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اثربخشی آموزش الگوی سبک زندگی علوی
بر افزایش رضایت زناشویی زوجین دارای اختالفات زناشویی
علي ايمانزاده  /دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز

aliimanzadeh@tabrizu.ac.ir

دريافت 1397/02/12 :ـ پذيرش1397/06/17 :

چكيده
هدف اين پژوهش ،ترويج سبك زندگي علوي و تشويق زوجين به الگوگيري از سبك زندگي علوي ،براي
افزايش رضايت زناشويي ميباشد .اين پژوهش ،از نوع نيمهتجربي با طرح پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه
شاهد بود .جامعة آماري پژوهش ،زوجين مراجعهكننده به مركز مشاوره دانشگاه مالير بودند كه 40نفر به
صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي ( 20نفر) و كنترل ( 20نفر) جايگزين شدند .از ابزار
پرسشنامه رضايت زناشويي آنريچ  ،ESQبهعنوان پيشآزمون ـ پسآزمون در اين پژوهش استفاده شد.
سپس برنامه آموزشي الگوي سبك زندگي علوي ،بهعنوان متغير مستقل در  8جلسه يك ساعته به زوجين
آموزش داده شد .دادهها با استفاده از تحليل كواريانس مورد تحليل قرار گرفتند .يافتههاي پژوهش نشان
داد كه آموزش الگوي سبك زندگي علوي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين داراي اختالفات زناشويي،
تأثير معناداري داشت .ازاينرو ميتوان گفت :ارائه آموزههاي سبك زندگي مبتني بر نهجالبالغه و سيره
علوي ،الگويي مناسب براي افزايش رضايت زناشوبي زوجين است.
كليدواژهها :اثربخشي ،سبك زندگي علوي ،رضايت زناشويي ،اختالفات زناشويي.
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مقدمه

رضايت زناشويي ،يکي از سازههاي تحکيمبخش خانواده و يك جنبه بسيار مهم در رابطه زوجين است كه نقش مهمي در
سالمت روانشناختي زوجين ايفا ميكند (طالئيزاده و بختيارپور .)1395 ،رضايت زناشويي ،يك حالت ذهني است كه
مزاياي ادراكشده و ارزشهاي حاصل از ازدواج با يك فرد را منعکس ميسازد (بودنمن ( )Bodenmannو همکاران،
 .)2007رضايت زناشويي ،ميتواند حالتي باشد كه طي آن زن و شوهر ،از ازدواج با يکديگر و با هم بودن احساس سرور
ميكنند (دالگليش ( )Dalgleishو همکاران .)2015 ،برخي از نگاه روانشناختي به مسئله رضايت زناشويي پرداخته ،آن را
به انطباق و كم شدن شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب از زندگي زناشويي عنوان ميكنند كه هر چه اين انطباق به
هم نزديكتر باشد ،رضايت زناشويي بيشتر است (ديويد و استافولد ( .)2015 ،)David & Staffordبرخي رضايت زناشويي
را به ميزان احساس مسئوليت زوجين نسبت به هم ،همدردي و نوعدوستي آنان ،غمخواري ايشان نسبت به يکديگر اطالق
ميكنند (گوتمن و همکاران )2015 ،رضايت زناشويي ،ميتواند به درك و تفاهم زن و شوهر از يکديگر و ارضاي نيازهاي
مادي و معنوي زن و مرد ،در جهت تکامل همديگر نيز عنوان شود (مك نالي ( )McNultyو همکاران .)2016 ،از ديدگاه
انريچ ( ،)Enrichكه مالك كار پژوهش فعلي است ،رضايت زناشويي يك ارزيابي كلي از وضعيت رابطه زناشويي يا رابطه
عاشقانه كنوني فرد است كه در سايه تالش هر دو زوج به وجود ميآيد .از ديدگاه انريچ ،رضايت زناشويي در سايه درك
متقابل زوجين ،برنامهريزي آنان براي فعاليتهاي اوقات فراغت ،مسائل مالي و روابط جنسي ،توانايي حل مسائل مورد
اختالف زوجين در باب فرزندپروري ،چگونگي تعامل با بستگان و دوستان و بهرهمندي از جهت گيريهاي مذهبي حاصل
ميشود (الير و الير (.)2012 ،)Lauer & Lauer
از سوي ديگر ،يکي از مفاهيمي كه اخيراً حوزههاي بسياري ازجمله روانشناسي ،سالمت ،دين و علوم اجتماعي به آن
پرداختهاند ،حوزه سبك زندگي است .در طول تاريخ و در جوامع گوناگون بشري ،انسانها زندگي خود را براساس قواعد و
اهداف خاصي ادامه ميدادند كه ميتوان زندگي آنان را داراي سبك دانست .با پيشرفت سريع علم و به وجود آمدن جوامع
مدرن و وابسته به فرهنگ و تمدن غرب ،شرايطي به وجود آمد كه جامعهشناسان بيش از پيش ،به دنبال ارائه الگوهاي
خاصي براي زندگي بودند (ر.ك :ايمانزاده و همکاران .)1398 ،بررسي تعاريف متفاوت از سبك زندگي نشان ميدهد كه
تعريف واحدي از سبك زندگي وجود ندارد .شولمن و موساك ( ،)2015 ،)Shulman & Mosakسبك زندگي را
استانداردهاي بشري تعيينكننده چگونگي و چرايي زيستن تلقي ميكنند .چاني ( ،)2012( )Chaneyسبك زندگي را
الگوهاي فرهنگي رفتار و مجموعهاي از باورهاي يك گروه و يك طبقه در نظر ميگيرد .آدلر ( ،)1998سبك زندگي را
كليت بيهمتاي فردي زندگي ،كه همه فرايندهاي عمومي زندگي جزو آن بهشمار ميآيد ،تعريف ميكند .از ديدگاه ايشان
ارزشهاي فرد ،نقش تعيينكنندهاي در سبك زندگي او دارند و به تعداد افراد انساني ،ميتوان سبك زندگي تصور كرد.
برخي انديشمندان مانند جورج زيمل ،بر عيني بودن سبك زندگي تأكيد دارند و برخي ديگر مانند آدلر سبك ،زندگي را
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كموبيش حاصل خويها و منشها ميدانند .برخي نيز مانند وبر هم بر عيني بودن و هم بر ذهني بودن سبك زندگي تأكيد
دارند (كاتز ( .)2013،)katzاگر سبك زندگي را تعيينكننده مرزهاي قشرهاي اجتماعي بدانيم و نه نوعي قشربندي ،آنگاه
سبك زندگي از موقعيتهاي اجتماعي متمايز است (مهدويكني .)1386 ،سبك زندگي اسالمي را ميتوان شيوهاي از
زندگي دانست كه انسان با تکيه بر نظام ارزشي و مباني اعتقادي خود در زندگي فردي و اجتماعي ،براي ايجاد ارتباط با
محيط و جامعه و پاسخ به خواستهها و تأمين نيازهايش به كار ميگيرد (ر.ك :شفيعيپور مرجي.)1395 ،
مهمترين نوآوري در مفهوم «سبك زندگي اسالمي» ،اين است كه به آموزههاي اسالمي و كليت اسالم نگاه
شده است .يکي از منابع غني براي زندگي ،سبك زندگي و رهنمودهاي آن ،نهجالبالغه و سيره علوي است.
نهجالبالغه ،بهعنوان يك منبع مهم ديني ،نگاهي جامع به زندگي دارد .از ديدگاه نهجالبالغه ،زندگي سالم در تنظيم
روابط صحيح انسان با خداوند ،خود ،ديگران و طبيعت تحقق مييابد .رابطه انسان با خدا ،با ياد خدا (نهجالبالغه ،نامه ،31
ص  ،)235ايمان به وعدههاي الهي (حکمت  ،310ص  ،)417اميد به رحمت الهي (خطبه  ،52ص  ،)44تسليم بودن (خطبه
 ،62ص  ،)48اميد به خدا (حکمت  ،82ص  ،)373توكل به خدا (حکمت  ،273ص  ،)412كسب رضاي الهي (خطبه ،129
ص  ،)127پناه بردن به خدا و شريك ندانستن براي خدا (خطبه  ،46ص  )41بهبود پيدا ميكند .با انجام افعالي نظير حسن
نيت (حکمت  ،360ص  ،)424قناعت (خطبه  ،23ص  ،)23مرگآگاهي و مرگانديشي (خطبه  ،188ص  ،)205تواضع و
فروتني (خطبه  ،192ص  ،)211عفت و پاكدامني (حکمت  ،345ص  ،)422تربيت نفس (حکمت  ،359ص  ،)424صبر و
بردباري (حکمت ،ص  )437و عامليت به علم خود (نامه  ،27ص  ،)289ميتوان به بهبود رابطه انسان با خود پرداخت .از
ديدگاه نهجالبالغه ،زندگي خوب مستلزم تنظيم رابطه فرد با ديگران نيز ميباشد .صله رحم (حکمت  ،14ص  ،)362عدم
اجتماعگريزي (خطبه  ،127ص  ،)125نيکي به بازماندگان ديگران(حکمت  ،)264مشورت كردن با ديگران (حکمت ،173
ص  ،)392حفظ آبروي خود و ديگران (حکمت  ،346ص  )422و بخشايشگري نسبت به ديگران (حکمت  ،247ص ،)401
ازجمله اموري هستند كه به رابطه صحيح انسان با ديگران كمك ميكنند .طبيعت و اجزاي گوناگون آن ،ضمن آنکه مسخر
خدا هستند ،از جانب خداوند به گونهاي خلق شدهاند كه در حد الزم مسخر انسان نيز باشند تا آدمي با تسلط بر آنها ،بتواند از
آنها بهرهبرداري كند .رابطه انسان با طبيعت نيز بر سبك زندگي فرد تأثير ميگذارد .از ديدگاه نهجالبالغه ،نگاهي
زيباييشناختي به طبيعت (خطبه  ،91ص  ،)75شناخت خدا از روي طبيعت (خطبه  ،185ص  ،)199رفتار شايسته بر ساير
مخلوقات طبيعت و رعايت حال حيوانات (نامه  ،25ص  )286و دل نبستن به دنيا (خطبه  ،111ص  ،)108ميتواند به تنظيم
اين رابطه كمك كند (شفيعيپور ،1395 ،ص .)27
آموزههاي ديني ،يکي از عوامل مؤثر بر رضايت زناشويي است .متون ديني ،با نگاهي كلنگر به انسان ،ميتوانند برنامه
جامعي براي زندگي انساني و مسائل زندگي فراهم كنند .اسالم ديني كامل است كه همة ابعاد زندگي انسان را دربر ميگيرد
و برنامهاي كامل در اختيار انسان قرار ميدهد كه ميتواند هم سعادت دنيوي و هم سعادت اخروي را به دنبال داشته باشد

 48

 ،سال چهاردهم ،شماره دوم ،پياپي  ،54تابستان 1400

(همان) .در دين اسالم ،بايد به دنبال سبکي از زندگي باشيم كه آن را سرلوحه زندگي خود قرار دهيم .اميرمؤمنان علي،
بهعنوان امام شيعيان و يك شخص معصوم و بهعنوان نزديكترين فرد به پيامبر اكرم ميتواند بهترين الگو براي هر
شخصي باشد و سبك زندگي آن امام بزرگوار ،بهعنوان كاملترين سبك زندگي اسالمي ميباشد.
بررسي پژوهشهاي انجامگرفته نشان ميدهد سبك زندگي ديني و رضايت زناشويي ،بهعنوان يکي از
دغدغههاي اصلي محققان اين حوزه است .پورميرصالح و همکاران ( ،)1392در پژوهش خود به معناداري و اثربخشي
آموزههاي هستيشناسي اسالمي ،بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل اشاره دارد .هوشنگي و همکاران (،)1393
در پژوهشي با عنوان «اهميت و جايگاه عشق بين همسران در سبك زندگي اسالمي ـ قرآني» انجام دادند .اين
پژوهش ،به تبيين اهميت و جايگاه عشق بهعنوان يك فضيلت اخالقي ـ قرآني در حوزه عاطفي سبك زندگي
همسران ،براي تقويت و حفظ كيان خانواده و نجات زندگي زناشويي ،پرداخته است .از نظر ايشان ،ميان الگوهاي
متعدد عشقورزي ،آنچه آموزههاي قرآن و ساير متون اسالمي ـ اخالقي بر آن تأكيد دارند ،عشق و محبت براساس
ويژگيهاي شخصيتي ،معنوي و روحاني همسر است كه نهتنها داشتههاي ظاهري و جسماني را نفي نميكند ،بلکه
آنها را تحت تأثير قرار داده ،دلنشينتر و جذابتر ميكنند .اين امر ميتواند در مسير كمال ،انسان را به سوي عشق
الهي رهنمون سازد .سوداني و همکاران ( ،)1391بر نقش و اثربخشي آموزشهاي اسالمي بر رضايت زناشويي زوجين
اصفهاني اشاره دارد .سدورث و حسن ( ،)2012( )Cederroth & Hassanدر پژوهشي در باب رضايت زناشويي
زوجين مالزيايي ،به اين نتيجه دست يافتهاند كه زوجين داراي اعتقادات ديني ،از سالمت روان بيشتري برخوردار بوده
و معنويت ،مسئوليتپذيري و سازگاري بيشتري را نسبت به ديگران انجام ميدهند .مايرز ( ،)2005در پژوهشي با
عنوان «رضايت زناشويي در بين زوجين هندي و آمريکايي» ،به اين امر دست يافت كه نگرشهاي فلسفي و اعتقادي
افراد ،عاملي مؤثر بر سبك زندگي و رضايت زناشويي است .زوجين هندي ،تابآوري و رضايت زندگي بيشتري را
نسبت به زوجين آمريکايي دارا هستند و برنامهريزي بهتري را براي زندگي و اوقات زندگي خود تدارك ميبينند.
چانگ ( ،)2014در پژوهشي به اين امر اشاره ميكند كه هر ميزان آموزههاي انسانگرايي از قبيل همدردي،
بخشايشگري ،معنويت و نوعدوستي در زوجين تقويت شود ،رضايت زناشويي آنان افزايش يافته ،توافق بهتري داشته،
ارتباطات زناشويي و رابطه جنسي مطلوبتر و سالمتري را از خود نشان ميدهند .هانلر و جنکوز ( & Hünler
 ،)2005( )Gençözدر پژوهش خود به اين امر اشاره ميكنند كه تعهدات مذهبي بر رضايت زناشويي زوجين و
توانايي آنان براي حل مسئله تعارضات زناشويي ازجمله تعارضات فرزندآوري و تربيت فرزندان نقش ايفا ميكند .اين
افراد تعهدات بيشتري را نسبت به خانواده ،دوستان و همکاران خود ايفا ميكنند .اين افراد به دليل برخورداري از
ارتباط بهتر ،زمان بيشتري را براي مديريت مسائل مالي اختصاص ميدهند .خلعتبري و همکاران ( ،)2013در پژوهش
خود به رابطه بين رضايت زناشويي زوجين داراي نگرش مذهبي و ثبات هيجاني اشاره كردند و رابطه آنها را رابطهاي
معنادار عنوان ميكنند.
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نگاهي به پژوهشهاي فوق نشان ميدهد كه آموزههاي ديني ،بر كيفيت زندگي و بهتبع آن ،بر مؤلفههاي زندگي
ازجمله رضايت زناشويي تأثير دارد .از سوي ديگر ،پژوهشي در باب سبك زندگي علوي و تأثيرگذاري آن بر كيفيت
زندگي زناشويي ازجمله رضايت زناشويي انجام نگرفته و فقدان پژوهشهاي خوب ،مستدل و جامع در اين زمينه
احساس ميشود .ازاينرو با توجه به اعتبار نهجالبالغه ،بهعنوان يك متن مهم ديني و سيره عملي اميرمؤمنان علي

در جهتدهي به زندگي انساني و با هدف ترويج سبك زندگي علوي و تشويق زوجين به الگوگيري از سبك زندگي
علوي در زندگي زناشويي ،اين پژوهش به دنبال اين مسئله است كه آيا آموزش سبك زندگي علوي ،بر رضايت
زناشويي زوجين داراي تعارضات زناشويي تأثير دارد؟
روش پژوهش

اين پژوهش از نوع نيمهتجربي ،با طرح پيشآزمون پسآزمون با گروه شاهد بود .جامعه آماري اين پژوهش 64 ،زوج
مراجعهكننده به مركز مشاوره دانشگاه مالير ،در سال 1396بودند كه  47نفر از آنان ،براي شركت در پژوهش اعالم
آمادگي كردند .در نهايت 40 ،نفر به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي ( 20نفر) و كنترل ( 20نفر) جايگزين
شدند .معيارهاي ورود به مطالعه (توانايي حضور در جلسات و عالقهمندي به مباحث ،عالقه به حل تعارضات زناشويي،
عدم اصرار و عالقه طرفين بر طالق و نداشتن سابقه قبلي دريافت آموزش سبك زندگي) و معيارهاي خروج از مطالعه
(دارا نبودن اختالل جدي پزشکي و روانپزشکي و داشتن حداقل تحصيالت ابتدايي) بود .هر دو گروه پيش از اجـراي
برنامه آموزشي ،به وسيله مقياس رضايت زناشويي انريچ ( )1989مورد اندازهگيري قرار گرفتند .مالك نمره براي ورود به
مطالعه ،نمره كمتر از  40بود .در مقياس انريچ ،نمرههاي كمتر از  30نشانگر نارضايتي شديد همسران از روابط زناشويي
و نمره بين  30تا  ،40نشانگر عدم رضايت از روابط زناشويي همسران است.
در اين پژوهش ،ابزاري كه اطالعات رضايت زناشويي به وسيله آن به دست آمد ،پرسشنامه انريچ است .اين
پرسشنامه توسط اولسون و همکاران ( ،)1987( )Olson, Fournier & Druckmanساخته شد .هدف اين
پرسشنامه ،تعيين قلمروهاي كاري و نقاط قوت زناشويي است .همچنين ،از اين پرسشنامه براي تشخيص زوجهايي
استفاده مي شود كه نياز به مشاوره و تقويت رابطه خود دارند .بهعالوه ،اين پرسشنامه بهعنوان يك ابزار معتبر در
تحقيقات متعدد براي بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده قرار گرفته است .پرسشنامه انريچ ،به شکل  115سؤالي و
 125سؤالي نيز وجود دارد .در ايران ،نسخه  47سؤالي اين پرسشنامه مورد هنجاريابي قرار گرفته است .در اين پژوهش،
از پرسشنامه  47سؤالي استفاده شده كه شامل  9خردهمقياس ارتباط زناشويي ،مسائل شخصيتي ،حل تعارض ،مديريت
مالي ،فعاليتهاي اوقات فراغت ،رابطه جنسي ،فرزندان و فرزندپروري ،خانواده و دوستان و جهتگيري مذهبي ميباشد.
اولسون و همکاران ( ،)1987ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را  92درصد گزارش كردند .در ايران ،ضريب آلفاي
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كرونباخ در پژوهش سليمانيان ( 95 ،)1373درصد گزارش شده است .پژوهش احدي ( ،)1386با استفاده از آلفاي كرونباخ
پايايي آن  91درصد به دست آمد .در پژوهش فارساني و همکاران ( ،)1391پايايي اين پرسشنامه محاسبه و آلفاي
كرونباخ  94درصد به دست آمد .پاسخ به سؤاالت اين پرسشنامه ،براساس مقياس ليکرت پنج گزينهاي است كه از 1
تا  5كدگزاري شده است .نمره كل فرد در سؤاالت اين پرسشنامه ،ميزان رضايت زناشويي او را نشان ميدهد .سپس،
برنامه آموزشي الگوي سبك زندگي علوي ،بهعنوان متغير مستقل در  8جلسه يك ساعته ،به زوجين آموزش داده شد.
پس از اتمام جلسات آموزشي ،هر دو گروه ،مجدداً مورد اندازهگيري قرار گرفتند و در نهايت ،دادهها با استفاده از تحليل
كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
الگوي آموزش دادهشده در جلسات الگوي روابط چهارگانه سبك زندگي اسالمي ،براساس نهجالبالغه و سيره
اميرمؤمنان علي بود كه براي پاياننامه كارشناسي ارشد توسط شفيعيپور مرجي ( )1395طراحي شده بود .عالوه
بر الگوي مذكور از ساير متون ،نظير كتاب سبك زندگي اسالمي و ابزار سنجش آن ،اثر كاوياني ( )1392و كتاب
پيشدرآمدي بر سبك زندكي اسالمي ـ ايراني اثر اوليائي ( )1396استفاده شد.
جدول  :1سرفصل محتواي جلسات آموزشي سبك زندگي علوي براي زوجين داراي اختالفات زناشويي
جلسه

شرح جلسات

اول

آشنايي با اعضاي گروه ،معارفه خود بهعنوان مدرس ،معرفي اعضا ،بيان قوانين و اهداف گروه و ايجاد حس تعهد براي ادامه جلسات

دوم

معناي زندگي از ديدگاه نهجالبالغه ،ابعاد زندگي از ديدگاه نهجالبالغه ،ماهيت انسان ،جهان ،شناخت و ارزش در ديدگاه نهجالبالغه

سوم

نگاه روانشناختي و جامعهشناختي به سبك زندگي ،نقش دين در زندگي ،مؤلفههاي سبك زندگي ديني ،نگاه اسالم به سبك زندگي

چهارم

رابطه فرد با خدا در نهجالبالغه ،عوامل مؤثر و بهبوددهنده اين رابطه ،بيان جمالت و خطبههاي مرتبط با اين عوامل

پنجم

رابطه فرد با ديگران در نهجالبالغه ،عوامل مؤثر و بهبوددهنده اين رابطه ،بيان جمالت و خطبههاي مرتبط با اين عوامل

ششم

رابطه فرد با طبيعت در نهجالبالغه ،عوامل مؤثر و بهبوددهنده اين رابطه ،بيان جمالت و خطبههاي مرتبط با اين عوامل

هفتم

رابطه فرد با خود در نهجالبالغه ،عوامل مؤثر و بهبوددهنده اين رابطه ،بيان جمالت و خطبههاي مرتبط با اين عوامل

هشتم

جمعبندي جلسات و اجراي پس آزمون

يافتههاي پژوهش

در اين مطالعه 20 ،زوج داراي اختالفات زناشويي با ميانگين سني  27سال شركت داشتند 62/5 .درصد از متقاضيان
شاغل و  37/5غيرشاغل بودند 40 .درصد از زوجين طول زندگي مشترك زير سه سال ،مدت زندگي مشترك 10
درصد از زوجين بين  3تا  5سال و ساير افراد داراي مدت زندگي مشترك باالي  5سال داشتند 12/5 .درصد از
مراجعان مدرك تحصيلي زيرديپلم 37/5 ،درصد داراي مدرك ديپلم 32/5 ،درصد از مراجعان ليسانس و  17/5درصد
از آنان نيز فوقليسانس بودند 40 .درصد شركتكنندگان بدون فرزند 35 ،درصد داراي يك فرزند و 25درصد
شركتكنندگان باالي يك فرزند داشتند .در جدول ( ،)2آماره توصيفي نتايج مربوط به نمرات پيشآزمون و پسآزمون
مؤلفههاي رضايت زناشويي در گروههاي آزمايش و گواه نشان داده شده است.
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جدول  :2آماره توصيفي نمرات پيشآزمون و پسآزمون مؤلفههاي رضايت زناشويي در گروههاي آزمايش و گواه در مراحل
آزمون

ابعاد رضايت زناشوئي
ارتباط زناشويي
مسايل شخصيتي
حل تعارض
مديريت مالي
فعاليتهاي اوقات فراغت
رابطه جنسي
فرزندان و فرزندپروري
خانواده ودوستان
جهتگيري مذهبي
نمره كل

پس آزمون

پيش آزمون

شاخص آماري

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

مداخله

10/42

4/09

14/78

3/92

كنترل

11/56

3/45

10/22

4/14

مداخله

21/15

4/89

24/65

5/38

كنترل

21/34

3/73

21/12

4/75

مداخله

23/19

6/25

26/65

5/69

كنترل

22/96

7/39

23/76

7/93

مداخله

23/87

6/36

26/75

5/87

كنترل

21/98

7/21

22/65

7/54

مداخله

26/83

5/18

33/32

5/12

كنترل

25/39

8/12

26/22

25/11

مداخله

26/23

5/75

32/11

5/10

كنترل

25/75

8/29

27/29

25/16

مداخله

19/54

6/15

23/11

5/73

كنترل

18/73

4/23

18/72

5/12

مداخله

23/89

5/82

27/11

5/19

كنترل

23/73

5/05

24/73

3/92

مداخله

19/27

6/23

23/53

5/23

كنترل

17/54

4/11

18/32

5/02

مداخله

238/14

35/93

275/43

32/11

كنترل

223/54

33/16

241/45

26/44

جدول ( ،)2آموزش الگوي سبك زندگي علوي بر افزايش ميانگين (انحراف معيار) نمره رضايت زناشويي زوجين داراي
اختالفات زناشويي در گروه آزمايش را  )35/93( 238/14در پيشآزمون به  )32/11( 275/43در پسآزمون افزايش
داده است.
جدول  :3نتايج آزمون لوين براي متغير رضايت زناشويي
نام آزمون

گروه

مقدار

F

درجه آزادي خطا

معناداري

اثر پياليي

0/419

8/203

27

0/019

المبداي ويلكز

0/578

8/203

27

0/019

اثر هتلينگ

0/716

8/203

27

0/019

بزرگترين ريشه وري

0/716

8/203

27

0/019

جدول ( )3نشان ميدهد كه همه آزمونها قابليت استفاده از تحليل كواريانس را دارا بودند و آزمون لوين ،براي متغير
رضايت زناشويي ( F:8/203و  )P:0/019معنادار نيست .بنابراين ،مفروضه همگني واريانسها تأييد شده و ميتوان
از آزمون تحليل كواريانس براي تعيين تأثير آموزش سبك زندگي علوي ،بر متغير رضايت زناشويي استفاده كرد.
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جدول  :4خالصه نتايج آزمون تحليل كواريانس مؤلفههاي رضايت زناشويي
متغير

ارتباط زناشويي

مسايل شخصيتي

حل تعارض

مديريت مالي

فعاليتهاي اوقات فراغت

رابطه جنسي

فرزندان وفرزندپروري

خانواده و دوستان

جهتگيري مذهبي

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معني داري

پيش آزمون

1029/002

1

1029/002

146/00

P<0/001

گروه

67/009

1

67/009

75/00

P<0/001

خطا

58/032

27

2/00

پيش آزمون

333/98

1

333/98

28/20

P<0/001

گروه

135/00

1

135/00

11/79

P<0/001

خطا

13/00

27

13/00

پيش آزمون

1276/11

1

1276/11

28/20

P<0/001

گروه

129/04

1

129/04

16/79

P<0/001

خطا

1346/006

27

50/034

پيش آزمون

221/23

1

221/23

4/09

P<0/001

گروه

65/56

1

65/56

1/25

P<0/001

خطا

3046/36

27

51/63

پيش آزمون

173/98

1

173/98

3/005

P<0/001

گروه

1/006

1

1/006

0/043

P<0/001

خطا

1176/56

27

47/76

پيش آزمون

654/23

1

654/23

12/34

P<0/001

گروه

293/23

1

293/23

6/65

P<0/001

خطا

1423/76

27

54/08

پيش آزمون

876/09

1

876/09

112/09

P<0/001

گروه

93/45

1

93/45

13/44

P<0/001

خطا

195/01

27

8/32

پيش آزمون

475/65

1

476/65

162/20

P<0/001

گروه

38/10

1

38/01

13/01

P<0/001

خطا

197/005

27

7/009

پيش آزمون

873/22

1

873/22

112/20

P<0/001

گروه

94/00

1

94/00

16/79

P<0/001

خطا

197/36

27

8/63

همانگونه كه جدول ( )4نشان ميدهد ،با كنترل پيشآزمون ،بين آزمودنيهاي گروه آزمايش و گواه ،از لحاظ رضايت
زناشويي در تمام مؤلفههاي آن تفاوت معناداري وجود دارد .بنابراين ،ميتوان گفت :ارائه آموزش سبك زندگي علوي،
بر افزايش رضايت زناشويي مؤثر بوده است.
بحث و نتيجهگيري

هدف اين پژوهش ،بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي علوي ،بر افزايش رضايت زناشويي زوجين داراي اختالفات
زناشويي مراجعهكننده به مركز مشاوره دانشگاه مالير بود .نتايج اين پژوهش ،نشان داد كه آموزش سبك زندگي علوي ،بر
افزايش رضايت زناشويي اينگونه زوجها تأثير دارد .يافتههاي پژوهش عزيزي و همکاران ( )1395و لعلبخش و همکاران
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( ،)2011چانگ ( ،)2014سدوروث و حسن ( ،)2012سوداني و همکاران ( ،)1391مايرز ( ،)2005هانلر و جنکوز (،)2005
خلعتبري و همکاران ( ،)2013پورميرصالح و همکاران ( )1392و هوشنگي و همکاران ( )1393نيز از نقش دين ،آموزههاي
ديني و تعهدات ديني ،بر افزايش رضايت زناشويي و كاهش اختالفات زناشويي حکايت دارد.
يافتههاي اين پژوهش ،بر تأثيرگذاري اين آموزش ،بر تكتك مؤلفههاي رضايت زناشويي حکايت دارد .آموزش
سبك زندگي علوي ،موجب افزايش زندگي آرماني و ارتباط زناشويي و كاهش روابط غيرواقعبينانه در ارتباط زناشويي
و افزايش رفتارهاي پسنديده اجتماعي شده است .اين يافته ،با پژوهشهاي عزيزي و همکاران ( )1395و لعلبخش
و همکاران ( )2011همسو است .ازآنجاكه انسان موجودي اجتماعي است ،ارتباط با ديگران امري طبيعي تلقي ميشود.
با اين حال ،درك اهميت ارتباط با ديگران و كيفيت اين ارتباط در رابطه با سبك زندگي مطلوب حائز اهميت است.
از ديدگاه نهجالبالغه ،عواملي نظير تعامل صحيح و خيرمدارانه با ديگران ،صله رحم ،آشنايي با شيوه صحيح برخورد
با ديگران و كنترل رفتار نامطلوب ديگران ،بخشايشگري نسبت به ديگران و ساير آموزهها نيز بر بهبود كيفيت روابط
بين فردي تأثيرگذارند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد كه آموزش سبك زندگي علوي ،بر ارتقاي مسائل شخصيتي مؤثر بوده و موجب رضايت از
ويژگيهاي شخصيتي و عادات شخصي همسر ميشود .آموزش مهارتهاي سبك زندگي علوي ،موجب شده تا زوجين ،درك
بهتري از خلقوخوي همسر و سازگاري با آن داشته باشد .يافته فوق ،با يافته عزيزي و همکاران ( )1395و چانگ ()2014
همسويي دارد .از ديدگاه چانگ ،تقويت آموزههاي انسانگرايانه برآمده از دين نظير همدردي ،بخشايشگري ،معنويت و
نوعدوستي در زوجين ،منجر به توافق بهتر زوجين در زندگي و درك صحيح آنها از يکديگر ميشود.
آموزش سبك زندگي علوي ،بر حل تعارضها نيز مؤثر بوده است؛ زوجين نگرشهاي واقعگرايانه درباره تعارضات
موجود در روابط زناشويي كسب ميكنند و ميتوانند شيوههاي حل تعارضات زناشويي را بهبود بخشند .آموزش سبك
زندگي علوي ،مجادالت و جروبحث ميان زوجين را كاهش داده و اتهامزني به همديگر را در شروع كردن اين تعارض
كاهش ميدهد .در آموزههاي نهجالبالغه هم رعايت حقوق همسايگي (نامه  ،47ص  ،)320بخشايشگري نسبت به
ديگران (حکمت  ،)247حفظ آبروي ديگران (حکمت  ،346ص  ،)422رعايت اخالق اجتماعي توانگراي (نامه ،25
ص  )287و پرهيز از خودبيني و خودپرستي ،ازجمله معيارهاي كاهش تعارض در روابط فرد با خود و ديگران بيان
شده است .مطالعات سدورث و حسن ( ،)2012نيز در باب رضايت زناشويي زوجين مالزيايي ،از نقش آموزههاي ديني
در كاهش تعارضات زناشويي و افزايش سازگاري و بهزيستي زوجين حکايت دارد.
يافتههاي اين پژوهش ،نشان ميدهد كه آموزش سبك زندگي علوي ،بر مديريت مالي نيز تأثير گذاشته است.
عدم ثبات شغلي ،درآمد پايين و هزينههاي سرسامآور زندگي ،ممکن است بر نارضايتي زناشويي تأثيرگذار باشد .ترك
آرزوها (حکمت  ،36ص  ،)366قناعت و خودكفايي (خطبه  ،23ص  )23مسئوليت نعمتها و روش برخورد با
نعمتهاي الهي (حکمت  ،358ص  )424و استعانت از خدا در مشکالت اقتصادي (خطبه  ،225ص  ،)399ازجمله
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روشهاي مطرح در نهجالبالغه و سيره اميرمؤمنان علي هستند كه ميتواند بر مديريت مالي زوجين مؤثر باشد.
يافتههاي پژوهش عزيزي و همکاران ( ،)1395هانلر و جنکوز ( )2005و لعلبخش و همکاران ( )2011نيز شاهدي
بر اين تأثير است .هانلر و جنکوز ( ،)2005در پژوهش خود به اين امر اشاره داشتند كه افراد داراي تعهدات مذهبي،
به دليل برخورداري از ارتباط بهتر و صحيحتر ،زمان بيشتري را براي مديريت مسائل مالي اختصاص ميدهند.
نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش سبك زنگي علوي ،بر فعاليتهاي اوقات فراغت و برنامهريزي براي آن مؤثر
است .زوجين از نحوه برنامهريزي براي اوقات فراعت و نيز صرف اوقات فراغت در كنار يکديگر ،احساس خشنودي

ميكنند .يافتههاي اين پژوهش ،با يافتههاي پژوهش سوداني و همکاران ( )1391و مايرز ( )2005همسو است .مايرز
( ،)2005به اين امر اشاره ميكند كه برخورداري از نگرش اعتقادي ،بر تدارك مناسب اوقات فراغت مؤثر است .در
پژوهش عزيزي و همکاران ( ،)1395بين آموزشهاي ديني و اوقات فراغت ،ارتباطي ديده نميشود .اين پژوهشگران
اصليترين عامل مؤثر بر اوقات فراغت را برخورداري از وضع مالي مناسب عنوان ميكنند كه با توجه به هزينههاي
باال عمدتاً در اوايل زندگي ،زوجين از وضعيت مالي و اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند.
براساس يافتههاي پژوهش ،آموزش سبك زندگي علوي بر رابطه جنسي زوجين نيز مؤثر است .يافتههاي پژوهش
چانگ ( )2014نيز از تأثيرگذاري آموزههاي ديني بر رابطه جنسي سالم و مطلوب زوجين اشاره ميكند .رابطه زناشويي
مطلوب و صميمي ،بر رابطه جنسي سالم و مطلوب بيتأثير نيست .پژوهش اولرلي ( )O'Learyو همکاران (،)2015
يکي از عوامل مؤثر در رضايت جنسي ،سبك زندگي فرد است .پژوهش ايشان بر روي زوجين اندونزيايي ،نشان
ميدهد كه زنان برخوردار از پوشش مناسب ،در مقايسه با زنان فاقد اين پوشش ،جذابيت زيادي براي شوهرانشان
داشته و اين امر بر تعداد دفعات ارتباط جنسي مؤثر بوده است.
براساس يافتههاي پژوهش ،آموزش سبك زندگي علوي بر فرزندان و فرزندپروري نقش ايفا ميكند و در
تصميمگيري براي فرزندآوري ،تفاهم در چگونگي تربيت فرزندان و بهبود رابطه بين فرزندان و والدين تأثير مستقيم
دارد .يافتههاي اين پژوهش ،با يافتههاي پژوهش عزيزي و همکاران ( )1395و هانلر و جنکوز ( )2005همسو است.
از منظر هانلر و جنکوز ،آموزههاي ديني بر بسياري از تعارضات زناشويي ،ازجمله فرزندآوري و چگونگي تربيت فرزند
نقشآفرين است .از ديدگاه ايشان ،يکي از بحرانهاي اساسي عصر حاضر غرب ،بيرغبتي به فرزندآوري و فرزندپروري
است .از ديدگاه هانلر و جنکوز ،در آموزههاي ديني تأكيد بر استمرار بقا (صيانت نفس) نمود بيشتري دارد و افراد
برخوردار از آموزههاي ديني ،تمايل بيشتري براي بقاي نسل خود نشان ميدهند .در آموزههاي نهجالبالغه و سبك
زندگي علوي ،تربيت فرزند خوب ،انتخاب نام نيکو و قرآنآموزي ،از حقوق فرزندان بر پدر محسوب شده (حکمت
 )339و تربيت فرزند صالح را مايه آرامش و انس والدين دانسته و فرزند ناصالح را آلودهكننده پيشينيان خود و فاسد
كننده بازماندگان ياد ميكند (خوانساري ،1360 ،ج  ،6ص.)224
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همسو با ساير يافتهها ،ازجمله عزيزي و همکاران ( )1395و هانلر و جنکوز ( ،)2005يافتههاي پژوهش نشان داد
كه آموزش سبك زندگي علوي ،بر تعهدات آنها نسبت به خانواده و دوستان مؤثر است .از منظر هانلر و جنکوز ،افراد
داراي تعهدات مذهبي ،تعهدات بيشتري را نسبت به خانواده ،دوستان و همکاران خود ايفا ميكنند .به نظر ميرسد،
آموزش سبك زندگي علوي ميتواند عالئق و احساسات افراد را نسبت به خويشاوندان ،اقوام زوجين و دوستان تحت
تأثير مثبت قرار دهد.
يافتههاي پژوهش ،از نقش آموزش سبك زندگي علوي بر جهت گيري مذهبي حکايت دارد .يافتههاي جدول
( )4نشان داد كه آموزش سبك زندگي علوي ،در كاهش اختالفات عقيدتي ،چگونگي عمل به تعاليم ديني و مذهبي
و ارزشگذاري به تعاليم ديني مؤثر است .يافتههاي اين پژوهش ،با پژوهش چانگ ( )2014و سدورث و حسن ()2012
نيز همسو است كه هر دو ،بر نقش آموزههاي ديني بر افزايش معنويت و مسئوليتپذيري تأكيد دارند.
بهطوركلي ،آموزش سبك زندگي علوي بر رضايت زناشويي معنادار بوده و بر تمامي مؤلفههاي رضايت زناشويي
تأثير مثبت و معنادار داشته است.
اين پژوهش ،با محدوديتهايي هم مواجه بوده است .ازجمله محدوديتهاي پژوهش ،محدود كردن رضايت
زناشويي به آموزش سبك زندگي علوي بود؛ چراكه در رضايت زناشويي عوامل زيادي ميتوانند دخيل باشند .آثار
بلندمدت مداخله و آموزش سبك زندگي علوي ،بر رضايت زناشويي و عدم توجه به آن ،از محدوديتهاي ديگر
پژوهش بود .عدم كنترل عوامل مزاحم ،نظير سابقه زندگي مشاركتكنندگان ،شاغل بودن يا نبودن آنان و فرزند
داشتن يا نداشتن آنان ،از ديگر محدوديتهايي بود كه پژوهش با آن مواجه بود.
با توجه به يافتههاي پژوهش ،پيشنهاد ميشود با آموزش آموزههاي ديني در حالت كلي و سبك زندگي علوي
به طور اخص ،در قالب نظام آموزش رسمي و غيررسمي و يا در قالب برنامههاي آموزش مهارتهاي زندگي و سبك
زندگي از ديدگاه پيامبران و معصومان به افزايش رضايت زناشويي زوجين اقدام كرد .همچنين ،پيشنهاد ميشود
اثربخشي سبك زندگي علوي را بر ساير متغيرها غير از رضايت زناشويي نيز استفاده كرد.
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