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تهی���ه و تدوی���ن برنام���ه مهارت ه���ای ارتباط���ی و تعام���ات عاطفی در بس���تر 

ارزش های دینی برای افزایش رضامندی زوجیت
تاریخ دریافت: 1۳9۴/07/6 - تاریخ پذیرش: 1۳9۴/0۸/0۲

بهنازسادات جوادی1، غالمعلی افروز۲، سیمین حسینیان۳، 

مسعود آذربایجانی۴، مسعود غالمعلی لواسانی5

چکیده
پژوهش حاضر با هدف  راحی برنامه مهارت های ارتبا ی و تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی، 

کیفی، از نوع تحلیل محتوا انجام ش���د. ب���رای تهیه این برنامه  ب���رای افزایش رضایت زناش���ویی  ب���ه روش 

کریم و احادیث ائمه  کتاب ها و مقاالت علمی داخلی و خارجی، آیات قرآن  آموزش���ی، عالوه بر اس���تفاده از 

که مبتنی بر آموزه های  که از مهارت های ارتبا ی  گرفت و تالش شد  معصومین؟مهع؟ نیز مورد بررس���ی قرار 

دینی اس���ت، استفاده ش���ود. این مهارت ها شامل رعایت حقوق متقابل،  صمیمیت زوجین، ایجاد صلح 

بین زوجین، راست گویی و صداقت، گرایش زوج ها به فضایل اخالقی و پرهیز از رذایل اخالقی و یاد خدا،  

حق شناسی و سپاسگزاری،  نرمی زبان و بیان خوش،  پرهیز از بدگمانی و...  است. پس از بررسی و تجزیه و 

تحلیل منابع، برنامه آموزش مهارت های ارتبا ی و تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی، در هشت 

کالمی، حاالت و روابط غیرکالمی، تعامالت  جلسه دو ساعته با موضوعات شناخت اهداف ازدواج، ارتباط 

عا ف���ی، روابط جنس���ی، تصمیم گیری و حل مش���کالت، باوره���ای دینی و ارزش ه���ای اخالقی، مدیریت 

که دارای روایی محتوا و سازه مناسبی است. پیشنهاد می شود  گردید  خانواده و روش فرزندپروری تدوین 

ک���ه با درنظرگرفتن هویت دینی و مذهبی جامعه ایران، از این برنامه با عنوان روش پیش���گیرانه آموزش���ی 

پیش از ازدواج و بعد از ازدواج، برای جلوگیری از ایجاد اختالف و افزایش رضایت زناشویی و حل مشکالت 

زناشویی استفاده نمود.

کلیدی: مهارت های ارتبا ی، تعامالت عا فی، ارزش های دینی، رضامندی زوجیت. واژگان 

1. دانشجوی دوره دکتری مشاوره، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، مشهد، ایران. )نویسنده مسئول(
Email: Javadi_1990@yahoo.com

2. استاد ممتاز روانشناسی استثنایی،  هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران.
Email: afrooz@ut.ac.ir

3. استاد تمام مشاوره، هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران.
Email: hosseins1381@yahoo.com

4. دانشیار فلسفه دین،  عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  ایران.
Email: mazarbayejani110@yahoo.com

5. دانشیار روانشناسی عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران.

/ سال دوم/ شماره پنجم/ پاییز و زمستان  1۳9۴/ 59-۳9 
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1. مقدمه

گون  گونا خان���واده، مهم ترین نهاد فطری،  بیعی، بی بدیل و جاودانه بش���ری از نظر ادیان 

به ویژه دین مبین اس���الم اس���ت )افروز، 1۳91(. خانواده محیطی مقدس، باصفا، به تعبیر زیبای 

ق���رآن محل س���کون و آرامش واقعی )ر.ک: روم: ٢1( و سرچش���مه هم���ه زیبایی  ها و جایگاه تأمین 

کاری  نیازه���ای عا فی و روان���ی و تجربه ارزش های اخالقی و جلوه  های محب���ت و ایثار و فدا

کمیت ارزش های فرهنگی  است. خانواده، ترسیم  گر چشم  انداز فردای جامعه و چگونگی حا

و اخالقی است. به همین دلیل، اصلی ترین مؤلفه  های سالمت و تعالی جوامع بشری را باید 

کم بر آن جستجو نمود )افروز، 1۳9۲(. کانون خانواده و ارزش های حا در 

که در مقایس���ه ب���ا دیگر ارتباط های انس���انی،  ب���ا پیم���ان ازدواج، ارتبا ���ی ش���کل می گیرد 

گون جس���می، عا ف���ی، اجتماعی و ذهنی  گونا جایگاه���ی بی نظی���ر دارد. در ازدواج، ابع���اد 

پوشش داده می شود و رابطه ای زیستی- اقتصادی- عا فی و نیز روانی- اجتماعی بین زن 

و شوهر برقرار می ش���ود )لوکاس1، ٢00٣(. یکی از جنبه های بسیار مهم این ارتباط، رضایتی است 

گوچی.،۲ و همکاران، ٢006(. که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می کنند )تانی 

که در جامع���ه معاصر، زوج ها  ب���ا ای���ن وجود، پژوهش ها و تج���ارب بالینی بیانگر آن اس���ت 

گیری را هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمان���ه و ارضای انتظارها و  مش���کالت ش���دید و فرا

نیازهای یکدیگر تجربه می کنند. بر اس���اس بررسی های سال های اخیر، از جمله عوامل مؤثر 

در ب���روز  الق می توان به شکس���ت و ناتوانی در ایجاد مثبت اندیش���ی و خصوصیات رفتاری 

مناسب و نیز درماندگی در مرمت آسیب های واردشده به رابطه عا فی زوجین در اثر خطای 

همسر اشاره نمود )هالفورد.، و اشنایدر۳، ۲01۲؛ ورثینگتون۴.، و همکاران، ۲015(. افزون بر این، به جز آن دسته 

که به  الق ختم می شوند، بسیاری از ازدواج ها و روابط زناشویی ناموفق  از روابط زناشویی 

گون،  الق نمی گیرند )گریف.، و مالهرب5، ۲001(. ازاین رو،  گونا نیز وجود دارند که همسران به دالیل 

که در س���المت روانی همس���ران و فرزندان دارد،  توجه به رضایت زناش���ویی به دلیل نقش���ی 

1. Lucas 

2. Taniguchi 

3. Halford & Snyder

4. Worthington

5. Greeff & Malherbe
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کالرک1، ۲00۴(. اجتناب ناپذیراست )برنی.، کار.، و 

رضامن���دی زوجی���ت۲ یک���ی از عوامل تعیین کنن���ده ثبات و پای���داری خان���واده و همچنین 

سالمت روان همسران و فرزندان است )رستمی؛ و چراغعلی گل۳، ٢01٤(. سالمت عا فی و روانی افراد 

گرو س���المت خانواده، و س���المت خانواده وابسته به س���المت و تداوم روابط زن و  جامعه در 

ش���وهر اس���ت. روان شناس���ان و پژوهش گران حوزه خانواده، رضایت زناشویی را عامل اصلی 

آرام���ش روانی و تکام���ل اعضای خانواده برش���مرده اند و به عوامل مؤثر در رضایت زناش���ویی 

زوجین اهمیت می دهند )اسماعیل پور.، خواجه.، و مهدوی، 1٣٩٢(. 

که  که فرد از زندگی زناش���ویی دارد و آنچه  رضامندی زوجیت یعنی انطباق بین انتظاراتی 

در زندگی اش تجربه می کند و این، ش���امل احس���اس رضایت و لذت تجربه ش���ده زن و شوهر 

که همه جنبه  های ازدواجشان را در نظر می گیرند. این فرایند تکاملی در  در هر زمانی اس���ت 

اثر س���ازگاری زوجین، انطباق سلیقه  ها، شناخت صفات ش���خصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و 

شکل  گیری الگوهای جدید در  ول زندگی و در ابعاد مختلف زندگی مشترک به  وجود می آید 

)آس���تروم.، آس���پالند.، و آستروم۴، ۲01۳؛ تونگ.، کامپبل.، و فاس���تر5، ۲00۳؛ الوی6، ۲00۴(. در واقع منظور از رضامندی 

زوجیت، میزان رضایت متقابل زن و شوهر از جاذبه های روانی- جنسی یکدیگر و برخورداری 

از بیشترین احساس آرامش و امنیت روانی در زندگی مشترک است )افروز، 1۳91(.

که هم عواملی مانند موضوعات رشدی درون فردی شامل  نتایج پژوهش ها نش���ان داده 

ویژگی های ش���خصیتی، بازخورده���ا، باورها، ارزش ه���ا و انتظارات و هم موضوعات رش���دی 

بین ف���ردی مانند عش���ق، صمیمی���ت، تعهد، عوا ���ف، رابطه جنس���ی، الگوه���ای ارتبا ی، 

موضوع���ات خانوادگی و موضوع���ات اجتماعی بر میزان رضامندی زوجی���ت مؤثرند )موریس.، و 

که رضامندی زوجیت از عوامل بس���یاری تأثیر می گیرد  کارتر7، 1999(. نکته مهم دیگر این اس���ت 

که این عوامل ممکن است از زوجی به زوج دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد 

1 . Byrne, Carr & Clark

2 . marital satisfaction 

3 . Rostami A.M & Cheraghali Gol
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)منصوری نیا.، و همکاران، 1٣٩0(.

که زوجین  گری���ف1 و هم���کاران )۲000( در تعریف س���ازگاری و رضامندی زوجیت عقی���ده دارد 

که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و سطح روابطشان  سازگار، زن و شوهرهایی هستند 

گذران اوقات فراغت رضایت داشته و همچنین مدیریت خوبی در  کیفیت  راضی اند، از نوع و 

زمینه وقت و مسایل مالی خود دارند.

که همسران از آن لذت ببرند، عامل اساسی و مؤثری در میزان رضامندی زوجیت  ارتبا ی 

ک���ه در برنامه های افزایش رضامندی زوجی���ت بر آن تمرکز  اس���ت. بنابراین، یک���ی از مواردی 

می شود، آموزش مهارت های ارتبا ی است. ازاین رو، برنامه ریزی برای بهبود کیفیت ارتباط 

و رضایت زناش���ویی، برای ماندگاری و دوام ازدواج ضروری اس���ت )حس���ین خانزاده.، و یگانه۲، ٢01٣(. 

سالمت و سعادت خانواده به ارتبا ات غنی و سالم اعضای آن با یکدیگر بستگی دارد )رستمی 

.، و چراغعلی،٢01۴(. برای بسیاری از افراد، روابط زناشویی منبع اصلی حمایت اجتماعی و عامل 

گوورن.، و واناتر۳، ٢01٢.، رستمی.، و چراغعلی گل، ٢01۴(. حفاظتی در مقابل بیماری های روانی است )مک 

که زمینه س���ازگاری و رفتار مثبت  »مهارت  های ارتبا ی«۴ مجموعه  ای از توانایی ها اس���ت 

و مفید را فراهم می آورد و فرد را قادر می  س���ازد رفتاری شایس���ته داشته باش���د )نگاراجیا.، راجاما.، 

کاه���ش جنبه های مثبت ازدواج مانند  و رادی5، ۲01۲؛ هارجی���ه.، و دیکس���ون6، ۲00۴(. تعام���الت منفی با 

که  رضایت، تعهد، دوس���تی و اعتماد در رابطه، احتمال  الق را افزایش می دهد. همسرانی 

کمتر  بتوانند تعارض های موجود در روابطش���ان را با به کارگیری روش های مثبت و اس���تفاده 

که در آن فرصت بیش���تری برای  کنن���د، فضایی ایجاد می کنن���د  از تعام���الت منف���ی مدیریت 

خودافش���ایی و تواف���ق در مورد مش���کالت خانواده وجود دارد و این، یک���ی از روش های مهم 

ایجاد صمیمیت در رابطه است )جوهانسون7، ٢00٣، به نقل از خوشکام، 1٣٨6(. 

کالمی در  کالمی و غیر  که  ی آن، زن و ش���وهر به صورت  ارتباط زناش���ویی فرایندی اس���ت 

1. Greef

2. Hosseinkhanzadeh & Yeganeh 
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گوش دادن، مکث، حالت های مختلف چهره و بدن با یکدیگر به تبادل احساس���ات  قال���ب 

گاتمن1 )1٩٩٣، به نقل از تریت���ا1٩٩٩،۲( نبود مهارت های  گفت���ه  و اف���کار می پردازند )وفایی، 1٣٨٨(. بنا به 

ارتبا ی، به رفتارهای مش���کل دار تداوم می بخشد. در مطالعه  ولی سه ساله ای، مارکمن، 

گوش  ک���ه مهارت های ارتبا ی مثل  اس���تانلی و استوراس���لی۳ )1٩٩٨، به نقل از تریتا،1٩٩٩( دریافتند 

ک���ردن می توان���د مؤلفه ه���ای پیش بینی کننده خوبی ب���رای رضایت  ک���ردن فع���ال و صحبت 

که مهارت های ارتبا ی ضعیف و حل مس���أله  زناش���ویی باش���د. همچنین آنها بیان نمودند 

کارآم���د و نداش���تن رضایت در تعامل ها پیش بینی کننده مش���کالت ارتبا ی در س���ال های  نا

ک���ه آم���وزش رواب���ط، توجه به همس���ر و  پ���س از ازدواج اس���ت. پژوه���ش دیگ���ری نش���ان داد 

برنامه ریزی برای حل مشکالت، روش های ارتبا ی را بهبود بخشیده، اضطراب، بی خوابی، 

کاهش داده اس���ت )خوش���کام، 1٣٨6(. از سوی  کنش وری اجتماعی و افس���ردگی زوجین را  نارس���ا

دیگ���ر، یک���ی از هدف های مهم ازدواج، تحصیل آرامش روانی و س���کون قلبی زن و ش���وهر در 

کریم در آیات متعددی به این  س���ایه برقراری روابط عا فی بس���یار نزدیک با هم است. قرآن 

ید تا در  که از نوع خودتان مهسراین برای مشا آفر واقعیت اشاره می نماید: »از نشانه های خداوند این است 

کنار آنان آرامش یابید و میانتان موّدت و رمحت هناد« )روم: ۲1(؛ »اوست خدایی که شما را از نفس واحدی 

گیرد« )اعراف: 1۸9(. آفرید و همسرش را از آن پدید آورد تا با او انس و آرام 

که در آن، زن و شوهر از ازدواج با  بنابراین از دیدگاه دین، رضامندی زناشویی حالتی است 

یکدیگر و باهم بودن، احس���اس آرامش داشته باشند. دوام و پایداری ازدواج، مستلزم عشق 

و احساس���ات مثبت زوجین نس���بت به یکدیگر اس���ت و ارتبا ات خوش���ایند و مؤثر زوجین 

که  کارک���وف۴ )١٩٨٩( دریافتند  ب���ا ه���م می تواند در تقویت این احس���اس مفید باش���د. گاتمن و 

کالمی مثبت در همس���ران، به صورت مس���تقیم با رضایت زناش���ویی رابطه دارد )به نقل از  رفتار 

اس���کیلینگ٢00٣،5(. »تعامالت عا فی«6 همس���ران عبارت است از توجه به دیگری، به گونه ای که 

1. Gottman 

2. Tretta

3. Markman, Stanley& Storaasli

4. Karkof

5. Schilling 

6. Emotional interaction
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کمک به  ذه���ن فرد به خودش معطوف نباش���د. این توجه ب���ه دیگری، همراه ب���ا مهربانی و 

که بر اساس توجه به خود و  اوس���ت. توضیح بیش���تر اینکه در انسان کشش هایی وجود دارد 

گرایش هاست؛ مانند دوستی،  تأمین نیازها و منافع فردی نیس���ت، بلکه در افقی برتر از این 

مهر و محبت نس���بت به همس���ر، همدردی و همدلی با او، از خودگذش���تگی و... . از این نوع 

گاهانه از محور »خود« خارج و به سمت »غیر« معطوف می کند،  که توجه انسان را آ گرایش ها 

به »تعامالت عا فی« تعبیر می شود )فقیهی،1٣٩٢(.

گفت نیازهای عا فی و دلبس���تگی افراد در پرتو ازدواج، به بهترین  در این رابطه می توان 

ش���کل تأمی���ن می ش���ود؛ زیرا زن و م���رد، مح���رک مثبتی ب���رای یکدیگرن���د. آنان هن���گام بروز 

مش���کالت، هم���راه و حام���ی هم اند، با پیوند ب���ه هم، ناراحتی ه���ا و نگرانی ها درب���اره آینده را 

کاهش می دهند و در ضمن رابطه با هم، نیاز به توجه و س���تایش و تمجید یکدیگر را برآورده 

کارک���رد ازدواج، یعنی موّدت و رحمت را مورد  می کنند )آذربایجانی،1٣٨٢(. متون اس���المی نیز این 

که در مقام عمل ظاهر شود. بر این اساس،  کید قرار داده اس���ت. »موّدت«، محبتی است  تأ

فقط با اظهار محبت، موّدت حاصل می ش���ود. بنابراین، می توان با ترغیب زوجین به اظهار 

محبت به هم و داش���تن تعامالت عا فی و بینش دهی به آنان، انس و دلبس���تگی ایشان به 

یکدیگر را تقویت نمود )ساالری فر.، و همکاران، 1٣٩٢(. 

در همین راس���تا مدرسی، زاهدیان و هاش���می1 )۲01۴( در پژوهش خود به این نتیجه دست 

که وجود عشق و رابطه عا فی بین زن و شوهر، منجر به سازگاری بین آنها می شود.  یافتند 

که زوج ها به یکدیگر متعهدند و احساس امنیت و ا مینان می کنند و از  رف دیگری  وقتی 

حمایت می ش���وند، از پذیرفتن مسؤولیت نسبت به مس���ایل زناشویی شانه خالی نکرده، با 

کمک می کنند )سلیمی.، و همکاران، ۲015(. بنابراین،  توجه به تعهدشان، برای حل مسایل به هم 

که به  ور مؤثر، رابطه عا فی بین همس���ران را تقویت می کند،  از جمل���ه مداخ���الت ارتبا ی 

ک���ه بالق���وه، مداخله ای بس���یار توانمند اس���ت  ک���ردن و بخش���ایش دلخوری ها اس���ت  م���دارا 

)ورثینگتون.، و همکاران، ۲015(.

از دیگ���ر عوام���ل مؤثر در رضامن���دی زوجیت، مذهب و معنویت اس���ت )رس���تمی.، و چراغعلی گل، 

1 . Modarresi, Zahediyan & Hashemi 
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که به تج���ارب، رفتار و  ٢0١۴(. مؤلف���ه مذه���ب و معنوی���ت از مهم تری���ن عوامل فرهنگی اس���ت 

ارزش های انس���ان ها، معنا و س���اختار منسجم می بخش���د )ابراهیمی.، و جان بزرگی،١٣٨٧(. باورهای 

کردن، ایثار  کدامنی، عش���ق، بخشایش، مصالحه  مذهبی و ارتباط با خدا، با تقویت تقوا و پا

کس1، ۲010؛ هرناندز.، ماهونی.، و پارگامنت۲، ۲011( موجب ترقی و بهبود  کاری و... )الیسون.، بوردت.، و ویلکا و فدا

کیفیت زندگی و باال رفتن رضایت زناش���ویی می ش���ود. در آموزش ه���ای مذهبی و معنوی به 

کید جدی ش���ده و این اعمال می توانند پایه های س���المی برای  ای���ن اعمال مبتنی بر تقوا تأ

کنند )دیوید.، و استافورد۳، ۲015(. افزون بر این، مسیر اصلی مذاهب،  زندگی زناش���ویی موفق ایجاد 

کیفیت زندگی زناشویی  که از مس���ایل بحران زا در  ارزش های خانوادگی و وفاداری جنس���ی را 

گوری۴، ۲007، به نقل از دیوید.، و استافورد، ۲015(. است، تقویت می کنند )بوردت.، الیسون.، شرکات.، و 

در س���ال های اخی���ر، پژوهش های زیادی به بررس���ی مذهب و تأثیر آن بر زندگی زناش���ویی 

که معنویت و دینداری با افزایش ثبات و  پرداخته اند و حجم وسیعی از مطالعات نشان داده 

اس���تحکام زندگی زناشویی )الیسون.، و همکاران، ۲010(، سطح باالیی از بخشایش )جوز.، و آلفونز5، ۲007(، 

کاهش خش���ونت و پرخاشگری )الیسون.، و آندرسون6، ۲001(، تشکیل و حفظ ارتبا ات عا فی بین 

همس���ران )ماهونی، ۲010(، ایجاد راهبردهای مقابله ای مؤثر و متعادل در برابر مش���کالت )حاس���ان 

اویچ.، و پاجویچ7، ۲010( و روی هم رفته با افزایش رضایت زناش���ویی )ماهونی، ۲010؛ ماهونی.، و همکاران، ۲001( 

گفت مذهب، همبستگی محکم و باثباتی با پیامدهای  همبس���تگی دارد. بنابراین می توان 

مثبت در زندگی زناشویی دارد )برایت وایت۸.، و همکاران، ۲015(.

ک���ه در رویکرد دینی و در روابط بین همس���ران به آن توجه می ش���ود،  از جمل���ه مداخالت���ی 

کردن،  راس���تگویی، خوش اخالق���ی، محب���ت، احترام به هم، سپاس���گزاری از یکدیگر، م���دارا 

کردن، گفتگو با قصد  بخش���ش، حفظ تعادل در ابراز احساس���ات منفی، نرم و مالیم صحبت 

1 . Ellison, Burdette & Wilcox 

2 . Hernandez, Mahoney & Pargament

3 . David & Stafford

4 . Sherkat & Gore

5 . Jose & Alfons

6 . Anderson

7 . Hasanovic & Pajevic

8 . Braithwaite.
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کردن، گ���وش دادن با دقت و تمام وجود، اس���تفاده از  اصالح و از س���ر خیرخواهی، مش���ورت 

کار بردن الفاظ توهین آمیز، توجه به آهنگ  کلمات و عبارات پسندیده، پرهیز از مجادله و به 

گش���اده اس���ت. تبس���م می تواند در  صدا و حالت بدن و چهره و برخورد با همس���ر با روی باز و 

برانگیختن احساس���ات مثبت همسر مؤثر باشد، چنانکه چهره باز، موجب جذب عوا ف و 

موافقت  رف مقابل می شود )آمدی، 1۳7۳(.

1-1. مروری بر برنامه های قبلی رضایت زناشویی

کرد:  از برنامه های قابل اجرا در افزایش رضایت زناشویی می توان به موارد زیر اشاره 

برنام���ه مواجه���ه ازدواج1؛ برنامه ارتب���اط بین زوجی���ن۲؛ برنامه TIME ب���رای ازدواج بهتر۳؛ 

برنامه آموزش صمیمیت زوجین۴؛ برنامه ارتقای ارتباط5؛ برنامه انجمن غنی س���ازی زوجین 
در ازدواج.6

که هدف همه این برنامه ه���ا، افزایش  در بررس���ی این برنامه های آموزش���ی، مش���خص ش���د 

کش���ورهای  کیفیت زندگی آنها اس���ت، ولی این برنامه ها در  رضایت زناش���ویی زوجین و بهبود 

غربی و متناسب با فرهنگ آنها تهیه شده است. از دیگر سو، در آموزه های اسالم توصیه های 

بس���یاری در مورد س���اختار خانواده و نحوه روابط اعضا و رفتارهای تس���هیل کننده و روش های 

کل خان���واده دیده می ش���ود. افزون بر غنای متون اس���المی،  کارایی  افزایش س���المت اعض���ا و 

بس���یاری از زوج ه���ای ایرانی، با توج���ه به بافت فرهنگی، عالقه و آمادگ���ی عمل به توصیه های 

اس���المی را دارند. اختالف های خانوادگی،  الق، فرزندان بی سرپرس���ت و بزهکاری نوجوانان 

کیفیت روابط بین  که ریش���ه اصلی آن در  نش���ان دهنده مشکالت اساسی در خانواده ها است 

زوج ها است )ساالری فر، 1۳91(. ازاین رو، هدف از این پژوهش،  راحی برنامه مهارت های ارتبا ی 

و تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی، برای افزایش رضایت زناشویی در همسران است.

1 . Marriage Encounter

2 . Couple communication

3 . Time for a better marriage

4 . Pairs

5 . Relationship Enhancement

6 . The Association for couples in Marriage Enrichment
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2. روش اجرای پژوهش

کاربردی و روش آن تحلیل محتوا1 اس���ت. تحلیل محتوا روش���ی  ای���ن پژوهش از نظر هدف، 

کرد و اس���تنتاج هایی درباره مس���ایل  که از  ریق آن بتوان متن را تحلیل قابل اعتماد  اس���ت 

علوم انسانی به دست آورد. )دالور، 1۳91( 

 در پژوه���ش حاض���ر، برنام���ه آم���وزش مهارت ه���ای ارتبا ���ی و تعامالت عا فی ب���ا رویکرد 

آموزه های دینی و با بررس���ی پیش���ینه و مرور برنامه های موجود در ح���وزه ارتقای رضامندی 

گام  راحی و تدوین شد. هدف از  راحی برنامه یادشده، ارتقای رضامندی  زوجیت در پنج 

گام های  راحی و تدوین برنامه  زوجیت بود. در ادامه، روند  راحی و تدوین برنامه در قالب 

)موریسون1۳90،۲( توضیح داده شده است.

گام اول: بررسی پیشینه و برنامه های موجود  .2-1

 در گام اول پژوهش، برای به دست آوردن بینش در مورد وضعیت پژوهش  ها در حوزه آموزش 

کتاب ها  مهارت ه���ای ارتبا ���ی و رضامندی زوجیت، به مطالعه و بررس���ی مناب���ع، مقاله  ها، 

گردآوری عوام���ل و مؤلفه  های مؤثر آموزش���ی، شناس���ایی  و پژوهش  ه���ای موج���ود با ه���دف 

مؤلفه ه���ای اثربخ���ش و نق���اط قوت و ضع���ف برنامه های موجود پرداخته ش���د. پ���س از این 

بررس���ی، چارچوب نظری برای س���اختن برنامه آموزشی به دس���ت آمد و پژوهشگران را آماده 

که به پرورش و  راحی برنامه بپردازند. کرد 

گام دوم: بررسی مفاهیم مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی زوجین در متون   .2-2
اسالمی

کریم  گام دوم تحلی���ل محت���وا، به منظور بومی س���ازی مفاهیم، افزون بر اس���تفاده از قرآن  در 

کتاب ه���ای معتب���ر حاوی احادیث ائم���ه معصومین؟مهع؟، برای اس���تخراج متون مربوط به  و 

مهارت ه���ای ارتبا ���ی و تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی، از روش سبک شناس���ی 

کامپیوتری  کتاب های مهم دینی اس���تفاده ش���د. سبک شناسی  کامپیوتری۳ به همراه تورق 

1 . Content analysis

2 . Morrison

3 . Computational stylistics 
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کلمات مورد نظر، پردازش الزم در کل متن انجام می شود و  که در آن پس از ارایه  روشی است 

موارد خواسته شده، به  صورت برون داد ارایه می گردد. برون دادها متناسب با اهداف پژوهشی 

کدگ���ذاری داده ها  از س���وی پژوهش���گر تحلی���ل می ش���ود )کریپن���دورف1، ۲01۲(. همچنی���ن فراین���د 

کلمات مرتبط با  کلیدواژه های عرب���ی  گردآوری داده ها اجرا ش���د. در این راس���تا،  در جری���ان 

موض���وع پژوهش مث���ل معروف، مودت، رحم���ت، نکاح، صلح، صدق، عفو، ش���وری و... در 

کامپیوتری، مفاهیم  گرفت. پس از بررس���ی  کریم مورد بررس���ی قرار  کامپیوتری قرآن  نرم اف���زار 

کاوی  که به بررس���ی آیات ق���رآن پرداخته  اند، مورد وا کتاب های معتبری  فوق از  ریق توّرق 

کریم، در جدول  کلمات در قرآن  که نتیجه آن به صورت تع���داد دفعات تکرار این  گرفت  ق���رار 

شماره 1 نشان داده شده است.

کریم جدول شماره 1. اسامی واژه ها و تکرار آنها در قرآن 

تعداد تکرارواژهتعداد تکرارواژه

۸مودت۳۸معروف

۳شوری79رحمه

۲لّین و نرم بودن۳اسوه

۲۳نکح۲سکون

۴۴توکل۴5ایمان

۳5عفو۳0صلح و اصالح

۲رفث1۸۸سمع و استماع

76شکر101صدق

در ادامه، با توجه به اهداف پژوهش، آیه ها ی مرتبط با روابط زوجین، برای تهیه محتوای 

کتاب ها و منابع معتبر، احادیث پیامبر اسالم؟ص؟  برنامه آموزش���ی انتخاب شد. همچنین از 

و ائمه معصومین؟مهع؟ با موضوع توصیه ها و آموزه های مربوط به روابط بین همسران، برای 

 راحی و تدوین برنامه آموزشی استخراج شد.

که  کریم و احادیث ائمه معصومین؟مهع؟ می توان به این نتیجه رسید  در بررسی آیات قرآن 

1. Krippendorff
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هدف اصلی آموزه های دینی در رابطه بین همس���ران، ایجاد رابطه ای رضایت بخش و فراهم 

ش���دن زندگی بانش���اط همراه با آرامش و لذت با رنگ خدایی در همه ابعاد است. در اسالم، 

هدف نهایی از زندگی، عبارت اس���ت از قرب به خداوند، رس���یدن به مقام خش���نودی فرد از 

کمال  که در قرآن،  خدا و رضایت خداوند از او با رعایت آموزه های اسالمی در همه امور زندگی 

نهایی نفس معرفی ش���ده اس���ت )ر.ک: فجر: ۲۸(. برای رس���یدن به این هدف، اقدامات زیر باید 

انجام پذیرد:

درک درست ابعاد شخصیتی خود و قوت ها و ضعف های خویشتن در نقش همسری؛. 1

درک درست از شخصیت همسر و قوت ها و ضعف های او در جایگاه شریک زندگی؛. ۲

شناخت مسئولیت ها و وظایف خویش در قبال همسر و سعی در رعایت آن؛. ۳

تقویت عوا ف مثبت )محبت، حمایت عا فی، همدلی، ایثار و... ( بین همسران؛. ۴

مهار و تعدیل عوا ف منفی )خشم، بی میلی، اندوه و... ( در چارچوب اخالق اسالمی؛. 5

کالمی و غیرکالمی مؤثر بین همسران.. 6 تقویت روابط 

توزیع عادالنه قدرت بین زوجین بر اساس آموزه های اسالمی؛. 7

به کارگیری راه های مؤثر حل اختالفات و تعارض ها )مدارا، مالیمت، مصالحه و... (؛. ۸

کمال علمی، اخالقی و معنوی و دینی خویش و همسر )ساالری فر.، . 9 کوشش در مسیر رشد و 

و همکاران، 1۳9۲(.

3-2. گام سوم: طراحی اولیه برنامه آموزش مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی در بستر 
ارزش های دینی

در این مرحله، پژوهش���گران با عطف به بررس���ی ها و مطالعات انجام ش���ده در متون دینی و 

پیشینه تحقیقاتی، مراحل مختلف برنامه را تنظیم نمودند.

گام چهارم: ارزیابی برنامه آموزشی توسط متخصصان و تعیین روایی برنامه  .2-4

به منظ���ور اح���راز روایی محتوای1 برنامه آم���وزش مهارت های ارتبا ���ی و تعامالت عا فی در 

که با هدف بررسی تناسب  بس���تر ارزش های دینی، نسخه ای از برنامه به همراه چک لیستی 

که از نزدیک  نظری و مصداق های رفتاری تهیه ش���ده بود، در اختی���ار ده نفر از متخصصانی 

1. Content validity 
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با مس���ایل مربوط به آموزش و مش���اوره خانواده در ارتباط اند، قرار داده شد تا میزان تناسب 

هر یک از جلسات برنامه آموزشی را در مقیاس اندازه گیری  یف لیکرت مشخص نمایند. از 

این افراد خواس���ته شد تا محتوای هر یک از جلسات برنامه آموزشی را ارزیابی و درجه بندی 

کارشناسان، جمع و میانگین آن محاسبه شد. نمایند. نتایج ارزیابی 

که جدول ش���ماره ۲ نش���ان می دهد، میانگین نمره تناس���ب محتوای جلسات  همان  ور 

ب���ا هدف ها از نظر متخصصان بی���ن ۴/۲ تا ۴/7 )با میانگی���ن ۴/۴۸( در دامنه پنج نمره ای 

کمترین مناسبت و جلسه سوم  اس���ت. بنابراین می توان از نظر متخصصان، جلسه هفتم را 

کل بسته  و پنجم را مناسب ترین جلسات دانست. از سوی دیگر، میانگین نمرات داوران به 

نیز از ۳/۸7 تا 5 )با میانگین ۴/۴۸( است. ازاین رو، می توان روایی محتوایی بسته آموزشی 

را در حد مناسب توصیف نمود.

جدول شماره 2. درجه  بندی متخصصان از جلسات آموزشی

جلسات آموزشی
داوران

میانگین داوران ۸ 7 6 5 ۴ ۳ ۲ 1

۴/6۲ 5 ۴ 5 ۴ 5 5 ۴ 5 داور اول

۴/50 5 ۴ ۴ 5 ۴ 5 5 ۴ داور دوم

5 5 5 5 5 5 5 5 5 داور سوم

۳/۸7 ۴ ۳ ۳ ۴ 5 5 ۴ ۳ داور چهارم

۴/۳7 ۴ ۴ 5 5 ۴ ۴ 5 ۴ داور پنجم

۴/۲5 5 ۴ ۴ ۴ 5 5 ۴ ۳ داور ششم

۴/۳7 ۴ 5 ۴ 5 ۴ ۴ ۴ 5 داور هفتم

5 5 5 5 5 5 5 5 5 داور هشتم

۴/1۲ ۴ ۳ 5 5 ۴ ۴ ۴ ۴ داور نهم

۴/75 5 5 ۴ 5 ۴ 5 5 5 داور دهم

۴/6 ۴/۲ ۴/۴ ۴/7 ۴/5 ۴/7 ۴/5 ۴/۳ میانگین جلسه
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که آیا برنامه آموزشی تهیه شده در ارتباط  افزون بر روش فوق، برای پاس���خ به این پرس���ش 

با هدف  پژوهش، از روایی الزم برخوردار اس���ت، از تکنیک روایی س���ازه1 معطوف به اندازه اثر 

نیز اس���تفاده شد. هرچه اندازه اثر مربوط به اثربخش���ی برنامه آموزشی مهارت های ارتبا ی و 

تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت بیش���تر باشد، نشان دهنده 

روایی بیشتر برنامه آموزشی مورد نظر است. الزم به توضیح است اثربخشی این برنامه آموزشی 

بر رضامندی زناشویی زوجین در پژوهشی توسط جوادی و همکاران )1۳9۴( بررسی شد که بعد 

از اجرای مداخله و تحلیل داده ها، اندازه اثر 0/75 به دست آمده است و این یافته بدین معنا 

که بسته مداخالتی  راحی شده از روایی سازه مناسبی برخوردار است. است 

گام پنجم: بازنگری و نهایی سازی برنامه آموزشی  .2-5

در مرحله پنجم، محتوای جلس���ات آموزش���ی در هر جلس���ه با توجه به نظر متخصصان مورد 

گرفت و برنامه نهایی تدوین شد. برنامه آموزش مهارت های ارتبا ی و تعامالت  بازبینی قرار 

که محتوای آن، در  عا فی در بستر ارزش های دینی در هشت جلسه دو ساعته تنظیم شد 

جدول شماره ۳ نشان داده شده است:

جدول ش���ماره 3: محتوای جلس���ات آموزش برنام���ه مهارت های ارتباطی و تعام���الت عاطفی با 

رویکردآموزه های دینی

محتوا جلسه

از منظر دینی، تفاوت های  ازدواج  بر قوانین، آموزش اهداف  برنامه و اهداف آن، توافق  معارفه، معرفی 
گاهی زوجین از خودشان،  روانشناختی زنان و مردان، افزایش شناخت نسبت به خود و همسر )افزایش آ
و  مؤثرتر  ارتباط  برقراری  برای  خود  به  مربوط  ا العات  از  استفاده  مسایل،  و  موقعیت ها  بهتر  درک 

مناسب تر(.

اول

گوش دادن، جاذبه ها و دافعه های ارتبا ی  کردن، مهارت  آموزش مهارت های ارتبا ی: مهارت صحبت 
کلمات و عبارات پسندیده، پرهیز  گوینده و شنونده، استفاده از  همسران، معاشرت به معروف در دو ُبعد 

کنایه، عیب جویی و... . گفتگوی مجادله آمیز، توهین، تحقیر،  کالمی نامناسب مثل  از روابط 
دوم

کالمی در چهره و بدن، هماهنگی  آموزش حاالت و روابط غیرکالمی در ارتباط، آشنایی با انواع حاالت غیر 
کالمی، تماس چشمی و  گفتار همسران، استفاده مناسب از روابط غیر  کالمی و محتوای  بین حاالت غیر 

نگاه های عا فی و جنسی زن و شوهر به هم، اجتناب از حاالت متکبرانه و داشتن تواضع به هم.
سوم

1. Construct validity
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دلبستگی،  و  انس  مثبت،  عا فی  نیازهای  تأمین  حسن  روش های  تقویت  عا فی،  تعامالت  آموزش 
محبت و همدلی )الف. فهم بهتر نیازها و خواست های روانی- هیجانی یکدیگر، ب. برانگیختن رفتارهای 
خودجوش، صادقانه، مرتبط و صمیمانه تر در دیگری(، مثبت نگری و حسن ظّن، بهبودبخشی صمیمیت، 

تقویت مهارت های خویشتن داری و صبوری در برابر هیجانات منفی مانند خشم.

چهارم

و  روایات  و  آیات  دیدگاه  از  همسران  جنسی  روابط  اهمیت  بیان  همسران،  جنسی  روابط  ارتقای 
و  روان شناختی  عوامل  جسمانی،  )عوامل  جنسی  مطلوب  رابطه  بازدارنده  عوامل  نظریه پردازان، 

اجتماعی- فرهنگی(، آموزش اسطوره های جنسی غلط، آموزش نکات بهبود ارتباط جنسی.
پنجم

در  مشورت  مهم  اصل  مسأله،  روش حل  و  کره  مذا فنون  مشکالت،  و حل  تصمیم گیری  شیوه  آموزش 
خانواده، حل تعارض های عا فی. ششم

تقویت باورهای دینی و بینش دهی به نقش آنها در روابط انسانی و زناشویی مثل ایمان، توکل و رضایت، 
گرفتن از انبیا و ائمه ا هار؟مهع؟، انجام فرایض و عبادات، تقویت ارزش های اخالقی در دو بعد صفات  الگو 
و رفتارهای متمرکز بر خود، مثل تمرکز بر اصالح خود و رعایت انصاف و عدالت و صفات و رفتارهای متمرکز 

گذشت و بخشایش. بر همسر مثل حسن خلق، صبر، رفق و مدارا، 

هفتم

کارهای خانه با  مدیریت خانواده و روش فرزندپروری: آموزش مفهوم مرزها، منظومه خانوادگی، انجام 
توافق و برنامه ریزی، آموزش قرارداد رفتاری، نظم بخشی و برنامه ریزی، هماهنگی زوجین در امور مالی 
آموزش  زوجین،  خانواده های  با  ارتباط  و  رحم  صله  تفریح،  و  فراغت  اوقات  اقتصادی،  فعالیت های  و 
روش های تربیتی مناسب برای فرزندان، هماهنگی همسران در تربیت فرزندان و توجه به رشد و بالندگی 

آنان.آموزش روش

هشتم

گام ششم: بررسی اثربخش برنامه تدوین شده   .2-6

کوواریانس مرتبط با تأثیر برنامه آموزش���ی بر متغیر رضامندی  در جدول ش���ماره ۴ تحلیل 

زوجیت نش���ان داده شده اس���ت. در این راستا پس از حذف اثرات پیش آزمون، تأثیر آموزش 

مهارت های ارتبا ی و تعام���الت عا فی با رویکرد آموزهای دینی در مرحله پس آزمون مورد 

گرفته است. مطالعه قرار 

کوواریانس مرتبط با تأثیر برنامه آموزشی بر رضامندی زوجیت جدول شماره 4. تحلیل 

SSdfMSFsigEtaمنبع تغییرات

1۲۳56/۲611۲۳56/۲6۲۲1/۲50/0010/۸7پیش آزمون

56۸1/65156۸1/65101/7۳0/0010/75گروه

___1۸۴۲/95۳۳55/۸۴خطا

که در سطح آماری  کوواریانس میزان F = 101/7۳ شد  پس از حذف اثر پیش آزمون و تحلیل 

که آموزش مهارت های ارتبا ی  گفت  p>0/001، از نظر آماری معنادار است. بنابراین می توان 

و تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی سبب افزایش رضامندی زوجیت افراد می شود.
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3. بحث و نتیجه گیری

ه���دف از این تحقیق، تهیه و تدوین برنامه آم���وزش مهارت های ارتبا ی و تعامالت عا فی 

که  کیفی پژوهش نش���ان داد  در بس���تر ارزش های دینی بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

کریم و احادیث ائمه معصومین؟مهع؟ مطرح شده،  آنچه درباره ارتباط همسران در آیات قرآن 

ب���رای ایجاد آرامش، اعتماد و ا مینان، محبت، احترام، توجه به نیازهای یکدیگر و برآورده 

کلمات و  نمودن آنها، افزایش ش���ناخت از خود و همس���ر، معاش���رت به معروف و اس���تفاده از 

کالمی، اهمیت دادن به تعامالت عا فی و  عبارات پس���ندیده، توجه به حاالت و روابط غیر 

کدامنی  روابط جنسی همسران، حل تعارض های عا فی، ایمان، صبر، عفو و بخشایش، پا

ک���ه ارتباط  و پرهی���ز از بدگمان���ی اس���ت. ای���ن آموزه ها همچنین ب���رای حذف موانعی اس���ت 

زناش���ویی را خدش���ه دار می نمای���د. آموزه های دینی بیانگ���ر اهمیت حفظ و پای���داری روابط 

همسران است، به  وری که در آیات متعدد و احادیث بسیار، به این مهم پرداخته شده و در 

مورد خصوصی ترین و جزیی ترین روابط همسران نیز برای ایجاد آرامش و استحکام خانواده 

رهنمودهایی ارایه شده است.

کید  که دو نهاد مذهب و خانواده بر ارزش های مشابهی تأ پژوهشگران نیز معتقدند از آنجا 

می کنن���د، بنابراین رابطه نزدیکی بین آن دو پیش بینی می ش���ود. این جهت گیری، منجر به 

که مذهب و آموزه های دینی می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام  این نگرش شده 

بخشد )مصلحی.، و احمدی، 1۳9۲(. دین بهترین عامل ثبات و پایداری در ازدواج و زندگی زناشویی 

است؛ زیرا عمل به باورهای دینی، موجب افزایش مشارکت کالمی، افزایش میزان شادکامی، 

کالم���ی و تعارض ه���ا و اختالفات زناش���ویی ش���ده، در نهایت  کاهش چش���مگیر پرخاش���گری 

گویی، جان بزرگی.، و مهدویان، 1٣٩0(.  س���بب فزونی رضامندی زناش���ویی می ش���ود )کیم1، ٢00۴، به نقل از ثنا

المب���رت و دوالهی���ت۲ )۲006( نیز در پژوهش خود به نتایج مش���ابهی دس���ت یافتند. آنها بیان 

کم���ک می کند. مذهب،  که نگرش مذهبی همس���ران، به حل مس���أله و حل تعارض  کردن���د 

عامل محافظت کننده در ازدواج است؛ به گونه ای که ارتباط مثبت با رضایتمندی زناشویی و 

1. Kim

2. Lambert & Dollahite
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استحکام و ثبات زندگی خانوادگی دارد )براملت.، و موشر1، ۲00۲؛ فولر.، فراست.، و بور۲، ۲015(.

در دهه های اخیر، افزایش ناسازگاری در زندگی همسران، موجب شکل گیری و پیکربندی 

حجم وسیعی از مطالعات درباره چگونگی ارتباط و تعامل زوج ها شده و چندین دهه است 

ک���ه چگونگی ارتباط، از پرش���مارترین عوامل پیش بینی کننده مش���کالت زندگی زناش���ویی و 

که  که در پژوهش های متعددی اش���اره ش���ده اس���ت  نیز ناش���ادمانی زوج ها اس���ت، تا جایی 

گاتمن.، و نوتاریوس۴،  کیفیت و پایداری ازدواج )کریستنسن۳ .،و همکاران، ٢006؛  چگونگی ارتباط زوج ها، با 

٢00٢( و نیز سالمت جسمانی و روانی آنها رابطه ای مستقیم دارد )صادقی.، مظاهری.، و موتابی،1٣٩٢(. 

کارایی خانواده میان زوج های راضی از زندگی زناشویی و زوج های ناراضی  ارزیابی و مقایسه 

که ناآش���نایی هر یک از زوجین با مهارت برقراری ارتباط  و در حال  الق نیز نش���ان می دهد 

مؤثر، ابراز عوا ف، حل مس���أله و پذیرش نقش های خانوادگی در س���وق دادن آنها به  الق 

نقش چشمگیری دارد )بهاری، 1۳۸0(.

از س���وی دیگر، بر اساس نتایج بررسی ها، آموزش مهارت های ارتبا ی و تعامالت عا فی، 

تأثیر مثبتی بر ایجاد انس و دلبستگی، سازگاری و رضایت زناشویی همسران دارد. سلیمی و 

همکاران )۲015( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی خانوادگی و مهارت های 

ارتبا ی، پیش بینی کننده خوبی برای رضایت زناش���ویی اس���ت. همبستگی بین زوجین نیز 

می تواند س���ازگاری زناش���ویی آنها را افزایش دهد. همبس���تگی باال در خان���واده، به این معنا 

ک���ه تعهد، همدل���ی و پیوند عا فی بین اعضای خانواده، باال اس���ت و آنها نس���بت به  اس���ت 

ارزش ها و عالیق یکدیگر حساس و مراقب اند. 

کارآمدی ارتباط همسران با یکدیگر  امروزه بخش زیادی از مشکالت خانواده ها، به دلیل نا

است. زوجین با آموزش مهارت های ارتبا ی و تعامالت عا فی در این برنامه، به روش های 

کنند  کاربرد آنها می توانند احس���اس نش���اط و رضایت بیشتری  که با  تازه و مؤثری می رس���ند 

که به ارضای نیازهای خودش���ان می رس���ند، دیگری را هم از برآورده ش���دن  و در عی���ن ح���ال 

کم���ک می کند تا دالیل  نیازهای���ش مح���روم نکنند. آموزش مهارت ه���ای ارتبا ی به زوجین 
1. Bramlett & Mosher

2. Fuller, Frost & Burr 

3. Christensen

4. Gottman & Notarious
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کرده، از شیوه های سازنده تری برای برخورد با  زیربنایی تعارضات مخرب خود را شناس���ایی 

کنند. در واقع آموزش مهارت های ارتبا ی ب���ه آنان می آموزد تا پیام های خود  آن اس���تفاده 

کنند. یادگیری این مهارت ه���ا، منجر به مبادله  کارآمدت���ر منتقل  را ب���ا دقت بیش���تر، مؤثرتر و 

کاهش رفتارهای منفی می ش���ود. افزای���ش تبادالت رفتاری  رفتاره���ای مثبت و خوش���ایند و 

کرده، باعث ایجاد احس���اس مثبت نس���بت به  مثب���ت نیز نیازهای عا فی همس���ران را ارضا 

دیگری می شود.

گاهی از مهارت های ارتبا ی و تعامالت عا فی  گفت ناآ ب���ا توجه به این مطالب، می توان 

و به کارنبس���تن آنها در زندگی مشترک، ممکن است منجر به ایجاد مشاجره، تنش و اختالف 

گردد. اس���ترس ناش���ی از این تنش نیز به نوبه خود، عوارض جس���مانی و روانی بسیاری را به 

همراه دارد و سالمت روان همسران را به خطر می اندازد. )فالکونیر1.، و همکاران، ۲015( تأثیر اضطراب 

کردند. نتایج  کشور سوییس را بررسی  ناشی از بحث ها و مشاجره های روزانه بین 110 زوج در 

کاهش بهزیس���تی جس���مانی و روانی  که این اضطراب، به  ور مس���تقیم منجر به  نش���ان داد 

کاهش رضایت ارتبا ی از  ریق  )افزایش نش���انه های اضطراب( و به  ور غیر مستقیم سبب 

افزایش استرس درونی ناشی از مشکالت ارتبا ی می شود.

گرفته شده از متون دینی، به دلیل انطباق با فطرت  به یقین، آموزش های روان ش���ناختی 

و امی���ال  بیعی، بهتر از س���ایر آموزش ها خواهد توانس���ت تنش در بین همس���ران را زدوده، 

آرام���ش را به آنها بازگرداند. دین اس���الم آموزه ه���ای فراوانی در ح���وزه مهارت های ارتبا ی و 

که یا نادیده انگاشته  تعامالت عا فی و رضایت همسران از زندگی زناشویی دارد؛ آموزه هایی 

ک و اجرا نشده اند. بر اساس بررسی و تحلیل متون دینی می توان  شده اند و یا به درستی ادرا

که برای محبت و خدمت به همس���ر و رفع نیازهای او انجام ش���ود،  گفتار و رفتاری  گف���ت ه���ر 

دارای اجر و ثواب بس���یار اس���ت و موجب نزدیکی و تقرب به پروردگار متعال می ش���ود. وقتی 

هدف، جلب رضایت خداوند و تقرب به درگاه اوس���ت، در نتیجه تمام س���عی و تالش خود را 

که در این مسیر قدم برمی دارند،  می کند تا به این مقصد متعالی برس���د. همس���ران باایمانی 

گاهی و تالش در این زمینه دارد. بنابراین  کسب آ که رسیدن به این مقام، نیاز به  می دانند 

1. Falconier
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که این مسیر را به خوبی  ی نموده اند و  کسانی است  بهترین روش، یادگیری و الگوگیری از 

کرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟مهع؟ می باشند. همانا نمونه عالی این انسان ها، حضرت رسول ا

کردن جای���گاه بااهمیتی  در نهای���ت ب���ا توجه به اهمی���ت موضوع رضایت زناش���ویی و مطرح 

کس���ب آرامش و تکامل معنوی و نیز در س���المت روانی و جسمانی  که خش���نودی همس���ران در 

آنه���ا دارد، برنامه آموزش مهارت های ارتبا ���ی و تعامالت عا فی با رویکرد آموزه های دینی، با 

که به بهبود روابط  بهره گیری از متون علمی و دینی، ) بق جدول ش���ماره ۲( تهیه ش���ده است 

کاربردی در  کرد. این برنام���ه به صورت  زوجی���ن و افزایش رضایت زناش���ویی آنان کمک خواهد 

گرفتن هویت دینی و مذهبی  که با در نظر  اختیار مش���اوران و متخصصان خانواده قرار می گیرد 

کش���ور ایران، می ت���وان از مجموعه ای از آموزه های دین���ی را در جایگاه روش درمانی برای  مردم 

حل مشکالت و افزایش رضایت زناشویی و سازگاری زوجین، یا در جایگاه روشی پیشگیرانه در 

برنامه های آموزش پیش از ازدواج و برای جلوگیری از ایجاد اختالف میان زوج ها استفاده نمود.
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