
 

  

  
 
 همسر به نسبت مثبت احساسات بر توحیدی یکپارچه درمانی گروه تأثیر
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 چكيده
 بـر  توحيـدي  يكپارچـه  رويكـرد  بـا  درماني گروه تأثير ارزيابي تعيين منظور به پژوهش اين در

 بـه  كننـده  مراجعـه  متأهـل  زنـان  از نفر 24 همسرانشان، به نسبت متأهل زنان مثبت احساسات
 مورد دسترس در نمونه عنوان به نقده شهرستان مربيان و اوليا انجمن پيوند خانواده مشاوره مركز

 گرفتـه  پـاييني  نمـره  همسـر  به نسبت مثبت احساسات مقياس در افراد اين. گرفتند قرار مطالعه
 پيگيـري  و آزمـون  پـس −آزمـون  پيش با آزمايشي نيمه طرح يك قالب در حاضر پژوهش. بودند
 كنتـرل،  متغيرهـاي  در سازي همسان از پس شده انتخاب افراد. شد انجام گواه گروه و ماهه يك
. گرفتنـد  قـرار  وگـواه  آزمايشـي  هـاي  گـروه  شامل نفره 12 دوگروه در ساده تصادفي صورت به

 گـروه  براي سپس و شد اجرا همسر به نسبت مثبت احساسات آزمون گروه دو هر براي نخست
 جلسـه  دوازده كنتـرل  گـروه  بـراي  و توحيـدي  يكپارچـه  درمـاني  گـروه  جلسـه  دوازده آزمايشي
 دو هـر  دوباره پيگيري براي بعد ماه يك و درماني مداخله پايان از پس. گرديد انجام آزاد گفتگوي

 افـزار  نـرم  و كوواريانس تحليل آماري روش از استفاده با ها داده. كردند تكميل را باال مقياس گروه
spss-24 ميـزان  توحيـدي،  يكپارچه درماني گروه اجراي از پس داد نشان ها يافته. شدند تحليل 
 اسـت  گواه گروه از باالتر معناداري طور به آزمايشي گروه در همسر به نسبت مثبت احساسات

)F=48/51) (01/0P=( .بـود؛  پابرجـا  درمـان  جلسـات  خاتمـه  از پـس  مـاه  يـك  تا نتيجه اين 
 نسـبت  متأهل زنان مثبت احساسات بهبود بر توحيدي يكپارچه درماني زوج بودن مؤثر همچنين

 كـاهش  بـراي  درمـاني  الگـوي  ايـن  از تواننـد  مـي  خـانواده  مشـاوران  كه شد تأييد همسرشان به
 .كنند استفاده يكديگر به نسبت ها زوج مثبت احساسات افزايش و خانوادگي مشكالت

 زنـان  همسـر،  بـه  مثبـت  احساسـات  توحيـدي،  يكپارچه رويكرد درماني، زوج واژگان كليدي:
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  مقدمه
 شود، یم افزوده آن دامنه بر روز هر و گرفته را ها زوج از یاریبس بانیگر امروزه که یمشکالت از یکی

 طبـق. باشـد یمـ همسرشـان بـه نسبت خود مثبت احساس و مانهیصم روابط حفظ در آنها یناتوان
 بـه یرانـیا جامعـه در امروزه که یعاطف طالق علت نیتر مهم متعدد، یپژوهش شواهد و اطالعات
 لیتبـد و گریهمـد بـه نسبت نیزوج هیاول عالقه و عشق شدن سرد است، گسترش حال در سرعت

  ).١٣٩١ ،(بوالهری است یمنف احساس به مثبت احساسات
 مانهیوجود عواطف گرم و صم درمانگران، زوج و خانواده دانش نامتخصص از یاریبس دهیعق به
 ؛)٢٠١٩ 1،اسـریک و بودمن(روسو،  است خانواده سالمت و استحکام یربنایز گر،یکدیبه  نیزوج
 2همسـر بـه نسـبت مثبـت احسـاس داشـتن ،یمشـترک یزنـدگ هر یاساس مسائل از یکی ،رو ازاین

 و مطلـوب یهـا جـانیاز ه یفـی) احساسـات مثبـت را شـامل ط٢٠٢٠( 3چان و نگیچ. باشد یم
 ،یسـرد بـروز مـانع که دانند یم تیموفق و تیرضا د،یام لذت، ،یشاد عشق، مانند بخش تیرضا

 مقابـل نقطـه درسـت احساسـات نیـا. شود  یم شوهر و زن رابطه در ترس و یمانیپش ،یاعتماد یب
کشـنده  یهـا آفـت از کـه هسـتند تیعصبان و نفرت خشم، ،یناراحت اضطراب، مانند ییها جانیه

) احساسـات مثبـت نسـبت بـه ٢٠١۶( 4جانسون و بیو نظر به. روند به شمار می ییزناشو یزندگ
 پاسخگو و بودن دسترس در بودن، هم کنار در و معاشرت از بردن لذت متقابل،اعتماد  راههمسر از 

  .ابدی یم یتجل گریکدی عواطف و ازهاین به نسبت نیزوج بودن
 در هـا زوج یریپـذ انعطـاف به تواند یم همسر به مثبت عواطف وجود ،رسد یم نظر به نیبنابرا
 ییزناشـو روابـط جـهیدرنت و دنـک کمـک یزنـدگ نـاگوار طیشرا در شتریب یآور تاب و همسر مقابل

 احساسـات گرمـابخش شعله شدن فروغ کم مقابل، در ؛آورد ارمغان به نیزوج یبرا را یتر مطلوب
 .نجامدیب یعاطف طالق تیدرنها و روابط شدن سرد به تواند یم گر،یکدی به شوهر و زن مثبت

 گریکـدی به نیزوج مثبت احساس و گرم رابطه از یخال و سرد مشترک یزندگ ینوع یعاطف طالق
 زن ریناپـذ انیپا و مزمن یها تنش ،ییزناشو تعارض همچون یخانوادگ مشکالت از یاریبس که است

 و یپنـاه یبـ احسـاس فرزنـدان، یرهاشـدگ همسران، انتیخ و ییفرازناشو روابط به شیگرا شوهر، و
  .دارد آن در شهیر خانواده، یفروپاش و ییجدا سرانجام و خانواده یاعضا خصومت
 مهـم اهـداف از یکـی هم، به نسبت همسران مثبت احساسات تیتقو و حفظ یبرا تالش پس
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 یرشـد و تعـال ،یسـرزندگ ،یثبـات، شـاداب نهیزم راه، نیتا از ا استو مشاوران خانواده  انیراهنما
اعتماد متقابل، لذت بـردن از  قیرا فراهم سازند. احساسات مثبت نسبت به همسر از طر ها خانواده

و عواطـف  ازهـاینسبت به ن نیمعاشرت و در کنار هم بودن، در دسترس بودن و پاسخگو بودن زوج
  ).٢٠١۶ 1،جانسون و بی(و ابدی یم یتجل گریکدی

 نقـش آنی ریـگ در شـکل یاست کـه عوامـل مختلفـ یا دهیچیپ دهیپد ها زوج انیم احساسات
 خـانواده در نیزوجـ تعـامالت ،یتیو جنسـ یهای جنس توان به نقش یم عوامل نیا جمله از دارند؛
 نیهمچنـ و خـانواده، یاقتصـاد و یاجتمـاع ،یطـیمح طیشـرا ،یرفتار و یتیشخص صفات مبدأ،

  مذهبی افراد اشاره کرد. یی و باورهافرهنگ تعلقات
و  ینداریبه خدا، د مانیمانند ا یتأثیر عوامل معنو ریچند دهه اخ یط گفته شده،عوامل  انیم از

 همسـر، بـه مثبـت احسـاس داشتن و نیزوج روابط بهبود در یاخالق و یانسان یها توجه به ارزش
 یناشـ آنجا از امر نیا). ١٣٩٨ فر، ی؛ ساالر٢٠١٩ 2،یگوریاست (گر  گرفته قرار توجه مورد شتریب
 و رفتارهـا تجـارب، بـه تواننـد یمـ امور نیا است داده نشان شناسان روان قاتیتحق اوالً  که شود یم

 انیعموم اد اً یثان و )٢٠١٣ 3معنا و انسجام بخشند (لوتزان، چان، گاردنر و پراشار، یهای آدم ارزش
کید فراوان نید ژهیو به ،یو مذاهب اله بر انس، مودت، عطوفـت، گذشـت و بخشـش، و  یاسالم تأ

؛ ١٩ نساء،؛ ١٨٩اعراف،  ر.ک:نمونه رای (ب دارد همسران یروان و یجنس یازهاین به توجه نیهمچن
  و...). ٧۴؛ فرقان، ٢٢٨ بقره،؛ ١٨٧ بقره،

در  یعلـم تخصصـ کیعنوان  به یدرمان خانواده ،یخانوادگجهت مقابله با مسائل و مشکالت 
 ،یجعفـر و(زهراکار  افتی توسعه متعدد یکردهایرو ارائه با دههچند  یو ط کرد ظهور ١٩۵٠دهه 

 5،یرفتــار−یشــناخت 4،یشــیپو روان یهــا نظــام بــه تــوان یمــ کردهــایرو نیــجملــه ا از). ١٣٩٧
 مـدار جـانیه ایـ نگـر تجربـه 8،بـوئن یخـانوادگ یهـا سـتمیس 7،نینوچیم یساختار 6،ییگرا انسان
  ).٢٠١٢ 12،گولدنبرگو  گولدنبرگاشاره کرد ( 11مدرن پست و  10یل یه یج یراهبرد 9،نبرگیگر
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 در یولـ انـد؛ داشـته یقـاتیتوف هـا خـانواده مشکالتحل  در یحدود تا کردهایرو نیا هرچند
 ینید یها آموزه و یمعنو و یفرهنگ یها ارزش حضور تیاهم رمشاوران خانواده بگذشته،  یها سال

کید کـرده یدرمان خانوادهدر فرایند  نشـان  یادیـز یشـواهد تجربـ رایـز ؛)٢٠٠٨ 1(والـش، انـد تأ
 یهـا تعـارض کـاهش و نیزوجـ روابـط بهبودبه  توانند یم یمعنو یرفتارها و ها ارزش که دهند یم

  ).٢٠١٩ 2،بلک( کنند کمک یخانوادگ
کیـد  یا مقاله در) ٢٠٢٠( 3ریهولمبرگ، جنسن و وت  نـواقص نیتـر مهـم از یکـی کـه کردنـدتأ

 ؛هاسـت فراینـد حـل مشـکالت خـانواده در تیـشدن بعد معنو فراموش یخانواده درمان یها نظام
 مهـم یاجـزا از یکیعنوان  به یستیبا ها خانوادهدر  یکردند توسعه سواد معنو شنهادیپ آنها ،رو ازاین

  .باشد داشته وجود یخانوادگ مشکالت حل و همسراندر برنامه مشاوره  یدرمان خانواده
 یهـا ارزشکـه  یکـردیعنوان رو بـه 4یدیـتوح کپارچـهی جـامع و نینو کردیرواساس،  نیا بر
 یریشـگیپ و ها زوج مشکالت حل یاز ابعاد مهم آن است، برا یکی گانهی یخدا به اعتقاد و یمعنو

در  ١٣٨٠که در دهه  کردیرو نی. اگرفت قرار توجه مورد یگ خانواد یها تنش و ها از تعارضات زوج
 یسـو از و شـدیاند یمـ یدرمان مکاتب و فنون روان یساز سو به یکپارچه کیاز  ؛دش شنهادیپ رانیا
های خدامحور در فراینـد حـل  های معنوی و آموزه های فرهنگی، ارزش مؤلفه دادن دخالت بر گرید

کید م یو عاطف یمشکالت رفتار   ).١٣٨٨ ا،ین یفی(شر کند یتأ
 بـا وشـدک یمـی دیـتوح−ای معنـوی مایـه درمـانی و درون روان فنون انواع ادغام با کردیرو نیا
 عواطف و احساسات آنها، یزندگ سبک اصالح و نیزوج یجانیه و یارزش ،یشناخت نظام یبازسا
 مـداخالت بـرافـزون  ،یدیـتوح کپارچـهی یدرمـان زوجبهبود بخشد. در  گریرا نسبت به همد آنها

کیم رابطه صمیمانه مراجع بـا خداونـد دانـا، توانـا و تح و تیتثبراه  از ،یجانیه و یرفتار ،یشناخت
دهـد تـا بـا درک  ین امر به فرد امکان مـیا. شود یتوجه م زیی مراجع نمعنو بعد تیتقو به رخواهیخ

به توسـعه   ارزش وجودی خویش و جستجوی معنای متعالی برای رویدادهای تلخ و شیرین زندگی
  .خواهد انجامیدروشی برای زندگی خود بپردازد که درنهایت به رشد، شادی و آرامش پایدار وی 

بـا  آنتلفیـق  و یشناسـ روان مختلـف مکاتـب یهـا افتـهی یسـاز کپارچـهیی که از درمان روش نیا
 )١٩٨۵( 5خدامحور شکل گرفته است، براسـاس آرا و نظریـات آلپـورت تیو معنو یدیتوح یها آموزه
هـای  بخش در شخصیت انسانی، کـاوش ترین نیروی وحدت های دینی به منزله مهم مورد ارزش در
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 2هـای سـلیگمن )، پـژوهش٢٠١٣در باب شـخص بـا فضـیلت در جامعـه سـالم ( 1گسترده مزلو
 3پارگامنـت یها افتهی) درباره نقش باورهای دینی در معنابخشی به زندگی و امید به آینده، و ٢٠١٢(
مثبت باور به وجود خداوند و انجام اعمال دینی در سـالمت روانـی و بهبـود  آثار) در مورد ٢٠١١(

  ). ٢٣۵، ص١٣٩٢ ا،ین یفی(شر ستامشکالت هیجانی استوار 
 از یریـگ بهـره بـا انسان تیشخص یکپارچگی و وحدت بر اوالً  ی،درمان یالگو نیا در نیبنابرا

کید م یشناخت ی روانکردهایرو یتمام  ارتبـاط جـادیا و دیـتوح عنصـر از اسـتفاده اً یـثان ؛شـود یتأ
 یکپـارچگی بـه یابیدسـت و تیشخصـ گوناگون یها مؤلفه به یبخش انسجام در خداوند با خالصانه
 و مـؤثرتر تـر، قیـعم راتییـتغ بـه یابیدست ثالثاً  و شود یی شمرده مضرور انسان وجود افتهیساختار

 یالهـ انیاد یی عرفاندیتوح یها آموزه با یشناس روان مکاتب همه یها افتهی ادغام درگرو را دارتریپا
  ).١٣٩٣ همکاران، و انیری(ام داند یم

 درمـان همچـون یمختلفـ یهـا نهیزم در را کردیرو نیا یاثربخش قاتیتحق یبرخ نکهیا به توجه با
بزهکارانـه و پرخطـر  یب)، کـاهش رفتارهـا١٣٨٧ ا،یـن یفی(شـر مواد سوءمصرف اختالالت و ادیاعت

ب)، اصـالح ١٣٨٧نیـا،  الف)، بهبود اختالالت خلقی و اضطرابی (شریفی١٣٨٧و ١٣٨۶نیا،  (شریفی
های زناشـویی  عزت نفس و نگرش ی)، ارتقا١٣٨٨بزرگی،  های شخصیت و بالینی (هادی و جان مؤلفه

مبتال به اختالل پس از   جانبازان)، کاهش فشار روانی و افسردگی همسران ١٣٨٩زندانیان مرد (چوپانی، 
کننـده بـه  در افـراد اقـدام ییجـانه ،یشـناخت ریـ)، کاستن از افکار خودکشی و تغی١٣٩٠ضربه (طیبی، 
 دختـر آموزان دانش یاختالالت اضطراب ری)، کاهش اضطراب امتحان و سا١٣٩۶ روند،یخودکشی (جا

 انیدانشجو یبهبود)، ١٣٩٨ ،یابر اشکذرنژاد و ص یچابک؛ ١٣٩٢ ،یمانینر و یلییکایم پور، ی(مشهد
و  ینگرش معنـو تی)، تقو١٣٩٢ ،فیشر انیطالب و ،یآباد هاشم یقنبر ،یمی(کر ینیربالیغ کوپاتیسا
 توان یم که دیرس یبودند، به نظر مکرده )، تأیید ١٣٩۵ ،یآباد در مردان متأهل (شمس ییزناشو تیرضا
بهـره  زیـن گریکـدیبـه  نیاحساسات مثبت زوج تیو تقو یعواطف منف میدر ترم یدرمان یالگو نیاز ا

 کپارچـهی کـردیرو یگروه درمـان یو کارآمد یاثربخش زانیم یپژوهش به منظور بررس ،رو جست. ازاین
 نیبنـابرا؛ افـتیسـامان  شـاناحساسـات مثبـت زنـان متأهـل نسـبت بـه همسران شیدر افـزا یدیتوح

. هسـتند یدیتوح کپارچهی کردیدرمانی با رو وی زوجشرح و بسط الگ پیدر  قیدر این تحق پژوهشگران
ابعـاد  ،اسـالمی یهـا آمـوزه با نینو یدرمان خانواده فنون یساز کپارچهی با شود یم کوششدر این الگو 

  گردد. یبازساز یدیتوح یزندگ در نهفتهدر چارچوب معنویت  نیزوج یو رفتار ی، عاطفیشناخت
                                                           
1. Maslow, A. H. 

2. Seligman, M. E. 

3. Pargament, K. I. 
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  یدیتوح کپارچهی یدرمان زوج ساختار و یمبان
 احساسـاتابـراز  تیـاهمدر مورد ساختار خانواده،  یفراوانهای  توصیه یاسالم متون و معارفدر 

 نیبـو منازعـات  هـا تـنش حـل یهـا وهیش وخانواده  ینحوه روابط اعضا گر،یکدیبه  نیزوج مثبت
 ژهیـآن، بـه و یاعضا نیب یو مهربان مودتازدواج براساس  قرآن، اتیآ درشده است.  ارائه همسران

 یمعرفـآن  یجـان اعضـا نیآرامش جسـم و تسـک نیمأه محل توادخان 1؛است استوارزن و شوهر 
 امبریـپ ن،یـا بـر افـزون 3.انـد دانسـته گریهمـدمحافظـت از  و پوشـش هیمارا و زن و شوهر  2شده
 و خشـن خـود خـانواده بـه نسـبت که هستند یکسان من، امت مردان نیهترب: دیفرما یم اسالم
 ینیهمنشـ وبا همسر  امدار زین یامام عل 4.ندهند شانکنند و آزار محبتآنان  به و نباشند متکبر

 نیـاکـه  اسـت امبریـپ از یگرید ثیحد در 5.داند یم یو باصفا شدن زندگ یگرم هیرا ما او با کوین
  6.رود ینم رونی، هرگز از قلب زن ب»دارم دوست را تو من« که همسرش به مرد ةگفت

 مـورد در یدیـتوح کپارچـهی یدرمـان زوج یمبان نیتر مهماز  یبرخ ،بیان شده نکات به توجه با
  :است زیر شرح بهنسبت به هم  همسران احساسات بهبود
 عـدم سـازنده، ارتباط ،ییزناشو تیمثل تعهد، رضا یحضور عناصر ای. ازدواج سالم به معن١

عناصر مورد توجه خانواده درمـانگر  نیهمه ا دیدرمان با ندیدر فرا نیابنابر ؛است انتیخ و خشونت
   .ندک یزیر برنامه آنها تیتقو یبراقرار داشته باشد و 

 ،یسـتیاست که از عوامل مختلف ز یا دهیچیپ دهیها پد زوج انیگرفته در م شکل احساسات. ٢
 کیـ ییزناشـو یزنـدگ نکـهیا بـه توجه با و اساس نیا بر. ردیپذ یم ریتأث یو معنو یاجتماع ،یروان

 برافزون  دیبا نیزوج مثبت احساس یارتقا یبرا است، ریفراگ و یکل یتیبا ماه یوجهچند موضوع
 گر،یهمـد یهـا خـانواده بـا نیزوجـ تعـامالت ،یتیجنس یها نقش ن،یزوج یجنس یازهاین نیمأت

 ی، باورهـایاجتمـاع−یفرهنگ یها جنبه ن،یطرف یرفتار و یتیشخص مشکالت ،یجسم یها جنبه
  .ردیآنها مورد توجه قرار گ یمعنو−یاخالق یها ارزش نیهمچن و ینید

خـود و همسـر و  یو رفتـار یتیشخصـ اتیو خصوص یخلق صفاتاز درست . داشتن درک ٣
 گر،یکـدی از نیطـرف انتظـارات و هـا تیحساسـ و ضعف وقوت  نقاطو نواقص،  ها ییتواناشناخت 

                                                           
ًة َوَرْح ١ ْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُکْم َمَوَدّ

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
  .)٢١(روم، َمًة . َوِمْن آَیاِتِه أ
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َ
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، ١٣٨۶(طبرسـی، : خیر الرجال من امتی الذین الیتطاولون علی اهلیهم و یحنون علـیهم وال یظلمـونهم . قال رسول الله4
  .)٢١۶ص

  .)٢۵٠، ص١۴، ج١٣٧٣نوری، : دارها علی کل حال واحسن الصحبة لها فیصفو عیشک (. قال علی5
  .)١٠، ص١۴، ج١٣٧٠(حرعاملی،  للمراة انی احبک ال یذهب من قلبها ابدا : قول الرجل. قال رسول الله6
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امـر بـه  نیـ. اشـود یم همآنها با  تر و کنار آمدن راحت ها خواسته لیتعد متقابل، درک بهبود موجب
  .رساند یبه حداقل م را آنها نیب نامطبوع احساسات و انجامد یم ها نوبه خود، به کاهش تنش

خـود  ینـید هایو دسـتور میبه تعال یشتریب یبندیکه پا یکسان ،یپژوهش یها افتهی راساسب. ۴
مطالعـات  نیـاند؛ همچنین نسبت به همسرشان برخوردار یتر دارند، در مجموع از احساس مثبت

 ژهیـو به ،ییزناشو یدر روابط زندگ یمثبت مهم یامدهایپ تواند یم تیمعنو و نیاند که د نشان داده
  ).٢٠٢٠ ر،یداشته باشد (هولمبرگ، جنسن و وت یخانوادگ یزندگ تیفیک

نسبت به هم  همسراناحساس مثبت  شیبه افزا تواند یم خشم ژهیو به ی،. کاهش احساسات منف۵
در ). ٢٠٠٨(والـش،  بینجامد شتریب یسازگار تینها در و گریکدیآنها از  یو کاهش رنجش و دلخور

را که  یه خداوند کسانست کاآمده قرآن در شده است.  دیو مهار خشم تأک ظیاسالم بر کظم غ نید
  ).١٣۴عمران،  (آل 1دارد دوست  بخشند، یرا م گرانید ستیو رفتار ناشا نندک میخشم خود را مهار 

گیری  از عوامل مؤثر بر شکل نیزوج نیسالم ب یرکالمیو غ یروابط کالم ی. از آنجا که برقرار۶
 یآنهـا از زنـدگ یتمندیاسـتحکام و رضـاموجب و  باشد مینسبت به هم  نیاحساسات مثبت زوج

 یاجـزا از یکـیآنهـا،  یکالم یها تنش کاهش و نیزوج یارتباط مشکالت حل شود، یم ییزناشو
 یزنـدگ نـهیزم و بـدای شیافـزا هـم بـه نسـبت آنهـا مثبت عواطف شیوه بدین  تا است درمان یاصل
  .گردد فراهم داریپا ییزناشو
گاه و همسر برابر در شیخو فیو وظا ها تیمسئول شناخت. ٧  بـه نسـبت نیطرف حقوق از یآ

 یشهود یها یبررس. است تنش کم و سالم مشترک یزندگ یاساس ارکان از ،ها و عمل بدان گریکدی
گـاهنااز  یناشـ نیاز مشکالت زوج یتوجهبخش قابل  دهد یم نشان  ،یقـانون فیوظـا از آنهـا یآ
  . است همسر قبال در دخو یعاطف و یاخالق
 همسـران نیبـ آمـده شیپـ یهـا تعارض و اختالفات حل سازنده و سالم یها وهیش با ییآشنا. ٨
 همسر، یاحتمال یخطاها از گذشت و یپوش چشم ،ییپاسخگو و برخورد در متیمال مدارا، مانند
در حـل و فصـل مـؤثر و کارآمـد  یادیآن، نقش ز همانندو تنش و  جانیو بدون ه یمنطق یگفتگو
  از بزرگتر شدن آنها دارد. یریشگیو پ ها تعارض

  
  یدیتوح  کپارچهی کردیدر رو یدرمان زوج ندیفرا

 تیـمقـام و موقع تیتقو ،یزوج مشکالت یها نشانه کاهش ای حذف بر ، افزوندرمان نوع نیا هدف
اسـت.  یدیـتوح یزنـدگ سـبکبـه  افتنیـبه رشد و دست  قیبه عشق، تشو دنینو بخش اتیعقل، ح
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گاه ختنیحل موانع رشد و برانگ ایو حذف  ییشناسا  ز،یـآم لتیفضـ یرفتارهـا به التزام و تعهد ،یآ
سـه بعـد  یدارا رییـدرمان با توجـه بـه مراحـل تغ ندیفرا رو نیازا ؛طرح درمان هستند یاصل یاجزا
با  نیاخالق در تعامل زوج فضائل یساز فعال) ٢ ن؛یزوج یارتباط التکمش حل) ١: ستا یاساس

  مشترک. یزندگ یها رنج و مشکالت به دنیبخش یمتعال یمعنا) ٣ گر؛یکدی
 رییـتغ درمان دوره طول در شانیها نسبت هرچند دهند، یم یرو زمان هم طور به غالباً  ابعاد نیا

 یدارسـازیب آن، از پـس. دارنـد یشتریب تیاهم التکمش حل درمان، نیآغاز جلسات در. کند یم
 یمعنـا زیـن یانی. در مراحل پاردیگ یم انجام یاخالقفضائل  و یدرون تیهدا یساز فعال و عقل قوه

  . ابدی یم تیاهم او به توکل و یاله یرضا به بودن یراض قیاز طر یزندگ یمتعال
رفتـار رخ  رییـتغ آنهـا، وقوع با که هستند ییندهایفرا آموزشجنبه درمان نخستین اساس  نیا بر

 یزا بیو عـوارض مخـرب و آسـ شیخو مشکالت تی. هر اندازه که مراجعان در مورد ماهدهد یم
گاه شوند، شتریب نابهنجارشان یرفتارها درمـانگر  یهـا هیتوص یاجرا و درمان به پرداختن احتمال آ

  .ابدی یم شیافزا
 مشـاوره جلساتتداوم  یبرا یکاف زهیانگ دارایمراجع معموًال درمان که  آغازدر  ژهیو به ند،یفرا نیا
 و مراجـع یارسـازیهش از پـس بالفاصله که یندیفرا نیدوم .استو اثربخش  یضرور اریبس ،نیستند

است. از آنجا کـه  یعاطف نیبه منظور تسک 1یروان شیپاال ندیفرا رد،یگ یم صورت آن موازات به یحت
 راتییـتغ جـادیا و یآگـاه شیافـزا رفتـار، رییـتغ شروع یبرا ؛است یجانیه−یمنطق یانسان موجود

 بـر افـزون کـه کننـد یم دایپ زهیانگ رفتار رییتغ یبرا یزمان ، بیشترافراد. یستن یکاف ییتنها به یشناخت
 را طیشـرا نیا یروان شیپاال ندی. فراباشد شده کیتحر زین احساساتشان و عواطف ،یشناخت یها جنبه
2ی،جانیه هیتخل یها وهیش با

  .سازد آماده میمراجع  یبرا 3رمشروطیغ مثبت رشیپذ و یهمدل 
او نسـبت بـه  یکنـون یمنفـ احساسـاتچگونـه  نکـهیا صیتشـخ و موجـود تیوضع شناخت
 سـازد، یم دور ی خودزندگ اهداف از را او و دارد تعارض بخش تیرضاسالم و  یزندگهمسرش با 

 طیاز شـرا یا نانـهیب واقع درک بـه فـرد ند،یفرا نیادر روند . ردیگ یصورت م یخودشناس ندیفرا اهر از
 شـناخت افتـه،ی بهبـود تیـموقع در خـود تجسم و شتنیخو رشیپذ با و ابدی یمخود دست  یکنون
 تـا کنـد یکمـک مـ نیزوج به درمانگر مرحله، نیا در. آورد یمالزم را به دست  راتییاز تغ یدرست

 یرا در زنـدگ شیخـو ناکارآمـد و وبیـمع یباورهـا و اصالح را همسر ازخود  یذهن یها طرحواره
  .ندک اصالح ییزناشو

                                                           
1. mental refinement 

2. Catharsis 

3. unconditional positive acceptance 
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 نـدیفرا ن،یزوجـدر وقوع رفتار و حـاالت  یو عوامل اثرگذار اجتماع طیمح ریتأث تیبه اهم نظر
و آثار مخـرب  یارتباط مشکالت ییدآیدر پد یطیمح یها نقش محرک یو بررس طیمح یبازشناس

عوامـل  لیـو تحل هیـتـا ضـمن تجز کنـد یکمـک مـ همسرانبه  درمانگر ان،یاطراف بر خانواده و آن
 یطـیمح یهـا محـرککـاهش  ایـ حـذف یبـرا یمناسـب اقدامات آنها، مشکالتمؤثر بر  یطیمح

 را آنها ن،یزوج یخودباور هیروح تیبا تقو درمانگر زوج ن،یا بر افزون ؛آورند عمل به نیآفر مشکل
 رییـرا تغ ینامناسب کنون تیو وضع نندغلبه ک مشکالتبر  توانند یکه م کنندتا باور  کند یم قیتشو
 فیتکـالبا متعهد شدن به اهداف درمان و انجـام  را درمانگر هیتوص رشیپذبیشتر  ،مراجعان .ندده
  .دهند ینشان م شده نییتع

سالم آموخته شـده را  یرفتارها دیبا شان یحفظ بهبود یکه برا آموزند یم نیزوج مرحله نیا در
 نخسـتآنـان  منظـور نیبـد ؛گذارند انیرا بن یدیجد یسبک زندگ آنها،و با ملکه شدن  نندک نیتمر
 آرزوهـا، اهـا،یرؤ الت،یتخـ مثل یدرون چکان ماشه یها تیموقع ای انداز راه یها محرک همه دیبا

 طیشـرا و دادهایـرو هـا، تیـموقع افـراد، همچـون یرونـیب رگذاریو انتظارات و عوامل تأث التیتما
  .دارند هانگ دور آنها از را خود بکوشندسپس  ،کرده ییرا شناسا یمنف احساسات کننده یتداع

وجود دارد  فیدرمان به صورت خف آغازرابطه با خداوند که از  میو تحک تیمعنو تیتقو ندیفرا
 تـر پررنـگمرحلـه  نیـا در ابـد،ی یگسترش مـ جیدرمان و رشد مراجع به تدر شرفتیو به موازات پ

 یروابطـ نیچنـ. ردیـگ یمـ صورت یاله اقدسبا ذات  مانهیرابطه صم جادیا اهر از امر نیا. شود یم
گاه ی باارتباط نوع هر در آنها تعهدات رایز است؛ همراه یوفادار با لزوماً   رو نیازا ؛و تفکر است یآ

ماننـد  ییهـا ا روشبـامـر  نیـ. اوفادارترنـد یهست خالق و گرانید خود، به نسبت یاشخاص معنو
 و حضـور احسـاس شیافـزا و یالهـ ذکـر نیتمـر ،ینـید یها و موعظه یشرکت در جلسات معنو

  .ابدی یم تحقق یمعنو یالگوها و صالح یها انسان با کینزد ارتباط یبرقرار
  
  نمونه و جامعه روش،

ـــژوهش ـــوع از و یکـــاربرد یقـــیتحق حاضـــر، پ ـــا یشـــیآزما مـــهین ن ـــگ بهـــره ب  طـــرح از یری
زنـان متأهـل عضـو  هیشامل کلآن  یآمار جامعه که است گواه گروه و یریگیپ−آزمون پس−آزمون شیپ

از زنان  نفر ٣٠بود. گروه نمونه را  یغرب جانیشهرستان نقده در استان آذربا انیو مرب ایاول وندیانجمن پ
 مراجعـه انجمن نیا مشاوره مرکز به خود یخانوادگ مشکالت حل یبرا که دادند یم لیتشک یمتأهل
متأهـل بـودن،  بـود؛ لیـذ یورود یارهـایدر دسـترس بـا مع یتصادف یریگ نمونه وهیش. بودند کرده

 یزنـدگ از سال ۵ کم دست گذشتن)، نهم هی(پا اولمتوسطه  انیحداقل پا التیاز تحص یبرخوردار
  .سال ۵٠ تا ٢۵ نیب یسن دامنه در داشتن قرار و همسر به نسبت مثبت احساس بودن نییپا مشترک،
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 یمتقاضـ و کننـده زنـان متأهـل مراجعـه انیـبود که نخسـت از م بیترت نیانتخاب نمونه بد وهیش
 بـرافـزون  بعـد، گـام در. شـدند ییشناسـا گـروه بـه ورود طیشرا واجد افراد ،یدرمان گروه در شرکت
پاسـخ دادنـد و  زیـاحساسات مثبت به همسـر ن پرسشنامه به آنها درمانگر،از سوی  یمقدمات مصاحبه

 بـه مثبـت احسـاس نیکمتـر یدارا مزبـور نامهو پرسشـ ینیکه براساس مصاحبه بال ینفر از کسان ٣٠
 یشـیآزما گـروه دو در یتصادف صورت به و شده انتخاب دسترس در یریگ نمونه وهیش به بودند، همسر

 یدیـتوح کپارچـهی کردیرو با یدرمان گروهجلسه دوازده  در یشیآزما گروه آنگاه. شدند گماشته گواه و
در جلسـات  زیـگـروه گـواه ن یمدت اعضا نیهم دراخالق پژوهش،  تیشرکت کردند. به منظور رعا

 بـا یدرمـان گـروه از زیـن آنـان پژوهش، انیپا از پسهمچنین  ؛افتندی یبحث آزاد با درمانگر حضور م
  مند شدند. بهره یدیتوح کپارچهی کردیرو

 یهـا پرسشـنامه ،کـرده شـرکت جلسات یتمام در نتوانستند اعضا یبرخ گروه دوآنجا که در هر  از
 گـروه، هـر در جـهینت در ؛میشـد رو روبـه یآزمـودن افـت نفر سه با ؛نندک لیتکم را یریگیپ و آزمون پس

 قـرار لیتحل و هیتجز مورد) کنترل گروه نفر ١٢ و یشیآزما گروه نفر ١٢( نمونه گروه از نفر ٢۴ اطالعات
  .گرفت
  
  ابزار
 یریگ اندازه 1همسر به مثبت احساسات پرسشنامه با همسرشان مورد در نامراجع احساس تیوضع
 و چمنیفـ ،یریـالآن را  ١٩٧۵ سـال در بـار نینخسـت کـه اسـت هیگودارای هفده  اسیمق نیا. شد

پرسشـنامه  نیـ. اکردنـدابـداع  ورکیوین یالتیا دانشگاه یدرمان زوج کینیکل در )١٩٨٣( 2تزیتورکو
 خـود یکلـ احسـاس یآزمـودن آن در و اسـت هیگو هشتبخش اول شامل  ؛دو بخش است یدارا

 یبرا ٧و یمنف داً یشد احساس یبرا ١( ٧ تا ١ ازیامت با گذشته ماه چند طول در را همسرش به نسبت
 یآزمـودن اسـت، عبـارت ُنـه شـامل کـه دوم بخـش در و کنـد یمثبت) مشخص م داً یاحساس شد

 کنـار همسـر، بـا بودن تنها ،یبدن تماس مانند همسرانه یرفتارها از یتعداد هیپا بر را خود احساس
 کنـار دنیکش دراز ای نشستن دن،یبوس همسر، با صحبت و گفتگو همسر، یجسمان ظاهر بودن، هم

  .دارد یم اعالم ٧ تا ١با امتیاز  را یو با یکینزد و همسر
 آزمـون ابـ را همسـر بـه مثبـت احساسات پرسشنامه ییایپا) ١٩٨٣( تزیتورکو و چمنیف ،یریال
 بـا ٧/٠ ییزناشـو یسـازگار پرسشـنامه بـا آن یهمبسـتگ بیضـر و ٪٩٣ هفتـه ٣ فاصله با مجدد

                                                           
1. Positive Feeling Questionnaire (PFQ) 
2. O'Leary, K. D., Fincham, F. & Turkewitz, H. 
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٠٠١/٠P< کنـد یم دییآن را تأ یباال یدرون یهمسان زین ٩۴/٠ یآلفا بیگزارش کردند. ضمنًا ضر .
 یابیـهنجار یرانـیجامعـه ا یرا ترجمـه و بـرا پرسشـنامه نیـا ١٣٨٠ سال در پوراعتماد و یمظاهر

عالقمنـد و  ،یی(ثنـا آوردند دست به ٪٨٩ را مذکور پرسشنامه یدرون یهمسان آنها ضمندر. دندکر
  ).١٨٧ص، ١٣٩۶ ،یفالحت
  
  یدیتوح کپارچهی یدرمان زوج جلسات ساختارو  فنون

 ی، بعضـیط مراجع و اهداف درمـانیکپارچه، متناسب با نوع اختالل، شرایو  یقیتلف یها در درمان
) ١٩٩۴( 1دنیمثال، پالمر و درشوند؛ برای  یموجود انتخاب و با هم ادغام م یدرمان یها کیاز تکن

را  نیزوجـ نیبـ یدگیـتن یستمیسدرمان  و  2یرفتار−یجانیه−ی، درمان عقلیآرام با ادغام فنون تن
  .کردنددرمان 

 کـه نگر متعهد است کپارچهی یها ر روشیز همچون ساین یدیکپارچه توحی یدرمان زوج یالگو
ن یـدر ا علتن یبه هم ؛ردیبهره گ اثربخشسازگار و  یدرمان خانواده یکردهایرو یتمام یها افتهیاز 

  .ندا مورد توجه قرار گرفته یساز کپارچهیادغام و  یبرا فراوانی یها و فنون درمان هیروش، نظر
 یهــا  آمــوزه بــا یدیــکپارچــه توحی یدرمــان زوج نــدیکــه در فرا ییهــا روش و فنــونن یتــر  مهــم

و  3رتیبصـ ،یارسـازیهش تیـتقو فنـوناز:  نـدعبارت د؛انـ شـدهادغام  و دهیتن هم در ینید−یمعنو
گاه و  یجـانیه هیـتخل ،یشـناخت یخطاهـا اصالح ،و درک متقابل یهمدل ابراز یها وهیش ،یخودآ
مـؤثر و سـازنده،  ارتبـاطخشم،  کنترل ،یاسالم یفنون همسردار آموزش ،یدرون یها تنش کاهش
 هایو معاد و عمـل بـه دسـتور أمبد به مانیادو باور  ژهیبه و ،ینید یها آموزهبه  توجهمثبت،  واکنش

  . یاخالق یها هیتوصو  ینید
 قـهیدق ١٢٠ جلسه هر. دش نیتدو یگروه یا جلسه دوازدهپروتکل  کیدر قالب بیان شده فنون 

 جیمنزل و نتا فیموضوعات هر جلسه، تکل و فنونکه خالصه آن شامل اهداف،  دیانجام یم طول به
  آمده است: ١مورد انتظار در جدول 

  
  
  

                                                           
1. Palmer, S. & Dryden, W. 

2. Rational emotive behavior therapy (REBT). 
3. Insight 
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احساس مثبت زنان متأهل درمانی با رویکرد یکپارچه توحیدی برای تقویت  : خالصه ساختار جلسات گروه١جدول 
  شان نسبت به همسر

 نتایج مورد انتظار تکلیف منزلمحتواهدف جلسات

 اول

حساس کردن اعضای
گروه نسبت به 

پیامدهای منفی 
کاهش احساسات 
مثبت نسبت به همسر

احوالپرسی و معارفه اعضای
گروه؛ توضیح اهداف و برنامه 

درمانی، تبیین انواع  گروه
همسر و دالیل احساس نسبت به 
آن

نوشتن احساسات خود 
نسبت به همسر در یک 

ماهه اخیر و توضیح 
  احساس علت آن

خود   درک احساسات
نسبت به همسر و 

اهمیت آن در زندگی 
 زناشویی

  دوم
گاه سازی اعضا از  آ

ها  تأثیر باورها و نگرش
 بر احساسات و عواطف

شرح چند خطای شناختی و
 باورهای غیرمنطقی و رابطه آن

منفی به همسر،   با احساس
مروری بر نگرش توحیدی به 

زندگی

نوشتن چند مورد از 
خطاهای شناختی و 

های منفی در  نگرش
مورد همسر یا زندگی 

 زناشویی

گاهی نسبت به افکار  آ
 های منفی و نگرش

خویش  نادرست
نسبت به همسر و 
 زندگی مشترک

  سوم
  تخلیه هیجانی
و کنار آمدن با 
  مشکالت

  

های روزمره زندگی و  نشوارسی ت
های کاهش آنها با آموزش  شیوه
آرامی، آموزش صبر و درد دل  تن

کردن با خدا، ابراز ایمن هیجان 
  های خوشایند و افزایش فعالیت

نوشتن یا ابراز خشم 
دریک مکان خلوت با 
صدای بلند از همسر، 

تمرین گفتگوی روزانه با 
خدا، انتخاب یک 

بخش و  فعالیت لذت
  انجام آن

  کاهش تنش
و رنج نبردن از شرایط 

  زا، استرس
مهیا کردن یک 

احساس خوب در 
  خود

 چهارم
گاهی   تقویت خودآ
و درک همسر و 
 همدلی با وی

های درک حاالت  آموزش شیوه
خود و دیگران، یاددهی فنون 
 بازخورد مثبت و همدلی با همسر

بررسی خصوصیات و 
رفتارهای مثبت و منفی 

زندگی خود و اثر آنها در 
 مشترک

شناخت بهتر خود و 
  همسر

تقویت همدلی بین 
 زوجین

گاهی از نیازهای   پنجم آ
  مشترک همسران

توضیح نیازهای زیستی، روانی،
اجتماعی و معنوی در زندگی 

آنها در  یزناشویی و شیوه ارضا
 خانواده

های  نوشتن شیوه
نیازهای چندگانه  یارضا

ویژه  خود و همسر، به
  نیاز جنسی

لذت از تعامل افزایش 
  با همسر

آشنایی با سبک زندگی   ششم
  معنوی در خانواده

های اخالقی،تبیین ارزش
معنوی و دینی در زندگی مشترک 

 و چگونگی اجرا کردن آنها

پیشنهاد و اجرای یک 
  برنامه معنوی عملی

  در خانواده

توجه بیشتر به مسائل 
معنوی در زندگی 

  خانوادگی

  تقویت نگرش مثبت  هفتم
  زندگی مشترکدر 

تشریح ارزش و راهکارهای 
اسالم و دیدگاه نگری از  مثبت
شناسی، توجه به رویدادهای  روان

 های خود در مثبت و توانایی
  زندگی مشترک

های  نوشتن نگرش
مثبت خود و بازخورد 

آنها؛ تمرین بیان 
های مثبت همسر  ویژگی

های  به وی در موقعیت
  مختلف

بهبود نگرش مثبت به 
  همسر

نگری  کاهش منفیو 
  در زندگی زناشویی

های حل  آموزش شیوه  هشتم
 تعارض بین زوجین

ناپذیر بودن تعارض واجتناب
لزوم کنارآمدن با آن، ارائه 

های حل  ترین شیوه سازنده
اختالف و تعارض با همسر، 
 تکنیک پذیرش تناقض

نوشتن دو مورد 
ها و ایرادهای  ازکاستی

های اخیر  خود در تنش
مشترک زناشویی زندگی 

  و شیوه برطرف کردن آن

های  استفاده از روش
سازنده حل تعارض و 

کاستن از عوارض 
منفی اختالفات 

  خانوادگی
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  نهم
گاهی از حقوق و  آ
  وظایف خود
  در برابر همسر

توضیح وظایف الهی زن و شوهر
نسبت به هم مثل معاشرت نیکو، 

احترام متقابل، همکاری، 
 وفاداری و امثال آن، درک
 وظایف خود در قبال شوهر

از وظایف  فهرستیتهیه 
خود در قبال همسر و 
تعیین آنهایی که انجام 

دهد و آنهایی که  می
  دهد انجام نمی

توجه به وظایف 
همسران در قبال 

همسر خود و مرور این 
وظایف و مهم 

  آنهادانستن 

های  آموزش شیوه  دهم
  ورزی به همسر عشق

تبیین اهمیت و مراحل عشق، 
اوت عشق و هوس و تشریح تف

سه بعد تعهد، صمیمیت، 
نیازهای عاطفی و جنسی در 

  مودت همسرانه

بررسی وضعیت خود در 
میزان تعهد و صمیمیت 

مین نیازهای عاطفی أو ت
همسر، انجام 

های دونفره با  برنامه
  همسر

  تقویت تعهد، محبت
و توجه به نیازهای 
  عاطفی همسر

تحکیم ایمان به خدا و   یازدهم
 باورهای دینی

نقش خداباوری در بهبود کیفیت
زندگی و آرامش روانی؛ باور به 

توانایی و عطوفت خدا و واگذار 
کردن امور به او

دینی  یاهانجام دستور 
بخش و  به شیوه لذت

خشنودکننده در زندگی 
 مشترک

های  تحکیم ارزش
  اخالقی و دینی
 در زندگی زناشویی

  دوازدهم

بندی مباحث و  جمع
ارزیابی نتایج 

درمانی از اعضای  گروه
  گروه
 

مروری بر فرایند درمان و تغییرات 
ایجاد شده؛ دریافت بازخورد و 
حل ابهامات اعضای گروه؛ 

ترغیب اعضا به پیگیری 
 درمانی هایدستور 

مرور روزانه مطالب 
  آموخته شده

کارگیری  هو استمرار ب
 آنها در زندگی مشترک

استمرار رفتارهای 
شده و تبدیل آموخته 
یک سبک   آنها به

زندگی جدید در جهت 
تقویت عواطف مثبت 

 به همسر

  
  ها افتهی
 و یبررسـ را نمونـه گـروه دو یشـناخت تیـجمع یهـا یژگـیوکـه  بـود الزم ها، افتهی یبررس از شیپ

 و ٢٧ نمونـه گـروه سـن نیکمتـر شـده، یآور جمـع یهـا دادهبنا بر . دشو انجام ها گروه یهمتاساز
. بـود سـال ٨/٣۴ گـواه گـروه و ٢/٣۵ یشـیآزما گـروه یسـن نیانگیـم و بود سال ۴٨ سن نیباالتر

 شیآزمـا گـروه یبـرا نیانگیـم نیا که بود سال ۶/١١ نمونه گروه یاعضا کل ازدواج مدت نیانگیم
 کـه بود متنوع یکارشناس تا ییراهنماآنها از سوم  التیبود. تحص ۶٢/١١گروه گواه با  یو برا ۵٨/١١

 مـدرک یدارا ٪١۴ و پلمیـد فـوق ٪٢۵ پلم،یـد ٪۴۴ کل،یسـ التیتحصـ یدارا آنـان ٪١٧ حدود
 ریـمتغ سـه هر در گروه دو نیبنابرا شدند؛ عیتوز یمساو طور به گروه دو هر در که بودند یکارشناس

 در. شـوند کنتـرل پژوهش نیا در آنها اثر بود قرار کههمگن بودند  التیتحص و ازدواج مدت سن،
و گواه ارائه شده  شیآزما یها گروه کیکنندگان به تفک شرکت ازدواج مدت طول یپراکندگ ٢ جدول
  است. 
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  کنترل و یشیآزما گروه دو در ازدواج مدت طول جهت از یها یآزمودن یفراوان عیتوز: ٢ جدول

  تعداد  هاگروه
  ازدواج مدت طول

  سال ٢٠ تا ١۵  سال ١۵ تا ١٠  سال ١٠ تا ۵

  ٣  ۴  ۵  ١٢  یشیآزما گروه
  ٢  ۴  ۶  ١٢  کنترل گروه

  ۵  ٨ ١١  ٢۴  جمع
  درصد ۶/٢٠  درصد ۴/٣٣ درصد۴۶

  
. است نوسان در سال ١٧ تا ۶ از کننده شرکت زنان ازدواج مدت طول که دهد یم نشان ٢ جدول

 آنها درصد ۶/٢٠ وسال ١۵تا  ١٠ درصد ۴/٣٣ سال، ١٠−۵ درصد ۴۶ حدود ،یآزمودن نفر ٢۴ از
  .گذشت یم شانمشترک یزندگ از سال ٢٠ تا ١۵ زین

 گـروه دو همسـر به مثبت احساسات سطح گواه، و یشیآزما گروه دو یهمگن از نانیپس از اطم
 کـه گرفـت قـرار توجـه مورد ماهه کی یریگیپ و یدرمان مداخله از پس و پیش در کنترل و شیآزما
  .است آمده ٣ جدول در آن جینتا

  
 کیتفک به یریگیپ آزمون و آزمون پس آزمون، شیپ در همسر به مثبت احساسات اریمع انحراف و نیانگی. م٣جدول 

  و گواه شیآزما  گروه
 توحیدییکپارچهگروه  گواه گروه

 مراحل
  متغیر

 میانگین استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف
 مثبت احساسات
 آزمونپیش ٨٣/٣١ ٢٢/٧  ٣٣/٢٩  ٠٧/۴  همسر

 آزمونپس ٢۵/۵٢ ۵/٩٧  ١/٣١  ۴۵/۴
۵۵/۴  ٢۵/٨٣  ٣٠/۵ ٠٨/۵٠ پیگیری

  
 گـروه هـردو اعضـای در همسـر به مثبت احساس مقیاس نمرات میانگین ها، یافته ینا براساس

 در ٣٣/٢٩ و توحیدی یکپارچه گروه در ٨٣/٣١( است نزدیک هم به بسیار آموزش دریافت از پیش
 افزایش کنترل، گروه به نسبت آزمایش گروه میانگین پیگیری و آزمون پس مراحل در اما)؛ گواه گروه

). ماهـه یک پیگیری برای ٠٨/۵٠ و آزمون پس برای ٢۵/۵٢ ترتیب(به  دهد می نشان را چشمگیری
 جلسـات از پـس گـواه گروه اعضای همسر به مثبت احساسات میانگین که است حالی امر در این

  ).پیگیری آزمون در ٢۵/٣٠ و آزمون پس در ١/٣١( نکرد چندانی تغییر آزاد بحث
 لـوین، آزمـون. شـد اسـتفاده 1لـوین آزمون از وابسته متغیر واریانس همگنی بررسی منظور به

                                                           
1. Levenes test 
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 سـطح. سـنجد می پژوهشـی متغیـر در را پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش در خطا واریانس برابری
 ایـن در کـه باشـد مـی خطا واریانس یکسانی دهنده نشان لوین آزمون در ٠۵/٠ از بزرگتر داری معنا

 آزمـون، پیش در پژوهشـی متغیـر خطـای واریـانس یعنـی است، ٠۵/٠ از بیشتر و ١۵٠/٠ پژوهش
 همگـن مفروضـه پـس. ندارد وجود آنها بین تفاوتی جهت این از و برابر هم با پیگیری و آزمون پس
  ).۴(جدول است برقرار پژوهش این در ها گروه بودن

  
  یگیریآزمون و پ آزمون، پس پیش در خطا واریانس یکسانی بررسی برای لوین آزمون نتایج: ۴ جدول

 )P( داری معنا سطح ١df٢df F  متغیر
بهمثبت احساسات

  ١۵٠/٠  ٩٩  ٨  ۵۵/١  همسر

  
 لیـتحل ،یشـیآزما مداخله اثر یبررس جهت خطا، انسیوار یکسانی  فرض شیپ تیبا توجه به رعا

 وابسـته ریـمتغ یهـا آزمـون شیپـ کنتـرل با ،یریگیپ آزمون و پس یها نمره یرو رهیمتغ تک انسیکووار
 تفـاوت، نیـا یمعنـادار یبررسـ یبـرا. گرفـت انجام) همسر به نسبت افراد مثبت احساسات(سطح 

 نیـا جینتا. شدند لیتحل و هیتجز انسیکووار لیبه دست آمده از سه آزمون انجام شده با تحل یها داده
  است.  شده خالصه ۵ جدول در لیتحل

  
 همسر به نسبت مثبت احساسات بر یدیتوح کپارچهی یدرمان گروه ریتأث انسیکووار لیتحل جی. نتا۵جدول 

 مجذوراتا  یمعنادار  سطح F نسبت  مجذورات نیانگیم  یآزاد درجات  مجذورات مجموع  رییتغ منبع
  ٧٠٨/٠  ٠٠١/٠  ۵١/۴٨ ١۶/١٣۶ ١ ١۶/١٣۶  گروه
      ١۴/١٢ ٢٠ ١٣/۵۶  خطا
       ٢۴ ۴٣۵٧٠  کل

  
 سـطح در کـه اسـت) ۵١/۴٨( شیبه دست آمـده در گـروه آزمـا  Fشود یم مشاهده که طور همان

 ٧٠ کـم دسـت که است آن انگریب زین) اتا(مجذور  اثر شاخص ن،یا بر افزون ؛باشد یم معنادار) ٠١/٠(
 نسـبت اسـتفاده مورد یدرمان روش مداخله اثر به توان یم را شیآزما گروه در شده جادیا راتییتغ درصد
 طـور بـه اسـت توانسـته یدیـتوح کپارچـهی یدرمان گروه یاجرا گفت توان یم ها داده نیا بر هیتک با. داد

  .دهد شیافزا همسرانشان به نسبت را یشیآزما گروه در کنندهشرکت زنان مثبت احساسات یمعنادار
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  یریگ جهینت و بحث
 توحیـدی یکپارچه رویکرد با درمانی زوج که است آن بیانگر پژوهش های یافته پیداست، که گونه همان
 ایـن و بخشـد بهبـود معناداری طور به شان همسر به نسبت رامتأهل  زنان مثبت احساس است توانسته
 بـا آمده دسـت به نتیجـه. اسـت داشـته اسـتمرار نیـز درمـان پایـان از پس ماه یک تا کم دست دستاورد

 صـمیمیت بر اسالمی های یرآموزهتأث مورد در) ١٣٩٧( بناب غباری و حسینی حاج جعفری، های یافته
 کـاربرد بـا زوجـین زناشـویی صـمیمیت تقویـت در) ١٣٩۵( اعتمـادی و فر آرین ناسازگار، های زوج
 ینمتـأهل زناشـویی رضـایت میزان بر توحیدی یکپارچه درمانی گروه اثر نیز و نگر یکپارچه درمانی زوج

گــاهی و) ١٣٩۶ نیــا، باقری و ســیدی(  و زرقــانی( زنــدگی معنــاداری و ورزی جرئــت هیجــانی، خودآ
  . است همسو) ١٣٩٨ همکاران،

 بیشـتری پایبندی که کسانی اند کرده ییدتأ نیز کشور از خارج پژوهشی های یافته همچنین برخی
 برخوردارند؛ همسرشان به نسبت بیشتری مثبت احساس از دارند، خود دینی دستورهای و تعالیم به

 رضـایت و دینـداری رابطـه دربـاره) ٢٠١٩( 1بـانو و نورونـابی عبـاس، امـان، پژوهش مثال، برای
 زناشـویی رضـایت در مهمـی نقـش دینـی اعمـال انجـام و زناشـویی تعهـد نشان داد که زناشویی
 و خـدا بـه نزدیکـی یرتـأث از) ٢٠١٩( گریگـوری ارزیـابی یا است؛ داشته پاکستانی دهندگان پاسخ

 یرتـأث تبـار، آفریقـایی آمریکاییـان پایـدار هـای ازدواج در زناشویی عمر طول و رضایت بر دینداری
. کـرد برجسـته را مشـترک زنـدگی آمیـز رضـایت شدن طوالنی در دینی اعمال به التزام و خداباوری
 زناشـویی هـای تعـارض بـا بـاالیی مثبـت همبستگی مذهبی، باورهای دریافت) ٢٠٠۵( 2ماهونی
 و هلمیـک. دارد زوجـین بـین صـمیمانه روابـط افـزایش و بیشـتر عـاطفی حمایت احساس کمتر،
 زناشـویی زنـدگی و ازدواج در پایـداری و ثبـات عامـل بهتـرین را دینـداری نیـز) ٢٠١١( 3بیچوف

 ارائـه خانوادگی زندگی برای که استانداردهایی و دستورها با ادیان که کنند می استدالل آنها. داند می
 و المـیک پرخاشـگری چشمگیر اهشک امی،کشاد ارتقای المی،ک ارتباط افزایش موجب دهند، می

 احسـاس و زناشـویی رضـایت فزونـی سـبب درنهایـت، و شـده زناشـویی اختالفات و تعارضات
ک مناس برپایی و گروهی وابستگی ایجاد با شوند؛ همچنین مذهب می یکدیگر به نسبت تر مطلوب

 شیوه روابـط بدین و ندک میک مک ها خانواده و اشخاص میان ارتباطات تقویت به معنادار، مراسم و
  . ندک می اصالح را آنها فردی میان

                                                           
1. Aman, J., Abbas, J., Nurunnabi, M. & Bano, S. 
2. Mahoney, A. 
3. Helmeke, K. B. & Bischof, G. H. 
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 ارضـای منبـع دیگرکی برای تدریج به زوجین مراقبتی، و آمیز توجه رفتارهای افزایش همچنین با
 کننـد می تجربه را بیشتری مثبت احساسات ،کمشتر خوشایند تجارب راه از و شده عاطفی نیازهای

 خوشـایند، رابطـه هـر از پـس درحقیقـت شـود؛ می ایجـاد امـن و مطلـوب فضـایک ی درنتیجه و
 اگـر) ٢٠١٣( 1گـاتمن گفتـه بـه. یابد می افزایش مردان و زنان در همسر به نسبت مثبت احساسات

 بهتـر شـان روابـط کننـد، خودشان زناشویی مشترک زندگی صرف را ساعت ۵ فقط هفته در ها زوج
  .یابند می خود همسر به نسبت بهتری احساس درنتیجه شود و می

 کـاهش منفی پیامدهای به نسبت افراد کردن حساس با توحیدی یکپارچه درمانی زوج در واقع، در
 و هیجـانی تخلیـه زناشـویی، مسـائل مـورد در منفـی های نگرش اصالح همسر، به مثبت احساسات

 نیازهـای از آگـاهی همسـر، بـا همـدلی و خودآگاهی تقویت مشکالت، با آمدن کنارمؤثر  های شیوه
 برابـر در خـود وظـایف و حقوق از آگاهی همسر، با تعارض حل های شیوه آموزش همسران، مشترک
 عـاطفی نیازهـای بـه توجـه و محبـت تعهـد، تقویت همسر، به ورزی عشق های شیوه آموزش همسر،
 انتظـارات و توقعات سطح آوردن پایین مشترک، زندگی در شکیبایی و گذشت و عفو ضرورت همسر،
 و اخالقـی هـای ارزش تحکیم مذهبی، رفتارهای و باورها تقویت و یکدیگر از غیرالهی و بینانه غیرواقع
 احساسـات معنـوی، و مثبـت جدید زندگی سبک یک استقرار با کوشد زناشویی می زندگی در معنوی
 نگـاه درامـان هـا بحـران و ها آسیب از را خانواده مقدس کانون و بخشد بهبود را همسرش به نسبت فرد
 کال ،)٢٠١٠( 2دیوید و ناثانیل های پژوهش فراوانی همچون در تحقیقات در امور این اثربخشی. دارد
  .شده است یید) تأ٢٠١٠( همکاران و 5هوک ،)٢٠٠۶( 4نستیوکن و اورتینکال ،)١٩٩٧( 3هیتون و

 الزم و گرفـت صـورتمتأهـل  زنـان بـا صرفاً  پژوهش که بود آن حاضر مطالعه مهم محدویت
. بگـذارد آزمـون بوتـه نیـز بـه رامتأهل  مردان مورد در رویکرد این اثربخشی دیگری پژوهش است

 رسـد می نظر به زیرا بود؛ نمونه گروه اعتقادمندی میزان سنجش عدم پژوهش، این دیگر محدودیت
 در. بـود خواهـد بیشـتر الگو این اثربخشی احتماالً  باشد، تر قوی مراجع مذهبی هر اندازه باورهای

 الزم پـس. شـوند مند بهره یکردروین ا از کمتر است ممکن ضعیف دینی عقاید با اشخاص مقابل،
 رابطه و گیرد قرار سنجش مورد نیز ها آزمودنی مذهبی باورمندی میزان بعدی، های پژوهش در است
  .شود ارزیابی رویکرد این اثربخشی میزان با آن

                                                           
1. Gottman, J. M. 
2. Nathaniel, M. & David, C. 

3. Call, V. R. A. & Heaton, T. B. 

4. Orathinkal, J. & Vansteewegen, A. 

5. Hook, J. 
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 ،١٩ کوویـد ویـروس شـیوع از پـس ویژه به ایران، در خانوادگی اختالفات باالی آمار به توجه با
 کـه دهـیم آمـوزش زوجـین بـه را کارآمـدی های شیوه ،مؤثر و جامع های آموزش با است ضروری
 احسـاس زناشـویی، زنـدگی از رضایتمندی بردن باال با کنند و برطرف را ارتباطی مشکالت بتوانند
 و مشـاوران کـه شـود مـی پیشـنهاد هـا یافتـه ایـن. براسـاس باشـند داشـته هـم به نسبت تری مثبت
 از درمـانی، خانواده رویکردهای سایر کنار در درمانی زوج و خانواده های مشاوره در درمانگران زوج

 از منـدی بهـره بـر افـزون رویکـرد، ایـن زیـرا کننـد؛ اسـتفاده هـم توحیدی یکپارچه بومی رویکرد
کید می معنویت و فرهنگمؤلفه  دو بر درمانی، خانواده های نظام سایر اثرگذار های مؤلفه  کند کـه تأ
 قـرار جهان سراسر در خانواده مشاوران و سالمت حوزه متخصصان استقبال مورد اخیر های سال در

  . است گرفته
 هـای توصـیه بـه عمل فراوانی برای وآمادگی عالقه ایرانی های دانیم بیشتر زوج طور که می همان

 فنـون بـا معنـوی عوامـل از ترکیبی درمانگران خانواده از بسیاری علت، امروزه همین به دارند؛ دینی
  .دانند می ترمؤثر را شناختی روان
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