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 چكيده
 كنترل و سرزندگي بر ي روایت و مدار حل راه درماني روش دو تركيب اثربخشي هدف با حاضر پژوهش

 - آزمونپيش با تجربينيمه مطالعه یک حاضر مطالعه. است شده انجام متقاضي طالق زنان در عواطف

 متقاضي طالق زنان كليه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. نابرابراست كنترل گروه با آزمونپس

نمونه . نمودند مراجعه مراكز این به 31 بهار در كه است نيشابور شهر مشاوره هایكلينيک به كنندهمراجعه

 انتخاب شدند.در دسترس  هدفمند و یريگروش نمونهاست كه به متقاضي طالق زن  42پژوهش شامل 

 و (6337) عواطف ویليامز و چامپلس كنترل هاینياز پژوهش از پرسشنامهآوری اطالعات مورد برای جمع

 و با روشSPSS- 44 افزار ها با استفاده از نرم داده .گردید ( استفاده6337رایان ) و سرزندگي دسي

 روش دو تلفيق كه بود آن از حاكي هااریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. یافتهوآزمون تحليل كو

دارد  متقاضي طالق زنان سرزندگيو  عواطف كنترل اثربخشي معني داری بر روایتي و مدار حل راه درماني

(p<3/31 .)درماني بر  روایت و مدار حل راه همچنين نتایج نشان داد، تلفيق دو رویكرد درماني

 روش دو توان گفت، تلفيقبنابراین مي (.p<3/31) دارد معناداری های كنترل عواطف اثربخشيزیرمقياس

 متقاضي طالق زنان سرزندگي و عواطف كنترل ارتقای به تواندمي درماني روایت و محور حل راه درماني

 بيانجامد.
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 قدمهم

به عنوان نقش خانواده   .است فردی بين روابط پایدارترین و ترینمهم از یكي ازدواج

تواند هم در جنبه مثبت آن جتماعي یا كاركردهای مختلف آن ميترین واحد اكوچک

اش یعني ایجاد آسيب اجتماعي بسيار مهم و آرامش و هم در جنبه منفيیعني ایجاد كانون 

تأثيرگذار باشد. از جمله وجوه منفي پدید آمده از درون این نهاد اجتماعي بروز آسيبي 

طالق یک پدیده رواني است كه  (.4363 ،6و گولدفورب )ترودل است تحت عنوان طالق

ار مخرب آن در ابعاد عاملي است كه آثای چندو پدیده گذاردبر فرد و خانواده اثر مي

شود های اجتماعي بسياری ميزیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاریالعاده اجتماعي فوق

تواند سازگاری زناشویي را عواملي كه مي كي ازی(. 4366، 4پاستور-)برناردی و مارتينز

شود، كنترل عواطف و در نتيجه طالق زوجين افزایش و یا منجر به ناسازگاری زناشویي 

ناسازگاری، پرخاشگری،  سمت افراد را به ،باشد. چرا كه افراط و تفریط در عواطفمي

كه به صورت كنترل نشده، بهداشت رواني و عاطفي  دهدسوق ميخشم، نفرت و اضطراب 

  (.4333 ،0جزف و لي كند )الینفراد را به گونه ای جدی تهدید ميا

(، نشان دادند 6034افخمي عقدا، عابدیني، لقا ثروت، فيروزی اردكان و نيكوكاران )

ری دارابطۀ مثبت و معني با سازگاری زناشویي عواطف و خودكنترلي كه همدلي، كنترل

 هنر برقراری از ایعمده (، بيان مي كند بخش6036؛ ترجمه پارسا، 4363) 2دارند و گلمن

 عواطف كنترل مهارت امور زناشویي، در بودن موفق و زناشویي رضایتمندی و ارتباط،

 سوی به را آنان هایفعاليت كه باشد مي سودمند بشر برای جهت آن از است. عواطف

 بقا برای كه نماید مي كارهایي انجام به وادار را انسان ترتيب، بدین و سازدمي متوجه هدفي

 لطف) سازدمي آگاه است، مضر او بقا جهت كه كارهایي انجام از و باشد مي سودمند وی

  (.6030 آبادی،

                                                           
1. Trudel, G.  & Goldfarb, M. R.  

2. Bernardi, F & Martinez-pastor 

3. Linley, P . A.,  & Joseph, S 

4. Golman, D. 
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راب، خشم و خلق در انسان كنترل عواطف از طریق چهار بعد عاطفه منفي، اضط

از این طریق تعيين مي كنند چه هيجاني تجربه شود و چه شود و افراد افسرده شناخته مي

(. به عبارتي دیگر توانایي 4364، 6د )رابرتون، دافرن و بوكززماني و چگونه آن را ابراز كنن

فرد در كنترل عواطف برای سازگاری با تجربيات استرس زای زندگي ضروری است كه 

اند جربه و ابراز هيجانات تعریف كردهت همين امر را به عنوان تالش فرد برای مهار، افزایش

 شود مي موجب عواطف كنترل و مدیریت واقع در (.4364، 4)سزیگل، بوسني و بازینسكا

 پيشرفت در كارآمد و مفيد فردی و شوند كردار درست و اندیش نيک بين، واقع افراد

كه به كنترل . در همين راستا باید گفت، فردی (6034 نژاد، شعاری)آیند  شمار به جامعه

عواطف دست یافته است، به سرزندگي نيز دست خواهد یافت؛ احساس سرزندگي كه 

هدف مشترك انسان هاست، چيزی نيست جز ارزیابي افراد از خود و زندگي اشان. بنابراین 

سرزندگي از چند جزء تشكيل یافته كه عبارت است از: خشنودی از زندگي، خلق و هيجان 

 زاده مهرابي و مقدم های منفي )كاظميانو نبود خلق و هيجانبت و خوشایند های مث

 نظام از بسياری ذهني در بهزیستي هایمؤلفه از یكي به عنوان سرزندگي(. 4363هنرمند، 

تنها   نه دهد مي انجام خودجوش طور به را كاری وقتي فردی است. مطرح پژوهشي های

 او نيروی و انرژی كندمي احساس بلكه دهد،نمي دست او به نااميدی و خستگي احساس

 ذهني معنادار سالمت شاخص سرزندگي دروني حس طوركلي به .است یافته افزایش

 (.4364، 0است )سولبرگ، هاپكينز، اوماندسن و هالواری

-هستند، ازدواج سرزنده و شاد، نسبت به گروه همساالن خود كه كمتر سرزندهافراد 

بيشتر، درآمد باالتر، موفقيت شغلي بهتر، فعاليت اجتماعي تر، دوستان های پایدارتر و موفق

؛ 4331 ،2فریشبيشتر، سالمت رواني و جسماني بهتر و حتي طول عمر بيشتری دارند )

ل، افراد سرزنده در زندگي زناشویي خود در هنگام مواجه با مسائ .(6033ترجمه خمسه، 

دهند و انرژی و شادابي آنها در مواجهه با تری از خود ارائه ميراهكارهای خالقانه

                                                           
1. Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. 

1. Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R. 

3. Solberg, P. A.,  Hopkins, W.G., Ommundsen, Y., & Halvari, H.  

4. Fresh, M. 
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 6تعارضات زناشویي به آساني تقليل نخواهد یافت. در همين راستا، ميرگين و كوردوا

قرار  يمورد بررس رایي زناشو تیو رضا تيميصم ،يجانيهای همهارت انيم ۀرابط( 4337)

 ميان روابط در پایا رطو به تواند مي هيجاني هایمهارت كه و به این یافته رسيدند دادند

 . باشد مؤثر زناشویي رضایت و همسران

اثربخشي  امروزه روان درمانگرن بر تركيب رویكردهای نظری مختلف جهت افزایش

، به ابداع مفهومي یا نظری فراتر از 4كيد مي كنند. ادغام نظریبيشتر بر روی مراجعان تأ

وجود آوردن چارچوبي مفهومي این روش به كردن صرف فنون اشاره دارد. هدف  تركيب

كند  است كه دو یا چند رویكرد نظری را كه از همه بهتر باشد تركيب نموده و فرض مي

در  (.6334، 0)نوركراس و نيومن تر استها به تنهایي غنينتيجه آن از هر یک از نظریه

 شد.استفاده  يروایت ودرماني راه حل مدار  دو رویكردتلفيق از  پژوهشدر این  همين راستا

 ميشل و 2چانگ، كامبز، دوالند، فریدمن چرا كه در تحقيقات خارج از ایران همچون

روایتي  و ( از تركيب دو درمان راه حل مدار0436) 1( و چانگ و نيالند4360)همكاران 

شود با گفتگوی اند كه مياین عقيده و آنان بر كردندبدليل همخواني با یكدیگر استفاده 

برای  را بدیعي هایحل راهبه مراجعان كمک نمود تا  ن در قالب روایاتبين مراجعا

 مشكالتشان بيافرینند. 

 به كمک جهت ثرمؤ درماني رویكردهای از یكي محور حل راه مدتكوتاه رماند

 در مركز 7دشازر و 1برگ كيم اینسو هستند. مواجه استرس زناشویي با كه است افرادی

 راه مدتكوتاه درمان كننده ویسكانسين ابداع و ميلواكي در مدت كوتاه درماني خانواده

 ،63كندراتبه نقل از ؛4336) 3طبق نظر هاگن و ميشل (.4337، 3)گانگ بودند محور حل

                                                           
1. Mirgain, S .A.,  & Cordova, J.V. 

2. Common factors approach 

3. Norcross J. C, &  Newman, C. F. 

4. Chang, J., Combs, G., Dolan, Y., Freedman, J., Mitchell, T., & Trepper, T. 

5. Chang. J., & Nylund, D. K. 

6. Berg, I. K., 

7. Dishizher 

8. Gong, M. 

9. Hagen., Mitchell 

10. Kondrat, D. 
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شوند ه مراجعان بدهد كه آنها شنيده مي(، این رویكرد گرایش دارد این احساس را ب4364

توانایي دارد و به سهم خودش قابليت  و اینكه آنها انسان منحصر به فردی هستند، كسي كه

 دارد و مراجع به نسبت شناختي بيماری غير دیدگاه یک حل محور راه رشد دارد. درمان

 بر رویكرد این در بيابند، راه حل خود كنوني مشكالت برای كند مي كمک مراجعين به

كيد تأ ها حل راه یافتن بر مشكالت بر تمركز جای به مشكل محور دیدگاه خالف

 نه است سازیحل راه پایه بر محور حل راه درمان (. بنابراین4364، 6شود )برزونوسكيمي

 شود مي هدایت آینده به اميدواری و مراجع نيروهای جاری كشف واسطه به و لهمسأ حل

  (.4363، 4گذشته )واند در ها آن های علت و موجود مسائل مورد در بحث نه

 مراجعان درك كه است استوار این فرض بر محور حلراه  مدتكوتاه درمان اساساً

 با (. اما4364، 0دی جانگ و برگ) .دهند تغيير را ممكن هایراه حل و شاناز مشكالت

 درمانگران رویكردهای راهبردی، گرایيعلم و ایجاز با حل محور راه مدل وجود همساني

 راه حل محور هایروایت ساختن در( مراجع درمانگر و بين) مساعي تشریک بر مكتب این

توانند با مدد گرفتن از روایت ها نتيجه درمانگران راه حل محور مي درورزند. مي كيدتأ

هایي برای آن مسائل ارائه نماید. طرح نموده و به كمک آنان، راه حلمسائل مراجعان را م

 و ویيزناش به نارضایتي منجر كه مسائلي بيان جهت در زوجين آموزش و در نتيجه كمک

 صدمات اشتباهات و كردن فراموش است، شده شوهر و زن بين در صميميت كاهش

 زندگي دركاهش رویدادهای از گذشته ناكارآمد هایروایت كه نقشي بر تأكيد و گذشته

جهت  در كه دانست هایيفعاليت جمله از توانمي را دارد زوجين بين صميمي روابط

ای و است )عامری، نورباال، اژه كارساز زوجين روابط در صميميت افزایش و بازسازی

 (. 6034، رسول زاده طباطبایي

 خود روابط درباره زوجين كه هایيداستان دهدمي نشان اخير تحقيقات در واقع

 به روایتي معنای دادن ساخت برای زوجين از هریک هایدهنده تالش نشان دارند،

                                                           
1. Brzezowskl, K. M. 

2. Wand, T. 

3. De Jong & Berg, I. K. 
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 روانشناسان (. امروزه4436، 6)فراست با زوج دیگر است صميميت از آنها تجربيات

 معنای با هایيداستان سازیجایگزین و زندگي داستان بيان) روایتي هایروش اجتماعي

 محبت آميز و صميمي و نزدیک روابط پویایي به مربوط هایفرضيه آزمون برای مثبت( را

 اندبرده كار به صميميت ارتقاء و خانوادگي كاركردهای بهبود منظور به روابط زوجين در

 برای افراد به كمک فرایند درماني توان گفت، روایت(. در نتيجه مي4363، 4اسكریت)

 شامل فرایند این. است درماني درگفتگوهای شدن درگير راه از شانمشكالت بر غلبه

 را افراد رویكرد این. شنيدن داستانهاست دوباره و گفتن دوباره دادن، گوش گفتن،

 بيندمي افراد از ایجداگانه هایعنوان بخش به را مشكالت و زندگيشان اصلي متخصصان

 به كه هستند هایيتوانایي و هاباورها، ارزش ها،مهارت از بسياری دارای افراد دارد اعتقاد و

 تجربه فهم برای راهي و كمک مي كند شانزندگي در مشكالت اثرات دركاهش آنها

 (. 4336، 0 كند )پریسيالمي فراهم انسان

ها، افراد را در درك و فهم مسائل شان توان با مدد گرفتن از این روایتدر نتيجه مي

 یاری داد و آنان را در حل مسائل شان با مدد گرفتن از رویكرد راه حل مدار یاری رساند.

توانند ویكرد از لحاظ كاربردی ميتوان گفت این دو ربا عنایت به مطالب عنوان شده مي

سرزندگي  و ار یكدیگر قرار بگيرند و از تركيب آنها برای بهبود كنترل عواطفدر كن

در صدد پاسخگویي به  پژوهش حاضردر نتيجه، بهره گفت. زنان متقاضي طالق زناشویي 

 و بر سرزندگي يآیا تركيب دو روش درماني راه حل مدار و روایتباشد كه این سؤال مي

 دارد؟داری اثر معني ضي طالقمتقا كنترل عواطف در زنان

ردی و از منظر شيوه طرح این پژوهش از نظر هدف كارب. آماری ، جامعه و نمونهروش

ت. طرح تحقيق از نوع مطالعه تجربي( اسنيمه ها جزو مطالعات آزمایشي )گردآوری داده

 آماری جامعه. است نابرابر كنترل گروه با آزمونپس - آزمونآزمایشي و از نوع پيشنيمه

 هایكلينيک به كنندهمراجعه متقاضي طالق ناسازگار زنان كليه شامل حاضر پژوهش

                                                           
1. Frost, P. 

2. Skerrett, K. 

3. Priscilla, W.B. 
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روش  .نمودند مراجعه مراكز این به 31 سال اردیبهشت در كه است نيشابور شهر مشاوره

 كليۀصورت كه پس از مراجعه به  نیبداست. در دسترس هدفمند و  به صورت  یريگنمونه

در پرسشنامه سرزندگي و كنترل عواطف  كه متقاضي طالقهای مشاوره، زنان كلينيک

ند به شتدا را تمایل به شركت در پژوهش هچنين و كسب كرده بودندكمترین نمره را 

 يانتخاب و به صورت تصادف متقاضي طالق زن 42 درنهایتانتخاب نمودیم. عنوان نمونه 

 بر تنها درماني مداخالتند. شد گمارده( نفر 64) نفر( و كنترل 64) شیدو گروه آزما در

به لحاظ اخالقي گروه كنترل پس از اتمام طرح  .گرفت صورت آزمایش گروه روی

از  هاداده آوریجمع جهت حاضر پژوهش در گرفت. قرارداخله درماني ممورد  پژوهشي 

 .شد استفادهرایان  و سرزندگي دسي و چامبلس و كنترل عواطف ویليامزهای پرسشنامه

 پژوهشابزار 

 يفرع اسيمقریز 2باشد و يال( مؤماده ) س 24 یدارا اسيمق نیا. عواطف كنترل پرسشنامه

توسط  6337در سال  اسيمق نی. ا، اضطراب و عاطفه مثبت دارديخشم، افسردگ نیعناو با

جمه شده تر يبه فارس يسيتوسط جعفر ان 6037و چامبلس ساخته شده و در سال  امزيلیو

متخصصان قرار  اريدر اخت ،6آهرانز و چامبلس، امزيلیو نيلفؤتوسط ماست. پرسشنامه 

و  يافتراق یيروا نيشده است. همچن دیيأآن توسط آن ها ت یيمحتوا یيگرفته و روا

و  و چامبلس امزيلیبدست آمده است. و زين انینمونه از دانشجو کیآن جهت  یيهمگرا

 یآلفا بیابزار از ضر نیا یيایپا نييتع یبرا ،(6033؛ به نقل از دهش، 6337 آهرانز

كل باز  و32/3 كرونباخ یالفا بیاند، كه كل ضراستفاده كرده یياآزمكرونباخ و باز

 یانمره 7تا  6 فيط کیكه در  اسيمقاالت هر خردهؤ. نمره ساعالم شد 73/3ن آ یيآزما

 اسيآنها به عنوان عملكرد فرد در هر خرده مق نيانگيقرار دارند با هم جمع شده و م

شاخص فرد در كنترل عواطف محسوب  واناالت به عنؤتمام س نيانگيشود و ميمحسوب م

قرار  يمورد بررس ،(6033) دهش لهيكنترل عواطف به وس اسيمق یيایپا بیضر. شوديم

خشم  اسي، در خرده مق32/3كنترل عواطف  اسيكرونباخ در مق یگرفت كه مقدار آلفا

                                                           
1. Williams., chambless & Ahrens 
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برآورد شده است  12/3 اضطرابو  13/3عاطفه مثبت برابر با  اسيو در خرده مق 10/3برابر 

 . باشديكنترل عواطف م اسيمناسب بودن مق دۀكه نشان دهن

 پرسشنامه شد. این استفاده 6از پرسشنامه دسي و رایان پژوهش این در. مه سرزندگيپرسشنا

 حداكثر. شودمي امتياز داده 0 تا 6 از آن هرگزینه به كه است ایگزینه سه سؤال 7 دارای

مي  مشخص را عددی نمره هر فرد. مي باشد 46 با پرسشنامه برابر این در آزمودني نمره

 در مطالعه مقدماتي پژوهشگر عبارت درباره خود او است.  يدرست زانيم اییگو كه كند،

 به برای این مقياس 73/3 یيایپا بیبا استفاده از روش آلفای كرونباخ،  ضر نفر 23 روی بر

آن به  یيصوری و محتوا یي(، روا6032) ارفع، قمراني و یارمحمدیان ۀدست آمد. به گفت

(، 6337) 4. ریان و فریدریکديدانشگاه اصفهان رس يگروه روانشناس دينفر از اسات 1 دیيتأ

مودند، كه نشان از پایایي مناسب این محاسبه  ن 31/3در پژوهشي پایایي این آزمون را 

 آزمون دارد. 

های مشاوره و كلينيک ها و مراجعه بهسازی ابزاربعد از مطالعه مقدماتي و آماده. شيوه اجرا

 متقاضي طالقزن  42هدفمند و در دسترس انجام و گيری به صورت ، نمونهدرمانيروان

 كسب كرده بودندهای كنترل عواطف و سرزندگي كمترین نمره را كه در پرسشنامه

شدند.  گمارش ( به طور تصادفينفر 64)و كنترل  (نفر 64) به دو گروه آزمایش انتخاب و

طي نامه ای از نمونه درخواست شد تا همكاری الزم را در خصوص پژوهش به عمل 

 جنبه پژوهش این از حاصل اطالعات كه شد داده كافي نانآورده و نيز به آنان اطمي

 .گرفت نخواهد قرار دیگران اختيار در اطالعات آنها وجه هيچ به و داشته محرمانه

عدم اعتياد به مواد مخدر،  :ها در طرح پژوهش عبارت بود ازورود آزمودني هایمالك

سال  1ها كمتر از زمودنيمدت زمان ازدواج آ ،ی خيانت و یا روابط فرازناشویيسابقهعدم

ن روانشناختي دیگری قرار در زمان شركت در طرح درماني تحت هيچ درما ،نباشند

آوری شد و ها جمعپرسشنامه پس از اجرای مداخالت بر روی گروه آزمایش نگيرند.

 :باشدمي زیر شرح بهمحتوای مداخله درماني  ها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.داده

                                                           
1. Dec & Ryan 

2. Ryan, R. M., Frederick, C. M. 
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  مداخله درمانی .1جدول 

 ف رفتاریاهدا هدف کلی جلسه

جلسه 

 اول

آشنایی و تعیین 

 اصول کلی گروه

 اهداف حیتشر و گروه انیجر با اعضاء ییآشنا ،درمانگر یمعرف، اعضاء با یکل ییآشنا

 مدت و تعداد ل،یتشک زمان سر بر توافق و جلسات مقررات با ییآشنا، یدرمان

هاي تشویق اعضا براي شرح روایت.  تبیین مدل درمانی موردنظر، یدرمان جلسات

 .خود

جلسه 

 دوم

برونسازي و 

 اصول با آشنایی

 مشاوره اساسی

 مدار حل راه

 اصول با آشنایی. من زندگی داستان افراد، زندگی هايروایت بررسی برونسازي، آغاز

 و زندگی در افراد مسلط داستان ، توصیفآن کاربرد و مدار حل راه مشاوره اساسی

 بیان .هاچگونگی ساخت داستان، بررسی نفوذ مشکل بر فرد و بالعکس زندگی، روایت

 .خانه تکلیف دادن و مدار حل راه هايروش

جلسه 

 سوم

 به نسبت نگرش

 مشکل

 زمینه این در افراد هایی حل راه بیان و مشکل به نسبت نگرش به راجع گروهی بحث

 حلهاي راه کردن رها و آن تکرار و مفید هايحل راه با کنندگان شرکت آشنایی

 مثبت داستان یک کردن پیدا -نامناسب

جلسه 

 چهارم

 حاکمیت و تسلط

 فرد بر

، متعهد فرد بر حاکمیت و تسلط قبلی، جلسات پسخوراند مورد در گروهی بحث

 هايمقاومت حل و شناسایی  ،یافتن راه حل ها براي کنندگان شرکت ساختن امیدوار

 فن از استفاده کارها، دربارة زدن حرف آینده، مورد در زدن حرف کنندگان شرکت

 بندي شدهدرجه سؤاالت

جلسه 

 پنجم

 با اعضا آشنایی

 مشکل استثنائات

)از قدرت  ساخت شکنی، نامگذاري مشکل، ساخت شکنی خود، معایب بررسی

 کنندگان شرکت بردن پی مشکل، استثنائات کردن برجسته و تقویت، انداختن مشکل(

 ناتمام جمالت تمرین توضیح و نقش ایفاي، خود هايتوانمندي و هاقابلیت به

جلسه 

 ششم

 مقابله هايتکنیک

 احساسات با

 به نسبت منفی

 زاي تنش روابط

 گذشته

 از روایتی بیان و گذشته زايتنش روابط به نسبت منفی احساسات با مقابله هايتکنیک

تعیین عوامل مثبت و منفی مؤثر در  ،زندگی رویدادهاي دربارة شخصی تصورات

 شرکت به کمک تفکر، دیگر هايراه شناسایی براي کنندگان شرکت به کمک ،هاداستان

 معجزه لسؤا فن اجراي و یکدیگر از ایرادگرفتن بجاي کردن تحسین براي کنندگان

جلسه 

 هفتم

 روایت بازنویسی

 گذشته از زندگی

 حال تا

تحلیل ارتباط روایت ، بر نقاط قوت مراجع تکیه، بازگویی روایت زندگیبازسازي و 

 براي کنندگان شرکت به کمک زندگی فرد،جریان بخشیدن به روایت جدید جدید با

بررسی داستان تازه ، بازنویسی داستان زندگی بهتر، دنیاي و عالقه مورد آینده تصور

 افراد

جلسه 

 هشتم

 بندي جمع

 نتیجه و جلسات

 گیري

 جلسات، در شرکت واسطه به افراد در شده ایجاد تغییرات دربارة گروهی بحث

 اجراي گیري، نتیجه و جلسات بندي جمع گروه، در تغییر به مربوط شواهد بررسی

 جلسه در شرکت خاطر به اعضا از قدردانی و تشکر آزمون، پس
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 هايافته

در دو سطح توصيفي و استنباطي تحليل مي  پژوهشهای بدست آمده از نمرات این داده

 صدو در نياوافرمعيار،  انحراف ،ميانگين نهمچو هایيشاخصاز  توصيفي سطحدر گردد. 

برای توصيف داده  شد.استفاده چند متغيره  تحليل كواریانساز روش  ستنباطيا سطحو در 

متغيرهای پژوهش های مربوط به نمونه، ابتدا به محاسبه شاخص های مركزی و پراكندگي 

 پرداخته شدكه به شرح زیر است:
( در متغیر =12N( و کنترل )=12Nهاي توصیفی بین گروه هاي آزمایش )شاخص .2جدول 

 مثبت( اب و کنترل عاطفهضطرده، کنترل افسرا خلقسرزندگی و کنترل عواطف )کنترل خشم، کنترل 

 شدهانحراف معيار تعديل معيارانحراف  ميانگين تعديل شده ميانگين نوع گروه متغير

گی
ند

رز
س

 

 آزمایش
 پیش آزمون

 پس آزمون

76/33 

16/04 
11/04 

440/7 

236/0 
144/4 

 کنترل
 پیش آزمون

 پس آزمون

60/33  

40/30  
61/33 

010/0 

213/0 
144/4 

شم
 خ

رل
کنت

 

 آزمایش
 پیش آزمون

 پس آزمون

02/32 

76/30 
73/36 

100/3 

037/0 
401/1 

 کنترل
 پیش آزمون

 آزمون پس

76/34 

00/31 
72/32 

460/0 

100/0 
401/1 

ده
سر

 اف
لق

 خ
رل

کنت
 

 آزمایش
 پیش آزمون

 پس آزمون

76/32 

12/36 
82/73 

367/4 

383/6 
464/3 

 کنترل
 پیش آزمون

 پس آزمون

44/31 

12/31 
44/78 

448/4 

304/7 
464/3 

ب
طرا

ض
ل ا

نتر
ک

 

 آزمایش
 پیش آزمون

 پس آزمون

60/00 

60/71 
42/60 

782/4 

443/6 
334/3 

 کنترل
 پیش آزمون

 پس آزمون

33/02 

20/03 
43/47 

837/6 

326/4 
334/3 

ت
مثب

ه 
طف

عا
ل 

نتر
ک

 

 آزمایش
 پیش آزمون

 پس آزمون

20/01 

03/72 
23/68 

448/6 

300/2 
234/3 

 کنترل
 پیش آزمون

 پس آزمون

16/01  

40/02  
24/43 

240/4 

760/6 
234/3 
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نمرات سرزندگي و كنترل عواطف  شود ميانگينمشاهده مي 4دول جدر طور كه همان

مثبت( اعضای گروه آزمایش،  اب و عاطفهضطرده، كنترل افسرا خلق)كنترل خشم، كنترل 

گيری داشته است، اما این تغيير افزایش چشم در مرحله پس آزمون نسبت به پيش آزمون،

 شود.مشاهده نمي كنترلدر گروه 

تناسب و  متغيره به دليلچند كواریانستحليل  در این تحقيق، از آزمون آماری

واریانس فبل از انجام آزمون تحليل كو. های تحقيق استفاده شدسازگاری بيشتر با فرضيه

 همساني بررسي ها وواریانس فرض )نرمال بودن توزیع نمرات، همگنيسه پيش

آن در جداول زیر نشان داده كه نتایج  اریانس( مورد بررسي قرار گرفتوكو هایماتریكس

 شده است:
 نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات سرزندگی و کنترل عواطف .3جدول 

در دهد كه توزیع نمرات نشان مي 0كولموگروف اسميرنوف در جدول نتایج آزمون 

وگراف داری آزمون كالمباشد چرا كه سطح معنيهای پژوهش نرمال ميمؤلفهتمامي 

فرض اول بنابراین پيشبدست آمده است،  31/3ها بيشتر از اسميرنوف برای تمامي مؤلفه

 رعایت شده است.

  

 سطح معناداری zمقدار  آزمون ابعاد متغير متغير

 سرزندگي سرزندگي
آزمون                        پيش

 آزمونپس

301/3 

231/3 

732/3 

732/3 

 كنترل عواطف

 خشم
 آزمونپيش

 آزمونپس

141/3 

266/3 

343/3 

331/3 

 دهفسرا خلق
آزمونپيش  

آزمونپس  

132/3 

104/3 

313/3 

363/3 

 ابضطرا
آزمونپيش  

آزمونپس  

130/3 

030/3 

313/3 

333/3 

 عاطفه مثبت
آزمونپيش  

آزمونپس  

113/3 

164/3 

777/3 

333/3 
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 عواطف کنترل و سرزندگیهاي نتایج بررسی همگنی واریانس .0جدول 

 سطح معناداري 2درجه آزادي 1 درجه آزادي لوین ابعاد متغیر متغیر

 سرزندگی

 

 کنترل عواطف

 سرزندگی

 خشم

 خلق افسرده

 اضطراب

 عواطف مثبت

271/4 

061/3 

730/1 

207/0 

266/0 

1 

1 

1 

1 

1 

22 

22 

22 

22 

22 

710/4 

472/4 

210/4 

432/4 

401/4 

هیا نيیز در   دهد كه پیيش فیرض همگنیي وارییانس    نشان مي 2ایج ارائه شده در جدول نت

 ها رعایت شده استمؤلفه اكثریت

 عواطف کنترل و هاي سرزندگیاریانسوباکس براي اطمینان از همگنی ماتریکس کوآزمون  .0جدول 

 سطح معناداري 2درجه آزادي 1درجه آزادي  F هاشاخص

 077/4 636/1100 10 710/4 هاارزش

 311/3باشد )دار نميدهد كه آزمون باكس معنينشان مي 1ایج ارائه شده در جدول نت 

P= ، 162/3 =Fبراین آزمون ها همگن هستند. بنااریانسو(، به عبارت دیگر ماتریكس كو

 متغيره قابل اجراست. تحليل كوواریانس چند

 راه درماني روش دو بررسي اثربخشي تلفيقتحقيق مبني بر  اول به منظور بررسي فرضيه

 واریانسوتحليل كاز روش آماری  متاقضي طالق زنان سرزندگي بر روایتي و مدار حل

 استفاده شد كه نتایج آن به شرح زیر است:  چند متغيره

در گروه هاي  هاي سرزندگی تفاوت میانگین نمره چند متغیره نتایج تحلیل کوواریانس .7جدول شماره 

 آزمایش و کنترل

 وضعیت متغیر
 درجه

 آزادي

 میانگین

 مجذورات
Fارزش 

سطح 

 معناداري

میزان 

 تأثیر

توان 

 آماري

 سرزندگی
 آزمونپیش

 عضویت گروهی

1 

1 

706/363 

660/227 

007/30 

101/24 

441/4 

441/4 

72/4 

04/4 

1 

11/4 
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سرزندگي را  كوواریانس در نمره تحليل نتایج بدست آمده از آزمون 1جدول شماره 

تفاوت ميان  متاقضي طالق دهد كه در سرزندگي زنانفوق نشان ميجدول  .دهدنشان مي

-توان وجود اختالف بين گروه(. بنابراین ميP<336/3ها ازنظر آماری معنادار است )گروه

  . )گروه آزمایش و گروه كنترل( را پذیرفت ها

 راه درماني روش دو تحقيق مبني بر بررسي اثربخشي تلفيقدوم  به منظور بررسي فرضيه

 و ابضطرا كنترل ده،فسرا خلق كنترل خشم، )كنترل بر كنترل عواطف روایتي و مدار حل

 شد استفاده چندمتغيره واریانسوك تحليل آماری روش از متاقضي طالق زنان( مثبت عاطفه

 :است زیر شرح به آن نتایج كه

هاي هاي کنترل عواطف در گروهتفاوت میانگین نمرهچندمتغیره  نتایج تحلیل کوواریانس .6جدول 

 آزمایش و کنترل

متغیرهاي 

 همپراش
 متغیرهاي وابسته

 درجه

 آزادي

 میانگین

 مجذورات
Fارزش 

سطح 

 معناداري
 میزان تأثیر

عضویت 

 گروهی

 خشمکنترل 

 دهفسرا خلقکنترل

 ابضطراکنترل 

 مثبت عاطفهکنترل 

1 

1 

1 

1 

412/171  

042/120  

403/234  

211/004  

100/16  

074/0  

147/11  

247/23  

441/4  

441/4  

441/4  

441/4  

4/00 

4/21 

4/01 

4/03 

نتایج بدست آمده از آزمون تحليل  شود،مشاهده مي 7 جدول همانطور كه در

)كنترل خشم،  متاقضي طالق های كنترل عواطف زناندر زیرمقياس چندمتغيره كوواریانس

نظر  ازها نمرات آزمودني مثبت( اب و كنترل عاطفهضطرده، كنترل افسرا خلقكنترل 

ینكه تلفيق دو روش . بنابراین فرضيه پژوهش مبني بر ا(P<36/3)آماری معنادار است 

 ثر است، تأیيد شد.مؤ متاقضي طالق مدار و روایتي بر كنترل عواطف زنانحلدرماني راه

 گيرینتيجهبحث و 

 و مدار حل راه درماني روش دو تركيب اثربخشي بررسي حاضر، پژوهش انجام از هدف

 پژوهش كلي نتایج .است متاقضي طالق زنان در عواطف كنترل سرزندگي و بري روایت
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 عواطف و كنترل بر روایتي و مدار حل راه درماني روش دو كه تلفيق بود آن از حاكي

كنترل  ن گروه آزمایش و كنترل در مؤلفۀباشد و بيمي ثرمؤ متاقضي طالق زنان سرزندگي

كه نمرات هر دو مؤلفه در ای داری وجود دارد به گونهتفاوت معني سرزندگي عواطف و

 داری را نشان داد.ون افزایش معنيآزمیش نسبت به گروه كنترل در مرحلۀ پسگروه آزما

قادری، آرین و (، 6033)قادری، خدادای و عباسي های نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

، (4360) 6، مورگان(6030) موسویان ،(6033) (، حسيني6036) ویسي (،6032حبيبي )

 ، (6034) افژولند و (6031) علي پناه و (، چنگيزی4333) 4وسترهوف و امریکبوهميجر، 

( 6030)هشجين  خستو تيرتاشي و نوری ( و خدابخش، كياني،4363) 0بنكر، كستل و آلن

را بر صميمت دار و روایتي چرا كه این پژوهشگران نيز درمان راه حل م ؛باشدو ميهمس

 عاطفي و كنترل عواطف زوجين مؤثر دانستند. 

ق داستان به توان گفت، عواطف نابهنجار از راه خلمينتایج پژوهش حاضر در تبيين 

 ناقص تجارب به تا شود مي كمک افراد به روایتي درماندر  یابند.معنای جدید تغيير مي

ني از اعضاء لسه های درماببخشند. به همين منظور، در ج خاص ومعنای خویش كليت

های خود را به زباني تازه شرح دهند و برای افكار، احساسات و خواسته شد تا داستان

رفتاری مشكل آفرین معنایي تازه به وجود آورند، بنابراین پرسيدن سؤال از اعضاء و بر 

های بيشتری منجر شد تا شخص خود و های آن ها، به مطرح كردن سؤالاساس پاسخ 

مشكل و شخصي كه تحت تأثير  ،های بيشترل را یكي نبيند، لذا از راه پرسيدن سؤالمشك

ای كه عاید اعضاء شد، این بود كه عواطف ارد، از یكدیگر جدا شدند و نتيجهآن قرار د

 نيک بين، واقع افراد شودمي موجب عواطف كنترل و مدیریت واقع درجدید شكل گرفت 

 آیند شمار به جامعه پيشرفت در كارآمد و مفيد فردی و شوند كردار درست و اندیش

. در همين راستا باید گفت، فردی كه به كنترل عواطف دست یافته (6034 نژاد، شعاری)

( معتقدند كه به هر 4364همكاران ) . سولبرگ واست، به سرزندگي نيز دست خواهد یافت

                                                           
1. Morgan, J. H 

2. Bohlemijer, E., Westerhof, G. J., & Emmeric, M. 

3. Banker, J. E., Kaestle, C.E., Allen., K. R. 
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یافته و احساس ب رهایيباشند از ساز و كار سركو ميزان كه افراد كمتر دچار تعارض

؛ سولبرگ 4366)دویجن،  سرزندگي، خالقيت، خودشكوفایي و انرژی در آنها بيشتر است

ه با مسائل، ه(. افراد سرزنده در زندگي زناشویي خود در هنگام مواج4364همكاران،  و

دهند و انرژی و شادابي آنها در مواجهه با ز خود ارائه ميراهكارهای خالقانه تری ا

تعارضات زناشویي به آساني تقليل نخواهد یافت. در همين راستا، ميرگين و كوردوا 

قرار  يمورد بررس رایي زناشو تیو رضا تيميصم ،يجانيهای همهارت انيم ۀرابط( 4337)

 انيدر روابط م ایپا به طور توانديم يجانيه هایمهارتو به این یافته رسيدند كه  دادند

 .مؤثر باشد یيزناشو تیرضا همسران و
 و زناشویي به نارضایتي منجر كه هيجاناتي بيان جهت در زوجين آموزش و كمک

 گذشته صدمات اشتباهات كردن فراموش است، شده شوهر و زن بين در صميميت كاهش

 روابط زندگي دركاهش رویدادهای  از گذشته ناكارآمد هایروایت كه نقشي بر تأكيد و

راه  بازسازی جهت در كه دانست هایيفعاليت جمله از توانمي را دارد زوجين بين صميمي

)عامری و  است كارساز زوجين روابط در صميميت حل های كارآمد برای افزایش

 عنوان به زندگي روایات كه زماني دهدميتحقيقات نشان  (. در همين راستا،6034همكاران، 

 فردی پتانسيل گيرد،مي قرار استفاده مورد زوجين صميميت بهتر درك جهت در روشي

 طرف داستان از زوج هر دانستن .دهدمي افزایش آنها در را صميمانه روابط رشد برای

 بيان .دهدمي افزایش را با دیگری صميمانه روابط در بيشتر گذاری سرمایه احتمال مقابل

مسائل  برخورد باراه حل های كارآمد در انتخاب  در تواندمي زوجين زندگي داستان

با استفاده از تلفيق  در این پژوهشدر نتيجه  .(4363)اسكریت،  كمک كننده باشد زناشویي

در تبيين نتایج  ، كشف و امتحان گردید.راه های جدید ،رداو درمان راه حل مفنون روایتي 

خشم  توان گفتعواطف زنان ميرماني بركنترل اثربخش بودن مداخله د در مورد پژوهش

گيرد، به هایي است كه در انسان شكل ميترین هيجاناضطراب از نيرومندترین و ابتدایيو 

حاضر توانستيم  و بيروني تقویت مي شود. در پژوهشوسيله ی خانواده و مسایل دروني 

های كنيکوني كرده و با تخشم و اضطراب اعضاء را در قالب بيان روایت از سوی آنان بير

 و آن تكرار و مفيد هایحل راه با كنندگان شركت درمان راه حل مدار همچون آشنایي
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نامناسب در هنگام برخورد با خشم و اضطراب، خشم و اضطراب  هایحل راه كردن رها

با آگاه كردن افراد نسبت به هيجان ها، مداخله درماني توانست  .دهيماعضاء را كاهش 

شد تا باعث  ،گيریت و رفتار و تأثير آنها در تصميمها بر شناخچگونگي تأثير هيجان 

های ر شوند و با جایگزین كردن راه حلها بر رفتاگر هيجاناعضاء متوجه تأثيرات ویران

 موفق به كنترل افسردگي و عاطفۀ مثبت گردند. های نامناسبتر به جای راه حلمتعادل

 باورهای به افراد دادن توجه درماني،روایت  اصلي هدف كه اصل این به توجه با

 مشكل به بيروني نگاه ایجاد مشكل، انداختن توان از و كردن بروني تغيير آنها، و ناكارآمد

 داستان روایت برای دوباره ليفيتأ و دگرگون تفسيری نتيجه خلق در و مختلف زوایای از

 پيدا واقعيات به تازه دیدگاهي تواننددرماني مي روایت كمک با افراد لذا است، زندگي

بنكر، كستل  پژوهش (.6033 محمدی، سيد ترجمۀ ؛4337نوركراس،  )پروچاسكا و كنند.

 از را آنها تواندمي داستانهایشان نوشتن به زوجين كه ترغيب داد نشان (،4363) و آلن

 معاني تغيير یا حفظ انتخاب، برای را زوجين و آگاه سازد هایشانداستان بر غالب فرهنگ

 مقابل طرف زبان به بردن پي بنابراین آماده كند. شان زناشویي زندگي هایداستان

انتخاب راه حل مؤثر در مواجه با مسائل زناشویي و رسيدن به تفاهم  در زوجين به تواندمي

 اثربخشي دالیلتوان گفت یكي دیگر از . در نتيجه ميباشد رسان یاری و توافقي مناسب

با  آموزدمي افراد به كه است این و كنترل عواطف رویكرد بر سرزندگيتلفيقي این دو 

 رفتارهای مسئوليت های زندگي اشان هستند بایداینكه مسوؤل خلق و تعبير داستان توجه به

و سرشار از شادی  ،  رهارا بپذیرند و با مقصر ندانستن دیگران خود را از خشم و كينه خود

 به با كه آموزندمي افراد به روایت درماني و راه حل مدار دو رویكرد و سرزندگي نمایند.

 شيوه وقتي زیرا كرده، حركت تغيير سمت به درون نگری و خود از شناخت آوردن دست

 از ناشي سستي زیر را افراد و شود گور یک به تبدیل تواندمي باشد، یكنواخت زندگي

 باعث تواندمي تغيير سوی به حركت و خود شناخت برای تالش كند. مدفون تحركيبي

 هایمحدودیت با پژوهش این اما سرزندگي و شادكامي در افراد شود. ميزان افزایش

 این در كننده شركت های آزمودني از برخي توجهي كم جمله از .بود رو روبه نيز خاصي

 هاآزمودني مناسب همكاری عدم برای عامليآنها  بودن انگيزه كم و رغبت عدم و پژوهش



 115  ... سرزندگی بر روایتی و مدار حل راه درمانی روش دو تركیب اثربخشی

 

 
 

 پژوهش این نتایج به توجه با كه ممكن است بر نتایج تحقيق اثرگذار بوده باشد. .بود

 زوجين، زناشویي سازگاری ایجاد برای تحقيق این درمانگران، از نتایجشود مي پيشنهاد

 توجه شود بابرند، همچنين پيشنهاد مي بهره باالتر كيفيت با و تعارض بدون و شاد زندگي

 رویكرد دو تلفيق اثرات شدن واضح منظور حاضر، به مطالعه نمونه حجم در محدودیت به

 و بررسي به باالتر نمونه حجم با تری گسترده مطالعات در مدار، حل راه و درماني روایت

 . شود پرداخته درماني زوج رایج رویكردهای دیگر با مذكور هایدرمان مقایسه

 منابع

سرزندگي، سازگاری  (. مقایسۀ6032احمد )ارمحمدیان، یارفع، مریم؛ قمراني، امير، 

زناشویي و دشواریهای تنظيم شناختي هيجاني والدین با كودكان ناشنوا و عادی، 

 .006-024(،4)60، مجله تحقيقات علوم رفتاری

نيكوكاران،  ،افخمي عقدا، محمد؛ عابدیني، مریم؛ لقا ثروت، فرخ؛ فيروزی اردكان، علي

ن هوش هيجاني با رضایت زناشویي در متاهلين شهر (. بررسي رابطه بي6034جالل )

 .17-11(، 2)60، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشكده بهداشت یزدیزد، 

محور بر شادكامي و رضایت زناشویي  -(. اثر بخشي رویكرد راه حل6034افژولند، احمد )

زنان متاهل شهرستان داراب، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد مرودشت.

ترجمه مهدی قراچه داغي.  خانواده )تحليل سيستمي خانواده(،(. 6033برادشاو، جان )

 (.4363تهران: البرز )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلي، 

، ترجمه یحيي (. نظریه های روان درماني6033نوركراس، جان )، جيمز؛ پروچسكا

 (. 4337سيدمحمدی. تهران: رشد )تاریخ انتشار اثر به زبان اصلي 

(. اثربخشي روایت درماني گروهي بر ميزان اميدبه 6031پناه علي، امير )چنگيزی، فرشته؛ 

، ، نشریه علمي پژوهشي آموزش و ارزیابيزندگي و شادكامي سالمندان شهر تبریز

3(02 ،)71-10. 
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ی اثر بخشي درمان هيجان محور و راه حل محور بر بهبود (. مقایسه6033حسيني، بيتا )

مولفه های صميميت و سازگاری زناشویي زوجين و ساختن مدل پيشنهادی، پایان 

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایي تهران.

(. 6030خدابخش، محمدرضا؛ كياني، فریبا؛ نوری تيرتاشي، ابراهيم؛ خستو هشجين، حامد )

اثربخشي روایت درماني بر افزایش صميميت زوجين و ابعاد آن: تلویحاتي برای 

 .137-104(، 2)2، فصلنامه مشاوره و رواندرماني خانوادهدرمان، 

(. تأثير تلفيقي رفتاری و هيجان محور بر كنترل عواطف در نوجوانان 6033دهش، زهرا )

ي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي دختر شهر كشكوئيه رفسنجان، پایان نامه ی كارشناس

 .واحد مرودشت

(. اثربخشي درمان كوتاه مدت راه 6030شاكرمي، محمد؛ داورنيا، رضا؛ زهراكار، كيانوش )

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم زنان،  حل محور بر كاهش استرس زناشویي 

 .63-41، 44، پزشكي ایالم

 . چاپ پنجم. تهران: اطالعاتروان شناسي رشد(. 6034شعاری نژاد ، علي اكبر )

(. بررسي تأثير آموزش غني سازی ارتباط بر سازگاری زناشویي 6033طاهری راد، محسن )

 زوج ها، پایان نامه كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي تهران.

(. 6034)ای، جواد؛ رسول زاده طباطبایي، سيد كاظم ی، فریده؛ نورباال، احمدعلي؛ اژهعامر

درماني راهبردی در اختالفات زناشویي.  تأثير مداخالت خانواده  بررسي

 .463-404(، 0)7، مجله ی روانشناسي

درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي: كاربرد رویكرد روان(. 6033فریش، مایكل. )
، ترجمه اكرم درمانينگر و شناختشناسي مثبتمندی از زندگي در روانرضایت

 (.4331تهران: ارجمند )انتشار اثر به زبان اصلي  خمسه.

(. اثربخشي درمان راه حل مدار 6032قادری، كبری؛ آرین، خدیجه و حبيبي، مجتبي )

مجله كوتاه مدت بر كاهش افسردگي زنان تحت سرپرستي سازمان بهزیستي، 
 .206-223(، 0)60 تحقيقات علوم رفتاری،



 112  ... سرزندگی بر روایتی و مدار حل راه درمانی روش دو تركیب اثربخشی

 

 
 

(. اثربخشي گروه درماني تلفيقي به 6033زهرا ) قادری، زهرا؛ خدادادی، زهرا؛ عباسي،

شيوه ی تصميم گيری دوباره و روایت درماني بر كنترل عواطف در نوجوانان 

 . 607-623(، 0)6، فصلنامه زن و جامعهدختر شهر شيراز، 

، ترجمه نسرین پارسا، تهران: كاربرد هوش هيجاني در محيط كار(. 6036گلمن، دانيل )

 (.4363به زبان اصلي رشد )انتشار اثر 

. تهران: سازمان روان شناسي رشد كاربردی نوجواني و جواني(. 6030لطف آبادی، حسين )

 مطالعه و تدوین كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(.
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