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 خالصه 

شود. بر حفظ کیان خانواده امری است که در جوامع گوناگون به آن اهمیت زیادی داده مي مقدمه:

رضایت و سازگاری همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش هوش زناشویي بر 

 انجام گرفت. زناشویي زوجین

آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش کار:

سال دارای تعارضات زناشویي مراجعه  45تا  20دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین 

زوج  30بود. در این پژوهش تعداد  1398ماهه زمستان سال کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سه 

گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در سال دارای تعارضات زناشویي با روش نمونه 45تا  20

زوج در گروه  3زوج(. پس از شروع مداخله  15های آزمایش و گواه گمارده شدند )در هر گروه گروه

از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. گروه آزمایش مداخله زوج در گروه گواه  2آزمایش و 

ای دریافت نمودند. دقیقه 90جلسه  12آموزش هوش زناشویي )محقق ساخته( را طي سه ماه در 

پرسشنامه پرسشنامه تعارض زناشویي؛  های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامهپرسشنامه

های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل ازگاری زناشویي بود. دادهو پرسشنامه س رضایت زناشویي انریچ

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 23ویرایش  SPSSگیری مكرر توسط واریانس با اندازه

نتایج نشان داد که آموزش هوش زناشویي بر رضایت و سازگاری زناشویي زوجین تأثیر معنادار  نتایج:

( و سازگاری 64/0ن آموزش توانسته بود منجر به بهبود رضایت )(. بدین صورت که ایp<0/001دارد )

 ( زوجین شود.68/0زناشویي )

گیری از های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش هوش زناشویي با بهرهیافته :گیرینتیجه

فنوني همانند آموزش همدلي، ابراز هیجان مثبت، صمیمیت، خودآگاهي، انگیزش در رابطه، همدلي، 

تواند به اصالح مداوم الگوهای احساسي، جنسي، رفتاری و شناختي مشترک و اقدامات اثربخش مي

 عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود رضایت و سازگاری زناشویي زوجین مورد استفاده قرار گیرد.

 آموزش هوش زناشویي، رضایت زناشویي، سازگاری زناشویي، زوجین کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=176297&_au=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86++%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=164793&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=164793&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/article_18507.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_18507.html#aff2
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 مقدمه

خانواده ساختاری است که حفظ بنیان آن برای تمام جواع امری 

تواند به حفظ ضروری است؛ چرا که ثبات در کیان خانواده مي

ساختار هنجارمند جوامع کمک شایاني نماید. این در حالي است 

 ساختار نیاول عنوان به مانند خانوادهجایگاه بي به توجه که که

رود، به شمار مي فرزندان میتعل و تیترب اساس و هیپا که جامعه

گذاری اجتماعي هدفمند و باارزش برای تواند به عنوان سرمایهمي

(. به شكل معمول در روزهای اولیه زندگي 1) جوامع تلقي شود.

زناشویي، زوجین احساس عاطفي و رواني نزدیكي نسبت به 

همدیگر دارند. اما به مرور بعضي از زوجین به دالیل مختلف به 

کنند را تجربه مي 1كل ارتباطي برخورده و تعارضات زناشویيمش

تعارض زناشویي به صورت افسردگي و آشفتگي (. 2)

شناختي یكي یا هر دو زوج، سوء رفتار با همسر و درگیری روان

لفظي و فیزیكي بین هر دو زوج بروز نموده و نهایتاً منجر به طالق 

یابد قدر شدت مي تعارض زناشویي گاهي اوقات، آن (.3گردد )

که احساس خشم، خشونت، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار 

شود و به شكل کالمي و فیزیكي در روابط زوجین حاکم مي

(. نتایج مطالعه اوزگاک و 4کند )گر بروز ميحاالت تخریب

های دارای تعارض ( نشان داد که زوج2018) 2تانریوردی

و سالمتي در سطح ضعیفي  زناشویي باال، از نظر بهداشت رواني

هستند. با افزایش تعارض در روابط زوجي، ناسازگاری افزایش 

شود به عالوه این مشكالت، یابد، نارضایتي بیشتری حاصل ميمي

 (.5شوند )از مقدمات طالق محسوب مي

دچار  تعارضات زناشویيتواند تحت تاثیر از جمله عواملي که مي

آسیب شده و زوجین را به هر چه بیشتر از هم دور کند، کاهش 

مندی زناشویي یكي از رضایت. (8-6) است 3رضایت زناشویي

عوامل مهم در ازدواج است. رضایت زناشویي وضعیتي است که 

در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختي، رضایت از 

توان ت زناشویي را ميرضایازدواج و رضایت از یكدیگر دارند. 

نتیجه خرسندی عمومي از زندگي مشترک، رضایت از روابط 

. رضایت (9)جنسي و رضایتمندی عاطفي و هیجاني دانست 

                                                           
1. marital conflicts 
2. Özgüç, Tanrıverdi 

 زناشویي عبارت است از احساسات عیني از خشنودی، رضایت و

لذت تجربه شده توسط زوجین. رضایت زناشویي را بیشتر به 

اش دربارة همسر و رابطه ها یا احساسات کلي فردصورت نگرش

فردی و کنند یعني رضایت زناشویي یک پدیدة درونتعریف مي

. چنین تعریفي از (10) یک برداشت فردی از همسر و رابطه است

مندی یک مفهوم رضایت زناشویي ، نشانگر آن است که رضایت

بعدی و بیانگر ارزیابي رضایت زناشویي پیامد توافق زناشویي تک

اش است، و به صورت دروني بار همسر و رابطهکلي فرد در

 (.11) شوداحساس مي

بروز اختالفات زناشویي، عالوه بر کاهش رضایت زناشویي، 

سازگاری (. 13، 12دهد )را نیز کاهش مي 4سازگاری زناشویي

بخشي است که زن و شوهر از زناشویي، نگرش مثبت و لذت

مسائل شخصیتي،  های مختلف روابط زناشویي مثل ارتباط،جنبه

(. 14حل تعارض، مسائل مالي، روابط جنسي و فرزندان دارد )

کند، یعني سازگاری زناشویي به سازگاری کلي فرد کمک مي

نفس تهمسراني که از سازگاری زناشویي باالیي برخوردارند، عز

بیشتری دارند و در روابط اجتماعي سازگاری باالتری را از خود 

ری زناشویي نتیجه فرایند زناشویي و شامل دهند. سازگانشان مي

عواملي مانند ابراز محبت و عشق همسران، احترام متقابل، روابط 

(. 15جنسي، تشابه نگرش و چگونگي ارتباط و حل مسئله است )

از طرف دیگر سازگاری زناشویي بر کیفیت زندگي زوجین نیز 

رین شاخص (. با این حال آمار طالق که معتبرت16گذارد )تأثیر مي

دهد که سازگاری نارضایتي در روابط زناشویي است، نشان مي

 (.18، 17زناشویي به آساني قابل دستیابي نیست )

های آموزشي و درماني مختلفي برای بهبود روابط زناشویي روش

کار گرفته شده است. عمده و کیفیت تعامل زوجین به

همچون  درمانيهای صورت گرفته پیشین در حوزه زوجپژوهش

(؛ دیره و 1398زاده )بزاز، سوداني و مهرابيهای صاحبيپژوهش

پور، بختیاری، خلیلي زاده ترکماني، امین(؛ ملک1398پشنگیان )

( 1397(؛ رئیسي، محمدی، زارعي و نجارپوریان )1397و داورنیا )

(، بر 19-23( )1396بخش )زاده، سلیمي و فرحو اعتمادی، قلي

3. Marital Satisfaction 
4. marital adjustment 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883941716301212#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883941716301212#!
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شناسي این ارتباطي و تعاملي و آسیب پایه آموزش الگوهای

ها استوار بوده است. در حوزه  با توجه به ضعف زوجین مولفه

دارای اختالفات زناشویي در فرایند همدلي، ابراز هیجان مثبت و 

توان در این پژوهش به تدوین بسته آموزشي صمیمیت، مي

هایي همچون خودآگاهي، صمیمیت، انگیزش پرداخت که مولفه

ابطه، همدلي، اصالح مداوم الگوهای احساسي، جنسي، در ر

رفتاری و شناختي مشترک و اقدامات اثربخش را در خود جای 

نامید که در  1توان هوش زناشویيها را ميدهد. تجمیع این مولفه

این پژوهش به تدوین بسته آموزشي آن پرداخته شده است. هوش 

های ذهني خود زناشویي عبارت است از به کارگیری توانمندی

برای درک و فهم احساسات و عقاید دیگری و عدم قضاوت 

غیرمنصفانه و عجوالنه در ارتباط با رفتار خود و دیگری است 

ها (. هوشمندی زناشویي درک احساسات خود و مدیریت آن24)

به نحوی است که نه تنها قدرت شخصي فرد را تقویت نماید بلكه 

ي فرد و همسرش را بهینه کیفیت زندگي و سازگاری زناشوی

نماید. این هوشمندی قادر است روابط زوجین را معنادارتر مي

کرده، امكان دوست داشتن و عاشقانه عمل نمودن را تسهیل نموده 

بخش را بر مبنای های مشارکتي و خودجوش لذتو فعالیت

دهد. هوش زناشویي قابل آموزش و احساس تعلق گسترش مي

این نظر بیانگر این است که باید در مورد  رشد یافتن بوده و از

ها بر رفتار و عملكرد خود و دیگری احساسات و تاثیر آن

چیزهایي آموخت. فهمیدن احساسات، مدیریت آنها، بیان صحیح 

آنها در زمان و مكان مناسب و نحوه تاثیرگذاری بر آنها در رشد 

روابط بخشي از این هوش است و بخش دیگر آن همدلي، درک 

پذیری روابط از عدم ها، احساس تعلق و نحوه آسیبتعارض

پذیرش و طرد شدن است. مساله مهم در چنین فرآیندی آگاهي، 

پذیری و پذیرش تعلق و مدیریت احساسات و همدلي و مسئولیت

ارزشي است های پنهان و رهایي از ترس و احساس بيدلخوری

(25.) 

شناختي، های روانآسیببا توجه به موارد ذکر شده در مورد 

رسد هیجاني و تعاملي تعارضات زناشویي برای زوجین، به نظر مي

درماني با توجه به مباني نظری هوش زناشویي،  که تدوین بسته

                                                           
1. Couple Intelligence 

های این پدیده کم نماید که این فرایند نشان از بتواند از آسیب

اقدام ضروری در این حوزه است. همچنین باید اشاره کرد که 

ن بسته درماني نیز با محوریت هوش زناشویي در ایران تاکنو

ای که در این بین مطرح است، تدوین نشده است. همچنین نكته

هیچ پژوهشي نیز به بررسي اثربخشي آموزش هوش زناشویي بر 

رضایت و سازگاری زناشویي زوجین نپرداخته است. بنابراین 

یي بر مساله اصلي پژوهش بررسي اثربخشي آموزش هوش زناشو

 سال است. 45تا  20رضایت و سازگاری زناشویي زوجین 

 روش 

 -آزمونآزمایشي با پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه

جامعه  آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود.پس

سال دارای  45تا  20آماری پژوهش حاضر شامل زوجین 

شهر اصفهان  تعارضات زناشویي مراجعه کننده به مراکز مشاوره

بود. در پژوهش حاضر از روش  1398در سه ماهه زمستان سال 

گیری غیرتصادفي هدفمند استفاده شد. بدین صورت که نمونه

ابتدا زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان 

مورد شناسایي قرار گرفتند )با توجه به حجم باالی مراکز مشاوره 

های مرکز انتخاب شد(. سپس با پخش فرم 7شهر اصفهان، تعداد 

حضور در پژوهش به شكل داوطلبانه در بین زوجین متعارض 

پخش شد. با شناسایي زوجین داوطلب، پرسشنامه تعارض 

زناشویي به آنها ارائه شد. با اجرای پرسشنامه تعاضات زناشویي و 

در پرسشنامه  126گذاری آن، زوجیني که نمره باالتر از نمره

اند، انتخاب شدند. در گام بعد رضات زناشویي کسب کردهتعا

های ورود به پژوهش بعدی زوجین شناسایي شده توسط مالک

های ورود به پژوهش شامل: مورد بررسي قرار گرفتند. مالک

داشتن سابقه زندگي زناشویي باالتر از سه سال، داشتن حداقل 

سالمت جسمي سال، داشتن  45تا  20تحصیالت دیپلم، دامنه سني 

و تمایل به شرکت در پژوهش به صورت زوجي بود. این در حالي 

های خروج از پژوهش نیز شامل داشتن بیش از دو بود که مالک

جلسه غیبت، عدم همكاری و انجام ندادن تكالیف مشخص شده 

در کالس و عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجام پژوهش 

زوج  30ن زوجین واجد شرایط، تعداد بود. پس از این مرحله، از بی
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کشي در دو گروه انتخاب و به صورت تصادفي با استفاده از قرعه

زوج( گماشته شدند. در نهایت  15زوج( و گواه ) 15آزمایش )

آزمایش برگزار  جلسه برای گروه 12طي  آموزش هوش زناشویي

شد ولي گروه گواه این مداخالت را دریافت نكرده و به روند 

پس از شروع  ماني معمول خود در مراکز مشاوره ادامه داد.در

زوج در گروه گواه از ادامه  2زوج در گروه آزمایش و  3مداخله 

  حضور در پژوهش انصراف دادند.

 ابزار

پرسشنامه تعارض زناشویي توسط پرسشنامه تعارض زناشویی: 

پرسشنامه نمره  نیا (.26( ساخته شده است )1375براتي و ثنایي )

ابعاد  نیدهد. او ابعاد آن را به دست مي یيکل تعارض زناشو

 شیافزا ،يکاهش رابطه جنس ،یعبارتند از: کاهش همكار

رابطه  شیفرزند، افزا تیجلب حما شیافزا ،يجانیه یهاواکنش

با  يخود، کاهش رابطه خانوادگ شاوندانیبا خو یدفر

. گریكدیاز  يامور مال همسر و دوستان، جدا کردن شاوندانیخو

، اکثر 5ای )همیشه=هر سوال آزمون دارای یک مقیاس پنج درجه

-( تعلق مي1و هرگز= 2، به ندرت=3، گاهي وقت ها=4اوقات=

گیرد. نمره باال در این آزمون حاکي از شدت تعارض و بد بودن 

اوضاع و پایین بودن دال بر خوب بودن اوضاع است. دامنه نمرات 

باشد. این آزمون توسط سازندگان مي 210تا  42بین  کل پرسشنامه

آن بر روی مراجعه کنندگان به مراجع قضایي یا مراکز مشاوره 

-جهت رفع تعارض زناشویي هنجاریابي شده و مشخصات روان

سنجي آن به این شرح گزارش شده است: آلفای کرونباخ برای 

، 0/ 30، و برای خرده مقیاس کاهش همكاری 53/0کل پرسشنامه 

، 73/0، افزایش واکنش هیجاني 60/0افزایش جلب حمایت فرزند 

، کاهش رابطه خانوادگي با 50/0کاهش رابطه جنسي 

، افزایش رابطه فردی با 64/0خویشاوندان همسر و دوستان 

 51/0و جدا کردن امور مالي از یكدیگر  64/0خویشاوندان 

عدادی گزارش شده است. برای تعیین روایي این آزمون از ت

ها این متخصص خانواده درماني نظرخواهي شد، بنابر اعتقاد آن

(. پایایي این 26آزمون دارای روایي محتوایي مناسبي است )

                                                           
1. Olson 

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 75/0

پرسشنامه رضایت : پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

سوالي توسط  35سوال است. فرم  35زناشویي انریچ دارای 

با تجدیدنظر در فرم اصلي ساخته شد. این  2006در سال  1اولسون

زا یا شناسایي های بالقوه مشكلپرسشنامه برای ارزیابي زمینه

رود. پرسشنامۀ های قوت و پرباری رابطۀ زناشویي به کار ميزمینه

یت رضا ، تحریف آرمانيمقیاس خرده 4عبارتي از  35انریچ 

. برای (27)تشكیل شده است  حل تعارض و ارتباطات ، زناشویي

گزینه منظور شده است.  5های این پرسشنامه هر یک از سوال

نه »، « موافق»، « 5کامالً موافق با نمره » ها عبارتند از گزینۀ سوال

که به  « 1کامالً مخالف با نمره »و « مخالف»، « موافق نه مخالف

. دامنه نمرات شودداده مي 1، 2، 3، 4، 5ات ترتیب به آنها نمر

نمره باالتر نشانۀ رضایتمندی بیشتر است.  175تا  35پرسشنامه بین 

( ضریب پایایي این 2000) 2اولسون و اولسون. زناشویي است

های رضایت مقیاسمقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای خرده

، 86/0به ترتیب زناشویي، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرماني 

،  86/0و اعتبار بازیابي پرسشنامه را به ترتیب  83/0و  84/0،  8/0

نظری،  ،. سامي(28ند )اگزارش کرده 92/0و  9/0،  81/0

( ضریب پایایي این مقیاس را با روش 1393)زاده و طاهری محسن

 76/0،  79/0به ترتیب  فوقهای آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

پایایي این پرسشنامه در . (29) گزارش کرده است 75/0و  72/0، 

( با استفاده از ضریب 1398پژوهش نجارزادگان و فرهادی )

به دست آمد. پایایي این پرسشنامه در  75/0آلفای کرونباخ 

محاسبه  76/0پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 (.10شد )

2. Olson & Olson  
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گاری زناشویي پرسشنامه سازپرسشنامه سازگاری زناشویی: 

برای سنجش میزان سازگاری دو  1976در سال  1اسپینربه وسیله 

ای خودسنجي است. این نفره )زن و شوهر( تهیه شده و پرسشنامه

 151-0سوال است. نمرات این پرسشنامه از  32پرسشنامه دارای 

به معنای  100تر از متغیر است که کسب نمرات برابر یا پایین

به معني وجود مشكلي در  100نمرات کمتر از سازگاری افراد و 

روابط زناشویي و عدم سازگاری و تفاهم خانوادگي است. اسپینر 

 96/0تا  92/0ضریب همساني دروني این مقیاس پر استفاده را از 

کند. این مقیاس و اعتبار مالکي باالیي را برای آن گزارش مي

ضایت زناشویي، سنجد که عبارتند از رچهار بعد از رابطه را مي

همبستگي زناشویي، توافق زناشویي و ابراز عواطف. اسپینر 

های فرعي را به ترتیب برای ( قابلیت اعتماد مقیاس1976)

، همبستگي 9/0، توافق زناشویي 94/0رضایتمندی زناشویي 

بدست  73/0و ابراز محبت در روابط زناشویي  86/0زناشویي 

 86/0امه بر اساس همبستگي آورد. همچنین روایي کلي این پرسشن

( به 1389شاهي، نوری و مولوی )گزارش شد. در پژوهش حسن

و پایایي  92/0( روایي این مقیاس 30نقل از مدرسي و همكاران )

بدست آمد. پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر با  75/0آن 

 محاسبه شد. 74/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 روند اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوزهای الزم بخش کمي، جهت انجام پژوهش در 

گیری )مطابق از طرف مراکز مشاوره مربوطه و انجام فرایند نمونه

زوج دارای  30با آنچه ذکر گردید(، زوجین انتخاب شده )

های آزمایش و تعارضات زناشویي( به شیوه تصادفي در گروه

زوج در  15زوج در گروه آزمایش و  15گواه گمارده شدند )

آموزش آزمایش مداخله آموزشي مربوط به  گروهگروه گواه(. 

 90ای یک جلسه را در طي سه ماه به صورت هفتههوش زناشویي 

جلسه دریافت نمودند. این در حالي است که  12ای را در دقیقه

داخالت حاضر را در طول پژوهش افراد حاضر در گروه گواه م

پس  دریافت نكرده و در انتظار دریافت مداخالت حاضر بودند.

زوج در گروه گواه  2زوج در گروه آزمایش و  3از شروع مداخله 

جهت رعایت اخالق  از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند.

                                                           
1. Spanier 

در پژوهش رضایت زوجین برای شرکت در برنامه مداخله کسب 

چنین به افراد گروه گواه شدند. هم راحل مداخله آگاهو از کلیه م

اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشي این 

گروه  سههمچنین به هر مداخالت را دریافت خواهند نمود. 

ماند و نیازی نها محرمانه باقي ميآکه اطالعات  داطمینان داده ش

نیز  وزش هوش زناشویيبسته آمشرح تدوین . به درج نام نیست

 بدین شكل بود: 

ضمون مدر فاز اول، قسمت کیفي مطالعه با استفاده از روش تحلیل 

( استفاده 2001استرلینگ ) -قیاسي و مبتني بر نظریه آرتراید

 که مراحل انجام آن به شرح زیر است: گرفت

پس از شناسایي مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، شبكه 

مضامین تشكیل شد و اعتبار شبكه بر اساس فرمول هولستي 

محاسبه شد. بر این اساس یعني مبتني بر مضامین فراگیر و سازمان 

دهنده محتوای جلسات بسته آموزشي تدوین و آماده شد. پس از 

ها بسته آموزشي مبتني بر انجام فاز اول پژوهش و شناسایي مولفه

مضامین استخراج شده تدوین گردید. در فاز دوم بمنظور تعیین 

اعتبار بسته آموزشي این فاز دارای مرحله تایید روایي محتوایي و 

تجربي بود. به این شرح که در مرحله اول برای بررسي روایي پیش

بسته آموزشي هوش شده ) نیتدوآموزشي بسته دروني پژوهش 

( به هفت متخصص آشنا به حوزه خانواده و زوج درماني ویيزناش

نظر راجع به ساختار، ارائه شد و ضمن درخواست مطالعه و اظهار

فرایند و محتوای هر یک از جلسات در قالب پرسشنامه نظرسنجي 

ته آموزشي تدوین شده فوق الذکر در اختیار هر یک بسکه همراه 

-این مرحله یک فرم اظهاراز متخصصان گرفت. عالوه بر این در 

نظر باز پاسخ به منظور ارائه پیشنهادات و نظرات اصالحي هر یک 

بسته از متخصصان در جهت ارتقاء محتوا، ساختار و فرایند 

ارائه گردید. در گام بعد نظرات آموزشي هوش زناشویي 

آوری و نظرات اصالحي آنها درباره تخصصي متخصصین جمع

اعمال گردید. پس از این فرایند،  يبسته آموزشي هوش زناشوی

بسته آموزشي به همراه فرم نظرسنجي نهایي و محاسبه ضریب 

بسته آموزشي توافق متخصصان درباره فرایند، ساختار و محتوای 

مجدداً به متخصصین تحویل و پس از انجام هوش زناشویي 
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تدوین گردید. به بسته آموزشي هوش زناشویي اصالحات نهایي، 

زوج بررسي مقدماتي با  2تبار بیروني نیز بسته بر روی منظور اع

پس آزمون انجام شد. در نهایت بعد  –قواعد طرح پیش آزمون 

از تایید تمام مراحل و کنترل و اصالح اشكاالت بسته آموزشي، 

آزمون و پیگیری پس –آزمون فرآیند اصلي مطالعه با طرح پیش

 با گروه گواه انجام شد.

 

 زشي هوش زناشویيجدول جلسات آمو

 عنوان و محتوای جلسات شماره 

 اول
معارفه و  توضیح قوانین جلسات، شرح مختصری از اهداف 

 زمونآجلسات، برگزاری پیش

 دوم

آشنایي با مفاهیم هوش درون فردی، میان فردی و هوش  

آشنایي با خودآگاهي، ارائه  زناشویي و توضیح در مورد آنها،

 تكلیف منزل

 سوم

بررسي تكلیف جلسه قبل،آشنایي با دگرآگاهي)درک  

دیدگاه دیگری(، آشنایي با تعامالت مثبت و منفي، آشنایي با 

 عوامل هوشي تاثیرگذار بر روابط زوجین، ارائه تكلیف

 چهارم

بررسي تكلیف جلسه قبل، شناخت مشكالت ارتباطي و 

)روابط زوجي( و تاثیر آن بر کیفیت  های ارتباطيمهارت

های گفتگو و گوش دادن شویي )توضیح در مورد مهارتزنا

 موثر(، ارائه تكلیف

 پنجم

بررسي تكلیف جلسه قبل، بررسي علل تعارضات زناشویي، 

توضیح در مورد تمایز یافتگي و وابستگي، آموزش حل 

 تعارض، ارائه تكلیف

 ششم

جلسه قبل، صمیمیت و پیامدهای آن، ترس از بررسي تكلیف

پیامدهای آن، توضیح در مورد خودافشایي و صمیمیت و 

 مهارت همدلي، ارائه تكلیف

 هفتم

بررسي تكلیف جلسه قبل، تاثیر سبک دلبستگي بر روابط 

زوجین، توضیح در مورد دلبستگي و انواع، توضیح آن، تاثیر  

دلبستگي با رضایت رابطه  دلبستگي بر کارکرد خانواده،

ت جنسي، افزایش دلبستگي رابطه دلبستگي با تمایال زناشویي،

 ایمن، ارائه تكلیف

 هشتم

بررسي تكلیف جلسه قبل، توضیح در مورد نیازهای زنان و 

مردان، توجه به برآورده شدن نیازها، توجه به  برآورده شدن 

 حس ارزشمندی و خودارزشمندی، ارائه تكلیف

 نهم

ها و تاثیر مورد هیجان بررسي تكلیف جلسه قبل، توضیح در

ها، زندگي مشترک و  توضیح در مورد مدیریت هیجان آن بر

 کنترل خشم، ارائه تكلیف

 دهم
های بررسي تكلیف جلسه قبل، توضیح درمورد فعالیت

 بخش، ارائه تكلیفهای لذتمشارکتي و هیجان

 یازدهم

ها  بررسي تكلیف جلسه قبل، توضیح در مورد انواع طرحواره

زناشویي، چگونگي  رسان به روابطهای آسیبو طرحواره

ای ناسازگار برای ای مقابلههها، سبکعملكرد طرحواره

)تسلیم، اجتناب، جبران افراطي(، ارائه  هابرخورد با طرحواره

 ها، ارائه تكلیفتكنیک برای اصالخ طرحواره

 دوازدهم
بررسي تكلیف جلسه قبل، پاسخگویي به سواالت، جمع بندی 

 زمون.آجلسات گذشته و برگزاری پس

 
ها از دو سطح آمار در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار توصیفي از 

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون 

ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون  -شاپیرو

ها، آزمون موچلي جهت واریانس لوین برای بررسي برابری

ها و همچنین از تحلیل واریانس با فرض کرویت دادهبررسي پیش

گیری مكرر برای بررسي فرضیه پژوهش استفاده گردید. اندازه

مورد تجزیه  -23SPSSافزار آماری نتایج آماری با استفاده از نرم

 و تحلیل قرار گرفت.

 

 نتایج

موگرافیک نشان داد که در گروه های دهای حاصل از دادهیافته

 25تا  20درصد( دارای دامنه سني  66/16نفر )معادل  4آزمایش 

 30تا  26درصد( دارای دامنه سني  83/20نفر ) معادل  5سال، 

سال،   35تا  31درصد( دارای دامنه سني  33/33نفر )معادل  8سال، 

 3و  سال 40تا  36درصد( دارای دامنه سني  66/16نفر )معادل  4

سال بودند.  45تا  41درصد( دارای دامنه سني  5/12نفر نیز )معادل 

 20درصد( دارای دامنه سني  54/11نفر )معادل  3در گروه گواه 

تا  26درصد( دارای دامنه سني  92/26نفر ) معادل  7سال،  25تا 

 35تا  31درصد( دارای دامنه سني  92/26نفر )معادل  7سال،  30

سال  40تا  36درصد( دارای دامنه سني  07/23ادل نفر )مع 6سال،  

سال  45تا  41درصد( دارای دامنه سني  54/11نفر نیز )معادل  3و 

درصد(  66/16نفر )معادل  4بودند. همچنین در گروه آزمایش 

درصد( دارای لیسانس  5/62نفر )معادل  15دارای مدرک دیپلم، 

لیسانس بودند.  درصد( دارای مدرک فوق 83/20نفر )معادل  5و 
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درصد( دارای مدرک  23/19نفر )معادل  5در گروه گواه نیز 

 5درصد( دارای مدرک لیسانس و  38/65نفر )معادل  17دیپلم، 

لیسانس بودند. حال درصد( دارای مدرک فوق 23/19نفر )معادل 

 گیرد.های توصیفي پژوهش مورد بررسي قرار ميیافته

میانگین و انحراف استاندارد رضایت و سازگاری  -2جدول 

  زناشویي در دو گروه آزمایش و گواه
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامولفه

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

رضایت 

 زناشویي

گروه 

 آزمایش 

87/68 85/11 79 06/14 20/77 13/13 

گروه 

 گواه

30/66 28/10 23/65 96/9 19/66 28/10 

سازگاری 

 زناشویي

گروه 

 آزمایش 

58/61 96/12 75/71 84/13 12/70 72/13 

گروه 

 گواه

46/60 88/9 69/59 99/9 15/60 82/9 

 

گیری مكرر، با اندازه قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. های آزمونفرضپیش

بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که 

ها در متغیرهای رضایت ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهپیش

های آزمایش و گواه در مراحل و سازگاری زناشویي در گروه

. (p>05/0)یری برقرار است  آزمون و پیگآزمون، پسپیش

فرض همگني واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد همچنین پیش

سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان 

ها رعایت شده است فرض همگني واریانسداد پیشمي

(05/0<p)همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن بود که پیش .-

ا در متغیرهای رضایت و سازگاری زناشویي هفرض کرویت داده

. بر این اساس با برآورده نشدن (p>05/0)رعایت نشده است  

شود که روابط بین متغیرها، با فرض کرویت مشخص ميپیش

احتمال باالیي امكان دارد مقادیر متغیر وابسته را تغییر دهد و بر 

بر د. یاباین اساس شانس ارتكاب به خطای نوع اول افزایش مي

این اساس در جدول بعد از تحلیل جایگزین )آزمون گرین 

شود تا با کاهش درجه آزادی، شانس گایسر( استفاده مي-هاوس

 ارتكاب به خطای نوع اول کاهش یابد.

 

 

رضایت گروهي برای متغیرهای گیری مكرر )گرین هاوس گایسر( جهت بررسي تاثیرات درون و بینتحلیل واریانس با اندازه -3جدول 

 و سازگاری زناشویي

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اندازه اثر pمقدار  fمقدار 

 آزمون

رضایت 

 زناشویي

 1 57/0 0001/0 85/65 79/463 34/1 38/624 مراحل

 97/0 38/0 001/0 84/14 35/3112 1 35/3112 گروهبندی

 1 64/0 0001/0 69/89 74/631 34/1 48/850 تعامل مراحل و گروهبندی

     04/7 62/64 12/455 خطا

سازگاری 

 زناشویي

 1 63/0 0001/0 86/84 96/419 56/1 05/655 مراحل

 96/0 33/0 001/0 15/12 56/2229 1 56/2229 گروهبندی

 1 68/0 0001/0 109 43/539 56/1 39/841 تعامل مراحل و گروهبندی

     95/4 86/74 51/370 خطا

رضایت و متغیرهای نشان داد که میانگین نمرات  3نتایج جدول 

زوجین فارغ از تاثیر گروهبندی در طي  سازگاری زناشویي

آزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر مراحل پس

رود. از آزمون یک تفاوت معنادار به شمار ميبا مقایسه با پیش

طرفي نتایج سطر دوم جدول فوق بیانگر آن است که متغیر 

( فارغ از مراحل آموزش هوش زناشویيگروهبندی )

رضایت و متغیرهای آزمون و پیگیری( بر مون، پسآز)پیش

زوجین تاثیر معنادار داشته است. بدین معنا که  سازگاری زناشویي
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در مقایسه با گروه گواه یک اثر آموزش هوش زناشویي اثر 

معنادار بوده است. در نهایت اما سطر مربوط به تعامل مراحل و 

حاکي از آن بود ترین یافته جدول فوق گروهبندی به عنوان مهم

تاثیر معناداری بر  آموزش هوش زناشویي با تعامل مراحل نیزکه 

متغیرهای آزمون و پیگیری( آزمون، پسمراحل آزمون )پیش

زوجین داشته است. همچنین نتایج  رضایت و سازگاری زناشویي

رضایت و متغیرهای درصد از تغییرات  68و  64نشان داد که 

سط تعامل متغیر مراحل و وت زوجین سازگاری زناشویي

نتایج مقایسه میانگین  4در جدول حال شود. گروهبندی تبیین مي

زوجین در گروه آزمایش  رضایت و سازگاری زناشویيمتغیرهای 

آزمون و پیگیری گزارش آزمون، پسو گواه در سه مرحله پیش

 شده است.

 

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسپیشنتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله   - 4جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد برآورد هاتفاوت میانگین درجه آزادی tمقدار  مرحله مولفه

 41/0 13/3 56/2 48 82/0 آزمونپیش رضایت زناشویي

 0001/0 42/3 76/13 48 01/4 آزمونپس

 002/0 32/3 01/11 48 31/3 پیگیری

سازگاری 

 زناشویي

 73/0 24/3 12/1 48 34/0 آزمونپیش

 001/0 39/3 02/12 48 55/3 پس آزمون

 005/0 35/3 97/9 48 97/2 پیگیری

رضایت و دهد، در متغیرهای نشان مي 4همانگونه نتایج جدول 

آزمایش با  تفاوت میانگین گروه زوجین سازگاری زناشویي

دار نیست ( معني73/0و  41/0آزمون )گروه گواه در مرحله پیش

و در نتیجه بین دو گروه آزمایش و گواه در این مرحله تفاوت 

آزمایش و  داری وجود ندارد. اما تفاوت میانگین گروهمعني

( و پیگیری 001/0و  0001/0آزمون )گروه گواه در مرحله پس

 رضایت و سازگاری زناشویي( در متغیرهای 005/0و  002/0)

آزمایش در  باشد. در نتیجه میانگین گروهدار ميمعني زوجین

داری متفاوت از میانگین گروه این دو مرحله به صورت معني

این بدان معناست که آموزش هوش زناشویي توانسته گواه است. 

در مراحل  ینزوج منجر به بهبود رضایت و سازگاری زناشویي

 آزمون و پیگیری گردد.پس

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش هوش زناشویي 

یافته اول  انجام گرفت. زوجین بر رضایت و سازگاری زناشویي

پژوهش حاضر نشان داد که آموزش هوش زناشویي بر رضایت 

این آموزش تأثیر معنادار دارد. بدین صورت که  زوجین زناشویي

شود. به دلیل  زوجین توانسته منجر به بهبود رضایت زناشویي

نوپدید بودن پروتكل آموزش هوش زناشویي، پژوهشي کامالً 

همسو با این پژوهش یافت نشد. اما نتایج پژوهش حاضر به شكل 

(؛ 1398زاده )بزاز، سوداني و مهرابيهای صاحبيکلي با یافته

( 1397(؛ رئیسي و همكاران )1397) زاده ترکمان و همكارانملک

( همسو بود. چنانكه صاحبي بزاز، سوداني و 22، 21، 19)

مدار هیجان درمانياند که زوج( نشان داده1398زاده )مهرابي

ابعاد آن )تحمل عدم  و تحمل ناکامي تواند منجر به بهبودمي

عاطفي، تحمل عدم ناراحتي، تحمل عدم پیشرفت و تحمل عدم 

شایستگي( و سازگاری زناشویي و ابعاد آن )رضایت دونفری، 

در زوجین همبستگي دونفری، توافق دونفری و ابراز محبت( 

زاده (. همچنین ملک19مراجعه کننده به مراکز مشاوره شود )

در نتایج پژوهش خود دریافتند که  (1397ترکماني و همكاران )

دلزدگي زناشویي زنان  تواندميمحور بخششدرماني زوجمداخله 

(. در نهایت 21را کاهش دهد )شكني همسر آسیب دیده از پیمان

درماني اثربخشي زوج( با بررسي 1397رئیسي و همكاران )



 

 64، سال 2، شماره 1400تیر-خرداد جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -3021

نشان دادند که گیری مجدد مدار و رویكرد تصمیمهیجان

گیری مجدد بر تغییر مدار و رویكرد تصمیمهیجان درمانيزوج

 (.22تاثیر دارد ) های ارتباطي در زنان متاهلسبک

در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي آموزش هوش زناشویي بر 

توان بیان نمود که در آموزش هوش زوجین مي رضایت زناشویي

مرکز  ها درشود که این مولفههای تمرکز ميزناشویي بر مولفه

نظیری دارد. از ثقل این زندگي زناشویي بهنجار کاربرد بي

های قابل آموزش در پروتكل آموزش هوش زناشویي، مولفه

. خودآگاهي در (31خودآگاهي و ایجاد صمیمیت است )

ساز زندگي نقش بسیار حیاتي های مهم و سرنوشتگیریتصمیم

های روزمره دارد و در سازماندهي هیجانات و مقابله با استرس

شود تا زندگي تاثیر چشمگیری دارد. خود آگاهي سبب مي

ها، احساسات گرایانه باورها، ارزشهریک از زوجین به شكل واقع

ها گیریو هیجانات خود را بررسي کرده و از آن در جهت تصمیم

ای که به نفع خود و روابط با همسر باشد، استفاده نمایند. به گونه

های اصلي شود زوجین ویژگيي سبب ميبنابراین خودآگاه

ها و نقاط ها، ارزششخصیت خود مانند افكار، باورها، هیجان

ضعف و قوت خویش را کشف نماید و در جهت مدیریت آنها 

 هایمهارتخودآگاهي،  بنابراین زوجین با کسببه  کوشش کند.

احساسات خود را بخوبي  سازگارانه را به دست آورده،هیجاني 

را نیز درک  همسر خودکنند و احساسات و هدایت مي شناخته

. این فرایند کننداثربخش با آن برخورد مي و روشنيه و بکرده 

سبب میشود تا زوجین با شناخت خود و همسرش، بتواند افكار و 

تری را در تعامل زوجي بكار گرفته و بر این رفتارهای سازگارانه

ه نمایند که این فرایند نیز تری را باهم تجرباساس، روابط سازنده

 با بهبود رضایت زناشویي در زوجین همراه است.

یافته دوم پژوهش حاضر نشان داد که آموزش هوش زناشویي بر 

تأثیر معنادار دارد. بدین صورت که  زوجین سازگاری زناشویي

 زوجین این آموزش توانسته منجر به بهبود سازگاری زناشویي

ن پروتكل آموزش هوش زناشویي، شود. به دلیل نوپدید بود

پژوهشي کامالً همسو با این پژوهش یافت نشد. اما نتایج پژوهش 

( و 1398های دیره و پشنگیان )تر با یافتهحاضر در مقیاسي کلي

( همسو بود. چنانكه دیره و 20( )1396اعتمادی و همكاران )

 که مداخلهاند دادهنشان  ( در نتایج پژوهش خود1398پشنگیان )

تاثیر مثبت  آگاهي زوجي بر احساسات مثبت زوجینبه شیوه ذهن

( در 1396(. همچنین اعتمادی و همكاران )20) و معناداری دارد

درماني تحلیلي کارکردی با زوجنتایج پژوهش خود دریافتند که 

پروتكل یكپارچه برای درمان فراتشخیصي در افت و خیز 

درگیر آشفتگي  افسردگي، اضطراب و رضایت زناشویي زنان

 (.23تاثیر معنادار دارد ) زناشویي

آموزش هوش زناشویي بر در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي 

های قابل از مولفهباید گفت که  زوجین سازگاری زناشویي

آموزش در پروتكل آموزش هوش زناشویي، آموزش همدلي و 

 الگوهای احساسي، جنسي، رفتاری و شناختي مشترک اصالح

گر توان از همین دریچه نظاره. تبیین این یافته را نیز مي(31ست )ا

 بین آمیزموفقیت عملكردهای برای ضروری عنصری بود. همدلي،

 زیربنایي فرآیند و فرد احساسات به هیجاني دهيپاسخ شخصي؛

 شدنسهیم توانایي طریق از است که واقعي شناختيروان تغییرات

 روابط از منظم خوراندپس دریافت دیگری، هیجاني حاالت در

 بین دیگر، مشكالت فرد احساسات از شخصي و آگاهي بین

باعث  ،همدلي برخورداری از قدرتدهد. مي کاهش را شخصي

شده که همدلي با فرد شود و فرضافزایش میزان بخشش مي

کننده محوری است که منجر به بخشش شرایط تسهیل رنجاننده،

های ای از پدیدهمجموعه که رسدنظر ميبه شود. در این راستامي

از  و داشتن ارتباط سازنده( دوستيمانند تعاون، نوع) اجتماعي

 ،همدليبر این اساس شود. طریق همدلي با فرد رنجاننده تسهیل مي

آمیزد. مفاهیمي مانند همدردی، دلسوزی و عطوفت را درهم مي

ظرفیت بنیادی افراد در تنظیم روابط،  ،همدلي ،هاعالوه بر این

بنابراین  های مشترک و انسجام گروهي است.حمایت از فعالیت

زوجین با کسب و برخورداری از همدلي، میتوانند با افزایش 

فردی، تعامالت مربوط به روابط بینهای بخشش و کسب مهارت

ای با همسر خود به دست آورده و سازگاری زناشویي سازنده

 تری را گزارش نمایند.باال

سال مراجعه کننده  45تا  20تحقیق به زوجین  محدود بودن دامنه

به مراکز مشاوره شهر اصفهان؛ عدم کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر 

سال، عدم تمایل  45تا  20 زوجین رضایت و سازگاری زناشویي
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و عدم  بعضي از زوجین جهت شرکت در پژوهش حاضر

های گیری تصادفي از محدودیتنمونهگیری از روش بهره

شود برای افزایش قدرت پژوهش حاضر بود. بنابراین پیشنهاد مي

پذیری نتایج، در سطح پیشنهاد پژوهشي، این پژوهش در تعمیم

های متفاوت، دیگر ها و مناطق و جوامع دارای فرهنگسایر استان

های های آماری )همانند زوجین متعارض با طرحوارهجامعه

ناسازگار اولیه، زوجین بدون فرزند متعارض و ... و ...(، کنترل 

گیری تصادفي اجرا شود. با توجه عوامل ذکر شده و روش نمونه

به اثربخشي آموزش هوش زناشویي بر رضایت و سازگاری 

سال، در سطح کاربردی پیشنهاد  45تا  20 زوجین زناشویي

شاورن حوزه شود آموزش هوش زناشویي به درمانگران و ممي

ها، فرهنگسراهای شهرداری و مراکز خانواده در سطح دانشگاه

مشاوره دادگستری معرفي شود تا آنها با بكارگیری این درمان 

 زوجین برای زوجین، جهت بهبود رضایت و سازگاری زناشویي

 گامي عملي برداشته باشند. 

 

 تشکر و قدردانی

تخصصي نسرین مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای 

 سلحشوری در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان )اصفهان(

های بود. بدین وسیله از تمام زوجین حاضر در پژوهش، خانواده

آنها و مسئولین مراکز مشاوره که همكاری کاملي جهت اجرای 

 آید.پژوهش داشتند، قدرداني به عمل مي
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 Abstract 

Introduction: Supporting the family foundation is a matter of high 

importance in various societies. Therefore, the present study was conducted 

aiming to investigate the effectiveness of couple intelligence training on the 

couples’ marital satisfaction and adjustment. 

Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, 

and control group design and two-month follow-up stage. The statistical 

population of the present study included 20 to 45-year-old couples with 

marital conflict who referred to consultation centers in the city of Isfahan in 

the first quarter of 2020. Thirty 20 to 45 year-old couples with marital 

conflicts were selected through purposive sampling method and they were 

randomly accommodated into experimental and control groups (each group 

of 15 couples). Three couples from the experimental group and two couples 

from the control group quitted the study after starting the intervention. The 

experimental group received twelve ninety-minute sessions of intervention 

related to couple intelligence training (researcher-made) during three months. 

The applied questionnaires in this study included marital conflict 

questionnaire, Enrich’s marital satisfaction questionnaire and marital 

adjustment questionnaire. The data from the study were analyzed through 

repeated measurement ANOVA by SPSS version 23. 

Results: The results showed that couple intelligence training has significant 

effect on the couple’s martial satisfaction and adjustment (p<0.001) in a way 

that this training succeeded in the improvement of the couples’ marital 

satisfaction (0.64) and adjustment (0.68). 

Conclusion: The findings of the study revealed that couple intelligence 

training can be applied as an efficient method to improve the couples’ marital 

satisfaction and adaption through employing techniques such as training 

empathy, expressing positive emotion, intimacy, self-awareness, motivation 

in relationship, empathy, steady modification of common sensational, sexual, 

behavioral and cognitive  models and effective measures. 

 

Keywords: Couple intelligence training, marital satisfaction, marital 

adaption, couples 

 
 


