
اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع مشاهدات استفاده    –فرضیه های پژوهشی با استفاده از آزمون کولموگروف 
  .شد وبرای بررسی  فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین های همبسته استفاده شد

،فرض  ( P>05/0)اسمیرنف در سطح   -دهد با توجه به عدم معنادار بودن آزمون کلموگروفمینتایج نشان 
بنابراین با توجه به تأیید شدن فرض نرمال بودن  .ها برای تمامی متغیرها  تأیید میشودنرمال بودن داده

های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین های همبسته برای  ها برای تمامی متغیرها، جهت بررسی فرضداده
 .کنیمها استفاده می آزمون فرضیه

آزمودنی ها درمیانگین های پیش آزمون و پس آزمون در ابعاد کیفیت زندگی از آزمون مقایسه  مقایسه 
نتایج آزمون فوق نشان  می دهد که تفاوت میان میانگین های پیش  . میانگین های همبسته استفاده شد

سالمت جسمی، سالمت روابط اجتماعی، سالمت روان،  )آزمون و پس آزمون در تمام ابعاد کیفیت زندگی
به عبارت  (. P>01/0)از نظر آماری معنادار است(سالمت محیط، سالمت عمومی و نمره کل کیفیت زندگی

  55درصد تا  13دیگر در اثر آموزش میانگین کیفیت زندگی آزمودنیها افزایش یافته است و این افزایش از 
درصد کیفیت زندگی آزمودنیها افزایش داشته   28به عنوان مثال  در اثر آموزش .درصد متغیر است

مبنی بر اینکه آموزش  ( HA)رد ، و فرضیه شماره یک پژوهش( Ho)بنابراین درنتیجه فرضیه صفر پژوهش.است
با تاکید بر مبانی و فرهنگ اسالمی و ایرانی بر  ( ارتباطی و مهارت های جنسی) مهارت های  زندگی زناشویی

 .کیفیت زندگی موثر است ، تأیید شد
جدول مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در ابعاد کیفیت زندگی نشان دهنده مقایسه میانگین  

به منظور مقایسه آزمودنی ها درمیانگین های  .های پیش آزمون و پس آزمون در ابعاد رضایت زناشویی است
نتایج  . پیش آزمون و پس آزمون در ابعاد رضایت زناشویی از آزمون مقایسه میانگین های همبسته استفاده شد

آزمون فوق نشان  می دهد که تفاوت میان میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در تمام ابعاد رضایت  
از نظر آماری  (ارتباطات، تحریف آرمانی، حل تعارض، رضایت زناشویی و نمره کل رضایت زناشویی)زناشویی 

به عبارت دیگر در اثر آموزش میانگین رضایت زناشویی آزمودنیها افزایش یافته است  (. P>01/0)معنادار است
درصد نمره کل رضایت   24به عنوان مثال  در اثر آموزش .درصد متغیر است 48درصد تا  24و این افزایش از 

رد ، و فرضیه شماره دو  ( Ho)بنابراین درنتیجه فرضیه صفر پژوهش.زناشویی آزمودنیها افزایش داشته است
با تاکید بر  ( ارتباطی و مهارت های جنسی) مبنی بر اینکه آموزش مهارت های  زندگی زناشویی( HA)پژوهش

 .مبانی و فرهنگ اسالمی و ایرانی بر رضایت زناشویی موثر است ، تأیید شد
 

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ 
پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی  اش، همواره سبب اصالح خانواده  . بشر بوده است

 .  بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است

از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت  . به عنوان مکتبی انسان ساز، بیشترین توجه را به واالیی خانواده دارد اسالم
نیک بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صالح و فساد این بنا وابسته می داند و هدف از تشکیل خانواده را  . می شمرد

 . تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست یابی به آرامش برمی شمارد

  189با توجه به آیات . بسته آموزشی این پژوهش با توجه به منابع اسالمی و با تاکید بر مفهوم زوجیت تهیه گردید
سوره روم  می توان نقشه ای از زوجیت را ترسیم نمود که در آن زن و مرد به عنوان مقدمه زوجیت   21سوره اعراف و 

با هویت اصیل خود و شناخت ویژگی های همسر برای جریان یافتن رحمت به ابراز تمایل و عشق به یکدیگر پرداخته و 
.  با تعهد و محبت به رفع نیازهای یکدیگر می پردازند و با شکرگزاری از هم رحمت را در زندگی خود جاری می کنند 
آنها با دانستن وظایف خود و انجام آنها به تعهد خود عمل کرده و مودت را هر چه بیشتر در زندگی خود جریان می  

دهند تا جایی که یکدیگر را لباس هم می دانند و سعی دارند تا اسرار هم را حفظ کنند و عیب یکدیگر را نمایان نکنند 
و به یکدیگر ارزش دهند و آنچنان محرم می شوند که حتی بدنهایشان نیز محتاج یکدیگر می گردد و نیاز جنسی خود  

را نه تنها برآورده می کنند که تا مرز یکی شدن پیش می روند و این زمان است که آرامش و رضایتی درون آنها را  
 .گرفته و این نتیجه زوجیت واقعی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

از جمله  . برای هر یک از مراحل زوجیت مهارت های الزم به صورت کاربردی و عملیاتی از روایات استخراج گردیدسپس 
مهارت های آموزش داده شده تفاوت های زن و مرد در خانواده و وظایف و حقوق هر کدام متناسب با ویژگی ها و  

زن به عنوان موجود لطیف و عاطفی مسئولیت تمکین از همسر و حفظ آرامش و عشق را در  . صفات آنها می باشد
خانواده بر عهده داشته و باید به ویژگی اقتدار مرد توجه موده و اقتدار او را حفظ نماید و مرد به عنوام قوام خانواده باید 
آسایش و آرامش و امنیت همسر و خانواده خود را فراهم نموده و به ویژگی لطافت و ریحانه و گل بودن زن توجه نماید 

برای ارتباط بهتر همسران با یکدیگر مهارت جریان یافتن دعا یا بیان  . و در نتیجه هر دو به رشد یکدیگر کمک نمایند
نیازهای خود به شیوه ای صحیح با توجه به دعاهای صحیفه سجادیه و شکرگزاری از یکدیگر با توجه به نعمت ها و بهره  

همچنین مهارت حسن معاشرت با تاکید بر مبانی اخالقی و با  . بردن و لذت از آنچه در اختیار دارند، نیز آموزش داده شد
توجه به مهارت های محبت و دوست داشتن یکدیگر ، ایجاد اعتماد و دوری از سوء ظن، کنترل خشم، احسان وسبقت  

در نیکی کردن به یکدیگر، صبر و برنامه ریزی برای حل مسئله، لباس یکدیگر شدن و حفظ اسرار یکدیگر و مهارت شاد  
و در  نهایت مهارت برقراری ارتباط جنسی موثر با توجه به روایات نیز به  . زیستن نیز در بسته اموزشی گنجانده شد

 .صورت جداگانه به خانم ها و اقایون آموزش داده شد

 1394بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های زناشویی با رویکرد اسالمی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی متاهلین تهرانی در سال 

 تهران(. س)دانشگاه الزهرا . دکتر فریده عامری* سمیرالسادات مسلم بیات 

ین پژوهش با مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری مطالب از قرآن و احادیث و دسته بندی این مطالب و در ا

نهایت تهیه یک بسته آموزشی مهارت های زندگی زناشویی با نگاه ایرانی اسالمی آغاز گردید سپس با نمونه 

و گرفتن پیش آزمون از آنها، کارگاه های آموزشی آغاز شد ( زن و شوهر) گروه بانوان و زوجین  2گیری از 

داده ها تحلیل و نتیجه گیری  spssجلسه پس آزمون گرفته شد و با جمع آوری داده ها و انجام  12و بعد از 

 .انجام شد
این پرسشنامه به عنوان یک  .براي بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است

 .ابزارتحقیق معتبر در تحقیقات و کارهاي بالینی متعددي مورد استفاده قرار گرفته است
این پرسشنامه توسط آسوده و همکارانش با اجازه کتبی از پروفسور دیوید السون ترجمه شده و نرم گردیده 

 .است
سوالی است که کیفیت زندگی  2۶سوالی یک پرسشنامه  2۶کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پرسشنامه 

توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی  1۹۹۶این مقیاس در سال . کلی و عمومی فرد را می سنجد

زیرمقیاس و یک نمره  ۴این پرسشنامه دارای . سوالی این پرسشنامه ساخته شد 1۰۰و با تعدیل گویه های فرم 

سالمت جسمی، سالمت روان، روابط اجتماعی، سالمت محیط اطراف : این زیر مقیاس ها عبارتند از. کلی است

 .و یک نمره کلی
هفته، شاخص همبستگی درون خوشه ای  جهت برآورد پایایی  2در پژوهشی با استفاده از آزمون مجدد پس از 

. باشدبه دست آمد که موید تکرارپذیری این آزمون می 7/۰ابزار در هر چهار حیطه مورد بررسی باالی 

های سالمت این شاخص در حیطه. ها نیز با شاخص آلفای کرونباخ انجام شدهمچنین بررسی همگنی حیطه

 55/۰، 73/۰، 7۰/۰جسمانی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیط در گروه افراد سالم به ترتیب 

,  جات سحرناز)به دست آمده است  72/۰و  52/۰، 7۰/۰، 72/۰و در گروه افراد بیمار به ترتیب  8۴/۰و 

1385   .) 
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.  از اهداف مهم ازدواج رضایت در روابط زناشویی و یا تعبیر قرآنی ان، آرامش یافتن در کنار یکدیگر استیکی 

همسو با تبیین های مذکور در مورد اهمیت حراست از خانواده در مقابل نابسامانی و نارسایی و به دست آوردن 

ارامش یا رضایت در روابط زوجین و باال بردن کیفیت زندگی، در پژوهشی که توسط مولف انجام و نتایج آن با 

استفاده از آزمون مقایسه میانگین های همبسته تحلیل و گزارش شد، وقتی زوج ها تحت تاثیر آموزش های مربوط 

به روابط زناشویی با استفاده از دستورات دینی قرار گرفتند، قادر شدند که از روابط خود لذت بیشتری ببرند و 

تغییرات رفتاری مطلوبی در روابط خود ایجاد کنند که منجر به رضایت بیشتر از زندگی زناشویی شان و افزایش 

بنابراین فرضیه های پژوهشی که آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر اسالم موجب . کیفیت زندگیشان گردید

این پژوهش با پژوهش . افزایش رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متاهل و زوجین می گردد، تایید گردید

هاي منصورزاده و منجزي و فاتحي منطبق بوده و همگي نشان مي دهند كه آموزش مهارت هاي برگرفته از 

 .اسالم مي توانند بر رضایت زناشویي موثر باشند
با مقایسه نتایج بدست آمده با دیگر پژوهش ها مانند پژوهش حمید و دانش و فتوحي بناب، می توان دریافت این 

آموزش ها می توانند هم پا و یا حتی بهتر از دیگر روش های زوج درمانی بر رضایت زناشویی افراد تاثیر 

گذاشته و باعث بهبود روابط آنها شود زیرا عالوه بر تاثیر آموزش ها و درمان هاي بومي همانطور كه موریس و 

بوگورا نیز در تحقیقات خود نتیجه گیري نموده بودند، افراد به دلیل اعتقادات خود نسبت به دستورات اسالم، خود 

 .داشترا مقید به اجراي تمرین ها و مهارت ها مي نمایند و در نتیجه روابط زناشویي بهتري خواهند 
البته باید توجه داشت كه عدم وجود پرسشنامه متناسب با معیارهاي اسالمي و بومي و همچنین محدود بودن 

 .مي شودپژوهش هایي از این دست بر تعمیم این پژوهش تاثیر گذاشته 
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