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 به یلن در مهم گام یک زناشویی رضایت و است حقیقی خوشبختی تجربه و درون امنیت و روان آرامش به نیل خانواده، تشکیل اندیشه: چکیده

 طرح .بود زناشویی رضایت بر ایرانی اسالمی الگوی پایه بر محورخانواده آموزشی برنامه اثربخشی تعیینحاضر  پژوهش هدف. است آرامش این

 ود در و کردند شرکت پژوهش این در زوج 10 تعداد. بود کنترل گروه با پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش با آزمایشی شبه نوع از حاضر پژوهش

 .بود( AMSS) افروز زناشویی رضایت مقیاس پژوهش این در استفاده مورد ابزار. شدند گمارده( زوج 50) کنترل و( زوج 50) آزمایش گروه

 بین معناداری تفاوت که داد نشان هاداده تحلیل. شد اجرا باریک ایهفته و ساعتهیمن ویک جلسه 90 طی در آزمایش گروه برای آموزشی مداخله

 محوردهخانوا برنامه اساس، این بر. دارد وجود پیگیری نیز و آزمونپس آزمون،پیش مراحل در زناشویی رضایت افزایش در کنترل و آزمایش گروه دو

 اطی،ارتب هایمهارت که نقش مهمی درك به تواندمی حاضر پژوهش نتایج. است وثرم زناشویی رضایت افزایش در ایرانی اسالمی الگوی پایه بر

 بهبود در ایرانی اسالمی الگوی بر اکیدت با زمان مدیریت مهارت و فرزندپروری اندیشی،مثبت اله،مس حل خشم، کنترل جنسی، ارتباط خودآگاهی،

 .شودمی پیشنهاد زوجین برای مشاوره مراکز در برنامه این آموزش. کند کمک کنند،می ایفا زناشویی رضایت

 زناشویی رضایت ایرانی، اسالمی الگوی محور،هخانواد برنامه: کلیدی هایواژه
 

Abstract: Thinking of making a family is reaching at psychological peace and internal safety and experience of true 

happiness; and marital satisfaction is an important step for receiving this peace. The objective of the present study was 

to determine the effectiveness of Family- based psychological program on the basis of Islamic Iranian Pattern in marital 

satisfaction. The study was a quasi- experimental research with pre- test, post- test and follow up with control group. 

The participants of this study were 40 couples assigned to experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The 

instrument used in this study was Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS). The experimental group experienced ten 

(90-minutes) sessions of instructional intervention held once a week. The results demonstrated that there was a 

significant difference between experimental and control groups in improving marital satisfaction in pre-test, post-test 

and follow up steps. The Family-based program on the basis of Islamic Iranian Pattern has been effective in improving 

marital satisfaction. The findings of this study point to the key role of communication skills, self- consciousness, sex 

relationships, anger management, problem- solving, positive thinking, parenting and time management in the Islamic 

Iranian pattern and it,s effect on marital satisfaction. This program is recommended for training couples in counseling 

centers. 

Keywords: family-based program, Islamic Iranian pattern, marital satisfaction 
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 مقدمه

 داده قرار رحمت و تمودّ کانون را خانواده حکیم، آفریدگار

است  یخانوادگ یوندپ یمتحک یهماجان رحمت و مودّت و است

و  رتمستحکم خانوادهشود، نهاد  یتتقو مایهجان ینو هر قدر ا

 (.9311 شود )افروز،یحاکم م یبر زندگ ییشترآرامش ب

 عنوانبه 9زناشویی رضایت معتقدند بسیاری پژوهشگران

 تعادل حفظ در خانواده، هحوز در بخشآرام متغیر ترینمهم

 خانواده، اعضای روانی متسال یبرقرار ی،عاطف جوّ و زندگی

 ی،گزند یمقابله با فشارها یی،و احساس تنها یافسردگ کاهش

است  ثروو تعامل با فرزندان م یداشتن عملکرد مناسب در زندگ

(. 5000 ییرز،و م یشمن؛ ف5000 ،سروبرت؛ 5090 آلدر،)

 تاس رضایتی خانواده، نظام مهم بسیار جوانب از یکی ،درواقع

 فریمن، تانیگوچی،)کنند می تجربه ازدواج در همسران که

 هایسال در که است حالیدر این .(5002 ،مالکارن و تیلور

 میزان کاهش از حاکی ایران، در طالق رسمی هایآمار اخیر

 زندگی دوام و قوام در عمده عامل یک عنوانبه زناشویی رضایت

 (.9315 قرنجیک، و فروتن) است

 طراحیموجب  ینوابط زوجتوجه به خانواده و ر اهمیتت 

 - شتتتناختی رویکرد با ویژهبه مختلف یامداخله هایبرنامه

 اصل .استت شتده زناشتویی رضتایتبهبود  جهت در 5رفتاری

 شتتناخت، محتوای که استتت این رویکرد این در استتاستتی

 تجارب هم و هیجانی تجارب هم ستتتاختارها، و فرآینتدها

 ستتنداب ؛9115 ،3کالرك) نددهمی قرار ثیرات تحت را رفتاری

ك و  چنین،هم(. 9313 تاشتتتک، از نقتل بته ؛9111 ، 1بال

 تشدبه آن یشناخت بعد یژهوبه یرفتار - یشتناخت مداخالت

 ثیرات یفرهنگدرون یهاارزش و هاباور ،یفرهنگ یهازمینه از

 قاداتاعت و یفرهنگ یهازمینه از ثرامت آن یکارای و پذیردیم

 تواندمی فرهنگ و مذهب(. 5001 هافمن،) استتت مراجعان

 در مراجعان، یفرد یهتاتفتاوت از مهم یاجنبته عنوانبته

 توجه مورد مراجعان فرهنگ با متناستتب مداخله نوع انتخاب

 شتتدن روشتتن برای(. 5000 برگین، و ریچاردز) دنشتتو واقع

 کرد شتتارها( 9310) زادهوش مطالعه نتایج به توانمی مطلب

 هایتوصتتتیه با همراه رفتاری - شتتتناختی مداخله ثیرات که

 مداخله به نسبت زناشویی رضتایت بهبود جهت در را مذهبی

                                                           
1  . marital satisfaction 

2. cognitive- behavioral 

3. Clark, D.A. 

4. Dobson, K.S., & Block, L. 

 .استتت نموده هتوصتتی بیشتتتر کالستتیک، رفتاری -شتتناختی

 باها مداخله اثربخشتتی 5تحلیلفراحاصتتل از  یجنتا ،همچنین

 تیرضا یزانبر م یگروه صتورتبه یرفتار -یشتناخت یکردرو

 ( نشان داده9315) یضیو عر یبیمس ی،توسط عابد ییزناشو

 در را زناشتتویی رضتتایت ،هامداخله ینکه در جامعه ما ا استتت

 یگرید یل. مطالعه فراتحلبخشتتتندمی بهبود زنتان و مردان

 تعارضات کاهش در را رفتاری -یمداخالت شناخت یاثربخشت

 پور،بوستتتتانی)گزارش کرده استتتت  یینپا حددر 2زناشتتتویی

 تحقیقات، این مختلف نتایج(. 9315 یامنش،و ک ذاکرثنایی

 فرهنگی هایزمینه با متناستتب یمتغیرها به توجه و اهمیت

 .سازدمی روشن شناختیروان هایهمداخل در را ایجامعه هر

 هایارزش و دینی هایباور که کرد اشاره مهم این به باید 

 رابطه پژوهشگران و دارند توجهی قابل همخوانی نوادگیخا

 ی،احمد و مصلحی) کنندمی بینیپیش را دو آن بین نزدیک

 گیریجهت بین که نداداده نشان متعدد مطالعات(. 9315

 ،ولسونا) دارد وجود مثبتی رابطه زناشویی رضایت و 1مذهبی

-دولت حسینی ؛5091 چو، ؛5095 شرام، و گودارد مارشال،

 و پوراسمعیلی عندلیب، ؛5093 جهانگیری، و سعادت آبادی،

-مشیریان آباد،ابراهیم اصغری فراهی،مشیریان ؛9315هاشمی،

 و آبادیشفیع منجزی، ؛5092 ،توکلی و کاشانیرزاقی فراهی،

 نیز (9312) فقیهی (.5005 وز،کگن و هانلر ؛9319 سودانی،

 و قرآن بر مبتنی شناختیروان هایوزشآم که داردمی اظهار

 ،زوجین طبیعی امیال و فطرت با آن انطباق دلیل به حدیث

 را همسران بین در استرس تواندمی هاآموزش سایر از بهتر

 آنان روابط بهبود در و بازگرداند هاآن به را آرامش و زدوده

 در( 9311) مقدمرحیمی و فقیهی چنین،هم. باشد ثروم

 شناختیروان هایآموزش که اندساخته مشخص هشیپژو

 و همسران روابط بهبود در اسالمی روایات و آیات بر مبتنی

 ار مذهب توانمی ،تعاریف این با. است ثروم زناشویی رضایت

-روان هایمداخله در اثربخش مناسب متغیر یک عنوانهب

 یماراس و آکوچکیان لماسی،ا چنانچه،. آورد حسابهب شناختی،

 جلسه 90 در مذهبی رفتاری-شناختی مداخله از نیز( 5093)

 را ثریوم نتایج و نمودند استفاده زناشویی رضایت بهبود برای

 به ارتباطی هایمهارت آموزش چنین،هم .آوردند به دست

5. meta- analysis 

6. marital conflicts 

7. religious orientation 
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 9صمیمیت افزایش موجب محورمذهب رفتاری -شناختی شیوه

 مقدمکیان حمید،) شودمی زوجین میان 5زندگی از رضایت و

 مدت به نیز( 5001) فنل طولی مطالعه(. 5095 زاده،حسن و

 در مذهبی هایارزش داشتن که است آن از حاکی سال 90

 تعهد و مدتیطوالن و موفق زناشویی رضایت در زندگی طول

 .است ثروم 3ییاشوزن

-هب نیز زندگی الگوی یا 1زندگی سبک نپیرامو مطالعات 

 که دهندمی نشان زناشویی رضایت بر ثروم متغیری عنوان

 رضایت در معناداری افزایش موجب زندگی سبک تغییر

 و پاشا پورغفاری، ؛9113 ،ربیت) شودمی زوجین زناشویی

 همکاران و رضایی(. 9311 پور،قربانعلی ؛9311 عطاری،

 کسب آموزش ثیرات زمینه در که ایطالعهم به توجه با (9315)

 زوجین صمیمیت بر خانواده نظام بر کیدات با محوراسالم زندگی

 سبک بایستی مسلمان فرد که ساختند مشخص داشتند،

 دهد شکل دینی هایآموزه و اصول اساس بر را خویش زندگی

 خابانت و طراحی را خود زندگی دینی فلسفه و نگاه اساس بر و

 افزایش موجب اسالمی زندگی سبک آموزش چنین،هم. نماید

 احمدی، زاده،فاتحی حیرت،) شودمی زناشویی سازگاری

 .(5095 اعتمادی، و بهرامی

نهاد خانواده و  یتپژوهش با توجه به اهم ینا در محققین 

درصدد  همسو با فرهنگ جامعه، یشناختروان یهامداخله

 یالماس یالگو یهبر پا یمحورخانواده آموزشی برنامه برآمدند تا

 ویالگ مفهوم به برنامه، این ساخت برای .یندنما یطراح یرانیا

 اسالمی نظرانصاحب بین در. است شده توجه ایرانی اسالمی

 و ارفتاره مجموعه شامل ایرانی اسالمی الگوی یا سبک ایرانی،

 تاس زندگی معنایی و هنجاری بعد به معطوف کنشی الگوهای

 ایجغرافی و تاریخ و اسالم مبین دین هایآموزه از برگرفته که

 اسالمی زندگی سبک مفهوم در نوآوری ترینمهم. است ایران

 و جامعه در اسالم کلیت و اسالمی هایآموزه به توجه ،ایرانی

 ارتباط در حق رعایت (.9315 ،پورمعدنی) است ایران فرهنگ

 ها،الیه و سطوح همه در اجتماعی هایگروه و افراد سایر با

 دگیزن سبک در عنصر ثرترینوم و ترینکلیدی ترین،اصلی

 رد آن دانستن معیار و آن به التزام حق، اختشن. است اسالمی

                                                           
1. intimacy 

2. life satisfaction 
3. marital commitment 

4. life style 

 خانوادگی، فردی، هایعرصه همه در کردار و گفتار پندار،

 نهات عنوانبه حق رعایت و اجتماعی و سیاسی شغلی، و صنفی

 مطلوب زندگی سبک سویهب را ما تواندمی زندگی در معیار

 سبک از ایگونه اسالمی، زندگی سبک ،چنینهم. دهد سوق

 ماحکا و اسالمی اخالق دینی، عقاید با همسو که است زندگی

 دعقای و است شده بنا حق اساس بر بعد سه هر در و است الهی

 آن بر حق عملی هایچهارچوب و احکام و حق اخالق حق،

 (.9311 ذوعلم،) است حاکم

 رد مطلوب خانواده تعریف بهبرنامه پژوهش  ینتدو برای 

 نای و است شده توجه نیز خداست بندگی همان که الگو این

 سایه در. است اسالم مبین دین ارزشی نظام در نهایی هدف

 اعضای توسط نیک عمل انجام و الهی نیت ایخانواده چنین

 ،چنینهم. کندمی تضمین را خانواده تحکیم و ثبات خانواده،

 رحمت و مودّت همسران، درونی آرامش مانند دیگری اهداف

 و اقتصادی و اجتماعی جنسی، عاطفی، نیازهای مینات راه زا

 اعانو از پیشگیری یتدرنها و فرزندان تربیت و تولیدمثل

 با اهداف این همه به نیل که دارد وجود اجتماعی انحرافات

-نوابی) است ممکن و میسر دینی هایارزش و اخالق حاکمیت

 مطلوب خانواده زمینه در نیز( 9311) افروز (.9315 نژاد،

 برخوردارند، مطلوب روابط از که زوجینی است معتقد

 و عفو اندیشی،مثبت چون رفتاری و شناختیروان هایویژگی

 گری،تکریم و روییگشاده زیستی،ساده بخشایشگری،

 و تصداق قلوب، لیفات و بخشیصفا خیرآفرینی، و خیرخواهی

 دارا را خداوند به توکل و گیآفرینند و مداریتالش صراحت،

 اسالمی یدرمانزوج مبانی پژوهش این در سویی، از .هستند

-مثبت اصول و( 9315) یو غرو یانیفیشر یونسی، فر،ساالری

 ،(9319فرد و همکاران )یاریخدا دیدگاه از اسالمی اندیشی

 .است گرفته قرار توجه مورد

 پنج به اسالمی یدرمانزوج مداخالت ساختار و مبانی در 

 -شناختی الگوی اساس )بر 1رفتاری ،2یعاطف ،5شناختی حوزه

 برای( اسالمی الگوی اساس بر) 1یو معنو 1ساختاری(، رفتاری

 در هامداخله ترینمهم .است شده اشاره زوجین، مشکالت حل

 ها،شناخت اصالح خت،شنا حوزه در هازوج مشکالت حل

5. cognitive 

6. emotional 

7. behavioral 

8. structural 

9. spiritual 
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 به تنسب دیدگاه و زناشویی مورد در آنان تفکر شیوه و هامعیار

 دسته سه شامل عاطفی هایمداخله .است همسر و خویشتن

 عواطف تعدیل و مهار و مثبت عاطفی هاینیاز جنسی، هاینیاز

 روابط آموزش درباره رفتاری هایمداخله حوزه. هستند منفی

 حل و گیریتصمیم منزل، امور المی،غیرک روابط کالمی،

 یدر مداخله ساختار ،چنینهم. است تعارض حل و مشکالت

به  معنوی هایمداخله مرزها و در یینو تع ینبه حقوق طرف

 هس در یاسالم یباورها یقاز طر ییزناشو یبه زندگ یمعناده

 و فرساالری) شودمی توجه اخالق و عبادات اعتقادات، محور

در  یزن (9319فرد و همکاران )خدایاری (.9315 ،همکاران

ا مداقه توان بیاند که مداشته بیان یاسالم یشیاندمثبت ینهزم

اسالم،  ینموجود در د یو رفتار یاخالق یهایهتوص یلو تحل

 مبانی و اصول سایر کنار در یاسالم یشیندااز اصول مثبت

 ستفاده نمود.ا یرانیا یاسالم یالگو ینتدو یبرا خانواده

 ظن،حسن چون مفاهیمی ایرانی اسالمی فرهنگ در چنانچه،

-مثبت توانندمی که دارد وجود بخشش و عفو و توکل شکر،

 مداخله در .دهند قرار ثیرات تحت جامعه در را اندیشی

 و هاقابلیت ها،توانایی شناخت جهت در افراد اندیشی،مثبت

 به منجر که دارندبرمی گام فیاناطرا و خود مثبت هایجنبه

 شودمی دیگران و خود به نسبت نگرش و شناخت بهبود

 توجه مورد مهم موارد دیگر از (.5003 کالوف،مک و امانس)

 هب رسیدن برای که است مهم این بر تکیه حاضر پژوهش در

 یحرتص به کهآن مبلّغ و آورپیام از باید اسالم، موردنظر کمال

 گوال را حضرت آن و نمود تبعیت است، «مستقیم صراط» قرآن

 جامعه رهبر عنوانبه( ص) خدا پیامبر. داد قرار سرمشق و

 نداشت برای توانمی و است معیار گفتارشان و رفتار اسالمی،

 (.59: احزاب) کرد الگوبرداری هاآن از سالم ایجامعه و خانواده

 جامعه که داشت توجه مهم موضوع این به یدبا ،یتدرنها 

 آن در و استتت محورخدا و محوردین دار،دین جامعه یک ایران

 حاضتتر عصتتر در ،اما. شتتودمی یافت ستتنت و دین به پایبندی

 و تضاد از ناشی که استت شتده مشتکالتی دچار خانواده نظام

 ار ادتض این آثار و استت دینی و غربی فرهنگ دو بین چالش

 حاکی که طالق آمارهای افزایش با خانواده نظام در توانمی

 فروتن) نمود مشاهده است، زناشویی رضتایت میزان کاهش از

 حاضتتتر پژوهش هدف ،استتتاس این بر(. 9315 قرنجیک، و

 رب مبتنی محورخانواده شناختیروان برنامه اثربخشی بررستی

 هب توجه با. استتت زناشتتویی رضتتایت بر ایرانی استتالمی الگوی

 زمینه در موجود پژوهشتتتی هاییتافته و نظری مالحظتات

 زیر شرح به حاضر پژوهش هایفرضیه بررسی، مورد موضتوع

 بر مبتنی محورخانواده شناختیروان برنامه آموزش( 9: استت

( 5 ،ستا اثربخش زناشویی رضتایت بر ایرانی استالمی الگوی

 استتالمی الگوی بر مبتنی محورخانواده شتتناختیروان برنامه

 .است پایدار ماهه دو پیگیری در ایرانی

 

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

 طرح نوع از آزمایشیشبه روش پژوهش، این طرح 

 روهگ با گیریپی و آزمونپس آزمون،پیش با یافتهگسترش

 ودب زوجینی کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه. بود کنترل

 انتهر شهر در معرفت سپهر آموزشی مجتمع در فرزندانشان که

 روش .بودند تحصیل مشغول 9313-9311 تحصیلی سال در

 جهت تدااب که صورت این به بود، داوطلبانه شیوه به گیرینمونه

 ،عالقمند زوجین تا شد داده هاطالعی آموزشی جلسات برگزاری

 10 ،داوطلبان بین از .کنند نامثبت جلسات در شرکت برای

-95 ازدواج مدت طول با و سال 30-50 سنی دامنه دارای زوج

 تصادفی روش به سپس و انتخاب تصادفی صورتبه سال 1

 .شدند گمارش (کنترل و آزمایش) نفری 50 گروه دو به ساده

 آزمایش، گروه زوج 50 زا. شد گرفته آزمونپیش هگرو دو هر از

 بیش غیبت دلیل به زوج 2 و ندنمود تکمیل را درمان زوج 91

 ود در پژوهش این .شدند گذاشته کنار پژوهش از جلسه سه از

 آموزشی نیازهای سنجش برای اول مرحله در .شد اجرا مرحله

 هطالعم طرح هنمون گروه برای نیازسنجی هپرسشنام ،زوجین

 هرنامب یک شکل به مقدماتی هبرنام سپس،. شد هیارا مقدماتی

 هایکاربرگ و جلسه هر هایدرس طرح شامل که آموزشی

 یارزیاب مقدماتی برنامه این هدف .شد اجرا و آماده بود، تمرینی

 ارهایابز بررسی ه،یارا در پژوهشگر توان بردن باال اولیه، هبرنام

 آموزشی هایهدف به دستیابی موانع ییشناسا و گیریاندازه

 و سازه روایی ،دین و شناسیروان متخصصین از نفر 90. بود

 دوم مرحله در. کردند ییدات و ارزیابی را برنامه محتوایی

 و یک جلسه 90 در آزمایش گروه کنندگانشرکت ،پژوهش

 شرکت آموزشی برنامه در( جلسه یک ایهفته) ساعته نیم

 را ایمداخله گونههیچ فاصله این در کنترل گروه .دندرک

 از پس ماه دو نیز و آخر جلسه پایان از پس. نکردند دریافت

 مجدد نمونه گروه پیگیری، منظوربه مداخله جلسه آخرین
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 تکمیل را AMSS)) 9افروز زناشویی رضایت یپرسشنامه

 کریم، قرآن از گیریبهره با آموزشی هایجلسه مفاد .دندکر

 از اعم علمی، منابع و( ع) ائمه احادیث و( ص) پیامبر سیره

 مورد موضوع با رابطه در خارجی و داخلی مقاالت و هاکتاب

 ؛5002 پری، ؛9311 ،9310،9311 افروز،) بود پژوهش

 ؛9311 ،لواسانی و آذربایجانی حسینیان، افروز، جوادی،

 و رضایی ؛9319 همکاران، و فردخدایاری ؛9319 انی،خانب

-فاتحی صادقی، ؛9315 همکاران، و فرساالری ؛9311 نراقی،

 جلسات یامحتو. (9313 اعتمادی، و بهرامی احمدی، زاده،

 انحراف و میانگین. است شده هیارا 9 جدول در آموزش

 55/15 ترتیب به آزمایش گروه کنندگانرکتش سنی استاندارد

 11/1 و 99/15 با برابر ترتیب به کنترل گروه برای و 21/1 و

 .بود

 

 9 جدول

 ایرانی اسالمی الگوی بر مبتنی محورخانواده شناختیروان هبرنام یامحتو

 محتوا سرفصل جلسه

 

 اول

 ورمح خانواده برنامه با کلی آشنایی

 ایرانی اسالمی الگوی پایه بر

 زمان و تعداد برنامه، اهداف با آشنایی اعتماد، با ماتو جوّ ایجاد و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی

 جلسات طول در تکالیف انجام اهمیت یسازروشن ،اسرار حفظ ازجمله اخالقی اصول و جلسات

 

 

 دوم

 

 

 دآگاهیخو مهارت

 نگاهی فردی، ارزشمندی احساس و زوجین روابط در آن نقش و خودآگاهی اهمیت با آشنایی

 مهارت اب آشنایی ،(ص) اسالم پیامبر سیره بر الگویی نگاه با همسر و خود ضعف و مثبت نقاط بر

 همسر و خود دیدگاه از ضعف و قوت نقاط تعیین کاربرگ :تکلیف. قدردانی و شکرگزاری
 

 

 

 

 سوم

 

 

 

 ثروم ارتباط مهارت

-ثالم بیان با زوجین روابط در همدلی مهارت اهمیت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 و فعال دادن گوش مهارت آموزش احادیث، و آیات بیان با و( ص) اسالم پیامبر الگوی از هایی

 همدلی مهارت

 برنامه با متناسب کتاب معرفی ها،مثال هیارا با همدلی مهارت تمرین کاربرگ: تکلیف

 

 

 چهارم

 

 

 ندیشیامثبت مهارت

 مهارت با آشنایی ، 5اندیشیمثبت هایمهارت اهمیت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 مثبت خودگویی و دعا

 اندیشیمثبت تمرین کاربرگ: تکلیف 

 

 

 پنجم

 

 

 لهامس حل مهارت

 اهمیت و تعارض حل هایکسب انواع با آشنایی ،لهاحل مس ایرحلهم پنج مهارت با آشنایی 

 خدا هب توکل مهارت با آشنایی ،(ص) اسالم پیامبر الگوی بر نگاه با تعارض حل هایروش کاربرد

 زوجین فردی بین مشکل حل برای لهامس حل مهارت مراحل اجرای کاربرگ: تکلیف

 

 

 ششم

 

 

 خشم کنترل تمهار

 اسالم یامبرپ بر الگویی نگاه با خشم هیجان مدیریت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 شیبخآرام تمرین با آشنایی سالم، مدارمسئله و مدارهیجان ایمقابله روش دو با آشنایی ،(ص)

 اختصاصی خشم کنترل هایروش فرد، ایمقابله هایمهارت کاربرگ: تکلیف

 

 هفتم
 

 

 زناشویی ارتباط مهارت

 (جنسی)

 پیامبر لگویا پایه بر زناشویی صمیمیت ایجاد هایروش با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 اسالم تعالیم بر نگاه با زوجین مطلوب جنسی و عاطفی رفتارهای آموزش و( ص) اسالم

 حثب موضوع با متناسب کتاب معرفی جنسی، و عاطفی رفتارهای اصالح و بازنگری: تکلیف

 

 

 

 
 

 

                                                           
1. Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS) 2. positive thinking skills 
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  9 جدول ادامه

 

 

 هشتم
 

 

 

 فرزندپروری مهارت

 تعالیم بر نگاه با فرزند با مناسب ارتباط هایروش با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 داستان و مثال ذکر با( ص) اسالم پیامبر الگوی پایه بر و اسالمی

 بحث موضوع با متناسب تابک معرفی فرزند، با ارتباط مهارت تمرین کاربرگ: تکلیف 
 

 

 نهم

 

 زمان مدیریت مهارت

 (زندگی امور)
 

 الی،م امور کار، در آن کاربرد و زمان مدیریت مهارت با آشنایی گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 حدیث ال،مث ذکر با( ص) اسالم پیامبر بر الگویی نگاه با رحمصله اهمیت با آشنایی فراغت، اوقات

 موضوع با ابطهر در داستان و

 منزل امور مدیریت ریزیبرنامه تمرین کاربرگ: تکلیف

 

 دهم

 

 مطالب ندیبجمع

 هب پاسخ دوره، طول در شده هیارا مطالب بندیجمع و خالصه گذشته، جلسه تکلیف بررسی

 جلسه پایان در آزمونپس اجرای زوجین، االتوس

 یازن برحسب زوجی مشاوره و تکمیلی هایکارگاه در شرکت پیشنهاد کتاب، معرفی: تکلیف

 

 

 سنجش ابزار

 مقیاس (.AMSS) افروز زناشویی رضایت مقیاس 

 ،همسران رضایت میزان ارزیابی جهت افروز زناشویی رضایت

 و تهیه 9311 سال در افروز توسط ایرانی جامعه فرهنگ برای

 مقیاس این .است شده هنجاریابی تهران در 9311 سال در

 مقیاس در را همسران رضایت که است ایماده 990 ابزار یک

( موافق کامال) 1 تا( مخالف کامال) 9 از لیکرت ایدرجه چهار

 رضایت سطح نشانه مقیاس کل در نمره بودن باال .سنجدمی

 ترمک رضایت میزان نشانه آن بودن پایین و بیشتر زناشویی

 ،9همسران اندیشیمطلوب مقیاس زیر 90 از مقیاس این. است

 و ارتباطی رفتارهای ،5شخصی رفتارهای ،زناشویی رضایت

 هایفعالیت و 5مالی امور ،1لهامس حل روش ،3اجتماعی

  اوقات ،1فرزندپروری روش ،1مذهبی رفتار و احساس ،2اقتصادی

 

                                                           
1. couple’s positive thinking 

2. personal behaviors 

3. relational & social behaviors 

4. problem solving 

5. finance 

6. economic activity 

7. religious feeling & behavior 

8. parenting 

9. free time 

10. emotional relationship 

11. internal consistency 

12. Cronbach’s alpha 

13. reliability 

14. test- retest 

15. convergent validity 

16. Evaluating & Nurturing Relationship Issues Communication and Happiness (ENRICH) 

 

 

 بر و تشکیل (بصری و کالمی) 90احساسی تعامل و 1فراغت

 و اجتماعی -شناختی رویکرد سالم، ازدواج رویکرد اساس

 فرهنگ بستر در زناشویی رضایت زمینه در بالینی تجارب

 هایموقعیت مناسب و است شده ساخته ایرانی اسالمی

 این 99درونی همسانی بررسی جهت .است بالینی و پژوهشی

 رایبض. است شده استفاده 95کرونباخ آلفای روش از مقیاس

 تا 21/0 بین ضرایب و ابزار کل برای 15/0 درونی همسانی

 درونی همسانی دارای مقیاس که داد نشان هامقیاس زیر 12/0

 همسران رضایت بررسی برای اجرا قابل و مناسب و مطلوب

 و پایایی از حاکی نیز 11/0 91بازآزمایی 93پایایی ضریب. است

 95همگرایی اییرو. است مقیاس این باالی درونی همسانی

 ایترض پرسشنامه از استفاده با افروز رضایت زناشویی مقیاس

 داد نشان را 13/0 همبستگی ،(ENRICH) 92انریچ زناشویی
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 53محور بر رضایت زناشویی                                                              شناختی خانوادهتاثیر برنامه روان

 

 درصد 11 با لذا است، معنادار p < 009/0 سطح در که

 رمعنادا مقیاس دو این بین شده مشاهده همبستگی اطمینان

 همکاران، و جوادی از نقل به ؛9310 قدرتی، و افروز)  است

در این پژوهش نمره کل رضایت زناشویی وارد تحلیل  (.9311

 شد.

 هایافته

 

 نمرات استتتتتتانتتدارد انحراف و متیتتانتگین 5 جتتدول 

 مراحل در را کنترل و آزمتایش گروه کننتدگتانشتتترکتت

 تیرضا مقیاسنمره کل  در پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش

 5 جدول در که گونههمان. دهدمی نشتتان افروز زناشتتویی

 مرحله در کنترل و آزمایش گروه میانگین شتتود،می مشتتاهده

 در کهیدرحال ندارند؛ ایمالحظه قتابتل تفتاوت آزمونپیش

( 11/511) آزمایش گروه بین معنادار تفاوت آزمونپس مرحله

 مرحله در چنین،هم. شتتودمی مشتتاهده( 21/513) کنترل و

( 15/521) کنترل و( 35/359) آزمایش گروه دو بین پیگیری

.شودمی دیده معنادار تفاوت

 
 5 جدول

 پیگیری آزمون وآزمون، پسیشو کنترل در پ یشآزما یهاگروه زناشویی رضایت نمرات استاندارد انحراف و میانگین
آزمونپیش  آزمونپس   پیگیری 

 M SD M SD M SD گروه

 21/31 35/359 11/10 11/511 20/19 03/521 آزمایش

 3/211 15/521 51/13 21/513 09/11 15/510 کنترل

 

 هایرضفپیش با رابطه در نتایج، تحلیلی بررسی از پیش  

 یلتحل و 9مکرر گیریاندازه آماری مدل از استتتفاده برای الزم

 متغیر در پژوهش این در. شتتد حاصتتل ناناطمی 5یانسکووار

 05/0 ستتطح در 3موچلی کرویت آزمون زناشتتویی رضتتایت

 و واریانس بودن یکستتتان فرض از نتیجهدر نبود، معنتادار

 کوواریانس ماتریس بودن همگن شتتترط تر،دقیق ایگونهبه

 مکرر گیریاندازه آماری مدل از و شتتتد حاصتتتل اطمینان

 فرض 1لوین آزمون از استتتفاده با چنین،هم. شتتد استتتفاده

 رتتتتتتمتغی در کنترل و شآزمایتتتتتت گروه 2واریانس 5برابری

 استفاده بنابراین نشد، معنادار 05/0 سطح در زناشویی رضایت

 انسکوواری تحلیل نتایج. بود مجاز یانسکووار یلتحل آزمون از

 دولج در زناشویی رضایت بر آموزش برنامه ثیرات بررسی برای

 از پس شتتود،می مشتتاهده که گونههمان. استتت شتتده ارایه 3

 یزانم کوواریتتانس تتحتلتیتتل و آزمتونپتیتش اثتر حتتذف

553/90051F = 009/0 آماری سطح در که است > p ازنظر 

 آموزش برنامه گفت توانمی ،ینبنابرا؛ استتتت معنادار آماری

 افزایش ستتتبب ایرانی استتتالمی الگوی پایه بر محورخانواده

است شده آزمایش مورد افراد زناشویی رضایت

. 

 3 جدول

 ییزناشو رضایت بر آموزشی برنامه تأثیر با مرتبط کوواریانس تحلیل

 مجموع تغییرات منبع

 مجذورات

df میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 معناداری

اتا ضریب  

325/915012 آزمونپیش  9 325/012915  915/9555  009/0  151/0  

553/90051 گروه  9 553/90051  219/21  009/0  529/0  

159/1112 خطا  53 295/911     

 

                                                           
1. repeated Measure (RM) 

2. Analysis of Covariance (ANCOVA) 

3. Mauchly’s sphericity test 

4. levene test 

5  
6  
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 رضایت بر آموزش برنامه اثر بررسی برای ادامه در 

اده مکرر، استف یریگهمراه با اندازه یانسوار یلاز تحل ،زناشویی

 یهایسماتر ینمفروضه همگ یل،تحل یشد. قبل از اجرا

 نتایج که شد انجام یتوسط آزمون موچل یانسکووار -یانسوار

 میزان جدول، این نتایج به توجه با. است آمده 1 جدول در آن

 فرض آنجاکه از و است معنادار 05/0 سطح در موچلی آماره

 -هاوسگرین اپسیلن آماره مقدار از است، نشده یترعا 9کرویت

 استفاده یلیتکم یهایلو تحل یجهت اصالح درجه آزاد 5یسرگ

.شده است

. 
 1جدول  

 زناشویی رضایت متغیر در موچلی آزمون بررسی
df                           یموچل                        متغیر معناداری سطح W                     کای مربع تقریب 

 52/119                          201/9                   آزمون ارتکر 009/0                            5 

 

 مکرر یریگاندازه با همراه واریانس تحلیل آزمون نتایج  

جدول و  ینا یجشتتده استتت. با توجه به نتا یهارا 5در جدول 

 یاهیافتهمحاسبه شده،  یسترگ -هاوسینگر یلناپست یرمقاد

 دستتت به = F 555/959 یزانمدهد که یپژوهش نشتتان م

 فاوتت یانگرب ،زناشویی رضتایت آزمون تکرار متغیر برای آمده

کننتتدگتتان در مراحتتل شتتترکتتت اکتستتتابی نمرات معنتادار

 ،p < 009/0در ستتتطح  یگیریپ آزمون وآزمون، پسیشپ

 بیانگر  = 551/930Fدوم جدول،  یفدر رد ین،چنهم. استتت

 رضایت آزمون تکرار تعامل ،p < 009/0سطح  در که است آن

 انیگروه، م برحسب یبه عبارت. است معنادار گروه، و زناشویی

آزمون و آزمون، پسیشکنندگان در مراحل پنمرات شتتترکت

 تفاوت وجود دارد. یگیریپ

 

 5 جدول
 ییزناشو یترضا یهایاسمق یردر ز یاثرات درون آزمودن آزمون 

 

 

که تعامل تکرار آزمون و گروه معنادار شده است، این به توجه با  

از مراحل آزمون  یککدام ینمشخص شود تفاوت ب کهآن یبرا

مرحله استفاده  ها در سهیانگینم یسهوجود دارد، از آزمون مقا

جدول به  ینآمده است. در ا 2آن در جدول  یجشد که نتا

کنندگان در مراحل نمرات شرکت یهایانگیناختالف م یسهمقا

-پرداخته شده است. همان یگیریآزمون و پآزمون، پسیشپ

  کنندگاننمرات شرکت ینب ،است جدول آمده ینگونه که در ا

 

آزمون در آزمون و پسیشبا پ یسهدر مقا یگیریدر مرحله پ

که  یاگونهتفاوت معنادار وجود دارد. به  p< 009/0سطح 

 معنادار صورتبه یگیریدر مرحله پ کنندگاننمرات شرکت

نمرات  ین،چنآزمون است. همآزمون و پسیشباالتر از مرحله پ

ادار تآزمون در سطح معنکنندگان در مرحله پسشرکت

009/0 >p  آزمون است.یشباالتر از مرحله پ 
 

 

 

 
 

                                                           
1. sphericity assumption 2. Greenhouse- Geisser epsilon 

 اتا ضریب معناداری سطح F مجذورات میانگین df وراتمجذ مجموع تغییرات منبع

 215/0 009/0 959/  555 291/93051 135/9 51/9110 آزمون تکرار

 101/0 009/0 551/930 91035/ 951 135/9 951/5091 تعامل تکرار آزمون و گروه
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 55                                                        محور بر رضایت زناشویی      شناختی خانوادهتاثیر برنامه روان

 
 2جدول 

 یگیریآزمون و پآزمون، پسپیش مراحل در کنترل و آزمایش نمرات میانگین اختالف 
 اختالف                                                                       مرحله یمعنادار سطح

009/0  

009/0  

009/0  

 -313/92         آزمون                                پس-آزمونشیپ

 -005/55                                            یریگیپ-آزمونشیپ

 -901/1                                              یریگیپ-آزمونپس

 

 

 بحث

 

 ینخست بررس :داشت اصلی هدف دو پژوهش این  

 یماسال یگوال بر مبتنیمحور برنامه آموزش خانواده یاثربخش

موزش آ یجهنت یداریپا ییندوم تع یی؛زناشو یتبر رضا یرانیا

پژوهش نشان داد که  یهایافته. ییزناشو یترضا یشبر افزا

 ییزناشو یترضا ینب یآموزش، تفاوت معنادار یپس از اجرا

و کنترل وجود داشت.  یشکنندگان گروه آزماشرکت

 یاسالم یالگو یهمحور بر پانوادهآموزش خا ،یگردعبارتبه

 کنندگان گروهشرکت ییزناشو یترضا یشموجب افزا یرانیا

 ینآموزش ا یرثانشان داد ت یآمار یهایلشد. تحل یشآزما

 نیا یجمانده است. نتا یدارپا یزن یگیریبرنامه در آزمون پ

و همکاران،  اولسون) یشینمطالعات پ یهایافتهپژوهش با 

چو،  ؛5002 پری،؛ 5093ماراسی، و آکوچیان الماسی، ؛5095

؛ 5095 همکاران، و حیرت؛ 5095 ،و همکاران یدحم ؛5091

محمودزاده،  ؛5001 فنل،؛ 9310 زادهوش،؛ 9311 رضایی،

 و است( همسو 9313زاده، یو فاتح یاحمد ینیان،حس

 .است یینقابل تب یربرحسب احتماالت ز

 هایکنندهتعیین ترینممه از یکی زناشویی رضایت 

 عنوانبه زوجین میان رضایت. است خانواده در سالم عملکرد

 تعادل حفظ در خانواده، هحوز در بخشآرام متغیر ترینمهم

 خانواده، اعضای روانی سالمت برقراری عاطفی، جو و زندگی

 گی،زند فشارهای با مقابله تنهایی، احساس و افسردگی کاهش

 نقش فرزندان با تعامل و زندگی در مناسب دعملکر داشتن

 مییرز، و فیشمن؛ 5000 ،سروبرت؛ 5090 آلدر،) دارد ثریوم

 خانواده، نظام مهم بسیار جوانب از یکی ،درواقع(. 5000

 وچییگکنند )تانمی تجربه ازدواج در همسران که است رضایتی

 رضایت شگرانپژوه همین نظر به توجه با (.5002و همکاران، 

  از شوهر و زن که است بخشلذت و مثبت نگرش زناشویی،

 

 مسایل ارتباط، مثل زناشویی روابط مختلف هایجنبه

 نفرزندا و جنسی روابط مالی، لیمسا تعارض، حل شخصیتی،

 روابط از که زوجینی مطلوب خانواده ینهدرزم ،همچنین .دارند

 چون رفتاری و شناختیروان هایویژگی برخوردارند، وبمطل

 روییهگشاد زیستی، ساده بخشایشگری، و عفو اندیشی،مثبت

 فلیات و بخشیصفا خیرآفرینی، و خیرخواهی گری،تکریم و

 هب توکل و آفرینندگی و مداریتالش صراحت، و صداقت قلوب،

 مطلوب نظام همچنین. (9311 افروز،) هستند دارا را خداوند

 نظام در نهایی هدف همان این که است خدا بندگی خانواده

 (.9315نژاد،  ی)نواب است اسالم مبین دین ارزشی

 دارند باالتری صمیمیت میزان و بهتر ارتباط که هاییزوج 

 یراتتغی و مشکالت با مواجهه در بیشتری قابلیت است ممکن

 ترضای نتیجهدر و باشند داشته همسر و خود رابطه به مربوط

 و ردانوگیو سلز، پاتریک،) کنندمی تجربه را باالتری زناشویی

 اننش گوناگون هایبررسی نتایج ،راستا این در (.5001 ولراد،ف

حل  مهارت ثر،وم روابط مهارت ی،خودآگاه مهارت که اندداده

 هایمهارت خشم، کنترل مهارت اندیشی، مثبت مهارت ،لهامس

 مهارت جنسی، ارتباط مهارت بخشش، و توکل ،شکرگزاری

 رضایت با همگی فرزندپروری، مهارت و فراغت اوقات مدیریت

 و پندی ؛5095 کامکار، و بالغتی) دارند مثبت رابطه زناشویی

 و حقیقی ؛9315 جعفری، و مجدامیر تفرشی، ؛5090 آناند،

 صفرزاده، ؛5009 ،ایونت و سندرسون ؛9319 زاده،خلیل

(. 5001 کاربان، و یالچین ؛5090 ونر، ؛5000 گریف، ؛5099

 این میان روابط پایه بر حاضر پژوهش آموزش برنامه ،روینازا

 با. است شده تدوین و طراحی زناشویی رضایت با هامهارت

 شد فراهم شرایطی آموزش برنامه در فوق هایمهارت آموزش

 مثبتی نگرش همسرشان و خود زندگی به نسبت زوجین تا

 رارق پذیرش مورد را یکدیگر شخصی رفتارهای باشند، داشته

 لیامس حل در کنند، برقرار دوستانه و صمیمی ارتباطات دهند،

  ثروم بصری و کالمی تعامل نمایند، همفکری باهم مشکالت و
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 رزندانف تربیت نحوه بر توافق به ،باشند داشته باهم عاشقانه و

 فراهم زندگی در بخشآرام شرایط هم برای و یابند دست

 اخالقیات، و بخشش هایلفهوم به توجه با چنین،هم. نمایند

 و درآمد رایب دهند، جای خود زندگی برنامه در را رحمصله

 یبخشرضایت جنسی روابط و کرده ریزیبرنامه خود هایهزینه

 مراحل کلیه در امید داشتن و خدا به توکل. کنند تجربه را

 و رنج در را معنایی توانست معنویت لفهوم عنوانبه زندگی

 تمشکال دچار شوهر و زن وقتی ینبنابرا؛ بدهد هاآن به سختی

 خویش امید و کرده حفظ را خود نفسعزت شوند،می ختلفم

 نیز خشم مدیریت مهارت آموزش با. دهندنمی دست از را

 و داده کاهش را همسر به نسبت آمیزخشونت رفتارهای

 اران،همک و تفرشی) دارند تریمناسب زناشویی تعامل یجهدرنت

-مهارت حاضر، پژوهش آموزشی برنامه در درمجموع (.9315

 و رفتاری عاطفی، شناختی، معنوی، هایمداخله قالب در هایی

 یکردرو پایه بر و نبوی سیره از الگوپذیری با اندیشیمثبت

 جنتای و شد تبیین مفهومی مدل یک در رفتاری - شناختی

 پایه بر محورخانواده آموزشی برنامه اثربخشی نیز پژوهش

 .نمود دییات زناشویی رضایت افزایش بر را ایرانی المیاس الگوی

 بین از نمونه افراد .داشت هاییمحدودیت حاضر پژوهش 

 تهران شهر مناطق از یکی در مدرسه یک آموزاندانش والدین

 باید دیگر هایگروه به نتایج تعمیم در لذا شدند، انتخاب

 تعمیم گستره افزایش جهت شودمی پیشنهاد. کرد احتیاط

 جوامع و تروسیع هاینمونه در پژوهش این ها،یافته پذیری

 مقطعی مطالعه یک پژوهش این چنین،هم. شود تکرار دیگر

 بررسی مورد ماهه دو دوره یک طی تنها را آن ثیراتات که بود

 بررسی جهت شودمی دپیشنها اساس این بر است؛ داده قرار

 ناسبیم طولی تحقیقات آموزشی، برنامه این بلندمدت ثیراتات

 سال چند طی ،همسران زناشویی رضایت میزان و گیرد صورت

 تاهمی به توجه با نین،چمه. گیرد قرار بررسی مورد نیز آینده

 هب دستیابی و خانواده نظام ثبات و تحکیم در پژوهش موضوع

 هپای بر محورخانواده آموزشی برنامه اثربخشی ثبتم نتایج

 ینا اجرای زناشویی، رضایت افزایش بر ایرانی اسالمی الگوی

.ودشمی پیشنهاد مشاوره و شناسیروان مراکز در زوجین برای برنامه

 

منابع

 مجله. دینی وتربیت شناسیسیره(. 9315. )ا زاده،جمالی

 .21 -10 ،90 ایرانی، مطالعات

  انتشارات: تهران ،هارابطه شناسیروان(. 9311. )ع. غ افروز،

 .تهران دانشگاه

 از شوهر و زن رابطه شناختیروان مبانی(. 9310. )ع. غ افروز،

 نشر دفتر :تهران(. ص) محمد حضرت اعظم پیامبر منظر

 .هفتم چاپ اسالمی، فرهنگ

. همسری شکوه و ازدواج یشناسروان(. 9311. )ع. غ افروز،

.ششم چاپ ،تهران دانشگاه انتشارات: تهران  

 مقیاس هنجاریابی و ساخت(. 9310. )م قدرتی، و ،.ع. غ افروز،

 شگاهدان تربیتی علوم و روانشناسی مجله. زناشویی رضایت

 .3-92 ،9 تهران،

(. 9315. )ع کیامنش، و ب ذاکر، ثنایی ،.ع پور،بوستانی

 اندرم در رفتاری -شناختی الگوهای اثربخشی فراتحلیل

– 55 ،2 مشاوره، هایپژوهش هایتازه. زناشویی مشکالت

1. 

 بررسی(. 9311. )ی عطاری، و. غ پاشا، ،.س پورغفاری، 

 بر مبتنی زندگی سبک هایمولفه آموزش اثربخشی

 بین در زناشویی رضایت بر فردی یشناسروان رویکرد

. لدزفو گنجویان دکتر بیمارستان زن متاهل پرستاران

 .51 -11 ،1 روانشناسی، در نو هاییافته مجله

 رفتار و شناخت تغییر یا روان پویش(. 9313. )آ تاشک،

 پویشیروان و رفتاری -شناختی درمانیروان مقایسه)

 .59-51 ،1 رشد، مجله(. مدتکوتاه و فشرده

 آموزش ثیرات(. 9315. )ا جعفری، و ،.م مجد،امیری ،.م تفرشی،

 و خانوادگی خشونت کاهش در خشم یتمدیر هایمهارت

 .55-39 ،1 پژوهی، خانواده. زناشویی رضایت بهبود

. م آذربایجانی، ،.س حسینیان، ،.ل. غ افروز، ،.س. ب جوادی،

 هایمهارت آموزش اثربخشی(. 9311. )غ. م لواسانی، و

 رب دینی هایارزش رویکرد با عاطفی تعامالت و ارتباطی

 .3-91 ،5 خانواده، انشناسیرو مجله. زناشویی رضایت
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 یترضا بین ارتباط بررسی(. 9319) .ر زاده،خلیل و .م حقیقی،

 و پرستاری دانشکده مجله. فرزندپروری سبک و ییزناشو

 .91-52 ،90 ،ارومیه پزشکی علوم دانشگاه مامایی

 بر خانواده آموزش مداخالت اثربخشی(. 9319. )م خانبانی،

. تولد هنگام به نوزادان وزن و زوجیت رضامندی بهبود

 دهدانشک استثنایی، کودکان روانشناسی دکتری رساله

 .تهران دانشگاه ،تربیتی علوم و روانشناسی

 ،.م درخشان، ،.ا. ع زمانپور، ،.ب بناب، غباری ،.م فرد،خدایاری

: نگریمثبت(. 9319. )س موسوی، و. س زردخانه، اکبری

 فصلنامه. نیایرا -اسالمی الگویی تدوین برای تالشی

 .19-995 ،1. یشناختروان کاربردی هایپژوهش

. اسالمی زندگی سبک مفهومی الگوی(. 9311. )ع ذوعلم،

 .9-32 ،905 راهبردی، نمای نشریه

 اب محور اسالم زندگی سبک آموزش تاثیر(. 9311. )ج رضایی،

. اراك زوجین صمیمیت و عهد بر خانواده نظام بر تاکید

 دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد یکارشناس نامهیانپا

 .اصفهان

. م رضایی، ،آبادیینحس ،.ع اعتمادی، ،.ا احمدی، ،.ج رضایی،

 اسالم زندگی سبک آموزش تاثیر(. 9315. )م شهردست، و

 .اراك زوجین صمیمت بر خانواده نظام بر تاکید با محور

 .11-902 ،1. یشناختروان مطالعات

 سالم خانواده الگوی بررسی(. 9311. )ا. ع نراقی، و ،.ج رضایی،

 .13-951 ،9 قرآنی، مطالعات(. ص) اسالم پیامبر سیره در

 شناختی یدرمانگروه اثربخشی مقایسه(. 9310. )س زادهوش،

 رفتاری – شناختی یدرمانگروه و مذهبی( رفتاری) –

 امهنیانپا. خانواده زناشویی رضایت و روابط بر کالسیک

 .اصفهان دانشگاه بالینی، سیروانشنا ارشد کارشناسی

. م .س غروی، و. ح .م نیا،شریفی ،.ج یونسی، ،.ر .م فر،ساالری

 مطالعات. اسالمی یدرمانزوج ساختار و مبانی(. 9315)

 .31-21 ،1 ،یشناسروان و اسالم

 و. ف بهرامی، ،.ا .س احمدی، ،.م زاده،فاتحی ،.م صادقی،

 روش به سالم دهخانوا مدل تدوین(. 9313. )ع اعتمادی،

 ،9 خانواده، روانشناسی مجله. اکتشافی آمیخته پژوهش

10-51. 

 فراتحلیل(. 9315. )ح عریضی، و. ع مسیبی، ،.ا عابدی،

 بر گروهی صورتبه یشناختروان مداخالت اثربخشی

 فصلنامه(. 9313 – 9311) ایران زناشویی، رضایت میزان

 .533-520 ،1 خانواده، یدرمانروان و مشاوره

 تاثیر بررسی(. 9315. )ج هاشمی، و. ا پوراسمعلی، ،.م عندلیب،

 مقاالت چکیده مجموعه. زناشویی رضایت در دینداری

 .یزد دانشگاه امنیت و خانواده ملی همایش نخستین

 آن رابطه و زناشویی رضایت(. 9315. )ز قرنجیک، و .ع فروتن،

 نخستین مقاالت چکیده مجموعه. خانواده امنیت با

 .یزد دانشگاه امنیت و خانواده ملی ایشهم

 بر مبتنی یشناختروان هایآموزش(. 9312. )ن .ع فقیهی،

 در آن تربیتی و روانی تاثیرات بررسی و حدیث و قران

 .11-905 ،1 اسالمی، تربیت دو فصلنامه. همسران رابطه

 میزان بررسی(. 9311. )ف مقدم، رحیمی و. ن .ع فقیهی،

 روایات بر مبتنی یشناختروان هایآموزش اثربخشی

 روانشناسی فصلنامه. زوجین زناشویی رضایت در اسالمی

 .11 – 901 ،5 دین، و

 یدرمانزوج رویکرد اثربخشی بررسی(. 9311. )م پور،قربانعلی

 شهر نساک زوجین زناشویی رضایت بر زندگی سبک تغییر

 ی،بالین روانشناسی ارشد کارشناسی نامهیانپا. اصفهان

 .اصفهان شگاهدان

 زاده،فاتحی و ،.ا.س احمدی، ،.س حسینیان، ،.ر زاده،محمود

 تصمیمی بر اسالمی یدرمانزوج تأثیر بررسی(. 9313. )م

 .51-10 ،1 دین، و روانشناسی مجله. زناشویی

 در مذهبی زندگی نقش(. 9315. )ر. م احمدی، و. ج مصلحی،

-10 ،2 دین، و روانشناسی مجله. زوجین زناشویی رضایت

15. 

 شهر در زنان زندگی سبک بررسی(. 9315. )ن پور،معدنی

 .شهر تهران بانوان اجتماعی همیاری کتاب .تهران

 .جمهور کتاب انتشارات تهران:

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
fp

.ir
 a

t 1
1:

29
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

A
ug

us
t 1

4t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://ijfp.ir/article-1-94-fa.html


 فرد و فرزادیان، خدایاریروایی، افروز، حسین                                                                             51

 

 اثر بررسی(. 9319. )م سودانی، و. ع ،آبادییعشف ،.ف منجزی،

 رضایت بهبود بر مذهبی هاینگرش و اسالمی ارتباط

 .30-31 ،90 رفتاری، علوم تتحقیقا مجله. زناشویی

. خانواده مطلوب الگوهای و هاآسیب(. 9315. )ش نژاد،نوابی

 فرهنگستان قم: .خانواده و زن راهبردی هایاندیشه کتاب

. اسالمی علوم
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