1386 ،پس آراماش ،یلای از فلسافه هاا ازدواج اسا
میتوان آنرا بهعنوان هد
همسران دانس

یاد کرد و مودتت و رحما

که تحقِّق بخاش آن هاد

اسا

را مایتاوان باهعناوان مبناا رابطاه میاان

(پساندیده .)1391 ،ازساویی دیگار ایان آیاه باه

کارکرد ازدواج اشاره می کند؛ زیرا در مورد آرامش روانای همساران ازحار
شده که بر هد
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کاه

دارد و در مورد مودت و رحم

الم غایا

اساتفاده

في «جي » به خداوند
اصا در

اسناد داده شده که حاکی از تحقق عینی این کارکرد اس

(بستان .)1390 ،از این جها

زندگی خانوادگی ،وجود فضایی آرام و محب آمیز اس

و زن و شوهر باید تالش کنند تا در میان

اعضا آرامش به وجودآید و روزبهروز عواطف و محب شاان باه هام بیشاتر شاود (مصاباح یازد ،

(حیدر  .)1385 ،بیتردید زندگی مشترک از مهمترین عرصههاا تجلای عشاق و

شیفتگی در روابط انسانی اس

که در شل گیار ایان پیوناد و اساتمرار آن ،نقشای اساسای دارد

(بستان )1381 ،ازاین رو ،براى هرچه گرمترشدن کانون خانواده و بهرهگیرى بیشاتر از برکاات آن،
ضرورى اس

تقوی

در جه

ایان ماودتت و رحما ِ خادادادى ،برناماهریازىهااى بلندمادت و
و پتانسی بااال آماوزه هاا ماذهبی بارا کااهش تيارضاات

همه جانبهاى صورت گیرد .ظرفی

زناشویی و افزایش رضامند زناشویی در زوجین اس ؛ بنابراین به نظر مایرساد ازمنظار آیاات و
روایات دو عنصر مودت و رحما
رضای

زناشویی ،اهمی

در ارتقاا رواباط عااطفی زوجاین و کاراماد آن در بهباود

باالیی دارند که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفتاه و نیازمناد بررسای

بیشتر اس  .با توجه به آنچه بیان شد تدوین بسته آموزشی ارتقا روابط عاطفی زوجین براسا
آیه مودت و رحم
رضای

ضرورت پیدا می کند تاا پاس از تادوین باه بررسای کاراماد آن نساب

باه

زناشویی زوجین پرداخته شود.

طرح این پژوهش از نو پژوهشها نیمهآزمایشی به صورت دو گروه آزمایش و گواه در دو

و رحم

مرحله پیشآزمون و پسآزمون اس  .نمونه آمار ایان پاژوهش را مراجياهکننادگان باه یلای از

نسب

روش

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

)1378؛ می توان گف
یلدیگر اس

نیرومندترینترین عام رشد و دوام خانواده ،عاطفه و محب

اعضا آن باه

متشل از  14زوج مراجيهکننده به یلی از مراکز مشاوره شهرستان همدان میباشاند .نموناهگیار
شهرستان همدان که ازطریق شبله ها اجتماعی املان اطال رسانی و دسترسای داشاته و متقاضای
شرک

زناشویی

به روش نمونه در دستر

صورت گرف  .گروه نمونه از بین افراد مراجيهکننده به یلای از مراکاز

به رضای

مراکز مشاوره تشلی میدهند که با مشلالت زناشویی به این مرکز مراجيه کردهاند .نمونه آمار

در این دوره آموزشی بودند انتخاب شدند ،مشروط به اینله شرایط ذی را داشته باشند:

 .1با روشها دیگر مشاوره ،تح

آموزش یا مشاوره قرار نگرفته باشند؛

 .2حداق مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشند؛
 .3در طول زندگی اقدامی جه

طالق انجام نداده باشند؛

 .4قبالً طالق نگرفته باشند؛
 .5وق

کافی جه

شرک

در جلسات آموزشی و انجام تلالیف مربوطه داشته باشند؛

 .6بتوانند به همراه همسر در جلسات آموزشی شرک

کنند و
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 .7از اختالل روحی و مشل خاص روانی رن نبرند.
این شرایط براسا

یک فرم مصاحبه فرد ساخ یافته ،احراز شد.

در مرحله دوم ،ثب نامکنندگان بهطور تصادفی باه  2گاروه آزماایش و کنتارل کاه هار گاروه
متشل از  7زوج بودند ،تقسیم شدند و با قرعهکشی یک گاروه باه عناوان آزماایش انتخااب شاد.
جه

رعای

اخالق پژوهشی ،جلساات بارا گاروه کنتارل ،بياد از اتماام دوره گاروه آزماایش

برگزار شد؛ بنابراین دوره با حضور  7زوج شرو شد .قب از شرو جلسات ارتقا روابط عااطفی
زوجین ،جلسه توجیهی برگزار گردید که با توضایح دقیاق شارایط برگازار و اهادا

پژوهشای

توسط درمانگر همراه بود و در آخر جلسه توجیهی ،از شرک کنندگان پیشآزماون باهعما آماد
که زن و شوهر بهطور جدا از هم به آزمون رضای

زناشویی اسالمی پاس دادند.

ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه رضایت زناشویي با رویكرد اسالمي:
پرسشنامه رضای

زناشویی باا رویلارد اساالمی توساط جادیر  ،فتحایآشاتیانی ،موتاابی و

حسنآباد ( )1395ساخته شده و دو بخش شخصیتی و مهارتها زناشاویی داشاته و حااو 50
پرسش اس  .این دو بخش و عام ها بيد از سنجش روایی محتوا ،روایی همگرا ،روایی ساازه کاه
بهصورت تحلی عاملی اکتشافی انجام گرف  ،بهدس

آمد .بخش مهارتها زناشویی شش عام

ارتباط کالمی و غیرکالمی مثب  ،ارتباط کالمای و غیرکالمای منفای ،ارتبااط جنسای ،پاا بناد
مذهبی ،رف وآمد فامیلی و مدیری

امور مالی دارد .آلفا کرونباخ برا این بخاش پرساشناماه

برابر  %78اس  .بخش شخصایتی نیاز ساه عاما روان آزردهخاویی ،هماراه یاا موافاق و بادبین یاا
پارانویاگونه دارد .آلفا کرونباخ برا این بخش پرساشناماه برابار باا  %90اسا  .بارا سانجش
روایی همگرایی از پرسشنامه رضای

زناشویی انری و از روش همبستگی پیرساون اساتفاده شاد.

همبستگیها بین این دو پرسشنامه بیانگر این اس

که پرسشنامه رضای

زناشاویی باا رویلارد

اسالمی روایی سازه از نو همگرا دارد.

ب) بسته آموزشي ارتقاي روابط آموزشي زوجين:
36

بسته آموزشی با استفاده از آموزهها دینای و روانشاناختی در قالا
شناختی و سیستمی تدوین شد .این بسته با محوری

تلنیاکهاایی رفتاار ،

ارتقا روابط عاطفی زوجین در یازده ویژگی

پاس و بحث گروهی و تللیف منزل برگزار شد .بسته آموزشای توساط شاش نفار از متخصصاان
دینای کااه تحصاایالت روانشناساای حااداق در مقطااع کارشناسای ارشااد داشااته ،در حااوزه مسااائ
زوجدرمانی و خانواده به مشاوره مشغول بودند و سابقه درمانی حداق  10سال داشته باشاند ،انجاام
گرف

و روایی محتوا آن  0/99بهدس آمد که طبق جدول الوشه 1روایی محتوا مطلوب اس .
بسته :ابتدا آیات و روایات مرتبط با موضو پاژوهش جماعآور و باهصاورت

فرآیند ساخ

جامع ،مورد توصیف و تحلی قرارگرف  ،سپس برناماه آموزشای ارتقاا رواباط عااطفی زوجاین
مبتنی بر آیاه «و جيا بیانلم ماوده و رحماه» تادوین گردیاد .مرحلاه مقادماتی پاردازش آیاات و
احادیث ،توصیف و تحلی مفاهیم و مضاامین آنهاا ،کشاف رواباط علای و قواعاد روانشاناختی
می باشد .پس از پردازش آیات و روایات با مراجيه به کت
مقاالت و کت

تفسایر و روایای مرجاع و هامچناین

موجود در زمینه روابط عاطفی زوجین ،با رویلرد اسالمی به تفسایر و تبیاین آنهاا

پرداخته شد .عناوین جلسات و محتوا آنها در جدول  1قاب مشاهده اس .
جدول  :1عنوان جلسات و اهم فعاليتها و اهداف در بسته آموزشي ارتقاي روابط عاطفي زوجين
عنوان جلسه

جلسا

آموزشی و هم چنین برگزاری آزمون پویش تسو  .آشونایی بوا معاشور

پسوندید  ،آثوار و مصواتیق آن ازجملوه تعریو

حسون خلوق و انوواع آن ماننوود

خوش گفتاری ،نر خویی ،خوش رویوی و تعریو

آنهوا و هوم چنوین آشونایی و

به رضای

و مهربانی ازنظر منابع تینی و استفات از تکنیکهایی که منجر به

زناشویی

 .1معاشر

پسندید

آموزشوی و آشونایی بوا قووانین

نسب

آشنایی اعضا با یکدیگر ،معرفی برناموه جلسوا

و رحم

فعاليتها و اهداف

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

جمعبند شده و به صورت ارائه سخنرانی توسط مادر  ،باارش فلار  ،ایفاا نقاش ،پرساش و

تعری

عطوف

افزایش معاشر

پسندید میگرتت مانند تشویق کالمی و شوخ طبعی.

آشنایی با واکنش مناسب زوجین به خوبی و بدی همسر )1 :بررسوی تعواری
 .2واکنش مناسب به خوبی و

مصاتیق واکنش خوبی به همسر تر متون اسالمی )2 ،بررسی تعاری

بدی همسر

واکنش به بدی همسر تر منابع اسالمی و  )3اشار به تکنیکهایی جه

و

و مصواتیق
افوزایش

این واکنشها مانند قالبکرتن ،تبرئه و بخشوتگی.

1. Lawshe, CH.
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فعاليتها و اهداف

عنوان جلسه

آشنایی با سه عامل وفاتاری ،مثب نگوری و حسون ظون و فروتنوی و تواضوع تر
تحکیم موت
 .3وفاتاری ،مثب نگری و
حسنظن ،فروتنی و تواضع

و رحم

تر میان زوجین )1 :بررسی تعری

وفاتاری تر منابع اسالمی؛  )2بررسی تعری
تر متون اسالمی؛  )3بررسی تعری

و اهمی

و اهمی

زوجین و  )4ارائه تکنیکهایی تر جه

مثب نگری و حسون ظون

تواضع تر ارتقوای روابوط عواطفی

افزایش این سه عامل ماننود ایجوات جوو

اعتمات و صداق .
آشنایی با مسائل جنسی تر روابط عاطفی زوجین ازنظر منابع اسالمی )1 :اهمی
 .4مسئولی

جنسی همسران

مسائل جنسی؛  )2بررسی آثار روحوی و روانوی مسوائل جنسوی و  )3اشوار بوه
تکنیکهای رفتاری برای تسهیل این روابط تر میوان زوجوین ماننود زمینوهسوازی
روانی و آمات سازی جنسی.
آشنایی با اهمی

 .5ابراز عواط

مثب

مثب

مثب

ابراز عواط

تر میان زوجین ،بررسی مصواتیق عواطو

میان زوجین ازقبیل هدیه تاتن ،بیان کلما

محبو آمیوز ،احتورا و تکوریم

متقابل ،سال تاتن و مصافحه کورتن و اشوار بوه اهمیو

ایون مصواتیق تر رشود

عاطفی زوجین و توضیح تکنیک روز ویژ .

 .6حفظ اسرار و عیوب
همسر ،عمل به تستورا
الهی

آشنایی با تو عامل افزایش موت

و رحم

همسر ،ایمان و عمل صالح )1 :بررسی اهمی
و  )2آشنایی با اهمی

و ضرور

میان زوجین حفوظ اسورار و عیووب
و آثار حفظ اسرار و عیوب همسر

عامل عمول بوه تسوتورا

الهوی و آثوار آن و

آشنایی با تکنیکهای محب

کتبی و اعمال عباتی تر کنار یکدیگر.

آشنایی با تو عامل نصویح

و خیرخوواهی ،شواتی و نشواط تر ارتقوای روابوط

عاطفی زوجین تر منابع اسالمی )1 :بررسوی اهمیو

و آثوار نصویح کورتن؛ )2

و مصاتیق شاتی و نشاط و  )3اشار به تکنیکهوایی تر افوزایش

 .7نصیح کرتن ،شاتی و

بررسی اهمی

نشاط

این تو عامل تر ارتقای روابط عاطفی زوجین مانند شاتی تر خانه و برنامه ریزی
امور منزل.
تشکر و قدرتانی از زوجین و سپ

ارائه پ آزمون.

یافتههاي پژوهش
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و مصاتیق و اهمی

اطالعات جميی شناختی نمونه آمار در جدول  2قاب مشاهده اس .

فراواني گروه
مرت

7

7

50/0

زن

7

7

50/0

 20تا 30

7

10

60/7

 30تا 40

7

4

39/3

 1تا 5

12

10

78/6

 5تا 7

2

4

21/4

 2تا 5

8

8

57/2

 6تا 10

0

6

21/4

 10تا 16

6

0

21/4

خانهتار

4

4

28/6

آزات

5

4

32/1

کارمند

5

6

39/3

تیپلم

2

3

17/7

لیسان

9

8

60/8

فوقلیسان

3

3

21/5

زیر 1

4

2

21/4

میزان ترآمد

 1تا 2

4

9

46/4

(میلیون تومان)

باالی 2

5

3

28/7

به رضای

بیجواب

1

0

3/5

جن
سن
اختالف سن

مد

ازتواج

شغل

تحصیال

سنی  20تا  30سالگی ( 60/7درصد) ،اختال

نسب

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،اغل

همسران شرک کنناده در پاژوهش در باازه

و رحم

کنترل

آزمایش

زناشویی

متغير

درصد

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

جدول  .2اطالعات جمعيتشناختي نمونه آماري پژوهش

سانی  1تاا  5ساال باا همسار ( 78/6درصاد) ،مادت

ازدواج  2تا  5سال ( 57/2درصد) ،کارمند ( 39/3درصد) ،تحصیالت لیسانس ( 60/8درصاد) و باا
درآمد  1تا  2میلیون تومان در ماه ( 46/4درصد) بودند.
در جاادول  3جاادول نماارات رضااای

زناشااویی دو گااروه آزمااایش و گااواه در دو مرحلااه

پیشآزمون و پسآزمون گزارش شده اس .
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جدول  .3جدول نمرات رضایت زناشویي به تفكيک پيشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایش و کنترل
گروه
گوا
آزمایش

تعداد

کمترین

بيشترین

ميانگين

پیشآزمون

14

148

198

177/85

13/92

پ آزمون

14

149

194

176/07

14/40

پیشآزمون

14

130

236

186/00

31/75

پ آزمون

14

161

238

208/00

23/01

با توجه به اطالعات جدول  ،3میانگین نمرات رضای
نسب

انحراف
استاندارد

زناشویی گاروه کنتارل در پاسآزماون

به پیشآزمون  1/78واحد کاهش داشته اس ؛ اما در گروه آزمایش میانگین در پسآزماون

به میزان  22واحد افزایش داشته اس .
جدول شاماره  4آزماون کولماوگرو

ا اسامیرنو

اسا

کاه نرماالباودن توزیاع دادههاا

متغیرها پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .4آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف براي بررسي نرمالبودن توزیع نمرات متغيرها
پيشآزمون
متغير

رضای

گروه

زناشویی

پسآزمون
سطح

تعداد

Z

گوا

14

0/774

0/587

آزمایش

14

0/447

0/988

جدول  4بیانگر این اس

معنيداري

سطح

تعداد

Z

14

0/630

0/823

14

0/494

0/968

معنيداري

کاه ساطح مينایدار مقاادیر  zباهدسا آماده و در توزیاع نمارات

متغیرها تحقیق ،هم در پیشآزمون و هم پسآزمون گروهها آزمایش و کنترل ،بااالتر از 0/05
اس

( )P>0/05که این امر نشان میدهد نمرات متغیرها وابسته تحقیق ،توزیيی نرمال دارند.
1

همگونی بین واریانسها با استفاده از آزمون لوین در جدول  5بررسی شد.
جدول  .5آزمون همگوني واریانسها
متغير
رضای

زناشویی اسالمی

آماره لوین

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معنيداري

7/362

1

26

0/112

40
1. Leven

استفاده از آزمون تحلی کواریانس وجود دارد.
ازآنجاکه هد
زوجین براسا

تحقیق حاضر ،تيیین میزان کاراماد بساته آموزشای ارتقاا رواباط عااطفی
بار رضاای

آیه مودت و رحما

زناشاویی زوجاین اسا  ،پاس از اجارا بساته
شاد

آموزشی بررو آزمودنیها و انجام فيالی ها آمار در پیشآزمون و پسآزمون ،مشخ
که این بسته آموزشی در ارتقا روابط عاطفی زوجین در بهبود رضای

زناشاویی کارآماد اسا .

بدینمنظور ،از تحلی کواریانس بهمنظور شناسایی تفاوت متغیر رضای

زناشویی اساالمی اساتفاده

میشود.
جدول  .6نتایج تحليل کواریانس براي بررسي تأثيرجذابيت بر رضایت زناشویي
منبع تغيير

SS

Df

MS

F

Sig.

ضریب اتا

عرض از مبدأ

4574/037

1

4574/037

20/782

0/01

0/454

گرو

5377/240

1

5377/240

24/43

0/01

0/494

خطا

5502/529

25

220/101

-

-

-

کل

16880/714

27

-

-

-

-

و رحم

برابر با  1(=20/43( 24/43و  )F)27اس  .هام چناین ساطح ميناادار  )α=0/01( 0/01اسا

زناشاویی
و ایان

نسب

نتای جدول باال نشان میدهد مقدار  Fبه دس آمده برا تفااوت میاانگین رضاای

که بین میانگین نمره ک رضای

زناشویی گاروه آزماایش در پایشآزماون و پاس آزماون

همچنین بهمنظور اندازهگیر میانگین تيدی شده و خطا ميیار ،جدول  7تادوین شاد کاه باه
بررسی میزان تفاوت میانگینها در دو گروه آزمایش و گواه میپردازد:

زناشویی

تفاوت مينادار وجود دارد.

به رضای

سطح از مقدار مفروض  0/01کمتر اس

(<)αp؛ بنابراین ،در پاسا باه پرساش مایتاوان نتیجاه

گرف

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

با توجه به نتای حاص از تحلی آزمون لوین واریانسها همگن میباشند ( )p<0/50و املاان

جدول  .7ميانگين تعدیلشده نمرات متغيرهاي تحقيق به تفكيک گروه
متغير
میانگین
انحراف معیار

گروه

پسآزمون رضایت زناشویي اسالمي

گوا

178/152

آزمایش

206/277

گوا

3/994

آزمایش

3/994
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بااا توجااه بااه اطالعااات جاادول شااماره  ،7میااانگین تياادی شااده نماارات رضااای

زناشااویی

( )206/277±178/152در گروه آزمایش بیشتر از نمرات گروه کنترل اس .

بحث و نتيجهگيري
هد

تحقیق حاضر تيیین میزان کارامد بسته آموزشی ارتقا روابط عاطفی زوجین براسا

آیه مودت و رحم
نمرات رضای
رضای

در رضامند زناشویی زوجین بود .نتای بهدس آمده حلای

زناشویی در دو گاروه آزماایش و گاواه قبا از آماوزش مشاابه باوده؛ اماا نمارات

زناشویی گروه آزمایش در پسآزمون بهصورت مينادار بیشتر از گاروه گاواه باود .ایان

نتای نشاندهنده کارامد و تأثیر مثب
رضای

از آن دارد که

بسته آموزشی روابط عاطفی زوجین با رویلرد اسالمی بار

زناشویی زوجین اس  .نتای بهدس آمده از این پاژوهش باا نتاای پاژوهشهاایی کاه در

مداخله خود به نوعی از آموزه ها اسالم کمک گرفته بودند همسو اس

(داناش1385 ،؛ فتاوحی

بناااب ،حسااینی و هاشاامی 1388؛ رضاااپور ،میرصااالح و هملاااران1392 ،؛ ساااالر فاار1393 ،؛
جمشید 1390 ،؛ جادیر  .)1396 ،اساالم باا ارائاه دساتوراليم هاایی باه رضاامند زناشاویی و
استحلام خانواده کمک کرده و از تزلزل روابط زناشویی جلوگیر مای کنناد .دساتوراليم هاایی
ازقبی  ،خوش اخالقی و پرهیز از سوءخلق در خانواده ،مدارا با همسر و فرزنادان و رعایا
زن و شوهر ،موج

حقاوق

رضامند همسران از روابط زناشویی شده و از سارد رواباط و نارضاامند

زناشویی آنان جلوگیر میکند (ساالر فر.)1385 ،
در تبیین کارامد جلسات آموزشی ارتقا روابط عاطفی زوجین با رویلرد اسالمی مایتاوان
به چند نلته مهم اشاره کرد:
اول؛ درصورتی که زن و شوهر ارتبااط ماؤثر در تياما باا هام داشاته باشاند ،مایتوانناد در
بسیار از زمینهها با همفلر به تفاهم و نتای خوشنودکنندها برسند .همانطور کاه در جلساات
آموزشی یلی از بحثها مطرحشده ،مصادیق خوشاخالقی بود کاه ماراجيین باه خاوشرویای،
خوشگفتار و نرمخویی در تيام با یلدیگر ترغیا

شادند و از تلنیاک تشاویق کالمای بارا

افزایش این ارتباط مؤثر استفاده شد.
دوم؛ یلی از مؤلفههایی که نمرات آن در جلسات افزایش مينادار پیادا کارد ،اباراز عوطاف
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مثب

بود .این مورد ،به رفتارهایی در ارتباط زن و شوهر اشاره میکند که در آن ،ابراز محب

عشق وجود داشته باشد .ابراز محب

کالمی ،مخاط

و

قراردادن همسر با بهترین کلمات ،هدیهدادن،

ابراز مثب

می گویند .گفتن جمالتی ازقبی «دوست

دارم» موج

زن و مارد

پایدارشدن محب

میشود .مخاط قراردادن همسر با کلماتی چون عزیزم ،جانم و استفاده از پیشوند و پسوند خانم یا
آقا میتواند مودت بین زن و شوهر را خال

گرداند .هدیهدادن نهتنها وسیلها برا بیاان محبا

اس  ،بلله میتواند کدورتها را بزدایاد .اقادام باه رفتارهاا اباراز مثبا
مهرورز و عشق دالل

بار مراقبا  ،توجاه،

دارد (جدیر  .)1396 ،نتای این پژوهش با نتای منجز  ،شفیعآبااد و

سودانی ( ،)1391ساالر فر ( )1393و جدیر ( )1396همخوان اس .
سوم؛ جلسات آموزشی ،زوجین را به انجاام واکانشهاا و رفتارهاا مثبا

هنگاام مواجهاه باا

مشلالت و تيارضها تشویق می کند .در جلسه سوم که مربوط به واکنش مناس

به خوبی و باد

همسر بود تلنیکهاایی مثا بخشاودگی و تلنیاک کالمای قاالبکاردن کلماات بارا زوجاین
آموزش داده شد تا با انجام رفتارهایی ،مودت و محب

بین یلدیگر را افزایش داده و در کنار هام

آرامش داشته باشند .نتای به دس آمده از این مؤلفاه هام باا نتاای پورمحسانی ( ،)1389منجاز ،
شفیعآباد و سودانی ( )1391و جدیر ( )1396هماهنگ اس .
گنااه بياد از ارتبااط اسا

(مهادو و نسایمی .)1387 ،درحاالی کاه در جلساات

اس

زوجین تأکید شد که یلی از عوام ایجاد مودت و محب
لبا

جنسی اس  ،بنابراین در این زمینه از زنان خواسته شد در هنگام خلوت

حیا را از خود دور کنند ،به مردان توصیه شد که ارتباط جنسی را بدون مالعبه و پیش نواز

انجام ندهند و در رفتار جنسی مراق

باشند همسرشان اذی

نشود .توجاه باه نظافا

زناشویی

رضای

زناشویی ،رضای

بین آنها و یلی از راه کارها افزایش

به رضای

و خداوند برا آن پاداشها زیااد درنظار گرفتاه اسا

(جادیر  .)1396 ،هامچناین باه

نسب

آموزشی مطرح شد که در رویلرد دینی ،مهم ترین منبع لذتجویی در دنیا و اخرت ارتباط جنسی

و رحم

چهارم؛ یلی از نگرشها نادرس
داشتن احساا

به ارتباط جنسی ،نگاه حیاوانی و پسا

باه ایان ارتبااط و

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

سالمدادن و گرفتن دس

همسر با عشق ،جزء رفتارهایی هستند کاه در اصاطالح باه آن رفتارهاا

و ميطرباودن

برا زن و شوهر نیز از آموزهها دینی میباشد که میتواند ارتباط جنسی را لذتبخاشتار کناد.
این نتای با نتای پورمحسنی ( )1389و جدیر ( )1396همسو اس .
پنجم؛ یلی دیگر از نگرشها نادرس

در ارتباط عاطفی زوجین ،عدم توجه به مسأله شااد

و نشاط در زندگی بود ،بنابراین در جلسات عنوان شد که از دیدگاه اسالم شاد  ،موجا

انبسااط

روحی و برانگیختهشدن نشاط در انسان میگردد .به فرموده امام علی(علیهالساالم) «شااد  ،روح را بااز
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میکند و نشاط را برمی انگیزد .»1بر همین اسا  ،ایشان تأکید میکنند که وقتای زمیناه شااد فارا
رسید ،حتماً از آن استفاده کنید .2در طر

مقاب اگر این شاد و نشاط در خانواده وجاود نداشاته

باشد ،زوجین نمیتوانند بهخوبی و بهصورت ماؤثر باا هام ارتبااط برقارار کنناد؛ چاون فارد کاه
روحیها افسرده و ملول دارد ،توانایی برقرار رابطه عااطفی ،دوساتانه و باا ماودت را باا دیگاران
نخواهد داش  ،امام علی(علیهالساالم) در این زمینه میفرمایند« :هی مودت و دوستی برا فرد افسارده
و ملول وجود ندارد»3؛ لذا برا افزایش شاد و نشاط در زنادگی ،تلنیاک هاایی هامچاون نگااه
محب آمیز و استفاده از کلمات محب آمیز ،شاد در خانه و برنامهریز بارا شااد و نشااط باه
زوجین آموزش داده شد.
ششم؛ در این آموزش ها اسالمی نظام مند ،به فطرت و تمایالت طبیيی زن و مرد توجاه ویاژه
شده و هماهنگی این آموزش ها با اهدا

آفرینش ،موردنظر بوده اس  .قارآن مای فرمایاد« :و مِانْ

ءَایَتِهِ أَنْ خَلَقَلَلُم مِّنْ أَنفُسِلُمْ أَزْوَجًا لِِّتَسْلُنُوا ْإلَیهَا وَ جَيَ َ بَیْنَلُم مَّوَدَّه وَ رَحْمَاه إنَّ فِاى ذَلِاکَ لََأیَا ٍ
لِِّقَوْمٍ یَتَفَلَّرُونَ »4یينی «و از نشانههاى او این اس

که از [جنس] خودتان همسرانى براى شما آفرید
نهاد .آرى! دراین [نيم ] ،براى مردمى کاه

تا در کنارشان آرام گیرید و میانتان دوستى و رحم

مىاندیشند ،قطياً نشانههایى اس » .در این آیه به چند نلتاه مهام اشااره شاده اسا  )1 :از اهادا
آفرینش زن و مرد ،رسیدن به آرامشی اس

که این دو در ارتباط با هم خواهند داش ؛  )2هر یک

از زن و مرد ،با ویژگیها جسمی و روانی خاصی پدید آمدهاند که بدون ارتباط با هم ،آن هد
تحقق نمییابد؛  )3هر یک از مرد و زن ،بهگونها آفریده شده اند که به یلدیگر نیازمندند و برا
رفع نیاز خود ،به دیگر متمای بوده و در تالشاند؛  )4تاالش بارا رفاع نیازهاا فیزولاويیلی و
روانی ا عاطفی ،با ابراز محب
توانمند ابراز محب

و مهربانیکردن زن و مرد به یلدیگر همراه اس ؛  )5خداوناد ایان

و مهربانی هر یک از زوجاین را در اصا آفارینش قارار داده اسا

مطاليه ابياد وجود هر یک از زن و مرد و احسا

و  )6باا

نیاز که آنها به یلدیگر دارند و اهدافی که

خداوند از آفرینش این دو در رشد و تيالی روانی ا عاطفی ،اخالقای و زنادگی اجتمااعی و بقاا
نس دارد ،میتوان به تدبیر حلیمانه پروردگار در این زمینه پی برد (فقیهی و رفیيیمقادم.)1388 ،
 .1السُّرُورُ یَبسُطُ النَّفسَ وَ یُثیرُ النَّشَاطَ (غررالحلم ،ح .)2023
 .2أِ ذَا وَقَعَ فِی یَدِکَ یَومُ السُّرُور فَالَ تُخلِه فَإنَّکَ إذَا وَقَيَ
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فِی یَدِ یَوم الغَمِّ لَم یُخلِک (شرح نه البالغه ،ج  ،20ص  ،286ح .)270

 .3لَا مَوَدَّةَ لِمَلُول (اإلرشاد فی ميرفة حج اهلل على اليباد؛ ج1؛ ص .)303
 .4روم.21 ،

می طبیيی زوجین ،بهتر از سایر آموزشها ،خواهد توانس

تنش بین همسران را زدوده و آراماش

را به آنها بازگرداند (فقیهی و رفیيیمقدم.)1388 ،
هفتم؛ با توجه به نتای این پژوهش و دینیبودن آموزشها ارائهشده شاید بتوان گفا
از عل کارامد مناس

آموزشها ،این اس

یلای

که گاهی برخی زوجین ،بهعنوان وظیفه شرعی خود

نیز اقدام به اجرا محتوا آموزشی میکنند ،حتی اگر به نتیجه آن اطمینان نداشته باشاند؛ چراکاه
آنرا وظیفه شرعی خود بهشمار می آورند (فقیهی و رفیيیمقدم .)1388 ،بنابراین نتیجه ضمنی ایان
پژوهش همین خواهد بود که آنهایی که تيبد بیشتر درخصوص دستورات الهای داشاته اناد ،در
تغییر زندگی پرتنش به آرام و سيادتمند ،موفق بودهاند و احسا

رضای

بیشتر دارند .این یافتاه

با نتیجه پژوهشها احمد ( ،)1384فقیهی و رفیيیمقادم ( )1388و جادیر ( )1396هماهناگ
اس .
در پایان همچون هر تحقیق دیگر این پژوهش نیز محدودی هایی داش  .مثالً جاميه آمار
مراجيهکنندگان به یک مرکز مشاوره بود که در تيمیم یافتهها پژوهش نسب

باه جواماع دیگار،

را به گروهها با تحصیالت پایینتر محدود میکند .پژوهش حاضار اثربخشای جلساات آموزشای

و رحم

فقط در پسآزمون اندازهگیر شد و در فاصله زمانی بیشتر پیگیر نشد کاه در ایان صاورت ،باه

نسب

باید احتیاط کرد .همچنین میزان تحصیالت آزمودنیها دیپلم و به باالتر بودند بنابراین تيمیم نتاای

کارامدی بسته آموزشی ارتقای روابط عاطفی زوجین براساس آیه موت

بر این اسا

آموزش ها روان شناختی برگرفتهشده از متون حدیثی ،بهدلی انطبااقش باا فطارت و

مرحله پیگیر نیز اندازهگیر شود .در مجمو پیشنهاد میشود بهمنظور تبیین دقیقتر این پژوهش،
آمار و املانپذیر باشد .همچنین بهمنظور افزایش اعتبار نتای این پژوهش ،پیشانهاد مایشاود در

زناشویی

جاميه آمار و نمونهگیر در سطح وسیعتر صورت گرفته تا تيمیمدهای نتاای باه دیگار جواماع

به رضای

منظور شناسایی اثربخش بسته آموزشی در بلندمادت پیشانهاد مایشاود تاداوم تأثیرگاذار آن در

کنار این بسته آموزشی که با رویلرد اسالمی اس  ،بستهها آموزشی دیگر که فقط با رویلارد
روانشناختی ساخته شدهاند ،ارزیابی و مقایسه شاود .هامچناین بارا تيمایمپاذیر بهتار پیشانهاد
میشود که بسته آموزشی حاضر برا افراد با تحصیالت پاایینتار اجارا و ميناادار آن بررسای
گردد.
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The Effectiveness of the Educational Package for
Promoting Couples' Emotional Relationships Based on
the Verse of Friendship and Mercy on Improving
Marital Satisfaction
Mohammad Reza Ahmadi 1
Hasan Rahimi Mehran 2

The aim of this study was to determine the effectiveness of the educational
package to promote couples' emotional relationships based on the verse of friendship
and mercy on improving marital satisfaction. The research design was quasiexperimental with pre-test and post-test methods and control group. The statistical
population consisted of couples referring to the counseling center of Hamadan city
who were selected according to the entry and exit criteria of 14 couples in the range
of 21 to 44 and the marriage record, with at least a two-time marriage and a
maximum of 16 years were selected and placed in the experimental and control
groups. The research instrument was a serious marital satisfaction questionnaire and
a researcher-made educational package. The training sessions were held 7 times and
once a week. Post-test was taken from both groups after the training sessions. After
analyzing the data, the results showed that the training package to promote the
couple's emotional relationship based on the verse of kindness and mercy,
significantly increased the marital satisfaction of the experimental group compared
to the control group. Also, the effect of this treatment on marital satisfaction of men
and women has been the same.
Keywords: Couples’ Emotional Relationships, Marital Satisfaction, Friendship
and Mercy Verse, Gender, Islamic Sources
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