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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 pseudoexperimental 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 90minute 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

پژوهش حاضر با هدف طراحي و شناسایي اثر الگوي مشاوره
هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي بر شادکامي زوجین
 و در چارچوب، روش پژوهش آزمایشي.ناسازگار صورت پذیرفت
 پسآزمون با گروه گواه-طرح شبه آزمایشي از نوع پیشآزمون
 جامعه آماري کلیه زوجین مراجعهکننده به مرکز مشاوره یارا.بود
 زوج داوطلب33 در شهرستان ساوه بوده است که از بین آنها
 انتخاب گردید و به تصادف در دو4331 در شش ماهه دوم سال
 ابزار گرداوري اطالعات.گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند
 برنامه به.) بودOHI ،4383( پرسشنامه شادکامي آکسفورد
 دقیقهاي براي گروه آزمایش33  جلسه مشاوره گروهي43 مدت
 براي تحلیل. آموزشي دریافت نکرد، اما گروه گواه،اجرا شد
 یافتهها.دادهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد
حاکي از آن بود که الگوي طراحيشده از روایي
( برخوردار بوده و باعث افزایشCVR= 0.7125) مناسب
معنادار میانگین شادکامي و مولفههاي آن یعني رضایت از
 اما، بهزیستي ذهني و خودکارامدي گردیده، خلق مثبت،زندگي
.بر مولفه دیگر یعني عزت نفس تاثیر معناداري نداشته است
ميتوان نتیجه گرفت الگوي مشاوره هیجانمدار مبتني بر
اخالق اسالمي به عنوان یک روش کاربردي و مؤثر ميتواند
 تنظیم،زوجین ناسازگار را از حالت دلبستگي ناایمن به ایمن
.هیجانات و شادکامي بیشتر سوق دهد
 مشاوره هیجانمدار، رویکرد هیجانمدار:واژههای کلیدی
 شادکامي،مبتني بر اخالق اسالمي
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مقدمه
ازدواج ،منبع عمیقترین احساسات و هیجانات است .اینکه چقدر زن و شوهر بتوانند این هیجانات قوي را بفهمند
و در مورد آنها گفتگو کنند ،ميتواند نقش موثري در رضایت زناشویي ایفا کند ،زیرا وقتي افراد توانایي کنترل
هیجانات خود را داشته و بر نحوه ابراز آن نسبت به همسرشان تسلط دارند ،ميتوانند از بسیاري از سوء تفاهمهاي
احتمالي در روابط زناشویي میان خودشان جلوگیري کنند .در واقع ابراز عواطف نقش عمدهاي بر شاديها و تداوم
زندگي زناشویي داشته و هیجانها ،به عنوان یکي از ابعاد زیستي -روانشناختي انسان در زندگي زناشویي نیز حائز
اهمیت است .درحاليکه تنظیم هیجان به توانایي فهم هیجانات ،تعدیل تجربههاي هیجاني و ابراز هیجانات اشاره
دارد ،عدم تنظیم هیجانها ميتواند منجر به اختالالت روانشناختي شود .مطابق با آنچه خدایاري فرد و عابدیني
( )4331نشان دادهاند ،عدم تنظیم هیجانها ميتواند منجر به هیجانهاي منفي چون اضطراب ،خشم و غمگیني
شده ،و به تبع خود رضایت افراد از روابط زناشویي را کاهش ميدهد .جانسون و ویفن ( )2333نیز معتقدند
هیجانات منفي ناشي از عدم تنظیم عواطف ،بر توانایي فرد براي در دسترس بودن عاطفي اثرگذار بوده و فرد در
چنین حالتي ،در تشخیص و درک نیازهاي طرف مقابل مشکل داشته و ممکن است در پاسخ به نیازهاي طرف
مقابل ،صالحیت کافي نداشته باشد .این دو نظریه پرداز در توضیح این آشفتگيهاي عاطفي بین زوجین ،نقش
واسطهاي دلبستگي را مطرح نموده ،و استدالل ميکنند که عدم دسترسي هیجاني ميتواند ،منجر به دلبستگي
ناایمن 4در طرف مقابل شود و دلبستگي ناایمن ،ميتواند افسردگي و خشم را به دنبال داشته باشد .این درحاليست
که مطابق با گرین برگ ،سیگل و لیت ( )4333و فني و نولر ( ،)4331افراد با دلبستگي ایمن 2از عواطف مثبت،
خوشبیني و شادکامي 3باالتري برخوردارند .از سوي دیگر ،ازدواج و به طور مشخص تبادل عاطفي میان زوجین ،از
قويترین هیجانهاي مثبت محسوب گردیده و ميتواند شادکامي آنها را افزایش دهد .شادکامي حالت عاطفي
مثبتي است که با خشنودي و لذت مشخص ميشود و با خود صفاتي شامل داشتن باورهاي مثبت در مورد زندگي،
هیجانات مثبت و فقدان هیجانات منفي را به همراه دارد (کوهن ،یون و جانستون .)2333 ،به عبارت دیگر،
شادکامي حس عاطفي مثبت ناشي از احساس خوشي است که آرامش فکري را به همراه داشته و ميتواند رضایت
از زندگي را افزایش دهد .مطابق با ویلیام و تامسون ( )2331نیز شادکامي ،سازهاي مهم در زندگي زناشویي قلمداد
گردیده و آنها معتقدند شادکامي ،در زندگي خانوادگي نیز ميتواند تعیینکننده رضایت از زندگي زناشویي باشد .از
این روي ،باید گفت شادکامي در کیفیت ازدواج ،اهمیت بسیار دارد .اما متاسفانه پژوهشها نشانگر آن است که در
جامعه امروز ،زوجها نميتوانند هیجانات خود را به گونه مناسبي تنظیم نموده و ابراز کنند و این امر منجر به شکل-
گیري تعامالت منفي در میان آنها ميشود که به نوبه خود به تجربه سطح پایینتري از شادکامي منجر ميشود
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اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺎوره ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر

(ﺣﺴﯿﻨﯽ .)4383 ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮاي ﭘﺮﺑﺎرﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
(ﺧﻮاض .)4332 ،ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي زوﺟﺪرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﺗﻌﺎﻣﻼت زوﺟﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎري
دارد ،روﯾﮑﺮد ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ زوﺟﯿﻦ ،ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺴﺮﯾﻊ
رﺷﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎي اﯾﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ (ﺣﺴﯿﻨﯽ .)4383 ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت 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
ﺑﺎﺑﻼن ،رﺿﺎﯾﯽ ﺟﻤﺎﻟﻮﯾﯽ و ﺣﺮﻓﺘﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،)4334 ،روﯾﮑﺮد ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺎدﮐﺎﻣ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه 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 ( )2343و آﻧﺎﻧﺪ و
ﺳﯿﻨﮓ ( )2341ﻧﺸﺎن دادﻫﺎﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﯿﻢ ،ﺳﯿﺪﻟﯿﺘﺰ ،رو ،اﯾﻮﯾﻨﮕﺮ و
دوﺑﺴﺘﯿﻦ ( )2331ﺑﻪ 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 ﺑﺨﺸﺶ 4و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي 2اﺷﺎره
ﮐﺮد .ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
 )4ﻋﻔﻮ :ﮔﺬﺷﺖ از ﮔﻨﺎه و ﺗﺮك ﻣﺠﺎزات در آﯾﻪ  433ﺳﻮره اﻋﺮاف «ﺧُﺬِ اﻟْﻌَ ْﻔ َﻮ وَ أْ ُﻣﺮْ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮ ِْف وَ أَﻋْﺮِضْ ﻋَﻦِ اﻟْﺠﺎﻫِﻠﯿﻦَ :ﺑﺎ
ﻋﻔﻮ و ﻣﺪارا رﻓﺘﺎر ﮐﻦ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎ و از ﺟﺎﻫﻼن روي ﺑﮕﺮدان» )2 ،ﺻﻔﺢ :ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن در
آﯾﻪ  81ﺳﻮره ﺣﺠﺮ «ﻓَﺎﺻْﻔ َِﺢ اﻟﺼﱠ ْﻔﺢَ اﻟْﺠَﻤﯿﻞَ :ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻦ» ،و  )3ﻏﻔﺮ :ﭘﻮﺷﯿﺪن زﺷﺘﯽﻫﺎ و ﻋﯿﻮب در
آﯾﻪ  13ﺳﻮره ﺷﻮري «وَ ﻟَﻤَﻦْ َﺻﺒَﺮَ وَ ﻏَ َﻔﺮَ إِنﱠ ذ ِﻟﮏَ ﻟَﻤِﻦْ ﻋَ ْﺰمِ ْ ُ
اﻷ ُﻣﻮر ِ :و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ (ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎم) ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ و درﮔﺬرد  ،ﺣﻘّﺎ 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 ( )4331ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺨﺸﺶ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ﯾﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زوجﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت 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 داوﯾﻼ

.forgiveness
.spiritual coping
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( )2331ﻧﺸﺎن 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 (واﺳﻮاﻧﯽ2331 ،؛ 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 ( ،)4338دﯾﻦ را ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﺎت اﺳﺘﺮس ،ﺣﺲ ﻣﻌﻨﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ ( )4331ﺑﯿﺎن 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 ،ﺗﻼوت ﻗﺮآن ،اﺳﺘﻐﻔﺎر و اﻣﯿﺪ)،
 )3روشﻫﺎي 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 اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ روﯾﮑﺮد
ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﺟﺎﻧﺴﻮن ،)2331،در
اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮان و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد (ﻣﺮادي،
 .)4333روشﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت را در اﺳﻼم را ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
کرد:
 )4خودآگاهي :جایگاه خودآگاهي در آموزههاي دیني بسیار واالست .خداوند در سوره قیامت آیه  41مي-
فرماید« :بَلِ الْإِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصیرَةٌ :انسان ،خود به وضع خویش بیناست» (انصاریان .)4383 ،زیر معیارهاي
خودآگاهي عبارتند از :الف) آگاهي عاطفي :آگاهي نسبت به عواطف خود و تأثیرات آنها ،ب) خودارزیابي دقیق:
آگاهي از محدودیتها و نقاط قوت خود و ج) اعتماد به نفس :اطمینان از ارزشها و ظرفیتهاي خود (حیدري
تفرشي ،خدیوي و یوسفي.)4333 ،
 )2خودتنظیمي :خودتنظیمي شامل مدیریت حاالت دروني شخص است که شامل پنج زیرمعیار ميباشد.
الف) خودکنترلي :به معناي مسئولیت پذیر بودن در مقابل عملکرد شخصي است .اسالم بر منبع دروني کنترل تأکید
ميورزد و اشخاص را به دلیل اختیار و تعقل مسئول عملکرد خود ميداند .خداوند در آیه  1سوره اسراء مي فرماید:
«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها :اگر نیکي کنید ،به خود نیکي کردهاید و اگر بدي کنید ،به خود
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بدي کردهاید» (انصاریان ،)4383 ،ب) قابلیت اعتماد :حفظ معیارهاي صداقت است که از این طریق در افراد
اطمینان ایجاد کند ،ج) وظیفه شناسي :خداوند درخصوص پاداش تالش مي فرماید« :وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى:
براي انسان به جز اندازه آنچه سعي و تالش انجام داده ،پاداش نخواهد بود» (نجم ،)33 ،د) سازگاري :توان اعمال
تغییرات ،جابهجایي اولویتها و مدیریت تقاضاهاي چندگانه ،و ه) نوآوري :خلق ایدههاي جدید (حیدري تفرشي و
همکاران.)4333 ،
 )3آگاهي اجتماعي :آگاهي از احساسات و احتیاجات دیگران و عالقهمندي به مسائل مورد عالقه آنهاست.
پیامبر(ص) ميفرماید :محبوب ترین مردم نزد خدا کسي است که براي مردم سودمندتر بوده و خانوادهاش را
خشنود ميکند (داودي.)4383 ،
 )1مهارتهاي اجتماعي :مهارتهاي فرد در ایجاد رابطه مؤثر با دیگران (حیدري تفرشي و همکاران،
 .)4333حضرت علي(ع) ميفرماید« :خداوند کتابي هدایتگر فرستاد و نیکي و بدي را در آن بیان فرمود .در این
میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتي برتري بخشید .پس مسلمان کسي است که مسلمانان از زبان و دست او
آزاري نبینند» (دشتي .)4333 ،همچنین مفهوم دلبستگي ،از دیگر مفاهیم مشترک میان رویکرد هیجانمدار و
اسالم هستند .در رویکرد هیجانمدار ،تاکید بر این است که نوع دلبستگي در کودکي ،روابط زناشویي آینده فرد را
پیشبیني ميکند (هازان و شیور .)4381 ،یکي از محدودههاي گسترش نظریه دلبستگي ،مربوط به مفهوم
دلبستگي به خدا4ست (کرک پاتریک .)2331،کرک پاتریک و شیور ( )4332معتقدند ،دلبستگي ایمن به خدا ممکن
است به روابط ایمن با افراد دیگر مانند همسر نیز تسري یابد .در واقع ،دلبستگي ایمن به خداوند و پناه بردن به او،
نقش مثبتي در افزایش رضایت زوجین دارد (امان الهي ،ایزدي پناه و سوداني .)4331 ،مطابق با این تشابهات ذکر
شده بین رویکرد هیجانمحور و مداخلههاي دیني و نیز ،ضرورت استفاده از رویکردهاي مذهبي در کنار دیگر
تکنیکهاي درماني به خصوص در کشور ما که به اعتقادات مذهبي پايبندي بیشتري دارند و همچنین تاکید
رویکرد هیجان محور بر هیجانات اساسي مشترک بین تمام انسانها و در نتیجه قابلیت آن در تحت پوشش
قراردادن فرهنگهاي مختلف ،به نظر ميرسد این رویکرد بتواند ازطریق تلفیق با آموزههاي غني اسالمي در
فرهنگ ایراني نتایج شایان توجهي به دست آورد .بنابراین پژوهش حاضر درصدد است ،تکنیکهایي بر پایه تعالیم
اسالمي در کنار مباحث علمي رویکرد هیجانمدار در قالب طراحي الگوي مشاوره هیجانمدار مبتني بر اخالق
اسالمي به زوجین ناسازگار ،به منظور ارتقاي شادکامي و مولفههاي پنجگانه آن یعني رضایت از زندگي ،خلق
مثبت ،بهزیستي ذهني ،خودکارامدي و عزت نفس آنها ،طراحي نماید .از آنجا که تاکنون پژوهشي به این مقوله
نپرداخته ،امید است نتایج این پژوهش گامي در جهت کمک به مشاوران در پربارسازي روابط زناشویي باشد.

. 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-
مدار مبتني بر اخالق اسالمي و در بخش دوم به شناسایي اثر این الگو بر شادکامي زوجین ناسازگار اقدام شد .در
بخش اول ،به منظور ساخت الگو ،ابتدا بر مبناي نظر متخصصان ،مولفههاي الگو طراحي گردیده و سپس پروتکلي
بر مبناي آن ،براي اجراي برنامه تدوین شد .الگوي مشاوره هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي شامل  43جلسه
است که بر اساس مباني نظري پژوهش تهیه شده است .مراحل تهیه الگوي به شرح زیر ميباشد:
 .4بررسي روشهاي تنظیم هیجان ات در منابع اسالمي و مبحث دلبستگي به خدا و رابطه مثبت آن با
دلبستگي در روابط عاشقانه با همسر؛
 .2تدوین چارچوب الگو و گنجاندن مباحث اسالمي شامل توضیح مفهوم دلبستگي به خدا و روشهاي
مدیریت هیجانات در اسالم ،تمرین مهارتهاي گفتو گو و بخشش ،بازگویي مفهوم صمیمیت در اسالم و
راهکارهاي افزایش آن ،آموزش اصول ارتباطي زن و شوهر از دیدگاه اسالم ،آموزش روشهاي مقابله معنوي ،بیان
آثار حسن ظن ،تمرین تعامل صمیمانه زوج از منظر روایات اسالمي و گنجاندن تکلیف در هر جلسه.
 .3بررسي روایي محتوایي الگو
در بخش دوم ،روش پژوهش آزمایشي و در چارچوب طرح شبه آزمایشي از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه
گواه بود .جامعه پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره یارا در شهرستان ساوه در شش ماهه دوم سال
 4331بودند که از میان آنها  33زوج به روش نمونه در دسترس و داوطلب انتخاب گردید .پیش از شروع برنامه به
منظور همتاسازي گروهها از میان کلیه زوجین مراجعه کننده زوجیني که داراي معیارهاي ورود در پژوهش شامل
داشتن حداقل تحصیالت ابتدایي ،تمایل به همکاري و شرکت در  43جلسه و قرار داشتن در  1ساله اول زندگي
زناشویي ،بودند ،انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمایشي ( 41زوج) و گواه ( 41زوج) قرار گرفتند.
ابزار
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :)OHIاین پرسشنامه در سال  4383توسط آرجیل و با معکوس کردن
مواد مقیاس افسردگي بک ساخته شده و داراي  23گویه بوده که هر گویه شامل  1عبارت است .امتیاز هر ماده
بین  3تا  3ميباشد .حداقل امتیاز کلي صفر و حداکثر  81است و نمره باالتر نشانه شادکامي بیشتر است .هیلز و
آرجیل( )4338در تحلیل عاملي  1عامل رضایت از زندگي ،کارآمدي ،اجتماعي بودن ،شناخت مثبت ،سالمت،
شادماني و حرمت خود ،که  11درصد از واریانس کل را تبیین ميکردند ،به دست آوردند .علي پور و آگاه هریس
1

لو2

. Oxford happiness questionnaire
. Argyle & Lu
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( )4381عوامل  1گانه رضایت از زندگي ،خلق مثبت ،بهزیستي ذهني ،خودکارامدي و عزت نفس به دست آمد که
جمعا  11درصد از واریانس کل را تبیین ميکرد .سوالهاي  21 ،21 ،41 ،41 ،8 ،1 ،1 ،1 ،1 ،3 ،2و  21عامل
رضایت از زندگي ،سوالهاي  21 ،22 ،43 ،41 ،43 ،3و  23خلق مثبت ،سوالهاي  23 ،41 ،8 ،1 ،4و 28
بهزیستي ذهني ،سوالهاي  23 ،48 ،42و  24عامل خودکارامدي و سوالهاي  43و  44عامل عزت نفس را
ميسنجند .به منظور بررسي اعتبار و روایي فهرست شادکامي اکسفورد ،آرجیل ( )2334نمونهاي متشکل از 412
مرد و  221زن ایراني 48 ،تا  13سال میانگین  21فهرست شادکامي اکسفورد ،پرسشنامه شخصیتي آیزنک ،و
فهرست افسردگي بک ،را تکمیل کردند .بررسي همساني دروني فهرست شادکامي آکسفورد نشان داد که تمام 23
گزاره این فهرست با نمره کل همبستگي باالیي داشتند .آلفاي کرونباخ براي کل فهرست برابر با  3/34بود.
همبستگي پیرسون بین فهرست شادکامي آکسفورد با فهرست افسردگي بک و زیرمقیاسهاي برونگرایي و
نوروزگرایي  EPQبه ترتیب برابر با  3/11 ،-3/18و  -3/33بود که روایي هم گرا و واگراي فهرست شادکامي
آکسفورد را تایید کرد .نتایج تحلیل عاملي با استخراج  1عامل رضایت از زندگي ،عزت نفس ،بهزیستي فاعلي،
رضایت خاطر و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از  4در مجموع  13/1درصد واریانس کل را تبیین
کنند.میانگین نمرات آزمودنيهاي ایراني در فهرست شادکامي اکسفورد( )12/31با یافتههاي پژوهش
آرجیل()1/31متفاوت بود .یافتههاي پژوهش نشان دادند که فهرست شادکامي آکسفورد براي اندازهگیري شادکامي
در جامعه ایراني از اعتبار و روایي مناسب برخوردار است .روایي این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله علي پور و
نورباال ( )4381تایید شده است .آرجیل و لو ( ،)4333ضریب اعتبار پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ معادل
 3/33با  311آزمودني و فارنهام و برونیک ( )4333ضریب آلفاي  3/81را با  434آزمودني به دست آوردهاند .علي
پور و نورباال ( )4318نیز ضریب پایایي آن را با استفاده از آلفاي کرونباخ روي  432نفر نمونه ایراني  3/33به دست
آوردند .در پژوهش حاضر پایایي این پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ براي خردهمقیاسهاي رضایت از زندگي
 ،3/81خلق مثبت  ،3/12بهزیستي ذهني  ،3/13خودکارآمدي  ،3/11عزت نفس  3/11و شادکامي کل  3/83به
دست آمد.
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برنامه اجرای پژوهش
جدول  .1خالصه جلسات مشاوره هیجانمدار مبتنی بر اخالق اسالمی
شماره جلسه
4

اهداف
معارفه

2

کشف واکنشهاي
هیجاني

3

کشف واکنشهاي
هیجاني بر پایه رویکرد
اسالمي

1

گوش دادن فعال و
همدلي بر پایه
مضامین بخشش

1

راهبردهاي افزایش
شادماني

1
آموزش اصول ارتباطي

فرايند مشاوره
پیشآزمون
معرفي و بیان مقررات جلسات
توصیف آخرین نزاع و کشف فضاي هیجاني و ارزیابي مشکالت ارتباطي ،توجه به نقاط قوت
زوجین و نیز رابطه
تکلیف :یادداشت نوع رفتار و عکس العمل زوجین در موقعیتهایي که دچار تعارض ميشوند.
معرفي رویکرد هیجانمدار و مفهوم دلبستگي ،بررسي سبکهاي دلبستگي زوجین و کشف موانع
آن
شناسایي هیجانات اولیه و ثانویه
شناسایي چرخه تعامالت منفي ،قابگیري مشکالت برحسب هیجانات اساسي و نیازهاي دلبستگي
تکلیف :یادداشت هیجانات و نیازهاي خود در یک موقعیت تعارضآمیز ،تمایز قائلشدن بین
هیجانات اولیه (مانند نگراني) با هیجانات ثانویه (خشم) و ابراز هیجانات اولیه در تعامل با همسر
نماي کلي خانواده در منظر اسالم ،توضیح مشاوره هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي و مفهوم
دلبستگي به خدا ،بررسي سبکهاي دلبستگي زوجین به خدا ،توضیح روشهاي مدیریت هیجانات
در اسالم (خودآگاهي ،خودتنظیمي ،خودکنترلي)
تکلیف :درخواست از زوجین براي توجه به رابطه خود با خدا و بررسي اینکه آیا خدا را در دسترس و
پاسخگو و یا مجازاتکننده و کنترلگر مي دانند و این نوع رابطه با خدا در روابط با همسر تاثیر
داشته یا خیر؟
بازگویي نیازهاي دلبستگي انکار شده و پذیرش احساسات تصدیق نشده ،تمرین مهارتهاي گفت و
گو و گوشدادن به یکدیگر میان زوجین در اسالم
مواجهشدن با رنجش نسبت به همسر و رشد همدلي ،توضیح فرآیند عفو و گذشت و تفاوت آن با
مفاهیم مشابه (آشتيکردن ،فراموشکردن و صبرکردن) و تسهیل بخشایشگري
تکلیف :یادداشت موقعیتي که عمیقا از همسر رنجیدهاند و قراردادن خود در موقعیت او و همدلي
توضیح مفهوم شادماني در روایات اسالم (به عنوان حالتي پایدار از زندگي خوب (خیر) و شاد
(سرور) ،سرزندگي ،و پویایي در مجموع زندگي) ،اهمیت و راهکارهاي افزایش آن در زندگي
زناشویي.
تکلیف :به کارگیري چند نمونه از راهبردهاي افزایش شادماني و محبت از منظر روایات اسالمي
مانند بیان محبتآمیز ،شوخيکردن ،تشکرکردن ،مشورت ،مقایسه نکردن همسر با دیگران ،توجه به
نقاط قوت یکدیگر تا جلسه آینده
تاکید بر بیان نیازها ،پذیرش سهم خود و بیان وضعیت الزم براي آسایش و مراقبت مورد انتظار از
دیگران ،بازسازي تعامالت مبتني بر تجربه هیجاني جدید ،آموزش اصول ارتباطي زن و شوهر از
دیدگاه روایات اسالمي (توجه به تفاوتهاي رواني بین زن و مرد ،انتخاب موقعیت مناسب براي
صحبتکردن ،شروع زیبا و ادب در کالم ،آراستگي در برابر همسر) و تسهیلگرهاي ارتباطي
تکلیف :بیان انتظارات خود از همسر در موقعیتهاي مختلف با توجه به اصول ارتباطي اسالمي
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1
آموزش روشهاي
مقابلهي معنوي

8

گفت و گو در مورد آثار
حسن ظن
توانمندسازي زوجین
در حفظ تعامالت
صمیمانه

3

جمعبندي نهایي

توضیح روشهاي مقابله معنوي از دیدگاه روایات اسالمي (توکل ،یاد خدا ،دعا ،امیدواري به رحمت
خداوند ،صله رحم و صبر) ،و نحوه بهکارگیري آنها در شرایط تعارضآمیز زندگي ،تصدیق دشواري
پاسخهاي جدید و حل موانع آن
تکلیف :به کارگیري چند نمونه از روشهاي مقابله معنوي و یادداشت نتایج آن
بازتعریف رابطه ،پرورش جوي امن و گفت و گو در مورد آثار حسن ظن در زندگي زناشویي از جمله
آسایش و جلب محبت ،حمایت از الگوهاي تعاملي سالم
تکلیف :یادداشت یک روایت شاد از رابطه خود
تمرین تعامل صمیمانه زوج از منظر روایات اسالمي مانند توجه به نقاط قوت ،قدرداني از یکدیگر،
حمایت از الگوهاي سازنده تعاملي ،یادآوري توانمنديهاي زوجین براي حفظ روابط مثبت ،متعلق
دانستن تغییرات به تالشهاي زوجین
تکلیف :ارزیابي کارایي جلسات بر توانایي ابراز هیجانات ،نیازها و رضایت زناشویي
خالصه کردن مطالب ،قدرداني از زوجین ،پسآزمون و اختتام جلسه

43

يافتهها
از ویژگيهاي یک الگوي مشاورهاي استاندارد ،برخورداري از میزان روایي مناسب است .بدین منظور در بخش اول
بعد از ساخت الگو ،به سنجش روایي محتوایي پرداخته شد .به این ترتیب که یک نسخه از الگو با هدف بررسي
تناسب نظري و مصداقهاي رفتاري در اختیار پنج نفر از متخصصان مشاوره و رویکرد اسالمي قرار داده شد تا
میزان تناسب هر یک از جلسات را با هدف الگو در مقیاس اندازهگیري طیف لیکرت از  4کمترین تناسب تا 43
بیشترین تناسب ،ارزیابي نمایند .نتایج ارزیابي جمع و میانگین آن محاسبه شد (جدول .)2
جدول  .2درجهبندی متخصصان از جلسات مشاوره هیجانمدار مبتنی بر اخالق اسالمی
داوران

جلسات
پنجم
چهارم
1
1

اول
8

دوم
8

سوم
1

داور دوم

43

43

43

43

داور سوم

43

8

3

8

داور چهارم

داور اول

میانگین داوران
ششم
8

هفتم
8

هشتم
1

نهم
1

دهم
1

7/2

43

43

43

8

8

8

9/4

43

8

3

8

8

8

8/6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5/2

داور پنجم

1

1/1

8

1/1

8

1

1

1/1

1/1

1/1

7/45

میانگین جلسات

8/2

1/1

1/1

1/4

8/2

1/1

1/8

1/3

1/4

1/4
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به منظور تبدیل قضاوت کیفي متخصص ان به یک مقیاس کمي و قابل مقایسه از روش الشه یا ضریب روایي
محتوایي ( 4)CVRاستفاده شد .ضریب روایي محاسبه شده در این روش بین  +4و  -4است که عدد بزرگتر
نشان دهنده روایي بیشتر است .بدین منظور نمرات صاحبنظران با توجه به مقیاس دو درجهاي ضروري ( )4و غیر
ضروري ( ،)3درجهبندي شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شد:
=CVR
 :CVRضریب روایي محتوا
 :nتعداد داوران که جلسات را ضروري تشخیص ميدهند.
 :Nتعداد کل داوران
مقدار ضریب روایي 3,1421به دست آمد که نشاندهنده ضریب روایي محتوایي مناسب این الگو ميباشد .در
بخش دوم پژوهش ،یافتههاي توصیفي و نتایج حاصل از آزمونهاي استنباطي ،با هدف آزمون فرضیه پژوهش،
ارائه ميگردد .شاخصهاي توصیفي متغیرهاي پژوهش شامل شادکامي و مولفههاي آن ،در جدولهاي 3و  1به
تفکیک گروه (آزمایش ،کنترل) نمایش داده شده است:
جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترين نمره و بیشترين نمره متغیرهای پژوهش
در گروه آزمايش
متغیر
شادکامي
رضایت از
زندگي
خلق مثبت
بهزیستي
ذهني
خودکارآمدي
عزت نفس

پسآزمون
انحراف استاندارد
44/32
1/13

کمینه
41
3

بیشینه
11
24

1/83
1/33

2/13
2/21

3
2

42
42

43/31
1/11

2/81
2/12

1
3

41
43

1/13
2/38

4/11
4/12

2
4

8
1

1/33
2/41

4/12
4/48

4
4

43
1

میانگین
23/33
44/43

پیشآزمون
انحراف استاندارد
3/33
1/11

کمینه
43
3

بیشینه
11
23

میانگین
31/11
42/83

. Content Validity Ratio
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جدول  .4میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترين نمره و بیشترين نمره متغیرهای پژوهش در گروه کنترل
متغیر
شادکامي
رضایت از
زندگي
خلق مثبت
بهزیستي
ذهني
خودکارآمدي
عزت نفس

میانگین
23/31
44/83

پیشآزمون
کمینه
انحراف استاندارد
43
44/11
4
1/11

پسآزمون
انحراف استاندارد
44/33
1/23

بیشینه
18
21

میانگین
23/33
44/13

1/33
1/33

2/13
3/24

3
2

43
41

1/21
1/33

2/21
4/31

1/23
4/33

2/21
4/34

3
3

3
1

3/31
4/33

2/12
4/41

کمینه
43
3

بیشینه
13
21

2
2

43
42

2
4

1
1

فرضیه اول :مشاوره هیجانمدار مبتنی بر اخالق اسالمی میتواند موجب افزايش شادکامی
زوجین ناسازگار شود .براي بررسي فرضیه اول از آزمون تحلیل کوواریانس 4تک متغیري ()ANCOVA
استفاده شد .آزمون شاپیرو-ویلک 2نشان داد توزیع نمرات شادکامي خارج از حالت نرمال نیست (آماره= ،3/38
درجه آزادي=  .)P> 3/31 ،13شرط اجراي تحلیل کوواریانس وجود همبستگي بین نمرات پیشآزمون و پس-
آزمون است .تحلیل همبستگي نشان داد که بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون همبستگي معنادار وجود دارد
(.)R= 3/18، P< 3/34مفروضه همگني شیب رگرسیون نمرات در دو گروه به عنوان یکي از مفروضههاي اصلي
تحلیل کوواریانس نیز مورد بررسي شد .بر این اساس ،خطوط میزان و جهت شیب رگرسیون نمرات پیشآزمون و
پسآزمون در دو گروه مشابه است و بین متغیر وابسته و همپراش آن رابطه خطي برقرار است .آزمون اثرات بین
آزمودني که در آن پس آزمون به عنوان متغیر وابسته و اثر تعاملي متغیر مستقل (گروه) پیشآزمون به عنوان منبع
اثر در نظر گرفته ميشود ( ،)F= 3/31، P> 3/31همگني شیب خطوط رگرسیون در دو گروه را تایید کرد .بر
پایه نتایج آزمون لوین ،واریانس نمرات پسآزمون شادکامي در دو گروه کنترل و آزمایش همگون است (P> 3/31
 .)F1,58=4/22،در جدول  1ميتوان نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس نمرات شادکامي را مشاهده کرد.

). Analysis of covariance (ANCOVA
. Shapiro-Wilk
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جدول  .5آزمون تحلیل کوواريانس نمرات شادکامی
منبع اثر
پیشآزمون شادکامي
گروه
خطا

SS

df

MS

F

1233/11
141/33
2431/12

4
4
11

1233/11
141/33
38/13

431/81
43/13

سطح خطا
<3/34P
<3/34P

اندازه اثر
3/13
3/43

آماره  Fبراي تفاوت نمرات پسآزمون به لحاظ آماري معنادار است ( .)F1,57=43/13، P< 3/34بنابراین ،منبع
اثر توانسته بین دو گروه تفاوت ایجاد کند .به عبارت دیگر ،پس از اجراي عمل آزمایشي ،نمره شادکامي گروه
آزمایش (میانگین= ،31/11انحراف استاندارد=  )44/32به میزان معناداري نسب به گروه کنترل (میانگین=،23/33
انحراف استاندارد=  )44/33افزایش داشته است .مجذور اتا ( )3/43به عنوان شاخص اندازه اثر نشاندهنده تاثیر
متوسط مشاوره گروهي هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي بر افزایش شادکامي است.
فرضیه دوم :مشاوره هیجانمدار مبتنی بر اخالق اسالمی میتواند موجب افزايش مولفههای
شادکامی يعنی رضايت از زندگی ،خلق مثبت ،بهزيستی ذهنی ،خودکارامدی و عزت نفس
زوجین ناسازگار شود .به منظور تعیین اثر مشاوره هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي بر مولفههاي شادکامي
تحلیل کوواریانس چند متغیري )MANCOVA( 4به کار رفت .بر پایه نتایج آزمون شاپیرو-ویلک توزیع هیچ
یک از مولفهها خارج از نرمال نبود.نتایج تحلیل همبستگي نشان داد که نمرات رضایت از زندگي (P< 3/34
 ،)R= 3/12،خلق مثبت ( ،)R= 3/13، P< 3/34بهزیستي ذهني ( ،)R= 3/14، P< 3/34خودکارآمدي (3/34
< )R= 3/12، Pو عزت نفس ( ،)R= 3/11، P< 3/34با متغیرهاي همپراش خود (پیشآزمون) همبستگي
معنادار دارند .آزمون اثرات بین آزمودني براي نمرات رضایت از زندگي ( ،)F= 4/11، P> 3/31خلق مثبت (3/31
> )F= 4/13، Pبهزیستي ذهني ( ،)F= 4/32، P> 3/31خودکارآمدي ( )F= 3/12، P> 3/31و عزت نفس
( )F= 3/21، P> 3/31نشاندهنده همگني شیب خطوط رگرسیون بود .در جدول  1نتایج آزمون لوین براي
بررسي همگني واریانس نمرات پسآزمون در دو گروه قابل مشاهده است .همچنین آزمون ام باکس (P> 3/31
 )Box’s M= 28/34 ،F 15, 4122.95= 4/11،همگني ماتریس کوواریانس نمرات در دو گروه را تایید کرد.

). Multivariate analysis of variance (MANCOVA
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جدول  .7نتايج آزمون لوين برای برابری واريانس مولفههای شادکامی
F

df1

df2

3/31
4/18
4/32
3/12
3/44

4
4
4
4
4

18
18
18
18
18

متغیرها
رضایت از زندگي
خلق مثبت
بهزیستي ذهني
خودکارآمدي
عزت نفس

سطح خطا
P> 3/31
P> 3/31
P> 3/31
P> 3/31
P> 3/31

یافته هاي مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیري براي بررسي اثر عمل آزمایشي بر متغیرهاي وابسته در جدول
 8گزارش شده است .در این جدول ارزشهاي اثر پیالیي و ویلکس المبدا براي هر پیشآزمون و گروه ارائه شده
است .با توجه به معناداري ( )P< 3/34اثرات پیالیي و ویلکس المبدا براي متغیر مستقل (گروه) عمل آزمایشي بر
متغیرهاي وابسته اثر معناداري داشته است .بنابراین ،تفاوتهاي موجود بین میانگینهاي پیشآزمون و پسآزمون
در گروه آزمایش تنها حاصل خطا نبودهاند و تاثیر عمل آزمایشي را نشان ميدهد .مجذور اتاي سهمي براي اثر
گروه ( )3/33نشاندهنده تاثیر قابل توجه الگو بر افزایش نمره در مولفههاي شادکامي است .با وجود معناداري اثر
عمل آزمایشي نمي توان از روي نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري اثر عمل آزمایشي بر هر مولفه را به طور
تفکیکي بررسي کرد .به منظور بررسي تک متغیره اثر عمل آزمایشي تحلیل اثرات بین آزمودني بهکار رفت (جدول
.)3
جدول  .8نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری مولفههای شادکامی
اثر
پیشآزمون
رضایت از زندگي
پیشآزمون خلق
مثبت
پیشآزمون
بهزیستي ذهني
پیشآزمون
خودکارآمدي
پیشآزمون عزت
نفس
گروه
(متغیر مستقل)

پیالیي
ویلکس المبدا
پیالیي
ویلکس المبدا
پیالیي
ویلکس المبدا
پیالیي
ویلکس المبدا
پیالیي
ویلکس المبدا
پیالیي

ارزش
3/28
3/12
3/23
3/11
3/21
3/11
3/21
3/11
3/33
3/34
3/33

ویلکس المبدا

3/11

F

P

3/11

 dfمفروض
1

 dfخطا
13

<3/34P

اندازه اثر
3/28

2/34

1

13

<3/34P

3/23

3/31

1

13

<3/34P

3/21

3/11

1

13

<3/31P

3/21

3/81

1

13

>3/31P

3/33

1/33

1

13

<3/34P

3/33

433

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال هشتم

جدول  .9نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری مولفههای شادکامی
منبع اثر
گروه

خطا

وابسته
رضایت از زندگي
خلق مثبت
بهزیستي ذهني
خودکارآمدي
عزت نفس
رضایت از زندگي
خلق مثبت
بهزیستي ذهني
خودکارآمدي
عزت نفس

SS

df

MS

F

P

13/11
83/23
11/11
43/14
4/48
111/41
221/41
431/81
431/31
13/21

4
4
4
4
4
13
13
13
13
13

13/11
83/23
11/11
43/14
4/48
43/83
1/23
2/11
4/31
4/41

1/11
24/43
41/81
1/21
4/31

<3/31 P
<3/34P
<3/34P
<3/31 P
>3/31P

اندازه اثر
3/38
3/23
3/21
3/33
3/32

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري نشان ميدهد که مقادیر  Fبراي اثر متغیر مستقل (گروه) بر رضایت از
زندگي ( ،)F= 1/11، P< 3/31خلق مثبت ( ،)F= 24/43، P< 3/34بهزیستي ذهني ()F= 41/81، P< 3/34
و خودکارآمدي ( ،)F= 1/21، P< 3/31به لحاظ آماري معنادار است .یافتهها همچنین نشان داد که مشاوره
هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي بر عزت نفس ( )F= 4/48، P> 3/31اثر معنيداري نداشت .با توجه به
جدول توصیفي در گروه آزمایش میانگین رضایت از زندگي (از  44/43به  ،)42/83خلق مثبت ( 1/83به ،)43/31
بهزیستي ذهني ( 1/33به  )1/11و خودکارآمدي ( 1/13به  )1/33در مرحله پسآزمون افزایش یافته است .میانگین
نمره عزت نفس (از  2/38به  )2/41در گروه آزمایش افزایش اندکي داشت و این میزان افزایش به لحاظ آماري
قابل توجه نبود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحي و شناسایي اثر الگوي مشاوره هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي بر شادکامي
زوجین ناسازگار انجام پذیرفت .در بخش اول به منظور ساخت الگو مباني نظري مورد بررسي قرار گرفته و براساس
فرهنگ ایراني -اسالمي ،الگوي مشاوره در  43جلسه تهیه شد .سپس روایي محتوایي آن بر اساس روش الشه و
درجه بندي متخصصان محاسبه شد .نتایج نشان دهنده روایي محتوایي مناسب الگو بود .در بخش دوم پژوهش به
بررسي اثربخشي الگو بر شادکامي پرداخته شد .در فرضیه نخست یافتهها نشان داد الگوي مشاوره هیجانمدار
مبتني بر اخالق اسالمي باعث افزایش معنادار میانگین شادکامي در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردیده
است .این یافته با نتایج پژوهشهایکریمي ،سوداني ،مهرابيزاده هنرمند و نیسي ( ،)4332اماني و مجذوبي (،)4332
میسیرلیان ( ،)2344ویتنبورن ،کالیپر و لیو ( ،)2342دنتون ،ویتنبورن و گولدن ( ،)2342آدامسون ( )2343و
سیوهان ( )2341مبني بر اثربخشي رویکرد هیجانمدار بر کاهش افسردگي و نوابينژاد ،دوکانهاي فرد و آقاجاني
( )4388و فیندلر ،جاکوبي و گابیس ( ،)2341مبني بر رابطه مثبت دلبستگي ایمن با احساس شادکامي و رضایت
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زناشویي و روحاني و پورداوود ( ،)4381فالح تفتي ( ،)4383برنا و سواري ( ،)4383قمري ( ،)4383کجباف،
سجادیان ،کاویاني و انوري ( ،)4333ییالقبیگي و منشئي ( ،)4333استوک ( )2341و آناند و سینگ ( ،)2341مبني
بر وجود رابطه مثبت نگرش مذهبي و باورهاي دیني با شادکامي ،پژوهش حیرت ،شریفي ،فاتحي زاده و احمدي
( )4333مبني بر اثربخشي زوج درماني اسالم محور بر خوش بیني زوجین ،علي محمدي و آذربایجاني ()4388
مبني بر رابطه شادکامي اسالمي و شادکامي روانشناختي ،پژوهش کونز ( )2342مبني بر تاثیر استفاده از مقابلههاي
معنوي بر کاهش افسردگي و یوسال و ساتیکي ( )2341مبني بر نقش میانجيگري شادي ذهني در رابطه بین
بخشش و انتقام ،همسو ميباشد.
در تبیین این یافته ميتوان گفت ،از آنجا که بنابر دیدگاه هیجانمدار ،یکي از کارکردهاي زناشویي که در
ایجاد افسردگي و عدم شادکامي نقش مهمي ایفا ميکند ،دلبستگي ناایمن و عدم اطمینان همسر از پاسخگویي
هیجاني طرف مقابل ،در مواقع استرس و در نتیجه احساس تنهایي ميباشد (جانسون ،)2338 ،شرکت زوجین در
جلسات ،موجب شده آنها بتوانند با تمرین روشهاي ابراز هیجانات در موقعیتهاي مختلف زندگي مجموعه
رفتارهاي جدیدي را از خود نشان دهند و این امر به آرام شدن سطح آشفتگي و ارتباطي رضایتبخشتر و در
نتیجه افزایش شادکامي و کاهش افسردگي آنها منجر شده است .زوجین با تمرین مهارتهاي گفت و گو از
دیدگاه اسالم اکنون قادر شدهاند به بازگویي و شنیدن نیازهاي دلبستگي انکار شده و پذیرش و پاسخگویي
احساسات تصدیق نشده بپردازند و تعامالت جدیدي را آغاز کنند .در واقع رشد دلبستگي ایمن موجب افزایش
عواطف مثبت ،خوشبیني و شادکامي در میان زوجین شده است (فني و نولر .)4331 ،همچنین در این جلسات در
مورد آثار حسن ظن به عنوان واژه معادل خوشبیني در منابع اسالمي گفت و گو شد و زوجین با تاکید بر آموزه-
هاي دیني آموختند که چگونه ميتوانند خوشبین بوده ،به نقاط قوت یکدیگر توجه داشته و از یکدیگر قدرداني
نمایند .مبحث دیگري که در جلسات به آن پرداخته شد ،عفو و گذشت ميباشد .اهمیت بخشایش در میان زوجها
بیش از هرجاي دیگر احساس ميشود .فرآیند بخشش موجب شده همسرانبارنجشخود نسبتبهیکدیگر ،مواجه -
شوندو با درک شرایط او همدلي بیشتري بروز دهند.همچنین در جلسات به آموزش روشهاي مقابله معنوي
پرداخته شد .به گفته پارک ،کوهن و مارچ( ،)4331یکي از سبکهاي مقابلهاي موثر بر شادکامي که به عنوان
حمایتکنندهي عاطفي براي تفسیر مثبت رویدادهاي زندگي در نظر گرفته شده ،سبک مقابلهي دیني ميباشد.
داینر ،سو و اویشي ( )4331معتقدند افراد داراي نگرش دیني با این عقیده که در جهان مقصد واالیي وجود دارد ،از
شادکامي بیشتري برخوردارند .نظریه هاي مقابله در مورد شادکامي ،بیانگر آن است که افراد شادکام افکار و
رفتارهایي دارند که سازگار و کمک کننده ميباشد ،آنها با دید روشني به امور مينگرند ،به طور مستقیم براي حل
مساله تالش ميکنند و به موقع از دیگران کمک ميگیرند (مک کري ،کاستا و بوش.)4381 ،4

. McCrae, Costa & Busch
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در فرضیه دوم یافتهها حاکي از آن بود که الگو باعث افزایش معنادار چهار مولفه شادکامي یعني رضایت از زندگي،
خلق مثبت ،بهزیستي ذهني ،خودکارامدي شده اما بر مولفه پنجم یعني عزت نفس تاثیر معناداري نداشته است .در
زمینه تاثیر معنادار الگو بر رضایت از زندگي ،این یافته همسو با نتایج پژوهشهاي فالح تفتي ( )4383مبني بر
تاثیر معنادار آموزش معنویت شامل تمرکز و مراقبه ،نیایش ،توکل ،عفو و بخشش بر افزایش امید ،شادکامي و
رضایت از زندگي زنان مبتال به سرطان پستان ،برنا و سواري ( )4383مبني بر رابطه مثبت نگرشهاي مذهبي،
سالمت رواني ،رضایت از زندگي و عزت نفس با احساس شادکامي و کجباف و همکاران ( )4333مبني بر رابطه
مثبت سبک زندگي اسالمي با شادکامي و رضایت از زندگي ميباشد .از آنجا که ،مفهوم رضایت از زندگي به معناي
تصور ذهني از رفاه است که بهزیستي فردي را به دنبال داشته و با احساس شادکامي باال همخواني دارد (هیبرون،
 ،)2331تجربه مشاوره گروهي حاضر از طریق کمک به زوجین در تنظیم هیجانات و تمرین مهارتهاي گفت و گو
بر اساس مباني اسالمي توانسته دلبستگي ایمني خلق کند و ارتباط هاي عاشقانه بهتر و رضایتبخشتري را براي
زوجین به ارمغان آورد (زیمر جمبک و دوکات .)2343 ،دلبستگي ایمن به مقابله مثبت با موقعیتهاي استرسزا
کمک کرده و توان زوجین را براي مدیریت مشکالت افزایش داده است .همچنین از آنجا که بخشش سنگ بناي
یک ازدواج موفق ،عاملي حیاتي در حفظ روابط عاشقانه سالم و پیشبینيکننده رابطه پایدار در برابر خطاي همسر
است (فینچمن ،مک کالو و تسانگ ،)2331 ،تمرین بخشش به زوجها کمک کرده تا با رنج خود نسبت به همسر
روبرو شوند و با درک شرایط او همدلي بیشتري بروز دهند .بنابراین ،بخشش موجب افزایش رضایت از رابطه
زناشویي و در نتیجه رضایت از زندگي شده باشد .در زمینه تاثیر معنادار الگو بر افزایش خلق مثبت ،این یافته همسو
با پژوهش حسن آبادي ،مجرد و سلطانيفر ( )4333مبني بر تاثیر درمان هیجانمدار بر افزایش سازگاري زناشویي
و عواطف و احساسهاي مثبت زوجهاي داراي روابط خارج از ازدواج ميباشد .در تبیین این یافته ميتوان گفت از
آنجا که خلق مثبت ،یک صفت شخصیتي است و افرادي که از خود عاطفه مثبت باالیي را بروز ميدهند ،عموما
شاد و داراي اعتماد به نفس هستند و افرادي که داراي عاطفه مثبت پایین هستند ،میزان اندکي از شادي ،هیجان و
اعتماد به نفس را از خود بروز ميدهند ،تجربه جلسات توانسته زوجین را یاري نماید تا با یادگیري روشهاي
خوشبیني از جمله حسن ظن ،توجه به نقاط قوت یکدیگر و قدرداني از همسر ،به کارگیري روشهاي مقابله
معنوي در شرایط تعارضآمیز و تمرین بخشش در مواقع رنجیدن از همسر عواطف مثبت بیشتري را تجربه نمایند.
در رابطه با تاثیر معنادار الگو بر بهزیستي ذهني ،این یافته همسو با نتایج پژوهش حسن آبادي ،مجرد و
سلطانيفر ( )4333ميباشد .از آنجا که ،بهزیستي ذهني به سطح عاطفه مثبت باال و عاطفه منفي پایین اشاره دارد
و داراي دو جزء شناختي (ارزیابي شناختي افراد از میزان رضایت از زندگي) و عاطفي (برخورداري از حداکثر عاطفه
مثبت و حداقل عاطفه منفي) است (داینر ،اویشي و لوکاسو ،)2333 ،شرکت در جلسات زوجین را یاري کرده با
تمرین روش هاي مدیریت هیجانات از منظر اسالم از جمله آگاهي از هیجانات خود و همدلي با هیجانات طرف
مقابل و یادگیري مهارتهاي گفت و گو هیجانهاي منفي را کاهش داده و آنها را به شیوهاي متفاوت با گذشته
پردازش کنند .چرخه تعاملي مثبت موجب فراخواني هیجانات مثبت گشته است .همسران تجربه هیجاني درونشان
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را بیش از گذشته ميپذیرند و آن را به گونهاي ابراز ميکنند که موجب پاسخگویي مطلوب همسرشان شود .به
همین خاطر ،رابطه را حمایتکنندهتر از قبل تجربه ميکنند .همچنین رفتارهاي دلبستگي خواهانه زوج به شیوهاي
متفاوت با گذشته بروز ميکنند .از دیدگاه شناختي ،انگارههاي زوج در مورد همسر و پیرامون خود در رابطه با
دیگري اصالح شده است .از آنجا که ،همسران رابطهشان را در منظرگاه نظریه دلبستگي تجربه کردهاند ،هم اکنون
از چشم اندازي جدید به رابطه نگاه ميکنند (حسیني ،)4383 ،و این موارد منجر به افزایش بهزیستي ذهني آنها
شده است.
در رابطه با تاثیر معنادار الگو بر خودکارامدي ،این یافته همسو با نتایج پژوهشهاي حامدي و همکاران
( )4332مبني بر تاثیر معنادار رویکرد هیجانمدار بر افزایش خودکارامدي و مولفههاي آن (مقابله مسئلهمدار،
متوقف ساختن افکار و هیجانات منفي ،کسب حمایت دوستان و خانواده) ،در زوجین دانشجو و رضاپور میرصالح،
خباز ،صافي ،عبدي ،یاوري و بهجتي ( )4333مبني بر همبستگي جهتگیري مذهبي و خودکارامدي با سبک
مقابله مساله محور با استرس در دانشجویان ميباشد .خودکارامدي ،اعتقاد فرد مبني بر دارابودن توانایي الزم براي
رسیدن به اهداف مهم و احساس شایستگي در مواجهه با محیط فیزیکي و اجتماعي است (کرنیس )2331 ،که
پیشبیني کننده رضایت از زندگي و عواطف مثبت بوده و براي دستیابي به احساس خشنودي ضروري ميباشد.
خودکارامدي باید در حیطههایي از زندگي فرد که براي او مهم هستند ،احساس شود (ادینگتون و شامن.)2331 ،
پاجارز ( )2333ابراز ميدارد که خودکارامدي با تنظیم انتخابها و پاسخهاي هیجاني فرد ،رفتارهاي او را تحت
تاثیر قرار ميدهد .هیجانات منفي قدرتمند و عدم کنترل تکانههاي هیجاني با تعارضات زناشویي در ارتباطند.
بنابراین ،جلسات با اصالح احساسات فرد نسبت به خودش (به عنوان یکي از مولفههاي خودکارامدي مقابله با
مشکالت) ،باعث رشد خودکارامدي و کاهش تعارضات زناشویي نیز ميشود .ترکیب باورهاي منفي در مورد خود و
دیگران و استفاده از راهبردهاي غلط در خصوص برون ریزي هیجاني ،به شدت تعارضات زناشویي را افزایش داده
و احساس ناکارامدي زوجین را دامن ميزند .جلسات ،با ایجاد دلبستگي مثبت میان زوجها موجب بازگرداندن
خودکارامدي آنها شده است (جانسون و کیلر .)4338 ،توانایي مقابله با هیجانها فرد را قادر ميسازد تا هیجانها
را در خود و دیگران تشخیص داده و واکنش مناسبي به آنها نشان دهد .راهبردهاي تنظیم هیجاني مثبت باعث
مقابله موثر با موقعیتهاي استرسزا و حل مسئلهمدار مشکالت ایجاد شده (یکي از مهمترین مولفههاي
خودکارامدي)ميگردد .باورهاي خودکامدي بر الگوهاي اندیشه و واکنشهاي هیجاني افراد اثر ميگذارد؛ بنابراین
افراد با خودکارامدي پایین شاید باور کنند که وضع حل ناشدني است و این باوري است که افسردگي و دیدي
باریک بینانه براي گره گشایي پرورش ميدهد .به همین دلیل ،منطقي به نظر ميرسد که در مشاوره گروهي
متمرکز بر هیجانات با اصالح واکنشهاي هیجاني افراد ،احساس خودکارامدي آنان نیز افزایش یابد.
در رابطه با عدم تاثیر معنادار الگو بر عزت نفس ،این یافته با نتایج پژوهش شیخاالسالمي ،نجاتي و
احمدي ( )4333و پژوهش برنا و سواري ( )4383ناهمسوست .عزتنفس ،یکي از عوامل رواني -اجتماعي است که
در میزان شادکامي افراد ،نقش بسزایي دارد (آرجیل ،)2334 ،و به عنوان توانایي تفسیر رویدادها به گونهاي که
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 قضاوت فرد، از آنجا که عزت نفس.)2331 ، تعریف شده است (کرنیس،احساس خودارزشي را در فرد افزایش دهد
از ارزشهاي خویش و یک خصیصه شخصیتي و نه یک نگرش موقت و خاص به موقعیت فردي است و عزت
نفس پایین از طریق افکار منفي و به تبع آن رفتار و احساس منفي بر کل زندگي فرد تاثیر ميگذارد (توکینان و
 جلسه مشاوره براي تغییر43 ، به منظور تغییر آن به زمان طوالنيتري احتیاج است و به نظر ميرسد،)2343 ،بیلن
 الگو ميتوانست بر این مولفه نیز تاثیر، ميتوان احتمال داد در صورت افزایش تعداد جلسات.آن کافي نبوده باشد
در پایان ميتوان نتیجه گرفت که الگوي مشاوره هیجانمدار مبتني بر اخالق اسالمي داراي.معناداري داشته باشد
 بنابراین از آنجا که،روایي مناسب بوده و به خوبي توانسته شادکامي زناشویي را در زوجین ناسازگار افزایش دهد
،درمان و مشاوره باید با سبک زندگي فرهنگي مراجع و تجربیات او مطابقت داده و متناسب شود (رضاپور میرصالح
 این الگو مي تواند توسط مشاوران خانواده به عنوان یک الگوي بومي متناسب با فرهنگ اسالمي جامعه،)4331
.ایراني مورد استفاده قرار گیرد
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