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 The purpose of the present study was to determine the effectiveness of the 

family resilience model based on Quranic teachings on marital satisfaction and 

intimacy between couples. A quasi-experimental design with pre-test, post-test 

and a two months follow-up with a control group was used. The statistical 

population included 100 couples referring to Negaheno counselling center in 

Tehran, Iran. Through purposeful sampling method, 30 participants who met 

the inclusion criteria were selected and randomly assigned to two groups of 

experimental and control, n1=n2=15. Research tools were Broucke & et al’s 

intimacy (1995), Olson’s marital satisfaction questionnaire (1989) and Chami’s 

family resilience model based on Quranic teachings (2008) , which were 

administered to the experimental group during ten 90- minute weekly sessions 

and the data were analyzed using mixed model repeated measures analysis of 

variance. Findings showed that the family resilience model based on Quranic 

teachings had a significant effect on marital satisfaction and intimacy between 

couples and their subscales (P<0.001), and this effect remained stable at the 

follow- up stage. Since the family resilience model based on Quranic teachings 

likely leads to increasing the ability of couples in experiencing positive and 

pleasant dimensions of marital life and expressing it in marital relationships, it 

affects marital satisfaction and intimacy between couples. Hence, it can be 

used as a low-cost and effective counseling method to improving marital 

relationships. 
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 شهره شیرودی
  ایران تهران، شما ، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکترای مشاوره،

 
 چکیده

 های آموزه بر مبتنی خانواده آوری تاب الگویپژوهش تعیین اثربخشی هدف 
آزمایشی  شبه . روش پژوهش ودزوجین ب صمیمیت و زناشویی رضایت در آنیقر

 933آماری   جامعه و ماهه 2پیگیری  ،آزمون پس ،آزمون پیش گواه،با گروه 
نفر به روش  03بود.  به مرکز مشاوره نگاه نو در تهران کننده مراجعهزوج 
جایگزین  گواهنفره آزمایش و  95 های و در گروههدفمند انتخاب گیری  نمونه
زوجین بروک و  صمیمیت های پرسشنامه ابزارهای پژوهش شدند.

ن ا اولسون و همکاران  رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه، و 9115همکارا
چمی  قرآنی های آموزه بر مبتنی خانواده آوری تاب الگوی و برنامه ،9191ا
وه آزمایش برای گرای  دقیقه 13هفتگی جلسه 93 درمداخالت  ، بودند.9011ا

گیری مکرر تحلیل  با اندازه مختلط تحلیل واریانس با استفاده ازها  و دادهاجرا 
 بر قرآنی های آموزه بر مبتنی خانواده آوری تاب الگویکه . نتایج نشان داد شد

داشته  ریتأث ها آنهای  زوجین و خرده مقیاس صمیمیت و زناشویی رضایت
برنامه یی که ازآنجاپایدار بود.  یریدر مرحله پیگ ریتأث این و، >339/3Pا

منجر به افزایش توانایی  احتماالً قرآنی های آموزه بر مبتنی خانوادگی آوری تاب
در  ها آنو ابراز  خوشایند زندگی زناشوییمثبت و  یها جنبه زوجین در تجربه
گذارد.  می ریتأث زوجین صمیمیت و زناشویی رضایتبر  شود یمروابط زناشویی 

و کارآمد است، برای بهبود  نهیهز کمای که  توان از این روش مشاوره ن میبنابرای
 روابط زناشویی استفاده کرد.

  زناشویی، صمیمیت قرآنی، رضایت های آموزه آوری، تاب :ها کلیدواژه
 99/9/9011 تاریخ دریافت:
 99/0/9011 تاریخ پذیرش:

 mz_bahramabadi@yahoo.com   نویسنده مسئو :*
 

 مقدمه
اجتماعی برای  نهادترین  اساسی ترین و تشکیل خانواده مهم ازدواج و
امری بهنجار  عنوان بهو  ستی زیستی و عاطفی انسان انیازها ارضاء

ی او  اجوانی، انجام سال بزرگو شخصی تعریف شده که در دوره 
ایجاد چرخه زندگی  منشأج ازدوا 9از نظر وارینگ. ،9ا شود

_________________________________ 
1. Waring, E.M 

یک  تر از چیزی بیشتر و مقاوم زناشویی،. رابطه 2خانواده است ا
، استعدادها ها، توانایی با نفر دورابطه معمولی ساده و دوستانه بین 

در این رابطه  باشد. گوناگون میباورهای  اعتقادات و، نیازها
فتن که در صدد کلیت یا هدفمند وجود دارد شخصیت دو زناشویی

یی بهنجار، فرآیند زناشو،. در یک رابطه 0هستند ا شدن یکو ی
 لهیوس به تحو  روانی زن و شوهر و چرخه تحو  خانواده

، و هنجارهای اجتماعی یابد تعامالت سازنده همسران گسترش می
 ،. 4بخشد ا به آن عمومیت می
ها به فرآیندی است که در طو  زندگی زوج 2رضایت زناشویی

، ها ادراکها، شناخت و آن انطباق سلیقه د و الزمهآیوجود می
های گیری الگو های شخصیتی، ایجاد قواعد رفتاری و شکلویژگی
نقشی  واسطه به،. این سازه پیچیده و چندبعدی 5ای است امراوده

که در تحکیم روابط زوجین و نیز تعامل با اعضای خانواده دارد 
،. در ایران یکی از 6ای مختلف مورد توجه است ها فرهنگدر 

ی متقابل زن و شوهر از مند تیرضاتعاریف این سازه، تحت عنوان 
جنسی یکدیگر و برخورداری از بیشترین  -های روانی جاذبه

،. از 7احساس آرامش و امنیت روانی در زندگی مشترک است ا
طرفی دیگر نیاز به عشق، صمیمیت و ایجاد رابطه صمیمانه با 

روانی از جمله دالیل اصلی برای  -های عاطفیهمسر و ارضاء نیاز
متغیرهای مرتبط  نیتر متداو ،. صمیمیت یکی از 9ازدواج هستند ا

،. این سازه چندبعدی شامل فرآیندی 1با روابط زناشویی است ا
و با توانایی همسران برای  دهد یماست که در طو  زمان رخ 

و با سهیم ارتباط و حل تعارضات، احساس نزدیکی به همسر خود 
،. نتایج پاتریک و 93شود ا یکدیگر تعریف می تجاربشدن در 
که صمیمیت با سازگاری زناشویی رابطه دارد، از سوی همکاران 

های دارای رضایت زناشویی باالتر نیرز گررایش بره  دیگر، زوج
ها در محیط  ،. نوع تعامالت زوج99صمیمیت بیشتری دارند ا

خوشبختی رابطه مستقیم دارد.  زندگی با احساس بدبختی و یا
هایی که روابط عاطفی عمیق، منطقی، دوستانه و صمیمی را  زوج

کنند، افرادی موفق، با اعتماد به نفس باال، مثبت اندیش،  تجربه می
،. رسولی در پژوهشی بر 92شاد و با احساس خوشبختی هستند ا

ها کارکرد خانواده را  روی زنان دریافت که صمیمیت زوج
ی یک خانواده ناکارآمد کاهش ها یژگ. از ویکنند ی مینیب شپی

خشنودی، رضایت و ،. 90ا باشد ها می چشمگیر صمیمیت در زوج
 رابطهخوشبختی نیاز به تالش زوجین دارد رضایت فردی از 

منزله رضایت وی از خانواده محسوب گردیده و  زناشویی به
ضایت و ر. رضایت از زندگی است بخشی ازرضایت از خانواده 

مفاهیم برای تعیین و نشان  نیتر سازگاری زناشویی یکی از گسترده
در بسیاری از  ،.94ا دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه است

منبع اولیه حمایت و عاطفه  منزله بهها به  روابط زناشویی فرهنگ
رود تا یک رابطه شود و از همسران انتظار مینگریسته می

با صداقت، عالقه، عاطفه و صمیمیت شکل دهند  انحصاری همراه
 ،.   95ا

_________________________________ 
2. marital satisfaction 
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ی، فرهنگی، مذهبی، شناخت روانعوامل متعددی اجتماعی، اقتصادی، 
از جمله  مؤثرگیری روابط  های قانونی و آموزشی در شکل پایه

،. ازدواج، ایمان، تعهد، 97و  96رضایت زناشویی نقش دارند ا
شترک از جمله موضوعات مذهب، شادکامی و پایبندی به روابط م

ی گوناگون به ها پژوهشهای اخیر در  مهمی هستند که در سا 
. فداکارتبار در پژوهشی دریافت که روابط اند شدهچالش کشیده 

های عاطفی قبل از ازدواج، شیوه ازدواج مدرن و سنتی، الگو
ها، نحوه حل تعارضات زناشویی و ها، شخصیت زوجارتباطی زوج
ها  از عوامل شناخته شده در این زمینه  زوجآوری  سطح تاب
ها بر پایه دیدگاه شناختی؛ الگوهای شناختی، ادراک زوجهستند. 

شناختی، بخش زیادی از میزان رضایت  اسنادنسبت به یکدیگر و 
از طرفی دیگر رضایت زناشویی ،. 99کنند ازناشویی را تعیین می

عات نشان دادند که ها دارد. نتایج مطالنیاز به تالش مستمر زوج
رضایت زناشویی تحت تأثیر جنسیت، میزان درآمد و تحصیالت، 

ها است و  حضور فرزندان، طو  مدت ازدواج و سطح معنویت زوج
ی مهم کیفیت زناشویی هستند و ها کننده نییتع عنوان بهاین متغیرها 

در مقابل سن ازدواج، نوع و پایگاه شغلی و تعداد فرزندان ارتباط 
ا کیفیت زناشویی  در طو  چرخه زندگی  خانوادگی دارند کمی ب

اغلب افرادی که گوددارد، مارشا ، السون و دنیس به اعتقاد ،. 91ا
 تیکنند، در آغاز زندگی دارای سطح باالیی از رضا ازدواج می

 با گذشت زمان در که زناشویی هستند، اما عالوه بر افت تدریجی
او   یها ها و ماه در همان هفته، دهد یزناشویی رخ م یمند تیرضا

 تواند یکه اگر حل نشود م دهد یازدواج نیز مشکالت جدی رخ م
نتایج پژوهش  .،23ا رضایت و ثبات رابطه زناشویی را تهدید کند
ی زناشویی و زدگ د عمادی، میرهاشمی و شریفی  نشان داد که بین 

نتایج  ،.29دانشجو همبستگی وجود دارد ا متأهلی در زنان آور تاب
ی و آور تابنشان داد که بین سطح  پور و برزگر پژوهش شکاری

رابطه مثبت وجود دارد و همسرداری  ها زوجرضایت زناشویی 
اسالمی در رضایت زناشویی نقش معناداری دارد. همچنین نتایج این 

ی قرآنی درباره ها آموزشبا  توان یمپژوهش پیشنهاد کرد که 
،. افزون بر 22را افزایش داد ا ها جزوهمسرداری، رضایت زناشویی 

این نعمتی، ایمان زاده، فروهی، مهدوی و افشین در پژوهشی پیشنهاد 
ی از ا مشاورهی ها برنامهی و شناخت روانی ها مداخلهکردند که 

تواند  ی و توکل به خدا میآور تابراهبردهای مقابله مذهبی،  لیقب
بر روی زنان و مردان ،. نتایج پژوهشی 20ها مفید باشد ا برای زوج

ی مذهبی و معنوی در ها تیفعالهم نشان داد که صمیمیت و  متأهل
بینی سازگاری زناشویی نقش دارند و افراد دارای تجربه معنوی  پیش

باال که روابط صمیمانه باالیی در زندگی زناشویی دارند، انسجام و 
در همین راستا  ،.24سازگاری خانوادگی باالتری هم دارند ا

حمودزاده، حسینیان، احمدی و فاتحی زاده در پژوهش بر روی م
 ریتأثی قرآنی بر صمیمیت زوجین ها آموزهدریافتند که  ها زوج

 ،. 25دارد ا
گرررا در  مثبت یشناسرر روان کررردیرو ررریاخ یها در سررا 
. اسررت داکردهیپ یا ررژهیو ررتیاهم خانواده یشناسرر حوزه روان

های  یو توانمنررد هااسررتعداد یگرررا رو بتثم یشناسرر در روان
. شررود یم رردیتأکها  یناهنجررار ها و ی آسیبجا بهافراد  موجود

هایی برای رسیدن  عنوان چالش به در این رویکرد مشکالت زندگی
آوری و  تاب ،.26ا شود به موفقیت و سازگاری قلمداد می

جمله  نوی ازهای مع راهبردهای مقابله مذهبی به همراه ویژگی
های زندگی هستند  ی مطلوب افراد برای مقابله با چالشها تظرفی

اخیر بیشتر  های شناسی مثبت هستند و در سا  که برگرفته از روان
آوری، توانایی بهبود و بازگشت به  ،. تاب27مورد توجه هستند ا

گرفته است  حالت اولیه در مواجه با شرایط ناگوار زندگی مورد
ی فردی و فرآیندی است ها یژگای از وی ازه مجموعه،. این س29ا

که در شرایط نامساعد زندگی به سازگاری موفق افراد کمک 
آوری را توانایی انطباق  ،. باکنر، مزاکاپا و بردسلی تاب21کند ا می

. افراد داند ها می ها و تهدیدات و غلبه بر آن دادن خود با چالش
مشترک مجهز هستند که  های ای از ویژگی آور به مجموعه تاب
های زندگی  ها و فراز و نشیب ها را برای غلبه بر دگرگونی آن

آوری را سازگاری  ،. زایوترا و همکاران تاب03کند ا آماده می
. افراد تاب آور، احساس ناامیدی و داند موفق با شرایط ناگوار می

تنهایی کمتری دارند و در برابر مشکالت تحمل خوبی از خود 
ی افراد تاب آور است. ها یژگی یکی از وینبی خوش. دهند ینشان م

این افراد باوجود قرار گرفتن در شرایط پرخطر و دشوار، از نظر  
و با مشکالت زندگی به دید مثبت همراه  نندیب روانی آسیب نمی

ها را در  . این دید مثبت میزان تحمل آنکنند ی نگاه مینبی با خوش
،. افراد تاب آور برای آینده 09ا هدد برابر مشکالت افزایش می

خود هدف و برنامه دارند، زندگی برایشان معنادار است و به دلیل 
ی و باورهای مثبت در آنان، پس از شکست نبی میزان باالی خوش

اگرچه رخدادهای  .ندیافزا و بر تالش می شوند دلسرد نمی
ویی زای زندگی از قبیل کار و نوع شغل زندگی رضایت زناش استرس

شواهدی وجود دارد که  حا  ن، ولی باایدهند قرار می ررا تحت تأثی
با ،. 02ا شود های افراد منجر به حفظ رضایت زناشویی می مقابله
کمک  ها زوجکه به آوری یک ویژگی است  تاب اینکه به توجه
در  خودمختاری و صمیمیت عقالنی، کارکردهای بین کند تا می

نقش  همسران بین روابط در کند، ربرقرا زناشویی تعاد  روابط
با  لذا ،.5ا  گذارد می ریتأث مندی زناشویی رضایت بر و دارد مهمی

، و انجام 00در ایران اهزار مورد طالق  976  آمارتوجه به 
ی قرآنی در روابط ها آموزهی محدود در مورد نقش ها پژوهش

زناشویی و نگرانی در مورد عوارض مشکالت زناشویی و بروز 
، انجام پژوهش حاضر ضرورت 04ضالت فردی و خانوادگی امع

 الگوی اثربخشی پژوهش حاضر با هدف تعیین رو نیازادارد. 
 و زناشویی رضایت در قرآنی های آموزه بر مبتنی خانواده آوری تاب

آزمایشی و  روش پژوهش حاضر نیمه انجام شد.زوجین  صمیمیت
ک دوره پیگیری دو با گروه گواه و ی آزمون پس -آزمون شیپطرح 

به مرکز  کننده مراجعههای  زوج  جامعه آماری کلیه ماهه بود.
گیری با استفاده از روش نمونهتهران بودند. مشاوره نگاه نو 

ی ها پرسشنامه درکنندگان  شرکت نمرات اساس هدفمند و بر
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تر  نمرات پایین که نفر 03ها،  رضایت زناشویی و صمیمیت زوج
و  های ورود به پژوهش بودند، انتخاب کداشتند و دارای مال

 کنتر  و آزمایش نفره 95و مساوی در دو گروه  تصادفی طور به
 شدند.  جایگزین

های ورود به پژوهش: داشتن سالمت روانی و جسمانی  مالک
درمانگر بهنجار. این معیار در مصاحبه اولیه با زوجین کنتر  شد. 

ن و شوهر باید با هم زدر جلسه او  این مورد را بررسی کرد، 
کسب نمره باال در ی در جلسات شرکت کنند، درمان زوج صورت به

توانایی حضور ها،  رضایت زناشویی و صمیمیت زوجهای  پرسشنامه
 .تمایل به انجام تکالیف جلسات کامل در جلسات و 

خدمات مشاوره و  هرگونهمعیارهای خروج از پژوهش: دریافت  
غیبت موزشی قبل از شرکت در پژوهش، آ -درمانی یا روانی روان

های الگوی  در دو جلسه متوالی، عدم تمایل به انجام تمرین
 آوری.  تاب
 

  ابزارهای پژوهش
ندریاکن و  صمیمیت پرسشنامه زوجین بروک، وا

 ساخته 9بروک، واندریاکن و ورتمن توسط پرسشنامه این :ورتمن
توافق با ، ؤا س 94صمیمیت با  بعد 5 وسؤا   56 ،. دارای05شد ا
و  سؤا  9، عالقه و محبت با سؤا  92، صادق بودن با سؤا  92

ی گذار نمره .سنجد می ازدواج دررا  سؤا  93پایبندی به تعهدات با 
 خیلی صورت بهاز صفر تا چهار بر اساس طیف لیکرت و  سؤاالت

شود. در پژوهش  انجام می کم و خیلی متوسط، کم زیاد، زیاد،
، 96/3ضریب پایایی برای ابعاد صمیمیت  رتمنووندن بروک و ب

و پایبندی  92/3، عالقه و محبت 90/3، صادق بودن 96/3توافق 
در ایران عرفانی اکبری  .،05ا آمد به دست 72/3به تعهدات 

ضریب پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
، عالقه و 97/3، صادق بودن 17/3، توافق 96/3صمیمیت برای بعد 
،. در 06گزارش کردند ا 97/3و پایبندی به تعهدات  93/3محبت 

به  95/3پژوهش حاضر ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 
 آمد. دست

 توسط پرسشنامهاین پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه: 
 47شد. دارای  ساخته ،9191ا ،07دراکمن ا و  فورنیراولسون، 

موضوعات شخصی، ارتباط، حل تعارض، خرده مقیاس  1و  سؤا 
مدیریت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، دوستان و 

ی بر حسب طیف لیکرت گذار نمرهاست.  گیری مذهبی جهت
. شود یممخالفم انجام  کامالًموافقم تا  کامالً صورت بهی ا درجه پنج

ناشویی رضایت ز 63-49رضایت کم، نمره  49نمره کمتر از 
دهد.  رضایت زناشویی باال را نشان می 63متوسط و نمره باالتر از 

ضریب پایایی برای خرده ، 07در پژوهش اولسون و همکاران ا
، حل تعارض 99/3، ارتباط 13/3های موضوعات شخصی  مقیاس

، روابط جنسی 76/3، اوقات فراغت 75/3، مدیریت مالی 77/3
_________________________________ 

1 . Broucke, Vandereycken, Vertommen 

به  75/3گیری مذهبی  تو جه 77/3، فرزندان، دوستان 92/3
کرد. نسبت  دییتأنتایج تحلیل عاملی روایی سازه آن را  آمد. دست

 CFI، RMSEAی ها آمارهو  6/24خی دو این آزمون برابر با 
بودند که روایی سازه این  39/3و  17/3در این مد  به ترتیب 

در ایران ضریب پایایی آن به روش  کردند. دییتأپرسشنامه را 
در پژوهش حاضر به روش  ،.09گزارش شد ا 15/3باخ آلفای کرون

 آمد. به دستبرای آن  91/3آلفای کرونباخ ضریب پایایی 
 های آموزه بر مبتنی خانواده آوری تاب الگوی مبتنی بربرنامه  

 آوری تاب الگوی مداخالت مبتنی بر در این پژوهش قرآنی:
لسه ج93در ، 01ا  قرآنی چمی های آموزه بر مبتنی خانواده

ای یک جلسه برای  هفته صورت بهساعت  5/9مشاوره گروهی 
   گروه آزمایش اجرا شد.

هرا، یرک نشسرت     ی الزم برا زوج هرا  یهمراهنگ پس از شیوه اجرا. 
توجیهی با حضور تمام افراد نمونه در مرکز برگزار شرد و دربراره   
ماهیت پژوهش، مالحظات اخالقری ماننرد رازداری در اطالعرات    

بودن نتایج و ساعت حضور در جلسرات و تعرداد    شخصی، محرمانه
 صرورت  بهجلسات توضیح داده شد. مداخالت برای گروه آزمایش 

در هر دو گروه قبل و  کنندگان شرکتهفتگی و گروهی اجرا شد. 
پایان مداخالت و نیز پس از گذشرت دو مراه در مرحلره پیگیرری     

ر چون شررایط حضرور د  پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. 
ی توضریح داده شرد، ترا    خروب  بره کنندگان  برای شرکت قبالًجلسات 

برررای رعایررت پایرران دوره هرریچ افررت آزمررودنی وجررود نداشررت.  
مرداخالت   مالحظات اخالقری،  پرس از اتمرام مراحرل پرژوهش،     

 هرای  آمروزه  برر  مبتنری  خرانواده  آوری تاب الگوی ی مبتنی بردرمان
بررای   واه اجررا شرد.  جلسه برای گروه گ 0فشرده در  طور به قرآنی

 مکررر   گیری اندازه تحلیل واریانس مختلط بااز طرح ها  تحلیل داده
 استفاده شد. 20نسخه SPSS افزار  و نرم

 
 ها یافته

کنندگان در گروه آزمایش  شرکتسنی میانگین و انحراف معیار 
بود.  73/6و  46/01و در گروه گواه  90/99و 44به ترتیب 

کنندگان بر  ر مدت زمان ازدواج شرکتمیانگین و  انحراف معیا
و در گروه  93/0و  94حسب سا  در گروه آزمایش به ترتیب 

 بود. 34/0و  95گواه 
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 نفر در هر گروه، 95ی اریگ اندازههای آن در سه مرحله  مقیاس خردهمیانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی و  9جدو 

 پیگیری آزمون پس آزمون شیپ  مراحل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معیارانحراف  میانگین روهگ متغیر

 رضایت زناشویی کلی
 09/95 66/902 10/95 10/902 90/99 10/99 آزمایش
 91/99 90/12 64/92 00/10 97/90 90/12 کنتر 

 موضوعات شخصی
 50/3 73/2 55/3 70/2 55/3 12/9 آزمایش

 05/3 09/9 07/3 09/9 07/3 45/9 کنتر 

 ارتباط  
 63/3 94/2 63/3 94/2 51/3 93/9 آزمایش

 04/3 07/9 04/3 09/9 04/3 42/9 کنتر 

 حل تعارض
 59/3 16/2 59/3 16/2 53/3 64/9 آزمایش
 09/3 41/9 49/3 53/9 69/3 57/9 کنتر 

 مدیریت مالی
 59/3 69/2 50/3 66/2 40/3 10/9 آزمایش
 59/3 47/9 52/3 46/9 49/3 36/9 کنتر 

 اوقات فراغت
 09/3 65/2 69/3 65/2 49/3 35/2 آزمایش
 56/3 00/9 56/3 04/9 62/3 02/9 کنتر 

 روابط جنسی
 09/3 76/2 09/3 76/2 01/3 99/9 آزمایش
 64/3 24/9 64/3 24/9 67/3 25/9 کنتر 

 فرزندان
 66/3 22/0 61/3 92/0 19/3 92/2 آزمایش
 49/3 31/9 47/3 99/9 50/3 39/9 کنتر 

 دوستان
 61/3 92/0 44/3 99/2 19/3 90/2 آزمایش
 49/3 92/9 49/3 95/9 53/3 97/9 کنتر 

 گیری مذهبی جهت
 51/3 93/2 51/3 94/2 53/3 39/2 آزمایش

 09/3 05/9 49/3 05/9 27/3 02/9 کنتر 

 
های گروه آزمایش در  دهد که نمره نشان می 9 نتایج جدو 

مشابه گروه گواه است ولی در مراحل  باًیتقرآزمون  پیش
 آزمون و پیگیری متفاوت شده است.  پس

 
 نفر در هر گروه، 95ی اریگ اندازههای آن در سه مرحله  میانگین و انحراف معیار صمیمیت زناشویی و خرده مقیاس 2جدو  

 پیگیری آزمون پس آزمون شیپ  مراحل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معیارانحراف  میانگین گروه متغیر

 صمیمیت زناشویی کلی
 76/94 36/967 79/94 43/965 73/9 26/66 آزمایش
 91/9 93/62 62/9 90/60 39/9 00/64 کنتر 

 صمیمیت
 50/6 23/44 42/6 93/44 36/4 50/23 آزمایش
 11/2 00/23 52/4 96/23 49/4 93/23 کنتر 

   نیزوجتوافق 
 95/5 46/07 11/4 10/07 05/4 50/27 آزمایش
 97/7 66/21 99/7 46/21 53/6 33/21 کنتر 

 صادق بودن
 70/7 36/01 75/7 66/09 91/5 96/25 آزمایش
 01/5 10/25 09/6 36/26 03/6 90/26 کنتر 

 عالقه و محبت
 17/5 50/25 60/5 66/25 25/2 70/97 آزمایش
 73/2 23/97 99/2 50/97 97/2 76/97 کنتر 

 پایبندی و تعهد
 99/2 93/09 53/0 63/09 91/2 90/29 آزمایش

 07/0 00/23 11/2 00/23 97/2 50/23 کنتر 
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های گروه آزمایش در  دهد که نمره نشان می 2 نتایج جدو 
مشابه گروه گواه است ولی در مراحل  باًیتقرآزمون  پیش
نتایج آزمون شاپیرو آزمون و پیگیری متفاوت شده است.  پس
ها است.  یلک حاکی از برقراری مفروضه توزیع طبیعی نمرهو

همچنین نتایج آزمون لون حاکی از برقراری مفروضه همگنی 
های ام. باکس و کرویت  ها و معنادار نبودن آزمون واریانس گروه

 -های واریانس موخلی حاکی از برقراری مفروضه همگنی ماتریس
 ها است.   آزمودنی درونهای  کوواریانس و مفروضه برابری واریانس

 
 ی مکرر متغیرها در دو گروه در سه مرحله ریگ اندازهنتایج تحلیل واریانس مختلط با  0جدو 

مجموع  منبع تغییرات متغیرها
 مجذورات

میانگین  درجه  آزادی
 مجذورات

F ضریب 
 اتا 

ویی
ناش
ت ز

ضای
ر

 

 65/3 57/50** 59/1699 29و  9 49/1914 ی امراحل،گروه درون
 52/3 90/09** 94/94719 29و  9 94/94719 بین گروهی امداخله،

 64/3 61/53** 54/1969 29و  9 29/1060 تعامل امراحل*مداخله،
      

ین
وج

ت ز
یمی

صم
 

 79/3 45/939** 76/49092 29و  9 46/41934 ی امراحل،گروه درون
 79/3 03/934** 79/931613 29و  9 79/931613 بین گروهی امداخله،

 71/3 90/937** 77/59319 29و 9 99/59950 تعامل امراحل*مداخله،
      

*P< 35/3     **P< 39/3  
دهد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و گواه  نشان می 0نتایج جدو 
ی در سه مرحله و نیز اثر تعاملی مداخله و گروه درونو تفاوت 
صمیمیت ی در متغیرهای رضایت زناشویی و ریگ اندازهمراحل 
 توان گفت؛ ، معنادار است. بنابراین می>339/3Pا در سطح زوجین

قرآنی  های آموزه بر مبتنی خانوادگی آوری تاب برنامه الگوی
را  رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین معناداری طور بهتواند  می

 64رضایت زناشویی همچنین ضریب اثر تعاملی برای افزایش دهد. 
است که همگی در  درصد 71 جینصمیمیت زوبرای و درصد 
، معنادار هستند و میزان تاثیرگذاری برنامه =339/3Pسطح ا
رضایت  قرآنی بر یها آموزه بر مبتنی خانوادگی یآور تاب الگوی

 دهد. زناشویی و صمیمیت زوجین را نشان می
در  آزمون تعقیبی بنفرونی متغیر رضایت زناشویی با  تفاوت 

، در مرحله  -63/22 آزمون پس -مونآز شیپمیانگین در مرحله 

پیگیری  -آزمون پس در مرحلهو   -96/29پیگیری  -آزمون شیپ
در مرحله و متغیر صمیمیت زوجین با تفاوت میانگین  70/3
 – آزمون شیپ، در مرحله  -46/41 آزمون پس -آزمون شیپ

،  نشان  -67/9پیگیری  -آزمون پس، در مرحله -60/41پیگیری 
 یآور تاب برنامه الگویهای گروه تحت  میانگینداد که تفاوت 

آزمون با  در سه زمان پیشقرآنی  یها آموزه بر مبتنی خانوادگی
 ریتأثآزمون با پیگیری معنادار است که  آزمون و پیش پس

گروه آزمایش و رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین  مداخالت بر
. همچنین دهد در مرحله پیگیری را نشان می ریتأثماندگاری این 
 های آموزه بر مبتنی خانوادگی یآور تاب الگوی ریتأثبرای بررسی 

زوجین تحلیل واریانس  زناشویی و صمیمیت ابعاد رضایت بر قرآنی
 استفاده شد.  مکرر  گیری اندازه مختلط با

 
 ی مکرر متغیرها در دو گروه در سه مرحله ریگ اندازهنتایج تحلیل واریانس مختلط با  4جدو 

 منبع تغییرات یرهامتغ
مجموع 
 مجذورات

 درجه  آزادی
میانگین 
 مجذورات

F 
 ضریب
 اتا

ت
وعا

وض
م

 

 
صی

شخ
 

 03/3 47/92** 00/9 29و  9 66/2 ی امراحل،گروه درون
 66/3 12/54** 59/24 29و  9 59/24 بین گروهی امداخله،

 09/3 71/97** 73/0 29و  9 71/0 تعامل امراحل*مداخله،

اط
رتب
ا

 

 40/3 20/29** 14/4 29و  9 15/4 ی امراحل،وهگر درون
 66/3 46/59** 37/27 29و  9 37/27 بین گروهی امداخله،

 47/3 91/25** 96/5 29و  9 97/5 تعامل امراحل*مداخله،
 63/3 57/42** 65/7 29و  9 79/7 ی امراحل،گروه درون

ل 
ح عار
ت  ض

 59/3 96/01** 96/22 29و  9 96/22 بین گروهی امداخله،
 65/3 91/50** 69/1 29و  9 76/1 تعامل امراحل*مداخله،

ت 
یری
مد الی
م

 

 40/3 69/29** 52/6 29و  9 54/6 ی امراحل،گروه درون
 59/3 07/59** 75/26 29و  9 75/26 بین گروهی امداخله،

 36/3 96/9 56/3 29و  9 56/3 تعامل امراحل*مداخله،

ا و ق ا ت ف  ر ا غ  03/3 92/92** 12/9 29و  9 12/9 ی امراحل،گروه درون ت
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 منبع تغییرات یرهامتغ
مجموع 
 مجذورات

 درجه  آزادی
میانگین 
 مجذورات

F 
 ضریب
 اتا

 59/3 12/21** 23/29 29و  9 23/29 بین گروهی امداخله،
 27/3 56/93** 67/9 29و  9 67/9 تعامل امراحل*مداخله،

ط 
واب
ر

سی
جن

 

 51/3 52/49** 13/0 29و  9 19/0 ی امراحل،گروه درون
 62/3 15/45** 91/00 29و  9 91/00 بین گروهی امداخله،

 63/3 96/40** 36/4 29و  9 36/4 امراحل*مداخله،تعامل 

دان
رزن

ف
 

 02/3 65/90** 20/5 29و  9 24/5 ی امراحل،گروه درون
 72/3 90/72** 09/64 29و  9 09/64 بین گروهی امداخله،

 03/3 43/92** 75/4 29و  9 76/4 تعامل امراحل*مداخله،

ان
وست

د
 

 43/3 03/91 ** 67/0 29و  9 67/0 ی امراحل،گروه درون
 75/3 90/90 ** 59/54 29و  9 59/54 بین گروهی امداخله،

 44/3 55/27 ** 29/4 29و  9 29/4 تعامل امراحل*مداخله،

ت
جه

ریگ 
ی 

بی
ذه

م
 

 49/3 96/91 ** 09/0 29و   9 53/0 ی امراحل،گروه درون
 72/3 70/74**   74/02 29و  9 74/02 بین گروهی امداخله،

 07/3 93/97 ** 19/2 29و   9 32/0 *مداخله،تعامل امراحل
 

دهد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و گواه  نشان می 4نتایج جدو 
ی در سه مرحله و نیز اثر تعاملی مداخله و گروه درونو تفاوت 
 در سطح ی رضایت زناشوییها اسیمقی در خرده ریگ اندازهمراحل 

 برنامه الگوی گفت؛ توان یم، معنادار است. بنابراین =339/3Pا
ی ها اسیمقخرده  ی قرآنی،ها آموزه بر مبتنی خانوادگی یآور تاب

موضوعات شخصی، ارتباط، حل تعارض، زناشویی ا رضایت
مدیریت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، دوستان و 

 ریتأثهمچنین ضریب دهد.  را افزایش می گیری مذهبی، جهت
،  درصد 47، ارتباط  درصد 09ی موضوعات شخص تعاملی برای
 63، روابط جنسی درصد 26، اوقات فراغت 65 درصدحل تعارض 

گیری  و جهت درصد 44، دوستان درصد 03، فرزندان درصد
، معنادار =339/3Pاست که همگی در سطح ا درصد 07مذهبی 

 خانوادگی یآور تاب ی برنامه الگویرگذاریتأثهستند و میزان 
های رضایت زناشویی را  خرده مقیاس قرآنی بر یها آموزه بر مبتنی

نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که دهد. همچنین  نشان می
 خانوادگی یآور تاب برنامه الگویهای گروه تحت  تفاوت میانگین

آزمون و  آزمون با پس در سه زمان پیشقرآنی  یها آموزه بر مبتنی
مداخله  ریتأث دهنده اننشآزمون با پیگیری معنادار است که  پیش
گروه آزمایش و ماندگاری ی رضایت زناشویی ها اسیمقخرده  بر

 در مرحله پیگیری است. ریتأثاین 
 

 ی مکرر متغیرها در دو گروه در سه مرحله ریگ اندازهنتایج تحلیل واریانس مختلط با  5جدو 

 منبع تغییرات متغیرها
مجموع 
 مجذورات

 درجه  آزادی
میانگین 
تمجذورا  

F 
 ضریب
 اتا

ت
یمی

صم
 

 75/3 37/545** 49/2363 29و  9 46/2994 ی امراحل،گروه درون
 73/3 19/66** 27/5693 29و  9 27/5693 بین گروهی امداخله،

 13/3 66/569** 67/2941 29و  9 29/2109 تعامل امراحل*مداخله،

ین
وج

ق ز
واف
ت

 

 69/3 50/63** 15/014 29و  9 29/576 ی امراحل،گروه درون
 97/3 17/5* 63/547 29و  9 63/547 بین گروهی امداخله،

 60/3 57/49** 14/096 29و  9 46/462 تعامل امراحل*مداخله،
 13/3 39/266** 99/525 29و  9 32/929 ی امراحل،گروه درون

ق 
صاد دن
بو

 

 46/3 96/20** 97/9629 29و  9 07/9629 بین گروهی امداخله،
 13/3 43/277** 69/547 29و  9 49/960 ه،تعامل امراحل*مداخل

 و 
القه

ع
ت
حب
م

 

 67/3 95/57** 47/226 29و  9 36/292 ی امراحل،گروه درون
 05/3 64/95** 97/677 29و  9 97/677 بین گروهی امداخله،

 79/3 79/69** 25/272 29و  9 39/001 تعامل امراحل*مداخله،

 و 
دی

ایبن
پ

هد
تع

 

 76/3 92/99** 17/466 29و  9 49/507 ی امراحل،گروه درون
 61/3 15/64** 99/9069 29و  9 99/9069 بین گروهی امداخله،

 77/3 99/15** 61/530 29و  9 75/571 تعامل امراحل*مداخله،
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  محبوبه چمی و همکاران  06

 9011تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

دهد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و گواه  نشان می 5نتایج جدو 
داخله و ی در سه مرحله و نیز اثر تعاملی مگروه درونو تفاوت 
 در سطح ی صمیمیت زوجینها اسیمقی در خرده ریگ اندازهمراحل 

 برنامه الگوی گفت؛ توان یم، معنادار است. بنابراین =339/0Pا
های  خرده مقیاس قرآنی، یها آموزه بر مبتنی خانوادگی یآور تاب

، توافق زوجین، صادق بودن، عالقه و اصمیمیت صمیمیت زوجین
 ریتأثهمچنین ضریب دهد.  را افزایش می ،محبت و پایبندی و تعهد

، صادق درصد 60، توافق زوجین درصد 13صمیمیت  تعاملی برای
 77و پایبندی و تعهد  درصد 79، عالقه و محبت درصد 13بودن 
، معنادار هستند و =339/3Pاست که همگی در سطح ا درصد
 بر مبتنی خانوادگی یآور تاب ی برنامه الگویرگذاریتأثمیزان 

را نشان  ی صمیمیت زوجینها اسیمقخرده  قرآنی بر یها وزهآم
همچنین نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که تفاوت دهد.  می

 مبتنی خانوادگی یآور تاب برنامه الگویهای گروه تحت  میانگین
آزمون و  آزمون با پس در سه زمان پیشقرآنی  یها آموزه بر

مداخله  ریتأث دهنده نشانکه  آزمون با پیگیری معنادار است پیش
گروه آزمایش و ماندگاری  ی صمیمیت زوجینها اسیمقخرده  بر

 در مرحله پیگیری است. ریتأثاین 
 یها آموزه بر مبتنی خانوادگی آوری تاب الگویکه نتایج نشان داد 

موضوعات ا زناشویی زناشویی و ابعاد رضایت رضایت بر قرآنی
یت مالی، اوقات فراغت، روابط شخصی، ارتباط، حل تعارض، مدیر
معناداری  ریتأث گیری مذهبی، جنسی، فرزندان، دوستان و جهت

، صبحی قراملکی پور میرحهای  پژوهش نتایج با نتیجه ایندارد. 
،، بافرانی، 42،، زارعی ا49، شاملو، قاسمی و رضوانی ا،43ا نریمانی

او ، و ریزکاال و راه9012، ا40کجباف، عابدی و حبیب الهی ا
 باشد. همسو می، 44ا

راهبردهای کنار آمدن و  جادکنندهیآوری، ا آموزش تاب
تاب  یها در افراد است. همچنین مداخله سازوکارهای دفاعی بهتر

با  افراد که شوند یآورانه با تغییر در سبک اسناد افراد، سبب م
، ابراز ینیب زا با خوش باال، در مقابل رویدادهای استرس یآور تاب

کنند و در نتیجه، این رویدادها را با  نفس برخورد و اعتمادبهوجود 
فرد  یریپذ انعطاف یآور قابلیت کنتر  باالتری ببینند. بنابراین، تاب

و این ویژگی باعث افزایش سازگاری افراد با  دهد یافزایش م را
و  ها تیوظایف، مسئول شرایط مختلف زندگی از جمله پذیرش

با  یآور . همچنین تابشود یناشویی مجدید در زندگی ز یها نقش
منفی، میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی را نیز  کاهش هیجانات

، اثرات وقایع و یآور تاب در فرآیند ،.45ا  دهد یافزایش م
و  شوند یرویدادهای ناگوار زندگی، اصالح، تعدیل یا حتی ناپدید م
شرایط  راین مهارت مهم، مانع افت سطح سالمت روانی افراد د

خواهد بود. طبیعی است که سالمت  نشده ینیب شیناگوار و پ
ناشی  یها حداقل رساندن تنش ها، با به باالتر در زوج یشناخت روان

و عدم هماهنگی بین  یریپذ تیاز عدم تعاد  خلقی، عدم مسئول
ها  وظایف و حقوق همسران، به افزایش سازگاری در زوج نیازها،

یکی دیگر از مسیرهایی  هش استرس نیز. کاکند یکمک بسزایی م
از طریق آن، بر بهبود  تواند یاست که آموزش تاب آورانه م

در نتیجه  بر این اساس .ها تأثیرگذار باشد زوج وضعیت زناشویی
قرآنی به  یها آموزه بر مبتنی خانوادگی یآور تاب آموزش الگوی

که موضوعات شخصی، ارتباط و حل تعارض  که ابعاد رسد یمنظر 
ی کارآمد ا وهیش، به هستی رضایت زناشویی ها اسیمقاز خرده 

دوری و نزدیکی  یها ماهنی در پژوهشی نقش سازه تغییر کنند.
زناشویی را مطالعه کرد که نتایج نشان داد هم  یها مذهبی در کنش

نزدیکی به مذهب  یها در زنان و هم  در مردان متغیرهای سازه
در  تر یشده و با سازگاری کل نعکسدر انسجام ازدواج م ماًیمستق

ازدواج، منافع دریافتی، تعارضات زناشویی کمتر، همکاری و 
نزدیکی کالمی بیشتر، استفاده کمتر از پرخاشگری کالمی و به 

. در ،46ا عدم توافق، همبستگی دارد  بست نرسیدن در مواقع بن
نقش معنویت را در بهبود  9پژوهش دیگری نورث، شهید و هرتلین

رایط خانواده مطالعه کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که ش
دار کمک  ناتوان و مشکل یها معنویت، ایمان و مذهب به خانواده

تا معنا و هدفی در زندگی پیدا کنند و معنویت را  کند یم
برای مقابله با تغییران، فقدان و  یا هیبرای هویت و پا یا پشتوانه
 2جکسون، دویل، کپون و پرینگل .،47ا دهند یقرار م ها تیمحدود

فرد  یها خانوادگی و نقش یها ارتباط معنویت با نقش یا در مطالعه
در کار و رضایت زناشویی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که 
بهزیستی وجودی و رضایت زناشویی با داشتن اعتقادات معنوی 

 . ،49ا ارتباط دارند
 قرآنی یها آموزه بر تنیمب خانوادگی یآور تاب الگویدر آموزش 

ها کمک شد تا با خودآگاهی و خودشناسی معنوی بتوانند  به زوج
عنوان یک گروه باال ببرند. وقتی زن  نفس خانواده خود را به عزت

نفس خود را حفظ  عزت شوند یو شوهر دچار مشکالت مختلف م
کرده، امید خویش را از دست ندهند و با توکل به خدا سعی کنند 

اند بیایند و با  د معنایی در رنج و مشکلی که درگیر آن شدهبتوانن
که حا  و  ییها موفقیت آن را حل کنند. همچنین در خانواده

هوایی مثبت و مطلوب حاکم است، ارتباط زوجین با یکدیگر 
 توانند یها م کامالً باز است. منظور از ارتباط باز این است که زوج

ها در ارتباط با یکدیگر  و آن صراحتاً عقاید خود را بیان کنند
ها زوجین وقت زیادی را به  صریح و رک هستند، در این خانواده

و باهم  دهند ییکدیگر اختصاص م یها گوش کردن به صحبت
، یدوست مانند نوع ییها صادق هستند. از طرفی دیگر بر مؤلفه

که  شود می دیبخشش، توجه به اخالقیات و خودشناسی معنوی تأک
است.  رگذاریها در ارتباط زوجین باهم تأث ز این مؤلفههرکدام ا
 یها قهیتا تفاوت در سل کند یها همچنین زوجین کمک م این مؤلفه

خود را بپذیرند و با آن سازگار شوند روابط مناسبی با اقوام و 
رحم را در برنامه زندگی خود جای  دوستان داشته باشند و صله

حتمالی در زندگی زناشویی را دهند و همچنین بتوانند تعارضات ا
 یزیر زندگی برنامه یها نهیحل کنند، برای درآمد و هز یخوب به

کمک کند تا زندگی  به افراد تواند یدر نتیجه این برنامه مکنند. 
اهداف خود در زندگی معنا  هدفمندی را در پیش بگیرند و به

با توانایی رشد  یآور آموزش تاب ، برنامهتیدهند. درنها
عاطفی و فراطبیعی، رشد معنویت در افراد و ایجاد  یها تیقابل

کمک کند تا  به افراد تواند یدر زندگی، م ینیب امیدواری و خوش

_________________________________ 
1 . North, Shadid, Hertlein 

2 . Jackson, Doyle, Capon, Pringle 
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ها  و این تجارب خوشایند زوج به رشد فردی خود ادامه دهند
 .رضایت بخشی نقش داشته باشند یدر انجام  روابط جنس تواند یم

شناسی مثبت و  فته از روانآوری برگر از طرفی دیگر ویژگی تاب
روانی فرد است. برخورداری از این منبع  یکی از توانمندهای درون

رغم شرایط ناگوار و  سازد، علی درون فردی، فرد را قادر می
پیشامدهای منفی، رشد سازگارانه خود را ادامه دهد و سالمت 
روانی خود را در برابر مشکالت، تعارضات و شرایط سخت و 

آور، از  مراحل گوناگون زندگی حفظ کند. افراد تاب ناگوار در
پذیر  ی انعطافا وهیشخالقانه به  طور بهنظر عاطفی آرام هستند و 

کنند و  ریزی می طرح و برنامه ها آننگرند، برای حل  می مسائلبه 
به حل مسایل و مشکالت زندگی خود هستند.  مند عالقهمشتاقانه 

کمک از دیگران، دریغ در صورت نیاز نسبت به درخواست 
ی ها استرسکنند و منابع کاملی برای مقابله با مشکالت و  نمی

های درونی و بیرونی حس مثبت  زندگی دارند و به لحاظ توانمندی
و خوشایندی نسبت به خود دارند. در نتیجه کمتر در معرض 

گیرند همه این عوامل باعث  های روانی و هیجانی قرار می آشفتگی
شناختی باالیی در  ی و بهزیستی روانسالمت رواند از شوند فر می

،. در 41زندگی فردی و خانوادگی و زناشویی برخوردار باشد ا
، بر قرآنی های آموزه بر مبتنی خانوادگی آوری تاب الگوی
شده  دیتأکی قرآنی خودآگاهی، ایمان، تقوا، صبر و امید ها مؤلفه

باشند  مانی قرآن میاست که برگرفته از احادیث و آیات کتاب آس
کند و از طرفی دیگر به  تبلور پیدا می ها آنو حس معنویت در 

 شناسی مثبت هم ارتباط دارند. ی روانها مؤلفه
 آوری تاب الگویپژوهش نشان داد که افزون بر این نتایج 

زوجین  ابعاد صمیمیت بر قرآنی های آموزه بر مبتنی خانوادگی
دن، عالقه و محبت و پایبندی و ، توافق زوجین، صادق بواصمیمیت

های زارعی  پژوهش نتایج با نتیجه ایندهد.  را افزایش می تعهد،
نف و ، ،99ا 9پارتریک، سلز گیوردانو و توالرد،، 42محمودآبادیا

. باشد یمهمسو ، 25، و محمودزاده و همکاران ا53ا 2برادی
 یگذار صمیمیت عبارت است از سرطح نزدیکری همرسر، اشتراک

مشترک، روابط جنسی، شناخت از  یها تیفعال ،ها دهیها، ا شارز
، جهیدرنت .یکدیگر و رفتارهای عاطفی دیگر نظیر نوازش کردن

صمیمی تعارضی کمتر را تجربه خواهند کررد. صرمیمیت  یها زوج
فردی که مقدار باالیی از صمیمیت را دارد،  یعنری شرناخت خرود،

نیازهای خود  ره برقررار کنرد ومطلروب رابط یا وهیبره ش تواند یم
ها  مؤثر با شریک زندگی خود ابرراز نمایرد. زوج یا وهیرا هم به ش

صمیمیت باالتری را تجربه کنند، قابلت  بره هر نرسبت کره
رابطه  بیشتری در رویارویی برا مرشکالت و تغییررات مربروط بره

یک صمیمانه  از سرویی دیگرر، رابطره ،.99ا را خواهند داشت
ها و رفتارهایی ویرژه  ها، مهارت هنر و مستلزم کسب نگرش

در  نانهیب رواقعیغ یها باورها و نگرش اسرت. بررسری و اصرالح
 مرورد خرود و همرسر موجرب افرزایش صرمیمیت زناشرویی

ها باید نسبت به هم رفتارهای مثبت و توجه آمیز  . زوجشود یم
حذف کنند. از سوی دیگر،  ابراز دارند و رفتارهای آزاردهنده را

_________________________________ 
1. Patrick, S. & Sells, J. N., Giordano, F. & 

Tollerad, T. R 

2. Neff, L. A., & Broady, E. F 

 ها بره کراهش بره حرل ایرن تعارض یتوجه یشدید و ب یها تعارض
 دهند یگوناگون نرشان م یها نتایج پژوهش .شود یصمیمیت منجر م

ها باعث افزایش صمیمیت زوجین  باالی زوج یآور کره تاب
که  شود یم یوشوهر منظومه زن ری. درواقع، باعث بهبود زشود یم

منظومه والرد فرزنردی  ریمنظومه والدینی و ز ریز نسبت به
. رود یخانواده است، بشمار م منظومه عملکررد ریز نیتر یاصل

و  شود یهیجان م یشناخت روان یرهایزیادی بر تأث دیامروزه تأک
با  که نیا یجا به ها جانیکه ه شده رفتهیموضوع عموماً پذ ایرن

ها را افزایش  آن کنند، شرناختی ترداخل یها تیسرایر ظرف
 ها جانیزیادی وجود دارد که ه یها . افزون بر این، توافقدهند یم

ها اعمرا  انرسان را برانگیختره  اولیره انگیزشری هرستند، آن منبرع
یکی از عواملی که در بیشتر شرایط و  ،.59ا کنند یو هردایت م

و  اساسی و بنیادی دارد ریتأثی زندگی فردی و زناشویی ها تیموقع
به لحاظ کمی و کیفی وضعیت زندگی زناشویی را تبیین  تواند یم

ی و صمیمیت زوجین مند تیرضای سطح ها کننده نییتعکند و از 
که به بهترین وجه  باشد یم، عامل روحیه معنوی همسران باشد یم

سالمت معنوی یکی از  آید. می به دستقرآنی  یها آموزهممکن در 
که ارتباطی هماهنگ و یکپارچه بین ابعاد سالمت در انسان است 

های ثبات در زندگی،  کند و ویژگی ایجاد می افرادنیروهای درونی 
صلح، تناسب و هماهنگی، حس ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، 

ی سالمت معنو قت،یدر حق،. 52کند ا جامعه و محیط را تبیین می
مت سال گریکه در کنار ابعاد داست بعد سالمت  نیدتریجد افراد

و باعث  ی، روانی و اجتماعی قرارگرفتهانهمچون سالمت جسم
هماهنگ  زیابعاد سالمت را ن ریارتقاء سالمت عمومى شده و سا

که انسان  سازد یمرا فراهم  چارچوبیی سالمت معنو. کندمى
 متعالی زندگی خود را درک کند یها، هدف و ارزشاتواند معن می
 یهاتیبخش و حساس لذتتجربه زندگی  ،یبا خرد، غمخوارو 

رضایت زناشویی روابط در  و گرایش به رفتارهای صادقانه اخالقی
داشتن روحیه معنوی باال در زندگی به افراد  ،.50رابطه دارد ا

کند که تمرکز بیشتری بر ذات الیتناهی و قدرت الهی  کمک می
های  داشته باشند و این تمرکز ذهنی افراد را بیشتر متوجه توانایی

حس هایی مانند  به توانمندی جیتدر بهکند،  ونی خودشان میدر
و حس ارتباط  ی بودناحساس مثبت، اخالق ،بیشتر خود رشیپذ

و همیشه  ابندی یمی دست قدرت حاکم و برتر قدس کیمتقابل با 
بینند. بر این اساس  ها و رفتارهای خود می خدا را ناظر بر شناخت

کنند  دیگران، بیشتر سعی میی و در تعامل با فرد نیبدر روابط 
توانند نیازهایشان را بیان کنند.  خود بودن را تجربه کنند و می
رساند که  ی میا مرحلهها فرد را به  رسیدن به این سطح از توانمندی
ی بیشتری داشته باشند مند تیرضادر زندگی شخصی و خانوادگی 

 ی قرآنی،ها مؤلفهبا توجه به آموزش  ها زوجزمانی ،. 49ا
سطح  که رندیگ یمیاد  خودآگاهی، ایمان، تقوا، صبر و امید

که  ابندی یمی خود را باال ببرند، به این توانمندی دست آور تاب
 یها وهیدالیل زیربنایی تعارضات مخرّب خود را شناسایی و از ش

ها استفاده کنند و نیازها و  برای برخورد با آن سازگارانه تری
به  توانند یتأثیر بیشتری انتقا  دهند، م خود را با دقت و یها امیپ
کارآمدتر ابراز محبت کنند، به لحاظ درگیری و مشارکت  یا وهیش

از  داشته باشند. و یتر عاطفی عملکرد مطلوب یها عاطفی و واکنش
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در رابطه زناشویی مبنای ابراز  ها جانیآن جایی که عواطف و ه
بخش  جنسی لذت ، به برقراری رابطۀباشد یها م صمیمیت در زوج

  . کند یها کمک م در زوج
باال، باید در  یآور ها برای رسیدن به تاب معتقد است زوج ونتر

ارتباطی را بسط دهند  روابطشان پویایی را افزایش دهند، پهنای باند
و  در ارتباطات خود عالقه و محبت آشکار باشد و کیفیت کلی 

طور  نیز بهبرادی  نف و . همچنین،54ا ارتباطشان را بهبود دهند
اولیه  یها ها در سا  که ارتباط خوب زوج کنند یم ضمنی بیان
 در برابر شرایط سخت یآور عنوان یکی از منابع تاب ازدواج، به
نیز در تحقیق طولی خود  لونسونو گاتمن . ،53ا آینده است

ی آور دریافتند که الگوهای ارتباطی کارآمد که در پرتوی تاب
های قوی تعهد و پایبندی  بین ، یکی از پیشکند یمزوج تبلور پیدا 

کننده طالق در هفت  ینیب شیطور معکوس پ رابطه زناشویی و به
 با سالمیا یهازشموآدر این پژوهش،  .،55ا سا  او  ازدواج است

  فعادادن  شورگو  محترمانه یگووگفت  یک یهامگا تمرین
وانسته است به ، تانهمسر متقابل امحترا ریفتار یهادنمو انبهعنو
 یکدیگر با صحیح بطرواکمک کند که در برقراری  ها زوج
 ررهمس ارب لرتعامدر  ریورمحدخوو  یربرتربیندخو .شوند نمنداتو
 یهاوتتفا نپذیرفتن ی،ناپذیردنتقاا مانندآن،  ریفتار یارهدنموو 
 با همدلی مدرع ،ررهمس یها صحبت به ادنند شگو دی،فر
 مانند همسر با منفی یهارفتاراو و  یهازنیاو  تحساساا

 مانع نیتر بزرگ ییجو یو تالف یرفیزیکو  یرکالم یهایپرخاشگر
 ،. 25ست اا انهمسر نمیا و صمیمیمؤثر  طتباار اریبرقر

ی آور تابی مداخالت مبتنی بر آموزش ریکارگ بهدر این پژوهش 
ی قرآنی خودآگاهی، تقوا، ها مؤلفههای قرآنی و  با توجه به آموزه

در پژوهش حاضر  کننده شرکتی ها زوجو امیدواری به صبر 
 یتوانند زندگ، بو اثربخش دانسته یدخود را مف کمک کرد که
 ینان بیشتریو با اطم تر نانهیب واقع یدی، دنروش یا یشهخود را با اند

زندگی زناشویی و کار  به یشترب یا یزهو انگ یدکنند، با ام یسپر
تا  کند یم یقتشو ها را زوج نویافزایش روحیه معپردازند. خود ب
ی بتوانند این راحت بهو  مثبت و خوب خود را بازشناسند یها تجربه
ها را در  و نقش آن ی خوشایند را به یکدیگر ابراز کنندها تجربه
کنند،  ینفس بازشناس احترام به خود و عزت ءو ارتقا یشافزا
کسب  زیرا ن یگرانمثبت د یها جنبه اختشن ییتوانا حا  نیدرع

آموزند که  یم داشتن روحیه امیدوار واسطه بهین کنند. آنان همچن
خود را شخصاً شکل  یفعا  اتخاذ کنند وزندگ یدر جهان، موضع

منفعل  یا گونه به یدآ یهر آنچه بر سرشان م ینکهدهند، نه ا
احساسات  ر،افکا یانارتباط مگیرند،  یاد میها  عالوه آن . بهیرندبپذ

اندیشه معنوی و  یداراافراد  یوقت. را درک کنند خود یو رفتارها
فراتر  یشمعمو  فکر و عمل خو یها از روش ندهست امیدوارانه

این  .داشت ندخواه یشتریب ی شناختیریپذ و انعطاف ندرو یم
کند که در روابط  توانایی به تقویت تفکر واگرا در آنان کمک می
توان نتیجه  راین میزناشویی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بناب

تواند بیشتر بر  ها می امیدواری در زوج هیروحافزایش  گرفت که
بگذارد و منجر به بروز رفتارهای صادقانه  ریتأثروابط زناشویی 

آمده این نظریه مطرح  دست در تبیین نتایج به. شود یمها  در زوج
که افزایش سطح خودآگاهی و امیدواری، برقرراری  شود یم

ها را افزایش  صمیمت عاطفی و هیجانی زوج ارآمد،ارتبراط ک
برقرار  درست ارتبراط یها ها بتوانند با روش . اگر زوجدهد یم

تنها ارتباط مؤثری باهم خواهنرد داشرت بلکره صرمیمیت  کند، نه
یابد. از سوی دیگر، افزایش صمیمیت و  می ها نیرز افرزایش برین آن

به هم باال  ها را نرسبت نهمراهی عاطفی زن و شوهر، حساسیت آ
 براال بررود.  ها نیرز آمیزش عاطفی آن شود یبرده در نتیجه باعث م

 
 گیری نتیجه

 آوری تاب الگوی در این پژوهش نتیجه گرفته شد که آموزش
 ابعاد رضایت تواند می قرآنی یها آموزه بر مبتنی خانوادگی
 که ییازآنجاافزایش دهد.  زوجین را صمیمیت و زناشویی
ی قرآنی خودآگاهی، تقوا، صبر و ها مؤلفههای اسالمی و  آموزه

 تاکننده در پژوهش کمک کرد  های شرکت امیدواری به زوج
خود را  خوشایند زندگی زناشوییمثبت و  یها تجربه بتوانند

ها را به یکدیگر ابراز  ی بتوانند این تجربهراحت بهو  بازشناسند
 اختشن ییو توانا بگذارند ی یکدیگر احترامها تفاوتکنند، به 

تقویت  واسطه کسب کنند. به یزرا ن یگرانمثبت د یها جنبه
فعا   یکه در جهان موضع  یاد گرفتند ها زوجروحیه امیدواری 
ارتباط . شکل دهند فعاالنهخود را  ی زناشوییاتخاذ کنند و زندگ

افراد  یوقت. خود را درک کنند یاحساسات و رفتارها ر،افکا یانم
معمو  فکر  یها از روش ندهست اندیشه معنوی و امیدوارانه یدارا

 یشتریب ی شناختیریپذ و انعطاف ندرو یفراتر م یشو عمل خو
ارتباط مؤثرتری با همسرشان  توانند یم ها آن .داشت ندخواه

برقرار کنند و اضطراب کمتر و صمیمت عاطفی بیشتری را برقرار 
آموزشی که  -ن روش روانیاز ای شود یمپیشنهاد  رو نیازا کنند.

 زوجین صمیمیت و زناشویی ابعاد رضایت اثربخشی آن در افزایش
و کارآمد است و به  نهیهز کمی آن ریکارگ بهتائید شده و 

ای و  امکانات خاصی هم نیاز ندارد، برای ارائه خدمات مشاوره
 ی فردی و گروهی استفاده کرد.درمان زوجشناسی در جلسات  روان

هایی انجام شده است که به لحاظ  بر روی زوج پژوهش حاضر
های توانمندی از دهی به درمان متفاوت هستند و میزان پاسخ

شناختی، عاطفی و رفتاری متفاوتی برخوردار هستند، که احتما  
 ریتأث نتایج پژوهش را تحت  کنندگان شرکتهای  دارد این ویژگی

 زمینه در را هایی محدودیتقرار داده باشد. بر این اساس 
 کند می متغیرها ایجاد شناسی علتاسناد  و تفسیرها ،ها افتهی میتعم
های  شود در پژوهش لذا پیشنهاد می .شود توجهها  آن باید به که

 چنین با توجه به کارآمدیبعدی نقش این متغیرها کنتر  شوند. هم
 ،قرآنی های آموزه بر مبتنی خانوادگی آوری تاب الگویبرنامه 
 زوجین صمیمیت و زناشویی رضایتشود برای افزایش میپیشنهاد 
 استفاده شود.برنامه از این 

 
 تشکر و قدردانی

 های زوجکلیه تهران و  مشاوره نگاه نو درمرکز از مسئوالن 
  شود. تشکر و قدردانی می کننده در پژوهش شرکت

 
 تعارض منافع

 ع ندارد.بنابر اظهار نویسنده، این مقاله حامی مالی و تعارض مناف
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