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چکیده  
پژوهش حاضر با هدف طراحي و شناسایي اثر الگوي مشاوره 

مدار مبتني بر اخالق اسالمي بر شادکامي زوجین هیجان
و در چارچوب  ،ناسازگار صورت پذیرفت. روش پژوهش آزمایشي

آزمون با گروه گواه پس -آزمونطرح شبه آزمایشي از نوع پیش
کننده به مرکز مشاوره یارا ود. جامعه آماري کلیه زوجین مراجعهب

زوج داوطلب  33ها که از بین آن ه استدر شهرستان ساوه بود
انتخاب گردید و به تصادف در دو  4331در شش ماهه دوم سال 

گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گرداوري اطالعات 
به  برنامه بود. (OHI، 4383) شادکامي آکسفوردپرسشنامه 

اي براي گروه آزمایش دقیقه 33جلسه مشاوره گروهي  43مدت 
اما گروه گواه، آموزشي دریافت نکرد. براي تحلیل  ،اجرا شد

ها ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافتهداده
شده از روایي حاکي از آن بود که الگوي طراحي

ار بوده و باعث افزایش برخورد  (CVR= 0.7125)مناسب
هاي آن یعني رضایت از ار میانگین شادکامي و مولفهمعناد

اما  ،خودکارامدي گردیده و زندگي، خلق مثبت، بهزیستي ذهني
بر مولفه دیگر یعني عزت نفس تاثیر معناداري نداشته است. 

مدار مبتني بر گرفت الگوي مشاوره هیجان توان نتیجهمي
تواند ان یک روش کاربردي و مؤثر مياخالق اسالمي به عنو

زوجین ناسازگار را از حالت دلبستگي ناایمن به ایمن، تنظیم 
هیجانات و شادکامي بیشتر سوق دهد. 

مدار مشاوره هیجان ،مداررویکرد هیجان کلیدی: هایواژه

 مبتني بر اخالق اسالمي، شادکامي

Abstract 
The purpose of this study was to design and 
identify Emotion-Focused counseling model on 
Islamic ethics on incompatible couples' 
Happiness. The research method was 
experimental and in the framework of a pseudo-
experimental design of a pre-test and post-test 
type with a control group. The statistical 
population was selected from 30 volunteers of 
all clients’ couples referring to Yara counseling 
center in Saveh city in the second six months of 
1395. The information gathering tool was 

Oxford Happiness Questionnaire )1989  ، OHI).

The program was run for 10 sessions of 90-
minute group counseling for the test group but 
the control group did not receive any training. 
The findings indicated that the designed model 
had an appropriate validity (CVR= 0.7125), and 
significantly increased the happiness mean and 
its components namely: life satisfaction, 
positive mood, well-being mental, self-efficacy 
but there was no significant effect on the other 
component which was self-esteem. It can be 
concluded that an Emotion-Focused Counseling 
Based on Islamic ethics model can drive 
inconsistent couples from insecure attachment to 
secure attachment, more emotional control and 
more intimate as an applied and effective way.
Key Words: Emotion-Focused Approach, 
Emotion-Focused counseling Based on Islamic 
ethics, Happiness
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مقدمه        
که چقدر زن و شوهر بتوانند این هیجانات قوي را بفهمند این .ترین احساسات و هیجانات استازدواج، منبع عمیق

تواند نقش موثري در رضایت زناشویي ایفا کند، زیرا وقتي افراد توانایي کنترل و در مورد آنها گفتگو کنند، مي
هاي بسیاري از سوء تفاهمتوانند از ميداشته و بر نحوه ابراز آن نسبت به همسرشان تسلط دارند، هیجانات خود را 

ها و تداوم اي بر شاديابراز عواطف نقش عمده واقعدر شان جلوگیري کنند. خود میاندر روابط زناشویي  احتمالي
ز ئحانیز نشناختي انسان در زندگي زناشویي روا -، به عنوان یکي از ابعاد زیستياههیجان داشته وزندگي زناشویي 

هاي هیجاني و ابراز هیجانات اشاره تنظیم هیجان به توانایي فهم هیجانات، تعدیل تجربه که. درحالياهمیت است
و عابدیني  خدایاري فردمطابق با آنچه . تالالت روانشناختي شوداخمنجر به تواند ميها عدم تنظیم هیجان ،دارد

اضطراب، خشم و غمگیني هاي منفي چون هیجانمنجر به تواند ميها عدم تنظیم هیجاناند، داده نشان( 4331)
معتقدند نیز ( 2333جانسون و ویفن ) دهد.د از روابط زناشویي را کاهش ميافرارضایت به تبع خود و  ،شده

فرد در  بوده و اطفي اثرگذار بر توانایي فرد براي در دسترس بودن عناشي از عدم تنظیم عواطف، هیجانات منفي 
چنین حالتي، در تشخیص و درک نیازهاي طرف مقابل مشکل داشته و ممکن است در پاسخ به نیازهاي طرف 

بین زوجین، نقش  ي عاطفيهادر توضیح این آشفتگياین دو نظریه پرداز مقابل، صالحیت کافي نداشته باشد. 
تواند، منجر به دلبستگي هیجاني مي يدسترسعدم کنند که ميو استدالل  ،اي دلبستگي را مطرح نمودهواسطه
ست این درحالي تواند افسردگي و خشم را به دنبال داشته باشد.در طرف مقابل شود و دلبستگي ناایمن، مي 4ناایمن

، از عواطف مثبت 2ایمن گيدلبستبا افراد  ،(4331)فني و نولر و  (4333) گرین برگ، سیگل و لیتکه مطابق با 
از  ،تبادل عاطفي میان زوجینبه طور مشخص ، ازدواج و از سوي دیگر .باالتري برخوردارند 3بیني و شادکاميخوش
شادکامي حالت عاطفي را افزایش دهد. آنها تواند شادکامي و ميگردیده هاي مثبت محسوب ترین هیجانقوي
مل داشتن باورهاي مثبت در مورد زندگي، شود و با خود صفاتي شااست که با خشنودي و لذت مشخص مي يمثبت

. به عبارت دیگر، (2333)کوهن، یون و جانستون،  هیجانات مثبت و فقدان هیجانات منفي را به همراه دارد
یت رضاتواند ميو  را به همراه داشتهآرامش فکري حس عاطفي مثبت ناشي از احساس خوشي است که شادکامي 

قلمداد اي مهم در زندگي زناشویي شادکامي، سازهنیز  (2331) ویلیام و تامسونبا  مطابقدهد. از زندگي را افزایش 
از  .باشدکننده رضایت از زندگي زناشویي تعیینتواند مي در زندگي خانوادگي نیزشادکامي، گردیده و آنها معتقدند 

که در  استها نشانگر آن پژوهشاما متاسفانه کیفیت ازدواج، اهمیت بسیار دارد. شادکامي در باید گفت این روي، 
-توانند هیجانات خود را به گونه مناسبي تنظیم نموده و ابراز کنند و این امر منجر به شکلنمي ها، زوجامروزجامعه 

 شودتري از شادکامي منجر ميشود که به نوبه خود به تجربه سطح پایینها ميگیري تعامالت منفي در میان آن

4. insecure attachment
2. secure attachment
3 . Happiness 
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(

شادکامی زوجین ناسازگار اثربخشی مشاوره هیجانمدار مبتنی بر اخالق اسالمی بر 

حسینی، 4383(. افزایش نارضایتیهاي زناشویی از یک سو و تقاضاي همسران براي پربارسازي و بهبود روابط 
زناشویی از سوي دیگر، نشاندهنده نیاز همسران به مداخالت تخصصی مشاوران خانواده در این زمینه میباشد 

خواض، 4332(. یکی از رویکردهاي زوجدرمانی که بر اهمیت تنظیم هیجانات در تعامالت زوجین تأکید بسیاري 
دارد، رویکرد هیجانمدار است که هدف آن اصالح الگوهاي تعاملی زوجین، بازسازي پاسخهاي هیجانی و تسریع 

رشد رشتههاي ایمن دلبستگی است )حسینی، 4383(. این رویکرد به زوجین کمک میکند نیازها و تمایالت اصلی 
و نگرانیهاي دلبستگی یکدیگر را شناسایی کرده و ابراز کنند، بنابراین از ناامنیهاي دلبستگی زوجین کاسته 

میشود و دلبستگی ایمن بین آنها پرورش مییابد )مدنی، هاشمی گلپایگانی و لواسانی، 4331(. ازآنجاکه، 
دلبستگی ایمن به افزایش عواطف مثبت مانند امید و خوشبینی به ویژه در موقعیتهاي دشوار منجر میشود )زاهد 

بابالن، رضایی جمالویی و حرفتی سبحانی، 4334(، رویکرد هیجانمدار میتواند با توسعه دلبستگی ایمن به افزایش 
شادکام زوجین کمک کند. عالوه بر نقش زوجدرمانی هیجانمدار در افزایش شادکامی، دستورات دینی نیز 

راهبردهایی را در تنظیم هیجانها ارائه میدهند که عمل به آنها میتواند به بهبود رابطه توام با شادکامی در 
خانواده کمک کند. پژوهشهاي زیادي از جمله سینگ و مالیک )2342(؛ جانگ )2343( و آناند و 

سینگ )2341( نشان دادهاند رابطه مثبتی بین شادکامی و اعتقادات مذهبی وجود دارد. کیم، سیدلیتز، رو، ایوینگر و 
دوبستین )2331( به این نتیجه دست یافتند که عمل به باورهاي دینی با هیجانات مثبت مانند خوشخلقی، 

شادکامی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد، چرا که داشتن هدفهاي معنوي و عشق به 
خداوند، از راههاي اصلی رسیدن به شادکامی به شمار میروند )رایان و دسی، 2333(. از جمله روشهاي مداخله 

دینی موثر بر افزایش شادکامی زوجین، میتوان به دو روش مداخلهاي عفو و بخشش4 و مقابلههاي معنوي2 اشاره 
کرد. عفو و گذشت، یکی از اصول مهم اخالق اسالمی به شمار میرود  که به سه شیوه در قرآن بیان شده است، 

4( عفو: گذشت از گناه و ترك مجازات در آیه 433 سوره اعراف »خُذِ الْعَْفَو وَ أُْمرْ بِالْعُرِْف وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاِهلینَ: با 
عفو و مدارا رفتار کن و به کارهاي شایسته دعوت نما و از جاهالن روي بگردان«، 2( صفح: صرف نظر کردن در 
آیه 81 سوره حجر »فَاصْفَِح الصَّْفحَ الْجَمیلَ: به نحوي نیکو گذشت کن«، و 3( غفر: پوشیدن زشتیها و عیوب در 

ُمور ِ: و البته کسی که )با وجود قدرت بر انتقام( صبر  آیه 13 سوره شوري »وَ لَمَنْ َصبَرَ وَ غََفرَ إِنَّ ذِلکَ لَمِنْ عَْزمِ اْألُ
کند و درگذرد ، حّقا که آن از کارهاي مهم است«. با توجه به اینکه بعد از وقوع رنج در یک رابطه پاسخ به فرد 
خاطی اغلب کینه توزانه است، بخشش براي بهبود رابطه ضروري است )بریت ویت، فینچمن و سلبی، 2344(. 

همچنین ورتینگتون )4331( معتقد بود بخشش سنگ بناي یک ازدواج موفق است و میتواند به زوجها در مقابله با 
مشکالت کمک کند. آموزش بخشش موجب افزایش خشنودي زناشویی شده )شکوهی یکتا و تمرچی، 4332(، و 

پیشبینیکننده رضایت از رابطه زناشویی است )فینچمن، مک کالو و تسانگ، 2331(. کاچدورین، فینچمن و داویال 

4.forgiveness
2.spiritual coping 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=199
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=199
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=15&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=15&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=43
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=43
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)2331( نشان دادند تمایل به بخشش واسطه ارتباط بین سبکهاي دلبستگی و رضایت از روابط زناشویی بود. 
بخشایشگري با کاهش هیجانات منفی بین افراد باعث بهبود روابط بینفردي شده )نعمتی، افروز، غباري بناب، 

شکوهی یکتا و بهپژوه، 4331( و یکی از عوامل موثر بر شادکامی زوجین میباشد )واسوانی، 2331؛ به نقل از نوري 
تیرتاشی، شفیعآبادي و کرمی، 4334(. همچنین، از آنجا که مقابله موفق نیز با باورهاي مذهبی زوجین ارتباط مثبت 

دارند )پارگامنت، انسین، فوگوت، اولسون، ریلی و ون هیسمس، 4333(، میان الگوي مقابله دینی و شادکامی نیز 
همبستگی مثبت معنادار وجود دارد )فرانسیس، روبینز و وایت، 2333(. جهتگیري مذهبی میتواند نقش مهمی در 
کمکبه افراد در درك و مقابله با حوادث زندگی از طریق دادن امید داشته باشد. ایمان به حضور خداوند در زندگی 
زناشویی و داشتن یک نگرش مذهبی به ازدواج، میتواند با تاثیرگذاري بر شیوههاي مقابله مذهبی، باعث افزایش 

رضایت زناشویی افراد شود )رضاپور میرصالح، 4331(.  پارگامنت، اسمیت، کونیگ و پرز )4338(، دین را منبعی 
براي مقابله میدانند که در لحظات استرس، حس معنا، کنترل شخصی و  صمیمیت با دیگران را به فرد میدهد. 

پارگامنت )4331( بیان کرد که مقابله دینی، منبعی چندبعدي است که دربردارنده شناختهاي دینی باورهاي 
مذهبی(، هیجانات )آرامش(، رفتارها )مناسک( و روابط دینی )تشکلهاي مذهبی( هستند. در قرآن کریم دستهبندي 

جالبی در مورد انواع مقابله ذکر شده است. سه نوع دستهبندي شامل: 4( روشهاي شناختی )ایمان، توکل، اعتماد به 
مقدرات، رزاقیت و عدالت الهی(، 2( روشهاي عاطفی- معنوي )یاد خدا، دعا، نماز، تالوت قرآن، استغفار و امید(، 
3( روشهاي رفتاري )ازدواج، صله ارحام و صبر( ) معتمدیان، 4388(. بنابر مطالب ذکرشده، رویکرد هیجانمدار و 

روشهاي مداخله دینی هردو در بهبود شادکامی زوجین، تدابیري دارند و نکته جالب توجه اینکه، مفاهیم اساسی در 
رویکرد هیجانمدار )هیجانات و دلبستگی( در تعالیم دین اسالم نیز، مورد تاکید قرار گرفتهاند. همانطور که رویکرد 
هیجانمدار بر اهمیت هیجانات، به عنوان قدرتمندترین عامل در روابط زوجین تاکید میکند )جانسون،2331(، در 

اسالم نیز بر آگاهی و مدیریت هیجانات خود، تشخیص هیجانات دیگران و همدلی تاکید زیادي وجود دارد )مرادي، 
4333(. روشهاي تنظیم هیجانات را در اسالم را میتوان در پنج دسته طبقهبندي 

 کرد:
-مي 41هاي دیني بسیار واالست. خداوند در سوره قیامت آیه ( خودآگاهي: جایگاه خودآگاهي در آموزه4

زیر معیارهاي (. 4383)انصاریان، « نَفْسِهِ بَصیرَةٌ: انسان، خود به وضع خویش بیناست بَلِ الْإِنْسانُ عَلي»فرماید: 
خودآگاهي عبارتند از: الف( آگاهي عاطفي: آگاهي نسبت به عواطف خود و تأثیرات آنها، ب( خودارزیابي دقیق: 

هاي خود )حیدري ها و ظرفیتها و نقاط قوت خود و ج( اعتماد به نفس: اطمینان از ارزشآگاهي از محدودیت
 (.4333تفرشي، خدیوي و یوسفي، 

باشد. تنظیمي شامل مدیریت حاالت دروني شخص است که شامل پنج زیرمعیار مي( خودتنظیمي: خود2 
الف( خودکنترلي: به معناي مسئولیت پذیر بودن در مقابل عملکرد شخصي است. اسالم بر منبع دروني کنترل تأکید 

ه اسراء مي فرماید: سور 1ر آیه داند. خداوند دورزد و اشخاص را به دلیل اختیار و تعقل مسئول عملکرد خود ميمي
اید و اگر بدي کنید، به خود إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها: اگر نیکي کنید، به خود نیکي کرده»
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ب( قابلیت اعتماد: حفظ معیارهاي صداقت است که از این طریق در افراد  ،(4383)انصاریان، « ایدبدي کرده
وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى: »ایجاد کند، ج( وظیفه شناسي: خداوند درخصوص پاداش تالش مي فرماید:  اطمینان

(، د( سازگاري: توان اعمال 33)نجم، « براي انسان به جز اندازه آنچه سعي و تالش انجام داده، پاداش نخواهد بود
هاي جدید )حیدري تفرشي و و ه( نوآوري: خلق ایده ،اهاي چندگانهها و مدیریت تقاضجایي اولویتتغییرات، جابه

 (.4333همکاران، 
مندي به مسائل مورد عالقه آنهاست. ( آگاهي اجتماعي: آگاهي از احساسات و احتیاجات دیگران و عالقه3

اش را ادهمحبوب ترین مردم نزد خدا کسي است که براي مردم سودمندتر بوده و خانوماید: رفپیامبر)ص( مي
 (.4383کند )داودي، خشنود مي

مؤثر با دیگران )حیدري تفرشي و همکاران،  هاي فرد در ایجاد رابطههاي اجتماعي: مهارت( مهارت1 
گر فرستاد و نیکي و بدي را در آن بیان فرمود. در این خداوند کتابي هدایت»فرماید: (. حضرت علي)ع( مي4333

حرمتي برتري بخشید. پس مسلمان کسي است که مسلمانان از زبان و دست او  میان حرمت مسلمان را بر هر
مدار و همچنین مفهوم دلبستگي، از دیگر مفاهیم مشترک میان رویکرد هیجان (.4333)دشتي، « آزاري نبینند

نده فرد را مدار، تاکید بر این است که نوع دلبستگي در کودکي، روابط زناشویي آیاسالم هستند. در رویکرد هیجان
هاي گسترش نظریه دلبستگي، مربوط به مفهوم (. یکي از محدوده4381کند )هازان و شیور، بیني ميپیش

( معتقدند، دلبستگي ایمن به خدا ممکن 4332(. کرک پاتریک و شیور )2331ست )کرک پاتریک،4دلبستگي به خدا
در واقع، دلبستگي ایمن به خداوند و پناه بردن به او،  است به روابط ایمن با افراد دیگر مانند همسر نیز تسري یابد.

(. مطابق با این تشابهات ذکر 4331نقش مثبتي در افزایش رضایت زوجین دارد )امان الهي، ایزدي پناه و سوداني، 
هاي دیني و نیز، ضرورت استفاده از رویکردهاي مذهبي در کنار دیگر محور و مداخلهشده بین رویکرد هیجان

بندي بیشتري دارند و همچنین تاکید هاي درماني به خصوص در کشور ما که به اعتقادات مذهبي پايتکنیک
نتیجه قابلیت آن در تحت پوشش  ها و دررویکرد هیجان محور بر هیجانات اساسي مشترک بین تمام انسان

هاي غني اسالمي در موزهرسد این رویکرد بتواند ازطریق تلفیق با آهاي مختلف، به نظر ميقراردادن فرهنگ
هایي بر پایه تعالیم فرهنگ ایراني نتایج شایان توجهي به دست آورد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است، تکنیک

مدار مبتني بر اخالق مدار در قالب طراحي الگوي مشاوره هیجاناسالمي در کنار مباحث علمي رویکرد هیجان
گانه آن یعني رضایت از زندگي، خلق هاي پنجارتقاي شادکامي و مولفهاسالمي به زوجین ناسازگار، به منظور 

ها، طراحي نماید. از آنجا که تاکنون پژوهشي به این مقوله مثبت، بهزیستي ذهني، خودکارامدي و عزت نفس آن
 .نپرداخته، امید است نتایج این پژوهش گامي در جهت کمک به مشاوران در پربارسازي روابط زناشویي باشد

4. attachment to God
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روش 
-پژوهش حاضر در دو بخش صورت گرفته است. در بخش اول به طراحي و ارزیابي روایي الگوي مشاوره هیجان

در  مدار مبتني بر اخالق اسالمي و در بخش دوم به شناسایي اثر این الگو بر شادکامي زوجین ناسازگار اقدام شد.
هاي الگو طراحي گردیده و سپس پروتکلي صصان، مولفهبخش اول، به منظور ساخت الگو، ابتدا بر مبناي نظر متخ

جلسه  43مدار مبتني بر اخالق اسالمي شامل بر مبناي آن، براي اجراي برنامه تدوین شد. الگوي مشاوره هیجان
 باشد:است که بر اساس مباني نظري پژوهش تهیه شده است. مراحل تهیه الگوي به شرح زیر مي

ات در منابع اسالمي و مبحث دلبستگي به خدا و رابطه مثبت آن با هاي تنظیم هیجانبررسي روش .4
دلبستگي در روابط عاشقانه با همسر؛

هاي تدوین چارچوب الگو و گنجاندن مباحث اسالمي شامل توضیح مفهوم دلبستگي به خدا و روش .2
در اسالم و و گو و بخشش، بازگویي مفهوم صمیمیت هاي گفتمدیریت هیجانات در اسالم، تمرین مهارت

معنوي، بیان  هاي مقابلهدیدگاه اسالم، آموزش روش از شوهر و زن ارتباطي اصول راهکارهاي افزایش آن، آموزش
آثار حسن ظن، تمرین تعامل صمیمانه زوج از منظر روایات اسالمي و گنجاندن تکلیف در هر جلسه.

بررسي روایي محتوایي الگو .3
آزمون با گروه پس -آزموندر چارچوب طرح شبه آزمایشي از نوع پیشپژوهش آزمایشي و  روش در بخش دوم،

جامعه پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره یارا در شهرستان ساوه در شش ماهه دوم سال  .گواه بود
نامه به زوج به روش نمونه در دسترس و داوطلب انتخاب گردید. پیش از شروع بر 33ها که از میان آن بودند 4331

ها از میان کلیه زوجین مراجعه کننده زوجیني که داراي معیارهاي ورود در پژوهش شامل منظور همتاسازي گروه
ساله اول زندگي  1جلسه و قرار داشتن در  43داشتن حداقل تحصیالت ابتدایي، تمایل به همکاري و شرکت در 

 زوج( قرار گرفتند. 41زوج( و گواه ) 41ه آزمایشي )انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گرو ،زناشویي، بودند

ابزار 

با معکوس کردن  2توسط آرجیل و لو 4383این پرسشنامه در سال  (:OHI)1پرسشنامه شادکامی آکسفورد
عبارت است. امتیاز هر ماده  1گویه بوده که هر گویه شامل  23مواد مقیاس افسردگي بک ساخته شده و داراي 

نمره باالتر نشانه شادکامي بیشتر است. هیلز و  و است 81حداقل امتیاز کلي صفر و حداکثر  .اشدبمي 3تا  3بین 
عامل رضایت از زندگي، کارآمدي، اجتماعي بودن، شناخت مثبت، سالمت،  1( در تحلیل عاملي 4338آرجیل)

د. علي پور و آگاه هریس کردند، به دست آوردناز واریانس کل را تبیین مي درصد 11شادماني و حرمت خود، که 

4. Oxford happiness questionnaire 
2. Argyle & Lu

wwwSID.ir
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گانه رضایت از زندگي، خلق مثبت، بهزیستي ذهني، خودکارامدي و عزت نفس به دست آمد که  1( عوامل 4381)
عامل  21و  21، 21، 41، 41، 8، 1، 1، 1، 1، 3، 2هاي کرد. سوالاز واریانس کل را تبیین مي درصد 11جمعا 

 28و  23، 41، 8، 1، 4هاي خلق مثبت، سوال 23و  21، 22 ،43، 41، 43، 3هاي رضایت از زندگي، سوال
عامل عزت نفس را  44و  43هاي عامل خودکارامدي و سوال 24و  23، 48، 42هاي بهزیستي ذهني، سوال

 412اي متشکل از ( نمونه2334) سنجند. به منظور بررسي اعتبار و روایي فهرست شادکامي اکسفورد، آرجیلمي
فهرست شادکامي اکسفورد، پرسشنامه شخصیتي آیزنک، و  21سال میانگین  13تا  48راني، زن ای 221مرد و 

 23فهرست افسردگي بک، را تکمیل کردند. بررسي همساني دروني فهرست شادکامي آکسفورد نشان داد که تمام 
بود.  34/3با  گزاره این فهرست با نمره کل همبستگي باالیي داشتند. آلفاي کرونباخ براي کل فهرست برابر

گرایي و هاي برونمقیاسسفورد با فهرست افسردگي بک و زیرهمبستگي پیرسون بین فهرست شادکامي آک
بود که روایي هم گرا و واگراي فهرست شادکامي  -33/3و  11/3، -18/3به ترتیب برابر با  EPQ نوروزگرایي

رضایت از زندگي، عزت نفس، بهزیستي فاعلي،  عامل 1نتایج تحلیل عاملي با استخراج  د.آکسفورد را تایید کر
درصد واریانس کل را تبیین  1/13در مجموع  4رضایت خاطر و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از 

هاي پژوهش ( با یافته31/12هاي ایراني در فهرست شادکامي اکسفورد)میانگین نمرات آزمودني.کنند
گیري شادکامي ي پژوهش نشان دادند که فهرست شادکامي آکسفورد براي اندازههامتفاوت بود. یافته(31/1آرجیل)

پور و  جمله علي مطالعات مختلف از در جامعه ایراني از اعتبار و روایي مناسب برخوردار است. روایي این مقیاس در
 ه از آلفاي کرونباخ معادل(، ضریب اعتبار پرسشنامه را با استفاد4333آرجیل و لو ) .( تایید شده است4381نورباال )

اند. علي آزمودني به دست آورده 434را با  81/3( ضریب آلفاي 4333آزمودني و فارنهام و برونیک ) 311با  33/3
به دست  33/3نفر نمونه ایراني  432( نیز ضریب پایایي آن را با استفاده از آلفاي کرونباخ روي 4318پور و نورباال )

هاي رضایت از زندگي مقیاسپایایي این پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ براي خرده در پژوهش حاضر آوردند.
به  83/3و شادکامي کل  11/3، عزت نفس 11/3، خودکارآمدي 13/3، بهزیستي ذهني 12/3، خلق مثبت 81/3

 دست آمد.
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 برنامه اجرای پژوهش

میمدار مبتنی بر اخالق اسالخالصه جلسات مشاوره هیجان .1جدول 
مشاوره نديفرااهدافجلسه شماره

 آزمونپیش معارفه 4
 ي و بیان مقررات جلساتمعرف

ه به نقاط قوت توصیف آخرین نزاع و کشف فضاي هیجاني و ارزیابي مشکالت ارتباطي، توج
زوجین و نیز رابطه

. شوندهایي که دچار تعارض ميتکلیف: یادداشت نوع رفتار و عکس العمل زوجین در موقعیت

هاي کشف واکنش 2
هیجاني

هاي دلبستگي زوجین و کشف موانع مدار و مفهوم دلبستگي، بررسي سبکمعرفي رویکرد هیجان
 آن 

 شناسایي هیجانات اولیه و ثانویه
 گیري مشکالت برحسب هیجانات اساسي و نیازهاي دلبستگيشناسایي چرخه تعامالت منفي، قاب

شدن بین آمیز، تمایز قائلي خود در یک موقعیت تعارضهیجانات و نیازها تکلیف: یادداشت
هیجانات اولیه در تعامل با همسر هیجانات اولیه )مانند نگراني( با هیجانات ثانویه )خشم( و ابراز

هاي کشف واکنش 3
هیجاني بر پایه رویکرد 

اسالمي

الق اسالمي و مفهوم مدار مبتني بر اخلي خانواده در منظر اسالم، توضیح مشاوره هیجانک ينما
هاي مدیریت هیجانات هاي دلبستگي زوجین به خدا، توضیح روشدلبستگي به خدا، بررسي سبک

 خودآگاهي، خودتنظیمي، خودکنترلي(در اسالم )
تکلیف: درخواست از زوجین براي توجه به رابطه خود با خدا و بررسي اینکه آیا خدا را در دسترس و 

دانند و این نوع رابطه با خدا در روابط با همسر تاثیر گر ميو کنترل کنندهپاسخگو و یا مجازات
داشته یا خیر؟  

 فعال و دادن گوش 1
همدلي بر پایه 
 مضامین بخشش

هاي گفت و تمرین مهارت نیازهاي دلبستگي انکار شده و پذیرش احساسات تصدیق نشده،بازگویي 
 ن به یکدیگر میان زوجین در اسالمدادگو و گوش

 با آن تفاوت و گذشت و عفو فرآیند توضیح همدلي، همسر و رشد به نسبت رنجش با شدنمواجه
 يگربخشایش تسهیل و کردن(کردن و صبرکردن، فراموشمشابه )آشتي مفاهیم

اند و قراردادن خود در موقعیت او و همدليتکلیف: یادداشت موقعیتي که عمیقا از همسر رنجیده

 شافزای راهبردهاي 1
شادماني

وب )خیر( و شاد حالتي پایدار از زندگي خاسالم )به عنوان  در روایات شادماني مفهوم توضیح
زندگي در آن افزایش راهکارهاي و (، اهمیتو پویایي در مجموع زندگي )سرور(، سرزندگي،

 زناشویي.
ایات اسالمي کارگیري چند نمونه از راهبردهاي افزایش شادماني و محبت از منظر روتکلیف: به

نکردن همسر با دیگران، توجه به  کردن، مشورت، مقایسهکردن، تشکرآمیز، شوخيمانند بیان محبت
نقاط قوت یکدیگر تا جلسه آینده 

1
آموزش اصول ارتباطي

 از انتظار مورد مراقبت و آسایشوضعیت الزم  براي  بیان و خود سهم پذیرش نیازها، یانب بر کیدتا

از شوهر و زن ارتباطي اصول آموزش جدید، هیجاني تجربه بر مبتني تعامالت سازيباز ،اندیگر
هاي رواني بین زن و مرد، انتخاب  موقعیت مناسب براي )توجه به تفاوت اسالمي دیدگاه روایات

 رتباطيا هايگرتسهیل و کردن، شروع زیبا و ادب در کالم، آراستگي در برابر همسر(صحبت
 هاي مختلف با توجه به اصول ارتباطي اسالميارات خود از همسر در موقعیتانتظتکلیف: بیان 
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1
 هايروش آموزش
 معنوي يمقابله

)توکل، یاد خدا، دعا، امیدواري به رحمت  روایات اسالمي دیدگاه از معنوي مقابله هايروش توضیح
تصدیق دشواري آمیز زندگي، تعارض شرایط در هاآن کارگیريبه نحوه و ،خداوند، صله رحم و صبر(

 هاي جدید و حل موانع آن پاسخ
هاي مقابله معنوي و یادداشت نتایج آنتکلیف: به کارگیري چند نمونه از روش

گفت و گو در مورد آثار  8
حسن ظن

آثار حسن ظن در زندگي زناشویي از جمله امن و گفت و گو در مورد ي جو پرورش  رابطه، بازتعریف
 سالم تعاملي الگوهاي از حمایت ،محبتآسایش و جلب 

تکلیف: یادداشت یک روایت شاد از رابطه خود

3 
توانمندسازي زوجین 
در حفظ تعامالت 

 صمیمانه

تمرین تعامل صمیمانه زوج از منظر روایات اسالمي مانند توجه به نقاط قوت، قدرداني از یکدیگر، 
هاي زوجین براي حفظ روابط مثبت، متعلق منديحمایت از الگوهاي سازنده تعاملي، یادآوري توان

هاي زوجیندانستن تغییرات به تالش
 تکلیف: ارزیابي کارایي جلسات بر توانایي ابراز هیجانات، نیازها و رضایت زناشویي
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 آزمون و اختتام جلسهخالصه کردن مطالب، قدرداني از زوجین، پس نهایي بنديجمع

هايافته
است. بدین منظور در بخش اول  مناسب روایيبرخورداري از میزان  استاندارد، ايمشاورهالگوي  یکهاي از ویژگي

بعد از ساخت الگو، به سنجش روایي محتوایي پرداخته شد. به این ترتیب که یک نسخه از الگو با هدف بررسي 
د اسالمي قرار داده شد تا هاي رفتاري در اختیار پنج نفر از متخصصان مشاوره و رویکرتناسب نظري و مصداق

 43کمترین تناسب تا  4گیري طیف لیکرت از یک از جلسات را با هدف الگو در مقیاس اندازه میزان تناسب هر
(. 2)جدول بیشترین تناسب، ارزیابي نمایند. نتایج ارزیابي جمع و میانگین آن محاسبه شد 

دار مبتنی بر اخالق اسالمیمبندی متخصصان از جلسات مشاوره هیجان. درجه2جدول 
میانگین داوران  داوران    جلسات  

دهم  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم

2/7 1 1 1 8 8 1 1 1 8 8 ور اولدا

4/9 8 8 8 43 43 43 43 43 43 43 داور دوم

6/8 8 8 8 3 8 43 8 3 8 43 داور سوم

2/5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 داور چهارم

45/7 1/1 1/1 1/1 1 1 8 1/1 8 1/1 1 داور پنجم

4/1 4/1 3/1 8/1 1/1 2/8 4/1 1/1 1/1 2/8 میانگین جلسات
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ان به یک مقیاس کمي و قابل مقایسه از روش الشه یا ضریب روایي به منظور تبدیل قضاوت کیفي متخصص
تر است که عدد بزرگ -4+ و 4استفاده شد. ضریب روایي محاسبه شده در این روش بین  4(CVRمحتوایي )

( و غیر 4اي ضروري )نشان دهنده روایي بیشتر است. بدین منظور نمرات صاحبنظران با توجه به مقیاس دو درجه
 :بندي شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شد(، درجه3ضروري )

CVR= 

CVRضریب روایي محتوا : 
nدهند: تعداد داوران که جلسات را ضروري تشخیص مي. 
Nتعداد کل داوران : 

در  باشد.دهنده ضریب روایي محتوایي مناسب این الگو ميبه دست آمد که نشان3,1421مقدار ضریب روایي 
 باطي، با هدف آزمون فرضیه پژوهش،هاي استنهاي توصیفي و نتایج حاصل از آزمونخش دوم پژوهش، یافتهب

به  1و  3هايهاي آن، در جدولهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش شامل شادکامي و مولفهشاخص .گرددارائه مي
 :تفکیک گروه )آزمایش، کنترل( نمایش داده شده است

 راف استاندارد، کمترين نمره و بیشترين نمره متغیرهای پژوهش. میانگین، انح3جدول 

در گروه آزمايش 
آزمونپیش آزمونپس متغیر

بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین

11 41 32/44 11/31 11 43 33/3 33/23  شادکامي

24 3 13/1 83/42 23 3 11/1 43/44 یت از رضا
زندگي

41 1 81/2 31/43 42 3 13/2 83/1 خلق مثبت

43 3 12/2 11/1 42 2 21/2 33/1 بهزیستي 
ذهني

43 4 12/4 33/1 8 2 11/4 13/1 خودکارآمدي

1 4 48/4 41/2 1 4 12/4 38/2 عزت نفس

4 . Content Validity Ratio  
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ر گروه کنترل. میانگین، انحراف استاندارد، کمترين نمره و بیشترين نمره متغیرهای پژوهش د4جدول 
آزمونپیش آزمونپس متغیر

بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین

13 43 33/44 33/23 18 43 11/44 31/23 شادکامي

21 3 23/1 13/44 21 4 11/1 83/44 رضایت از 
زندگي

43 2 21/2 21/1 43 3 13/2 33/1 خلق مثبت

42 2 31/4 33/1 41 2 24/3 33/1 بهزیستي 
ذهني

1 2 12/2 31/3 3 3 21/2 23/1 خودکارآمدي

1 4 41/4 33/4 1 3 34/4 33/4  عزت نفس

تواند موجب افزايش شادکامی مدار مبتنی بر اخالق اسالمی میفرضیه اول: مشاوره هیجان

( ANCOVAتک متغیري ) 4واریانسبراي بررسي فرضیه اول از آزمون تحلیل کو زوجین ناسازگار شود.

، 38/3نشان داد توزیع نمرات شادکامي خارج از حالت نرمال نیست )آماره=  2ویلک-استفاده شد. آزمون شاپیرو
-آزمون و پس(. شرط اجراي تحلیل کوواریانس وجود همبستگي بین نمرات پیش<P 31/3، 13درجه آزادي= 

آزمون همبستگي معنادار وجود دارد آزمون و پسنمرات پیش آزمون است. تحلیل همبستگي نشان داد که بین
(34/3 P< ،18/3 R=مفروضه همگني شیب رگرسیون نمرات در دو گروه به عنوان یکي از مفروضه.) هاي اصلي

آزمون و خطوط میزان و جهت شیب رگرسیون نمرات پیش ،تحلیل کوواریانس نیز مورد بررسي شد. بر این اساس
گروه مشابه است و بین متغیر وابسته و همپراش آن رابطه خطي برقرار است. آزمون اثرات بین  آزمون در دوپس

آزمون به عنوان منبع آزمودني که در آن پس آزمون به عنوان متغیر وابسته و اثر تعاملي متغیر مستقل )گروه( پیش
در دو گروه را تایید کرد. بر  (، همگني شیب خطوط رگرسیون=P> ،31/3 F 31/3شود  )اثر در نظر گرفته مي

<P 31/3آزمون شادکامي در دو گروه کنترل و آزمایش همگون است )پایه نتایج آزمون لوین، واریانس نمرات پس

،22/4=1,58F توان نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس نمرات شادکامي را مشاهده کرد. مي 1(. در جدول

4. Analysis of covariance (ANCOVA)
2. Shapiro-Wilk
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 ادکامی. آزمون تحلیل کوواريانس نمرات ش5جدول 
 اندازه اثر سطح خطا SSdfMS F منبع اثر

P<34/3 13/3 81/431 11/1233 4 11/1233 آزمون شادکاميپیش

P<34/3 43/3 13/43 33/141 4 33/141 گروه

 13/38 11 12/2431 خطا

منبع  ،براین(. بناP< ،13/43=1,57F 34/3آزمون به لحاظ آماري معنادار است )براي تفاوت نمرات پس Fآماره 
پس از اجراي عمل آزمایشي، نمره شادکامي گروه  ،اثر توانسته بین دو گروه تفاوت ایجاد کند. به عبارت دیگر

، 33/23( به میزان معناداري نسب به گروه کنترل )میانگین=32/44، انحراف استاندارد= 11/31آزمایش )میانگین=
دهنده تاثیر ( به عنوان شاخص اندازه اثر نشان43/3ذور اتا )( افزایش داشته است. مج33/44انحراف استاندارد= 

مدار مبتني بر اخالق اسالمي بر افزایش شادکامي است. متوسط مشاوره گروهي هیجان

های تواند موجب افزايش مولفهمدار مبتنی بر اخالق اسالمی میفرضیه دوم: مشاوره هیجان

زيستی ذهنی، خودکارامدی و عزت نفس شادکامی يعنی رضايت از زندگی، خلق مثبت، به

هاي شادکامي مدار مبتني بر اخالق اسالمي بر مولفهبه منظور تعیین اثر مشاوره هیجان شود.زوجین ناسازگار 

ویلک توزیع هیچ -( به کار رفت. بر پایه نتایج آزمون شاپیروMANCOVA) 4تحلیل کوواریانس چند متغیري
 >P 34/3بود.نتایج تحلیل همبستگي نشان داد که نمرات رضایت از زندگي )ها خارج از نرمال نیک از مولفه

،12/3 R=( خلق مثبت ،)34/3 P< ،13/3 R=( بهزیستي ذهني ،)34/3 P< ،14/3 R=( خودکارآمدي ،)34/3 
P< ،12/3 R=( و عزت نفس )34/3 P< ،11/3 R=) ،آزمون( همبستگي با متغیرهاي همپراش خود )پیش

 31/3(، خلق مثبت )=P> ،11/4 F 31/3آزمون اثرات بین آزمودني براي نمرات رضایت از زندگي ) معنادار دارند.
P> ،13/4 F=( بهزیستي ذهني )31/3 P> ،32/4 F=( خودکارآمدي ،)31/3 P> ،12/3 F= و عزت نفس )

(31/3 P> ،21/3 F=نشان ) براي  نتایج آزمون لوین 1دهنده همگني شیب خطوط رگرسیون بود. در جدول
<P 31/3آزمون در دو گروه قابل مشاهده است. همچنین آزمون ام باکس )بررسي همگني واریانس نمرات پس

،11/4 =15, 4122.95F  ،34/28 Box’s M= .همگني ماتریس کوواریانس نمرات در دو گروه را تایید کرد )

4. Multivariate analysis of variance (MANCOVA)
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 های شادکامی. نتايج آزمون لوين برای برابری واريانس مولفه7جدول 
 سطح خطاFdf1df2 متغیرها

<P 31/3 18 4 31/3 رضایت از زندگي

<P 31/3 18 4 18/4 خلق مثبت

<P 31/3 18 4 32/4 بهزیستي ذهني

<P 31/3 18 4 12/3 خودکارآمدي

<P 31/3 18 4 44/3 عزت نفس

تغیرهاي وابسته در جدول هاي مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیري براي بررسي اثر عمل آزمایشي بر میافته
آزمون و گروه ارائه شده هاي اثر پیالیي و ویلکس المبدا براي هر پیشگزارش شده است. در این جدول ارزش 8

( اثرات پیالیي و ویلکس المبدا براي متغیر مستقل )گروه( عمل آزمایشي بر >P 34/3است. با توجه به معناداري )
آزمون آزمون و پسهاي پیشهاي موجود بین میانگینتفاوت ،ته است. بنابراینمتغیرهاي وابسته اثر معناداري داش

سهمي براي اثر  دهد. مجذور اتاياند و تاثیر عمل آزمایشي را نشان ميدر گروه آزمایش تنها حاصل خطا نبوده
ود معناداري اثر با وجهاي شادکامي است. دهنده تاثیر قابل توجه الگو بر افزایش نمره در مولفه( نشان33/3گروه )

توان از روي نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري اثر عمل آزمایشي بر هر مولفه را به طور عمل آزمایشي نمي
کار رفت )جدول هتفکیکي بررسي کرد. به منظور بررسي تک متغیره اثر عمل آزمایشي تحلیل اثرات بین آزمودني ب

3.) 

 های شادکامیچند متغیری مولفه . نتايج تحلیل کوواريانس8جدول 
 اندازه اثرP خطا dfمفروض Fdf ارزش اثر

آزمون پیش
 رضایت از زندگي

P<34/3 28/3 13 1 11/3 28/3 پیالیي

 12/3 ویلکس المبدا

آزمون خلق پیش
 مثبت

P<34/3 23/3 13 1 34/2 23/3 پیالیي

 11/3 ویلکس المبدا

آزمون پیش
 نيبهزیستي ذه

P<34/3 21/3 13 1 31/3 21/3 پیالیي

 11/3 ویلکس المبدا

آزمون پیش
 خودکارآمدي

P<31/3 21/3 13 1 11/3 21/3 پیالیي

 11/3 ویلکس المبدا

آزمون عزت پیش
 نفس

P>31/3 33/3 13 1 81/3 33/3 پیالیي

 34/3 ویلکس المبدا

 گروه
 )متغیر مستقل( 

P<34/3 33/3 13 1 33/1 33/3 پیالیي

 11/3 ویلکس المبدا
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 های شادکامی. نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری مولفه9جدول 
 اندازه اثرSSdfMSFP وابسته منبع اثر

P< 31/3 38/3 11/1 11/13 11/134 رضایت از زندگي

P<34/3 23/3 43/24 23/83 4 23/83 خلق مثبت گروه

P<34/3 21/3 81/41 11/11 4 11/11 بهزیستي ذهني

P< 31/3 33/3 21/1 14/43 4 14/43 خودکارآمدي

P>31/3 32/3 31/4 48/4 4 48/4 عزت نفس

 83/43 41/11113 رضایت از زندگي

23/1 13 41/221 خلق مثبت خطا

11/2 13 81/431 بهزیستي ذهني

31/4 13 31/431 خودکارآمدي

41/4 13 21/13 عزت نفس

براي اثر متغیر مستقل )گروه( بر رضایت از   Fدهد که مقادیر نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري نشان مي
( =P< ،81/41 F 34/3(، بهزیستي ذهني )=P< ،43/24 F 34/3(، خلق مثبت )=P< ،11/1 F 31/3زندگي )

ها همچنین نشان داد که مشاوره ماري معنادار است. یافتهبه لحاظ آ ،(=P< ،21/1 F 31/3و خودکارآمدي )
داري نداشت. با توجه به ( اثر معني=P> ،48/4 F 31/3مدار مبتني بر اخالق اسالمي بر عزت نفس )هیجان

(، 31/43به  83/1(، خلق مثبت )83/42به  43/44جدول توصیفي در گروه آزمایش میانگین رضایت از زندگي )از 
آزمون افزایش یافته است. میانگین ( در مرحله پس33/1به  13/1( و خودکارآمدي )11/1به  33/1ي )بهزیستي ذهن

( در گروه آزمایش افزایش اندکي داشت و این میزان افزایش به لحاظ آماري 41/2به  38/2نمره عزت نفس )از 
 قابل توجه نبود. 

 گیریبحث و نتیجه
مدار مبتني بر اخالق اسالمي بر شادکامي ر الگوي مشاوره هیجانپژوهش حاضر با هدف طراحي و شناسایي اث

در بخش اول به منظور ساخت الگو مباني نظري مورد بررسي قرار گرفته و براساس  زوجین ناسازگار انجام پذیرفت.
جلسه تهیه شد. سپس روایي محتوایي آن بر اساس روش الشه و  43اسالمي، الگوي مشاوره در  -فرهنگ ایراني

بندي متخصصان محاسبه شد. نتایج نشان دهنده روایي محتوایي مناسب الگو بود. در بخش دوم پژوهش به رجهد
مدار ها نشان داد الگوي مشاوره هیجانبررسي اثربخشي الگو بر شادکامي پرداخته شد. در فرضیه نخست یافته

وه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردیده مبتني بر اخالق اسالمي باعث افزایش معنادار میانگین شادکامي در گر
(، 4332(، اماني و مجذوبي )4332زاده هنرمند و نیسي )هایکریمي، سوداني، مهرابياست. این یافته با نتایج پژوهش

( و 2343(، آدامسون )2342بورن و گولدن )(، دنتون، ویتن2342بورن، کالیپر و لیو )(، ویتن2344میسیرلیان )
اي فرد و آقاجاني نژاد، دوکانهمدار بر کاهش افسردگي و نوابي( مبني بر اثربخشي رویکرد هیجان2341سیوهان )

(، مبني بر رابطه مثبت دلبستگي ایمن با احساس شادکامي و رضایت 2341( و فیندلر، جاکوبي و گابیس )4388)
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(، کجباف، 4383(، قمري )4383(، برنا و سواري )4383(، فالح تفتي )4381زناشویي و روحاني و پورداوود )
(، مبني 2341( و آناند و سینگ )2341(، استوک )4333بیگي و منشئي )(، ییالق4333سجادیان، کاویاني و انوري )

بر وجود رابطه مثبت نگرش مذهبي و باورهاي دیني با شادکامي، پژوهش حیرت، شریفي، فاتحي زاده و احمدي 
( 4388اسالم محور بر خوش بیني زوجین، علي محمدي و آذربایجاني ) ( مبني بر اثربخشي زوج درماني4333)

هاي ( مبني بر تاثیر استفاده از مقابله2342مبني بر رابطه شادکامي اسالمي و شادکامي روانشناختي، پژوهش کونز )
ن گري شادي ذهني در رابطه بی( مبني بر نقش میانجي2341معنوي بر کاهش افسردگي و یوسال و ساتیکي )

 باشد. بخشش و انتقام، همسو مي
مدار، یکي از کارکردهاي زناشویي که در از آنجا که بنابر دیدگاه هیجان ،توان گفتمي در تبیین این یافته

کند، دلبستگي ناایمن و عدم اطمینان همسر از پاسخگویي ایجاد افسردگي و عدم شادکامي نقش مهمي ایفا مي
(، شرکت زوجین در 2338باشد )جانسون، استرس و در نتیجه احساس تنهایي ميهیجاني طرف مقابل، در مواقع 

هاي مختلف زندگي مجموعه در موقعیت هاي ابراز هیجاناتبا تمرین روشها بتوانند لسات، موجب شده آنج
ر تر و دبخشرفتارهاي جدیدي را از خود نشان دهند و این امر به آرام شدن سطح آشفتگي و ارتباطي رضایت

هاي گفت و گو  از تمرین مهارتها منجر شده است. زوجین با نتیجه افزایش شادکامي و کاهش افسردگي آن
نیازهاي دلبستگي انکار شده و پذیرش و پاسخگویي  به بازگویي و شنیدنند اشده اکنون قادر دیدگاه اسالم

ع رشد دلبستگي ایمن موجب افزایش در واق احساسات تصدیق نشده بپردازند و تعامالت جدیدي را آغاز کنند.
در (. همچنین در این جلسات 4331بیني و شادکامي در میان زوجین شده است )فني و نولر، عواطف مثبت، خوش

-بیني در منابع اسالمي گفت و گو شد و زوجین با تاکید بر آموزهآثار حسن ظن به عنوان واژه معادل خوشمورد 

بین بوده، به نقاط قوت یکدیگر توجه داشته و از یکدیگر قدرداني توانند خوشهاي دیني آموختند که چگونه مي
ها باشد. اهمیت بخشایش در میان زوجنمایند. مبحث دیگري که در جلسات به آن پرداخته شد، عفو و گذشت مي

- بارنجشخود نسبتبهیکدیگر، مواجهشود. فرآیند بخشش موجب شده همسرانبیش از هرجاي دیگر احساس مي
معنوي  هاي مقابلهبا درک شرایط او همدلي بیشتري بروز دهند.همچنین در جلسات به آموزش روششوندو 

اي موثر بر شادکامي که به عنوان هاي مقابله(، یکي از سبک4331پرداخته شد. به گفته پارک، کوهن و مارچ)
باشد. ي دیني ميشده، سبک مقابله ي عاطفي براي تفسیر مثبت رویدادهاي زندگي در نظر گرفتهکنندهحمایت

از  ،( معتقدند افراد داراي نگرش دیني با این عقیده که در جهان مقصد واالیي وجود دارد4331داینر، سو و اویشي )
هاي مقابله در مورد شادکامي، بیانگر آن است که افراد شادکام افکار و . نظریهشادکامي بیشتري برخوردارند

نگرند، به طور مستقیم براي حل با دید روشني به امور مي هاآنباشد، سازگار و کمک کننده مي رفتارهایي دارند که
(. 4381، 4گیرند )مک کري، کاستا و بوشکنند و به موقع از دیگران کمک ميمساله تالش مي

4 . McCrae, Costa & Busch
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یعني رضایت از زندگي،  شادکامي حاکي از آن بود که الگو باعث افزایش معنادار چهار مولفه هادر فرضیه دوم یافته
خلق مثبت، بهزیستي ذهني، خودکارامدي شده اما بر مولفه پنجم یعني عزت نفس تاثیر معناداري نداشته است. در 

( مبني بر 4383هاي فالح تفتي )زمینه تاثیر معنادار الگو بر رضایت از زندگي، این یافته همسو با نتایج پژوهش
تمرکز و مراقبه، نیایش، توکل، عفو و بخشش بر افزایش امید، شادکامي و  تاثیر معنادار آموزش معنویت شامل

هاي مذهبي، ( مبني بر رابطه مثبت نگرش4383رضایت از زندگي زنان مبتال به سرطان پستان، برنا و سواري )
ه ( مبني بر رابط4333سالمت رواني، رضایت از زندگي و عزت نفس با احساس شادکامي و کجباف و همکاران )

مفهوم رضایت از زندگي به معناي  ،باشد. از آنجا کهمثبت سبک زندگي اسالمي با شادکامي و رضایت از زندگي مي
تصور ذهني از رفاه است که بهزیستي فردي را به دنبال داشته و با احساس شادکامي باال همخواني دارد )هیبرون، 

هاي گفت و گو در تنظیم هیجانات و تمرین مهارت کمک به زوجیناز طریق تجربه مشاوره گروهي حاضر (، 2331
براي تري را بخشارتباط هاي عاشقانه بهتر و رضایتتوانسته دلبستگي ایمني خلق کند و بر اساس مباني اسالمي 

زا هاي استرسدلبستگي ایمن به مقابله مثبت با موقعیت(. 2343)زیمر جمبک و دوکات،  زوجین به ارمغان آورد
بخشش سنگ بناي همچنین از آنجا که توان زوجین را براي مدیریت مشکالت افزایش داده است.  کمک کرده و

کننده رابطه پایدار در برابر خطاي همسر بینيیک ازدواج موفق، عاملي حیاتي در حفظ روابط عاشقانه سالم و پیش
با رنج خود نسبت به همسر ها کمک کرده تا به زوج(، تمرین بخشش 2331، ، مک کالو و تسانگ)فینچمن است

بخشش موجب افزایش رضایت از رابطه  ،روبرو شوند و با درک شرایط او همدلي بیشتري بروز دهند. بنابراین
در زمینه تاثیر معنادار الگو بر افزایش خلق مثبت، این یافته همسو  زناشویي و در نتیجه رضایت از زندگي شده باشد.

مدار بر افزایش سازگاري زناشویي ( مبني بر تاثیر درمان هیجان4333فر )انيبا پژوهش حسن آبادي، مجرد و سلط
از  توان گفتدر تبیین این یافته مي باشد.مي از ازدواج هاي داراي روابط خارجهاي مثبت زوجو عواطف و احساس

دهند، عموما يآنجا که خلق مثبت، یک صفت شخصیتي است و افرادي که از خود عاطفه مثبت باالیي را بروز م
شاد و داراي اعتماد به نفس هستند و افرادي که داراي عاطفه مثبت پایین هستند، میزان اندکي از شادي، هیجان و 

هاي دهند، تجربه جلسات توانسته زوجین را یاري نماید تا با یادگیري روشاعتماد به نفس را از خود بروز مي
هاي مقابله وت یکدیگر و قدرداني از همسر، به کارگیري روشبیني از جمله حسن ظن، توجه به نقاط قخوش

آمیز و تمرین بخشش در مواقع رنجیدن از همسر عواطف مثبت بیشتري را تجربه نمایند. معنوي در شرایط تعارض
در رابطه با تاثیر معنادار الگو بر بهزیستي ذهني، این یافته همسو با نتایج پژوهش حسن آبادي، مجرد و 

بهزیستي ذهني به سطح عاطفه مثبت باال و عاطفه منفي پایین اشاره دارد  ،باشد. از آنجا که( مي4333فر )سلطاني
و داراي دو جزء شناختي )ارزیابي شناختي افراد از میزان رضایت از زندگي( و عاطفي )برخورداري از حداکثر عاطفه 

(، شرکت در جلسات زوجین را یاري کرده با 2333مثبت و حداقل عاطفه منفي( است )داینر، اویشي و لوکاسو، 
هاي مدیریت هیجانات از منظر اسالم از جمله آگاهي از هیجانات خود و همدلي با هیجانات طرف تمرین روش

اي متفاوت با گذشته ها را به شیوههاي منفي را کاهش داده و آنهاي گفت و گو هیجانمقابل و یادگیري مهارت
تعاملي مثبت موجب فراخواني هیجانات مثبت گشته است. همسران تجربه هیجاني درونشان پردازش کنند. چرخه 
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کنند که موجب پاسخگویي مطلوب همسرشان شود. به اي ابراز ميپذیرند و آن را به گونهرا بیش از گذشته مي
اي خواهانه زوج به شیوهکنند. همچنین رفتارهاي دلبستگي تر از قبل تجربه ميکنندههمین خاطر، رابطه را حمایت

هاي زوج در مورد همسر و پیرامون خود در رابطه با کنند. از دیدگاه شناختي، انگارهمتفاوت با گذشته بروز مي
اند، هم اکنون شان را در منظرگاه نظریه دلبستگي تجربه کردههمسران رابطه ،دیگري اصالح شده است. از آنجا که

ها و این موارد منجر به افزایش بهزیستي ذهني آن ،(4383کنند )حسیني، نگاه مياز چشم اندازي جدید به رابطه 
 شده است.

هاي حامدي و همکاران در رابطه با تاثیر معنادار الگو بر خودکارامدي، این یافته همسو با نتایج پژوهش
مدار، اي آن )مقابله مسئلههمدار بر افزایش خودکارامدي و مولفه( مبني بر تاثیر معنادار رویکرد هیجان4332)

در زوجین دانشجو و رضاپور میرصالح،  ،متوقف ساختن افکار و هیجانات منفي، کسب حمایت دوستان و خانواده(
 گیري مذهبي و خودکارامدي با سبک( مبني بر همبستگي جهت4333خباز، صافي، عبدي، یاوري و بهجتي )

باشد. خودکارامدي، اعتقاد فرد مبني بر دارابودن توانایي الزم براي مقابله مساله محور با استرس در دانشجویان مي
( که 2331رسیدن به اهداف مهم و احساس شایستگي در مواجهه با محیط فیزیکي و اجتماعي است )کرنیس، 

باشد. کننده رضایت از زندگي و عواطف مثبت بوده و براي دستیابي به احساس خشنودي ضروري ميبینيپیش
(. 2331هایي از زندگي فرد که براي او مهم هستند، احساس شود )ادینگتون و شامن، امدي باید در حیطهخودکار
هاي هیجاني فرد، رفتارهاي او را تحت ها و پاسخدارد که خودکارامدي با تنظیم انتخاب( ابراز مي2333پاجارز )

ي هیجاني با تعارضات زناشویي در ارتباطند. هادهد. هیجانات منفي قدرتمند و عدم کنترل تکانهتاثیر قرار مي
هاي خودکارامدي مقابله با جلسات با اصالح احساسات فرد نسبت به خودش )به عنوان یکي از مولفه ،بنابراین

شود. ترکیب باورهاي منفي در مورد خود و باعث رشد خودکارامدي و کاهش تعارضات زناشویي نیز مي ،مشکالت(
راهبردهاي غلط در خصوص برون ریزي هیجاني، به شدت تعارضات زناشویي را افزایش داده دیگران و استفاده از 

ها موجب بازگرداندن زند. جلسات، با ایجاد دلبستگي مثبت میان زوجو احساس ناکارامدي زوجین را دامن مي
ها سازد تا هیجانقادر مي ها فرد را(. توانایي مقابله با هیجان4338ها شده است )جانسون و کیلر، خودکارامدي آن

ها نشان دهد. راهبردهاي تنظیم هیجاني مثبت باعث را در خود و دیگران تشخیص داده و واکنش مناسبي به آن
هاي ترین مولفهز مهمامدار مشکالت ایجاد شده )یکي زا و حل مسئلههاي استرسمقابله موثر با موقعیت

گذارد؛ بنابراین هاي هیجاني افراد اثر مير الگوهاي اندیشه و واکنشگردد. باورهاي خودکامدي بميکارامدي(خود
افراد با خودکارامدي پایین شاید باور کنند که وضع حل ناشدني است و این باوري است که افسردگي و دیدي 

رسد که در مشاوره گروهي منطقي به نظر مي ،دهد. به همین دلیلباریک بینانه براي گره گشایي پرورش مي
هاي هیجاني افراد، احساس خودکارامدي آنان نیز افزایش یابد. متمرکز بر هیجانات با اصالح واکنش

االسالمي، نجاتي و شیخ بر عزت نفس، این یافته با نتایج پژوهشدر رابطه با عدم تاثیر معنادار الگو  
اجتماعي است که  -وامل روانينفس، یکي از ع( ناهمسوست. عزت4383پژوهش برنا و سواري )و ( 4333احمدي )

اي که و به عنوان توانایي تفسیر رویدادها به گونه ،(2334در میزان شادکامي افراد، نقش بسزایي دارد )آرجیل، 
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(. از آنجا که عزت نفس، قضاوت فرد 2331احساس خودارزشي را در فرد افزایش دهد، تعریف شده است )کرنیس، 
صیتي و نه یک نگرش موقت و خاص به موقعیت فردي است و عزت هاي خویش و یک خصیصه شخاز ارزش

گذارد )توکینان و نفس پایین از طریق افکار منفي و به تبع آن رفتار و احساس منفي بر کل زندگي فرد تاثیر مي
ییر جلسه مشاوره براي تغ 43رسد، تري احتیاج است و به نظر مي(، به منظور تغییر آن به زمان طوالني2343بیلن، 

نیز تاثیر  توانست بر این مولفهتوان احتمال داد در صورت افزایش تعداد جلسات، الگو ميآن کافي نبوده باشد. مي
مدار مبتني بر اخالق اسالمي داراي توان نتیجه گرفت که الگوي مشاوره هیجانمعناداري داشته باشد.در پایان مي

زناشویي را در زوجین ناسازگار افزایش دهد، بنابراین از آنجا که روایي مناسب بوده و به خوبي توانسته شادکامي 
درمان و مشاوره باید با سبک زندگي فرهنگي مراجع و تجربیات او مطابقت داده و متناسب شود )رضاپور میرصالح، 

معه تواند توسط مشاوران خانواده به عنوان یک الگوي بومي متناسب با فرهنگ اسالمي جا(، این الگو مي4331
 ایراني مورد استفاده قرار گیرد.  
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