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Abstract 

The researches indicate the positive effect of take advantage of spiritual interventions to 

enhancement the marital satisfaction and psychological well-being. As well as, the therapeutic 

model based on Unity-oriented psychology, is spiritual, local and new method that its positive 

influence in clinical work and research somewhat has been revealed. This study aimed to 

investigate the efficacy of group counseling based on Unity-oriented psychology on marital 

satisfaction and psychological well-being of couples. The research method of current study was 

semi-experimental with pre-test, post-test design and one-month follow-up with the control group. 

By using a purposeful sampling among couples living in Sabzevar city, 24 couples (48 people) 

were selected as subjects and were assigned randomly in two groups of 12 couples (24 people) as 

experimental and control groups. The data were gathered by marital satisfaction scale by Olson, 

Furnier, Joen & Drakman, 1989 and Ryff’ Psychological well-being scale, 1980. Then the 

subjects of the experimental group participated in 8 sessions of 120 minutes of Group 

Interventions of training the Unity-oriented psychology. The results of analysis of variance with 

repeated measure indicated that group counseling based on Unity-oriented psychology has a 

positive and significant effect on marital satisfaction (F=3/59; Eta =22; P-Value <0/05) and 

psychological well-being  (F=4/57; Eta =26; P-Value <0/05) in posttest and follow-up. According 

to these findings, it can be conclude that the group counseling based on Unity-oriented 

psychology that derived from Iranian knowledge and culture and suitable for Iranian couples, is 

effective in promoting marital satisfaction and psychological well-being of them. 
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  س یهان یرینص غفار  لرستان دانشگاه ،یشناسروان گروه ،یدکتر یدانشجو

 چکیده
 شناختیروانبهزیستی  و ییزناشو تیرضاارتقای  ی برایمعنو ی از مداخالتریگبهرهمثبت  تأثیرنشانگر ، هاپژوهش

مثبت  تأثیرکه  است نینو و یبوممعنوی  یهاروش از مدار نیز، وحدت یشناسروانمبتنی بر  ش درمانیرو است.

 بر شناسی وحدت مدارمشاوره گروهی مبتنی بر روان تأثیر یبررس پژوهش نیا هدف است. شدهروشنآن کمابیش 

 آزمون،پیشطرح  با یشیآزما مهین حاضر پژوهش روش. بود نیزوج شناختیروانبهزیستی  و رضایت زناشویی

 شهر ساکن نیزوجاز میان  هدفمند یریگنمونه بستن بکار با .بود گواه گروه با ماههکی یریگیپ و آزمونپس

 (نفرِ 40زوجی ) 94 گروه دو در یتصادف صورتبه و انتخابنفر( همچون آزمودنی  04ن و شوهر )ز 40 ،سبزوار

 و(9141 ،اولسون، فورنیر، جوئن و دراکمن)رضایت زناشویی  یهامقیاسبا  هاداده. شدند گمارش گواه و شیآزما

مشاوره  یاقهیدق 941 لسهج 4در  شیآزما گروه افراد شد. سپس یگردآور (9141 فیر) شناختیروان یستیبهز

 نشان مکرر یریگاندازه با انسیوار لیتحل از حاصل جینتاشرکت کردند.  شناسی وحدت مدارگروهی مبتنی بر روان

؛ Eta =44؛ P-Value <15/1) ییزناشو یزندگ تیرضا بر شناسی وحدت مدارمشاوره گروهی مبتنی بر روان که داد

51/3=F)  شناختیروان یستیبهز  و (15/1> P-Value 46؛= Eta 51/0؛=F) یریگیپ و آزمونپس در شیآزما گروه، 

شناسی مشاوره گروهی مبتنی بر روان ؛گرفت جهینت توانیم هاافتهی نیا به توجه با. دارد داریمعنی و مثبت تأثیر

 و ییزناشو تیرضا ارتقاء در ،استایرانی  بومی و درخور زوجین فرهنگ دانش و از برخاسته که وحدت مدار

 کارساز است. هاآن شناختیروانبهزیستی 

 نیزوج ،شناختیروانبهزیستی  یی،زناشو تیرضا ،مدار وحدت یشناسروان واژگان کلیدی:

 

 

 
 وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره ریتأث(. 7931. )غفار ،علی و نصیری هانیس ،زاده محمدی ؛زکریا ،حیمیر

 .58-701 ،7 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره نیزوج یشناختروان یستیبهز و ییزناشو تیرضا بر مدار

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 9317 تابستان و بهار(. 25 یاپیپ) خستن شماره. تمشه دوره
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 مقدمه

افزایش پایداری خانواده و پیشگیری از راستای افزایش تراز سالمت روانی و بهبود روابط زوجین در کوشش برای 

های فلسفی و نیابنیری از مداخالتی که گبهره بساچه است. ارزندهآشفتگی زندگی زناشویی و رخداد طالق 

یر عمیق و تأثی زوجین همخوان و فاقد تعارض و تضاد باشد، هاارزشبا دیدگاه و  هاآنهای نگرشی ینیگزجهت

آشنا زیرا افزون بر نقش مهم رابطۀ درمانی که مستلزم تفاهم بهینه در زمینۀ شناختی است، ؛ ماندگارتری نشان دهد

ی نیز پذیرش و همکاری زوجین درمانروانی مشاوره و هاکاربستاصول و  بسترساز  ی هاارزشی نگرش و پندار

 2ییزناشو تیرضاو  1شناختیرواندو متغیّر بهزیستی سازد. یمآسان در راستای بهبود زندگی فردی و زناشویی را 

ی از اعنوان مؤلفهسالمت روانی به .نمودهای سالمت فردی و میان فردی زوجین قرار دارند ترینبرجستهدر زمرۀ 

خادمی اشک زری، پیرایی، ؛ 1931نصیری هانیس، است ) همبستههای شخصی، همیشه با رضایت زناشویی ویژگی

رضایت از زندگی با  شناختیرواناز بهزیستی  یبرخوردارهمچنین  (.2112بروجردیان و خادمی اشک زری،

برآمده از از شادی  نمودی همچونشویی رضایت زنا .(Winefield, Gill, Taylor, & Pilkington, 2012) همبسته است

 وخوشایند  تجارب ،کارآمد تعامالت از که شده استتعریف دلخواهو عملکرد زناشویی  ییزناشو وندیپ تیوضع

ظاهری، دولتیان، شریعتی،  ؛Goddard, Marshall, Olsen & Dennis, 2012) شودمی یناش مشترک یزندگ از رضایت

از رابطه، احترام و  خرسندیاعتماد متقابل، احساس نشانگر رضایت زناشویی  (.2111 پور،سیمبر، عبادی و حسن

گی با کیفیت زندگی همبست و(Scheidler, 2008)  زوجین است پیوند زناشویی  پایداریحمایت دوجانبه و 

ز یکی اهمچون های متعدّد، در بررسیرضایت زناشویی  (1931)رحمانی، توفیقی و بحرانی،  دارد چشمگیری

 یخوببهو  (1932)حجت پناه، رنجبر کهن،  است مدهبه شمار آ ییزناشو وندیپپایداری  یعوامل برا نیتربرجسته

کاهش  ولی (Johnson & Anderson, 2012) کندمی بینیپیشرا وفاداری به همسر  زناشویی و تعهدتراز باالی 

توان با می. درواقع (DeLongis & Zwicker, 2017) افزایش احتمال وقوع طالق مؤثر است ررضایت زناشویی د

 Stacy, Taniguchi)است  طالق آمار شیافزا ،رضایت زناشوییپیامدهای کاهش یکی از اطمینان باال گفت که 

Freeman, Taylor, & malcarne, 2006) سالمت روانی نیز همچون یک عامل فردی در پیشگیری از وقوع طالق .

سالمت الزمۀ  ،شناختیروانبهزیستی برخورداری از  ، البتّه(1931 ولیزاده، و گیوی یقمر زارع،) دارد عمیقی ریتأث

ابعاد مختلف فردی و در زندگی در  مثبت درک همچون شناختیروانبهزیستی  .((Keyes, 2007است  روانی

 خویش ۀای بالقوهق تواناییتحقّ راستایتالش برای کمال در روحیۀ شامل  و است اجتماعی میان فردی و هایزمینه

هدف برخورداری از  ،رابطه مثبت با دیگران ،رشد شخصی پیروی،خود هایمؤلفه از یشناختروان یستیبهز. است

Roothman, Kirsten, Wissing, (Faircloth, 2017 ; است گرفتهشکل 1و تسلط بر محیط 9یشپذیرش خو ،در زندگی

                                                                                                                     
1. psychological well-being   

2. marital satisfaction 

3. autonomy, personal growth. positive relation with others, purpose in life, self- acceptance 

4. environmental mastery 
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 ادراک، اییاحساس شادی، توان در مقایسه با دیگران ،شناختیانروبهزیستی ی تراز باالافراد برخوردار از  .(2003

 & ,Winefield, Gill, Taylor) دهندرا گزارش میبیشتری  بدنیحمایت خوب، رضایت از زندگی و سالمت 

Pilkington, 2012).  

نگ با بینی همـاهکاربستن اصول جهانکه با انگیزۀ به مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره

های ساده و فراخــــــور های دیرینه و نافذ را در چهارچوب منطق و تمرینش و ارزشــــروحیۀ مردم شرقی، دانــ

قرار دارد  1مبتنی بر معنویتشناختی روانمداخالت دستۀ در ــانده، ــــدرک مراجعین و بیماران ایرانی گنج

ی و دیشه ی،محمد زاده س،یهان یرینص ؛1931 ،یدیهش و محمدی زاده س،یهان یرینص؛ 1931 س،یهان یرینص)

 های مردم ایرانیها و نگرش. مداخالت مبتنی بر این نظریۀ بومی، با انتظار برازندگی آن با گرایش(1932 ،یوسفی

نشانگر تأثیر  ،انبوهی از تحقیقات آزمایشیزیرا ؛ باشد مؤثرزوجین  شناختیرواندر افزایش بهزیستی  تواندمی

;Symonds, Yang, (Buttner, Bormann, & Afari, 2016 شناختیروانبر افزایش بهزیستی  2مبتنی بر معنویت مداخله

Chimluang, Thanasilp, & Tantitrakul,2017)& Smith, 2011; سلیمانی و خسرویان،  نیزوج ییزناشو تیرضا و(

ای برای عنوان مداخلهدر این پژوهش بهکه  مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره .اندبوده (1931

 .مبتنی بر معنویت استرویکردی  ،شده استزوجین بکار گرفته شناختیروان رضایت زناشویی و بهزیستی یارتقا

همه رویدادها و تحوالت زندگی فردی و  کنندۀتعییناست که « وحدت»نیروی بنیادی  ،رویکرد از اصول این

زندگی و  در زمینۀ معنایمفهوم  ترینهمچون گسترده(. مفهوم وحدت 1993اجتماعی است )زاده محمدی، 

مطرح است و مبنای نظریه جهان شرق و غرب  نامی ر فرزانگانآثابیشتر عنوان غایت و هدف معرفت انسانی در به

ند هرچند که مفهوم وحدت در میان فالسفه غرب مان .مالصدرا بوده است و ، سهروردییابن عربای چون فالسفه

مشهود  یگرایی که در فلسفه وحدت شرق وجود دارد در آثار غربغایت ولی ،خوردبه چشم می 9هگلاسپینوزا و 

پرتویی از وجود یگانه  ؛انسان ،وحدتمتمرکز بر  یشناسو روان  شناسیجهاندر (. 1931)نصیری هانیس، نیست 

 1گرائیوجود شناختیروانلسفی و فو برخالف نگرش  استمعنا و هدف و غایت واجد او زیستن است که 

به نمودهای  ازهرجهتکه  ایمن است به شمار نیامده و واجد حضور در فضاییرهاشده و تنها همچون موجودی 

بستگی و عشق است که این با دل توأم(. وحدت به مفهوم اتصال 1931)زاده محمدی،  وجود یگانه متصل است

 شودیگانگی با هستی درک می احساس اساسبر  ،ها و موجوداتساناتصال و امر معنوی در وحدت با طبیعت، ان

(Pardini, Plante, Sherman & Stump,2000).  با نظر ،وحدت ملتزم گرائیغایتهمچنین (Gorsuch, 2002)  همخوانی

از خود  انسان را فراتر ،. وحدتشناسدیمو امر غایی  ماورا طبیعتگرایش و بینش به  همچوندارد که امر معنوی را 

فراتر  همچون ،(Johnson, 1999) با نظرمطابق  تمعنوی سویه ازاین . دهدقرار می یدوستنوع مبتنی بر باطــو در ارت

                                                                                                                     
1. spirituality 

2. spiritually-based intervention 

3.Spinoza, B & Hegel, G. W. F 
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های متعددی پژوهشاز بسط خویشتن.  ایگونه؛ استرفتن از خود در زندگی روزمره و یکی شدن با غیر خود 

 .(Sedikides & Gebauer, 2010) انددانستهخود مربوط  طبسرا با  معنوی هایو کوشش هاگرایشوجود دارد که 

ا که فرد از خویشتن دارد غنی مفهومی ر، هدفدرگیر شدن در حساس ارزشمندی و ا معنویت با گسترشدرواقع 

 بر یمبتن یگروه مشاوره تأثیر (.1932)دهقانی فیروزآبادی، قاسمی، صفری، ابراهیمی و اعتمادی، سازدمی

 گراییوحدتمبتنی بر  زندگینای ـــــاز وحدت و مع زوجین آگاهیاز طریق توسعه  ،مدار توحد یناسـشروان

هسته اصلی نارضایتی  کهکند ایجاد  اتصالاز  یایمن احساس تا شودی منجر میبنیاد یو به اعتماد گرفتهشکل 

از داستان و وقایع  دارینیمعو  فهم تازه ،گراییوحدت. سازداحساس تنهایی است ترمیم  روانی را که بر محور

که مبتنی بر  شناختیروانرویکردهای  معموالًشود. یکپارچگی منجر میاحساس که به  کندمیایجاد زندگی 

ای تازه ی، هدف و معنااشخاص هویت ساختن یکپارچهو  مروربا  که اندآندر پی  روایت و داستان زندگی هستند

نیز در پی ایجاد  مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره .(McAdams, 2001) بنشانندر بابه زندگی  درباره

هستی جهان دیگران و ، با خود خوبیبهاز اتفاقات زندگی است که فرد را  گراانسجام داستان معنادار و غایت

و کارکردهای خود بر نیرو  ،وجود یگانهبه  ایمنی ناشی از اتصال با احساس توأم گراییواقعیت باو  ساختههماهنگ 

 طور ویژه، بهمدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره ریتأثتاکنون  هرچند (.1931)زاده محمدی،  بیفزاید

-تنیدگی و رابطه مادربر  گراوحدتشناسی مداخالت مبتنی بر رواننشده اما اثربخشی  بررسیبر رابطه زوجین 

 پستان سرطان به مبتال زنان آوریتاب و خود شفقت( و 1931و شهیدی،  زاده محمدیهانیس،  یرینص) کودک

 یشناسروانه معنوی مداخل، هااینافزون بر  .شده است با موفقیت آزموده( 1931زاده محمدی،  میرزایی و کرمی،)

 را امیدواری و شناختیروان بهزیستی ارتباطی، الگوهای ،مولوی معنوی مثنوی هایآموزه همراه با گراوحدت

 زاده س،یهان یرینص؛ 1939، یدهنو؛ 1939 ،انیمیرح) یهاپژوهش نیهمچن(. 1931 ،یخالق) ه استداد شیزااف

مالتیپل بیماران دچار  ،بدسرپرست نوجوانان با کار در آن مثبت ریتأث روشنگر (1932، یوسفی و یدیشه ،یمحمد

به ماهیت  با توجه .است بوده 2و مادران دارای کودکان دچار اختالالت طیف درخودماندگی 1اسکلروسیس

مداخله مبتنی بر روانشناسی  شودمیفرض  ،شدهارائهو مستندات  مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره

احساس  بهبود بخشیده و با کاهش ییگراوحدتدر زمینه معنویت مبتنی بر  راجین بتواند نگرش زووحدت مدار 

های جدایی بر رضایت و و ترس با اضطراب مواجهتوان نگری و مثبتزایش افبا  وها تنهایی و ترس از فقدان

شناسی مشاوره گروهی مبتنی بر روان اثر ،با این توصیف پژوهش حاضر .بیفزایدها آن شناختیروانبهزیستی 

 ذیل بررسی هایپرسشبا پیش کشیدن  نـــیزوج شناختیروانبهزیستی و  رضایت زناشوییرا بر  وحدت مدار

 :کندمی

                                                                                                                     
1.multiple sclerosis (MS) 

2.autism spectrum disorders 
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 است؟ مؤثر نیزوج رضایت زناشویی بر شناسی وحدت مدارمشاوره گروهی مبتنی بر روانآیا  .1

 است؟ مؤثرن یزوج شناختیروانبهزیستی  بر شناسی وحدت مدارمشاوره گروهی مبتنی بر روانآیا  .2

 روش پژوهش

متغیر  .روه کنترل استفاده شدبا گ آزمونپسو  آزمونپیش طرحاز برای انجام آن و  آزمایشیروش پژوهش نیمه  

 و ییزناشو تیرضا و متغیرهای وابسته، مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره مستقل پژوهش،

 طوربهو  هدفمند گیرینمونهبا روش  (نفر 19) زوج 21 ساکن سبزوار نیزوج انیم ازاست.  شناختیروان یستیبهز

قرار ورود پژوهش  هایمالک. شدند انتخاب( نفر 21 گروه هر) نترلک و شیآزما زوجی 12 گروه دو به یتصادف

عدم درگیری زوجین در مشکالت و  سال از زندگی مشترک 2حداقل گذشت سال،  11تا  19رده سنی داشتن در 

 .و معتبر ارزیابی شد کارگیری ابزار استانداردبهکه مورد اخیر با  بودزناشویی  عدیده

 ابزارها

با هدف ارزیابی و ، )Olson, Furnier, Joen & Drakman(1989 , توسط اسیمقاین  .1انریچ شوییرضایت زنا مقیاس

(. 1923قوت و پرباری روابط زناشویی ساخته شد )ثنایی،  هایزمینهو شناسایی  زامشکلبالقوه  هایزمینهشناسایی 

مخالفم،  :گزینه 1دارای  ،مقیاس این ادهماین ابزار استفاده گردید. هر  ایماده 12 در پژوهش حاضر از فرم کوتاه

 هامادهو در مورد تعدادی از  1تا  1 ازبه هر گزینه آن  ،کامالً مخالفم، موافقم، کامالً موافقم و نظری ندارم

، زهراکار و زاده محسن ،پور یانیک) پژوهش در مقیاس نیا پایایی .شد امتیاز داده 1تا  1معکوس از  صورتبه

برای نمونه  کرونباخ یآلفا روش بااس یمق پایایی حاضر پژوهش درهمچنین  .تائید شده است 21/1 ( با نرخ1931

 .آمدبه دست  991/1 کرونباخ یآلفا مقدار که شد محاسبهنفری  19

 121طراحی شد. فرم اصلی دارای  1391در سال  Ryffتوسط  مقیاساین  .2ریف شناختیروانبهزیستی  مقیاس

و همچون یک ابزار واجد پایایی و  آن نیز طراحی ایماده 91تر کوتاه های بعدی فرمیبوده که در بررس ماده

 یرو بر ماده هر به پاسخ اسیمق نیا در در پژوهش حاضر استفاده شد.و  (Ryff & Keyes, 1995)منتشر  روایی کافی

( روایی و 1992، بیانی و همکاران)در ایران نیز  گردد.یم ارائه موافق کامالً تا مخالف کامالً از کرتیل فیط کی

بود. جهت بررسی  92/1آمده برابر دستضریب به ،بازآزمایی نشان دادند روش بارا  ایماده 91ی پایایی نسخه

نفس روزنبرگ استفاده شد که همبستگی شادکامی آکسفورد و عزت رضایت از زندگی، ابزارهای ،روایی

 پژوهش دربود.  11/1و  12/1، 19/1به ترتیب  شناختیروانقیاس بهزیستی با م ،هاآمده نمرات این آزموندستبه

 روش با مقیاس پایایی نیز حاضر پژوهش درتائید شد و  92/1 پایایی ابزار با نرخ (1931)سلیمانی و خسرویان، 

 .آمدبه دست  919/1 کرونباخ یآلفا مقدار و محاسبهنفری  19برای نمونه  کرونباخ یآلفا
 

                                                                                                                     
1. ENRICH’ marital satisfaction scale 

2. Ryff Scale of Psychological Well-Being Scale (RSPWB) 
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 مداخله
 دقیقه ای و هفت 121 در هشت جلسه گروهی ،مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاورهاخله مد

زاده ) که مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن مشاوره. برگزار شد تکلیف منزلای در چهارچوب دقیقه 91 کوشش

 از مندیبهره یارتقا افته،ی وحدت حضور جادیا بر تمرکز با است، کرده تدوین( 1931 ؛1931 ؛1993 محمدی

 مشکل حل ریمس درمان، و مشاوره هایجلسه در آن مظاهر و وجود منشأ با وندیپ سازیبرجسته و مغز یشهود توان

 رغمعلی را، خود فردمنحصربه یزندگ که آموزندمی کنندگانشرکت رونداین  در. سازدمی هموار را معالجه و

 خود شوندمیراهنمایی  گراییوحدتفنون متمرکز بر  کارگیریبهبا  و نستهدا مقصود و معنا واجد ،هانشیب و فراز

سرشار از  ،هارغم تلخیهمه رویدادها علی ،گراوحدتنگاه با . دریابند نیریسا و رامونیپ جهان به متصل را

ه اندیش شودمیدر این کاربست به اعضای گروه کمک  دارند.سوی وحدت بهرو حکمت و هدفی غایی است و 

زدوده شود. اعضای گروه است  ناامیدیو  رهاشدگیموجب ادراک دشواری، که  جزءنگرو ارزیابی  یتاز جزم

ای از خالصه ،ذیل این بخشدر دیگران و محیط زندگی حس کنند.  هپیوسته ب حضوریدر خود را  آموزندمی

مفاهیم و سته مداخله از مجموعه شده است. این بارائه مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاورهجلسات 

 شده است.( اقتباس1931مدار )زاده محمدی، شناسی وحدتکتاب مکتب روان فنون

رهبر  فیوظا یسازروشن و گریکدی با گروه یاعضا یآشناساز .شتنیخو ییکتای درک ،نخست نشست

 فردمنحصربه رشیپذ. ادارمعن یهست در شتنیخو یوحدان حضور و وحدت مفهوم با ییآشنا ء،اعضا گرید و گروه

 منزل. و جلسه در عتیطب با یگانگی نیتمر انجام(. وحدت در کثرت) یوستگیپ نیع در یافتگیزیتما درک خود،

 و یزندگ داستان مرور .منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس ،طیمح طیشرا بر افتنی تسلط ،دوم نشست

 نیا درک. هاآن مدار وحدت ییبازنما با یزندگ فاقاتات یمعنا کشف و داوطلب هایزوج یزندگ مهم اتفاقات

 و یشیانداز جزم یدور هدف با مشکل از گراوحدت نشیب کسب و است وحدت کی یمشکل هر که موضوع

 یزندگ معنادار اتفاقات ییبازنما یبرا یزندگ فصول داستان نیتمر انجام. یبعد نگر کی از یناش یریناپذانعطاف

 .منزل و جلسه در

 یزندگ داستان مرور ادامه . منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس .گرانید با مثبت ارتباط داشتن، سوم تنشس

 رابطه و یفرد یهاتفاوت از نیزوج درک. اتفاقات یوحدان یبازنگر با هاچالش یمعنا ییشناسا و نیمراجع

 کردن درست فیتکل ارائهو  منزل و جلسه در همدالنه ارتباط نیتمر انجام. یزندگ بودن از معنادار و همدالنه

 ی.زندگ یکپارچگی و یمعنادار ییشناسا و یزندگ یدادهایرو از یا کتابچه

 درک. منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس. یهست در شتنیخو ییکتای و اصالت از یآگاه ،چهارم نشست

 و گرانید خود، با رابطه در مانهیصم و لیاص تیمسئول از افتنی یآگاه. شتنیخو ییکتای و اصالت و یهست اصالت
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 لیاص رابطه و حضور در یشخص تجارب از هاییتمثیل افتنی. شناختیروانبهزیستی  و تیرضا یبرا یهست

 .روزمره یزندگ در

 یجاودانگ مفهوم از یآگاه. منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس .یزندگ بودن دارهدف ،نشست پنجم

 در حضور اصالت با شدنمواجه یبرا تولد و تحول کی عنوانبه گمر با شدنمواجه. یمدار تیغا و

 .ییخدا منظر نیتمر و ینیجن حضور نیتمر انجام. یزندگ

 از افتنی یآگاه. منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس .تفکر طرز و قیعال خود، رشیپذ ،نشست ششم

 انجام .متقابل رابطه در ییکوفاخودش مفهوم درک یزندگ اتیواقع رشیپذ و یهست در خود معنادار حضور

 مرور هنگام یحضوروحدان نیتمر قیطر از خود یریاثرپذ و یاثرمند بر مدار وحدت توجه حفظ نیتمر

 .خود سرگذشت

 حضور از یخودآگاه گسترش. منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس .یزندگ از تیرضا ،نشست هفتم

. او در معنادارحضور  بودن و گانهی یهست با بودن از تیرضا. مراقبه قیطر از یهست وحدت در خود کپارچهی

 .گرانید و خود از یوحدان ریتقد نیتمر و مراقبه با مسائل بر گراوحدت نیتمر

 از کیهر گزارش. منزل فلیتک ی و گفتگو دربارهبررس .قبل جلسات یبررس و مرور ،نشست هشتم

 جمع ها،جلسه روند از افراد نگرش و برداشت لیتحل و بازخورد شده،انجام یها نیتمر مجموع از اعضا

 .منزل نیتمار تداوم یبرا یزیر برنامه ،ها نشست روند یبند
 

 شیوه اجرا

از میان داوطلبین مشارکت  شهر سبزوار، های فرهنگخانه و مساجدمراکز مشاوره، پس از اعالم فراخوان در 

های پس از داشتن مالک (نفر 19) زوج 21 ،فراخوان مراجعه و یا تماس گرفتندبه آدرس مندرج در که 

 ورود، هایمالکپس از غربالگری بر اساس  زوج 21متقاضی،  21از میان  .وارد پژوهش شدند اولیه ورودی

به هر دو گروه ، آزمونپیشدر . شدند اختصاص دادهنفری آزمایش و کنترل  12دو گروه طور تصادفی به به

 هشتمداخله در ارائه شد و سپس برای گروه آزمایش  شناختیروانی بهزیستو  رضایت زناشویی ابزارهای

. پس از به ارائه شد منزل فیتکل چهارچوب در ایدقیقه 91 کوشش هفت و ایدقیقه 121 یگروه جلسه

داده شد و پس از ابزارهای پژوهش به اعضای هر دو گروه  آزمونپسدر  پایان رسیدن مداخله، مجدداً،

 برای شد. بررسی تأثیر مداخله درنهایتو به عمل آمده پیگیری از هر دو گروه  نآزمو ،یک ماهگذشت 
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 آمار هایروش از استفاده با یفیتوص هایشاخص ابتدا شد؛ استفاده spss افزارنرم 13 نسخه از هاداده لیتحل

 گروه دو نیب سهیمقا و تفاوت یبررس یبرا ،یاستنباط آمار هایروش از استفاده با سپس و محاسبه یفیتوص

 .شد استفاده مکرر گیریاندازه با انسیوار لیتحل از ،آزمونپس و آزمونپیش

 اخالق پژوهش

 زمینه درتصریحات الزم  ،هاآزمودنیحفظ حقوق  منظوربه ،پژوهشی یاخالق در راستای رعایت اصول

یا عدم شرکت در حق شرکت نبود اجبار و  .شد ارائه زوجینهمه  به آن یاجرا روال و پژوهش اهداف

 یفرد اطالعاتکه  شد داده نانیاطم هاآن همه بهن یهمچنتصریح شد.  کنندگانشرکت برای همهپژوهش 

 محرمانه خصوصی، هایشناسه، بدون درج یابدمیی که انتشار یهاداده و ماندمیمحفوظ  محرمانهاخذشده 

 .شد واهدخ لیتحلو با مکتوم ماندن مشخصات فردی  گروهی صورتبه و بوده

 هایافته

 ی گروه آزمایش و کنترلهاآزمودنی یشناخت تیجمع هاییژگیو .9جدول 

 درصد فراوانی مؤلفه متغیر

ازدواج زمانمدت  

سال 5تا  4  96 3/33  

سال 91تا  6  96 3/33  

سال 95تا  99  91 4/41  

سال و بیشتر 96  6 5/94  

 911 04 تعداد کل

 سبک ازدواج

 45 94 سنتی

رنمد  36 15 

 911 04 تعداد کل

 دامنه سنی

سال 44تا  94  3 3/6  

سال 41تا  43  90 4/41  

سال 34تا  44  41 1/09  

سال 04تا  33  99 1/44  

 911 04 تعداد کل

 جنسیت

 51 40 زن

 51 40 مرد

 911 04 تعداد کل

مان ازدواج و سبک زمدت برحسب هایآزمودن یشناخت تیجمع هاییژگیو نشانگر 1 شماره جدول

 است.ازدواج 
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 شناختیروان یستیبهزیی و زناشو تیرضاتوصیفی متغیرهای  هاییافته .2 جدول

 متغیر

 دوره پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش

 SD میانگین SD نگینمیا SD میانگین SD میانگین SD میانگین SD میانگین

رضایت 

 زناشویی
96/919 03/0 41/914 31/0 11/916 40/3 914 45/4 31/910 0 41/911 14/3 

بهزیستی 

 شناختیروان
51/335 50/91 19/331 11/1 94/315 16/4 15/331 16/4 19/354 60/99 11/331 41/91 

 آزمونیشپ مرحله در دو گروهوابستۀ مربوط به هر  متغیرهایتراز  ،دهدیم نشان 2شماره  جدول

 بوده نزدیک هم به تقریباً ،هاگروه استاندارد انحراف و میانگین .اندنداشته یکدیگر با چشمگیری یهاتفاوت

 کاهش یاندک با یریگیپ دوره در هاتفاوت نیا. است یافته چشمگیری تغییر آزمونپس مرحله در ولی ،است

  .اندشدهیلتعد یاندک موجود راتییتغ و مواجه

 آزموناصلی این  هایفرضیشپابتدا  ،مکرر یریگاندازهتحلیل واریانس با  آزموناستفاده از  برای

 2ام باکس آزموندو گروه، از  1کوواریانس هایبررسی همگنی ماتریس منظوربه و گرفت قرار یموردبررس

 است. شدهارائه 9در جدول شماره نتایج آن استفاده شد. 

 

 ام باکس ونآزم .9جدول 

 Pضریب  F درجه آزادی دوم درجه آزادی اول M Box متغیر

 114/1 536/1 19/95339 6 41/4 رضایت زناشویی

 410/1 491/9 19/95339 6 46/1 شناختیروان یستیبهز

 Fچراکه  ،همگن است موردمطالعه، همبستگی موجود بین متغیرهای دهدیمنشان  9 شماره جدول

همگنی  فرضیشپبنابراین  دار نیستآماری معنی ازنظر >11/1pدر سطح  آزموناین  مربوط به شدهمشاهده

 محقق شده است. یانسکووارماتریس 

                                                                                                                     
1. homogeneity of covariance matrices 

2. Box’s M statistic 
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 نیزوج شناختیروان یستیبهزو  رضایت زناشویی برای متغیر چندمتغیری هایآزموننتایج  .9جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

 متغیر

 یرگذارتأث
 F مقدار 

درجه 

 آزادی اثر

ی درجه آزاد

 خطا

سطح 

 داریمعنی

 ییزناشو تیرضا

 زمان تأثیر

 119/1 05 4 61/35 693/1 اثر پیالیی

 119/1 05 4 61/35 341/1 المبدای ویلکز

 119/1 05 4 61/35 54/9 اثر هتلینگ

 119/1 05 4 61/35 54/9 ترین ریشه ریبزرگ

زمان  تأثیر

 و گروه

 119/1 05 4 91/01 609/1 اثر پیالیی

 119/1 05 4 91/01 351/1 المبدای ویلکز

 119/1 05 4 91/01 14/9 اثر هتلینگ

 119/1 05 4 91/01 14/9 ترین ریشه ریبزرگ

 یستیبهز

 شناختیروان

 زمان تأثیر

 119/1 05 4 10/049 101/1 اثر پیالیی

 119/1 05 4 10/049 159/1 المبدای ویلکز

 119/1 05 4 10/049 10/94 اثر هتلینگ

 119/1 05 4 10/049 10/94 ترین ریشه ریبزرگ

زمان  تأثیر

 و گروه

 119/1 05 4 13/045 151/1 اثر پیالیی

 119/1 05 4 13/045 151/1 المبدای ویلکز

 119/1 05 4 13/045 14/94 اثر هتلینگ

 119/1 05 4 13/045 14/94 ترین ریشه ریبزرگ

موضوع بیانگر وجود اثر  وهستند  دارمعنیچند متغیری  هایآزمونتمامی  ،دهدمینشان  1ل شماره جدو

 یستیبهز و ییزناشو تیرضابر روی میزان  زمان و گروه اثر تعاملی بین نیززمان و عامل اصلی مربوط به 

در طی سه مرحله  رضایت زناشوییکه تغییر میزان  دهدمی. وجود اثر تعاملی نشان است نیزوج شناختیروان

اثر تعاملی زمان  داریمعنی دیگرعبارتبه ؛و پیگیری( برای دو گروه متفاوت بوده است آزمونپس، آزمونپیش)

 .استاثربخشی مداخله  دهندهنشان ،و گروه

 خلیام آزمون .9جدول 

اثرات درون 

 آزمودنی
داریمعنیسطح  درجه آزادی مقدار خی دو آماره ماخلی1 متغیر  

111/1 زندگیرضایت از  زمان تأثیر  344/9  4 519/1  

433/9 شناختیروان یستیبهز زمان تأثیر  450/1  4 146/1  

 داریمعنیعدم این  .دار برآورد نشده استآماری معنی ازنظردو مقدار خی ،دهدمینشان  1جدول شماره 

 است. یتمفروضه کرو یبرقرار دهندهنشان

                                                                                                                     
1. Mauchly’s Test of Sphericity 
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 مکرر در گروه آزمایش و کنترل گیریاندازهبا  هاآزمودنی نتایج تحلیل واریانس بین آزمودنی و دورن .8جدول 

 یابینوع ارز متغیر
منبع 

 ییرتغ

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 یانگینم

 مجذورات
F 

 سطح

 دارییمعن

اندازه 

 اثر

 

رضایت 

 زناشویی

 بین گروهی
 44/1 10/1 51/3 301/911 9 301/911 گروه

    414/34 06 631/149 خطا

 گروهیدرون

 39/1 119/1 541/95 065/45 9 065/45 زمان

 34/1 119/1 151/41 414/56 9 151/993 زمان*گروه

    109/4 06 699/941 خطا

 

 یستیبهز

 شناختیروان

 بین گروهی
 46/1 119/1 511/0 301/1143 9 301/1143 گروه

    945/454 06 160/99511 خطا

 گروهیدرون

 34/1 119/1 169/91 16/9116 9 16/9116 زمان

 31/1 119/1 519/44 40/9463 9 40/9463 زمان*گروه

    44/1 06 60/050 خطا

از  نظرصرفنتیجه گرفت  توانمیدار است؛ بنابراین معنی تنهاییبهاثر گروه  ،دهدمینشان  1 شمارهجدول 

تفاوت  ،گروه آزمایش و کنترل شناختیروان یستیبهزو  زناشوییرضایت ، بین میانگین نمرات گیریاندازهزمان 

بیان  توانمی؛ لذا است دارمعنی متغیرهای وابستهبر  گیریاندازهزمان  تأثیر حالدرعین اما وجود دارد داریمعنی

زوجین در  شناختیروان یستیبهز و رضایت زناشوییاز گروه، بین میانگین نمرات  نظرصرفنمود که 

 دارمعنیوجود دارد. همچنین اثر تعامل بین زمان و گروه نیز  داریمعنیتفاوت  ،یو پیگیر آزمونپس، آزمونپیش

رضایت  شیافزابر  ،مدار وحدت یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاوره این نتیجه دال بر این است که؛ است

 زوجین اثر دارد. شناختیروان یستیبهزافزایش  و زناشویی

 گیرینتیجهبحث و 

 بر رضایت زناشویی ومدار شناسی وحدتگروهی مبتنی بر روان مشاوره تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

رضایت  شیافزا بر متغیّر مستقل تأثیر مؤیدهای پژوهش زوجین صورت پذیرفت. یافته شناختیروانبهزیستی 

 یستگیشا چندوچوندر زمینۀ  هویژ یهاتفاوت رغمیعل. بودزوجین  شناختیروانو افزایش بهزیستی  زناشویی

را بر رابطه  ییمعناگراو معنویت  مداخالت مبتنی بر تأثیرهایی است که پژوهش برآینداین یافته همسو با فرهنگی، 

 مداخله معنا درمانی یرتأثکه نشانگر  (1931) یانخسروسلیمانی و  پژوهش مانند؛ اندنموده بررسی رضایت زناشویی

و عباسی  عطا دختنریمانی، پرزور،  پژوهش. بود شناختیروانیی و افزایش بهزیستی رضایت زناشو شیافزابر 

، عابدی کج بافد و مطالعه عرب بافرانی، کر یدتائ معنویت را در افزایش رضایت زناشویی نقش ( که1931)

این  هایافتهیهمچنین، همگرا با . کرد تائیدسازگاری زناشویی آموزش معنویت را بر افزایش  یرتأث( که 1932)

 شناختیروانبر افزایش بهزیستی  ،1مداخله مبتنی بر معنویت آمیزیتموفقتأثیر  مؤید هاپژوهشپژوهش، انبوهی از 

                                                                                                                     
1. spiritually-based intervention 
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برآیندهای پژوهش حاضر و  یهمگونبا وجود  .(Symonds, & et al, 2011; Buttner, et al, 2016) اندبوده

بهبود شناخت و کنش معنوی در بهبود زندگی فردی و میان  مؤثرنقش  آشکار ساختنپیشین دربارۀ  یهاپژوهش

 یشناسروان بر یمبتن یگروه مشاورهکرد که کاربست  یدتأکبنیادی  یناهمگونبر این  توانیمفردی زوجین، 

( و مداخالت متمرکز بر معنویت  1فلسفۀ وجودگرائی )معنادرمانی ۀفرآورددرمانی  یهاروش در برابر مدار وحدت

بر مفاهیم و اصول فراخور دنیای شناختی  ،آیینی زوجین ایرانی، متغیّر مستقل این پژوهش هاییشراگفارغ از 

را از  هاآنخدمات سالمت روانی و مراجعین  دهندهارائهمتخصص ایرانی  کهچندانزوجین ایرانی استوار است. 

و رویارویی با  2یبودائو کیش  مانند یهودیتبیگانه  هاییینآخود با  هاییشگراهماهنگ ساختن باورها و 

 .سازدیم نیازیب 9ناهماهنگی شناختی

 ،زوجین بر رضایت زناشوییشناسی وحدت مدار مشاوره گروهی مبتنی بر روان تأثیر سازوکار بییندر ت

و  گیریخرده ،های شخصیادراکی متعالی و فراتر از خودبینی ،گفت که این روش کمک کرد زوجین توانمی

نگر و مسائل را با دیدی کل شاندر رابطه با همسرتا )جزءنگری( پیدا کنند و به هر یک کمک کرده جویی عیب

شخصی برای رشد  از زندگی، فرصتی بخشی پیوسته و معنادارهمچون را  رخدادهاو  کردهحل  واکاوی گسترده

 تاز انعطاف در تحمل مشکالو به سطوح باالتری  نگریســـتههای مختلف آن با نگاهی بازتر به جنبه ،انگاشته

و عشق و  دادهمحیط و اجتماع تغییر ، بینی فرد را در رابطه با خودهانج ،مدارکنند. نگرش وحدت یدادست پ

، تضاد، احساس جدایینفرت مبتنی بر جزءنگری، را جایگزین  پیوسته اتّصالنگرش مثبت مبتنی بر اطمینان از 

ویژه معنویت درمانی  تأثیرمربوط به عامل ترین نخستین و مهم که شدهروشن. کندمی احساس تنهایی و رهاشدگی

همچنین،  .(Richards, Bergin, 2005) استعشق در بهبود نگرش و تفسیر فرد نسبت به زندگی و یا بیماری 

بر اساس کاهش دارند،  مثبت ارزیابی، خودکه از حوادث و واقعیات پیرامون  یکسان ،اندیافتهدران گرپژوهش

. مشاوره گروهی (1992)درویزه و کهکی،  دارندبرخورباالیی  شناختیروانبهزیستی از  ،اضطراب و اندوه ،شمخ

دار همدلی و اتصال معنا سویبهو  دگرگون ،توانست نگاه زوجین را به زندگیشناسی وحدت مدار مبتنی بر روان

 و یالحاد یرغوجودی مضامین  تأثیرتحت زوجین  های شناختیارزیابی و باورها .ارتقا بخشد یگانه هستی مظاهر با 

غنی و درک زوجین بیشتر  احساسیهممدارایی و ، به گانهی ی هست مظاهرمهر با  به گرایشهای ظرفیتشکوفایی 

 شد. ییزناشو تیرضاافزایش  و روابط بهبود رسیده و مایۀمعنای با هم بودن  ها ازآن

ای زوجین و یافته شناختیروانبهزیستی  افزایش متغیّر مستقل درتأثیر  گرنشانکه دیگر این پژوهش  ۀیافت

 شناختیروانبر افزایش بهزیستی  معنا درمانی ۀمداخلبود که  شدهروشن ازاینیشپ .همگرا با پیشینۀ پژوهش است

یازهای طور بالقوه برای پاسخگویی به ن، بهتمعنوی ت مبتنی برمداخال و (1931 ،سلیمانی و خسرویان) است مؤثر

                                                                                                                     
1. logotherapy 

2. judaism and buddhism 

3. Cognitive dissonance 



 رحیمی، زاده محمدی و نصیری هانیس                                                                                   86

 

 ,Harrisاست ) مؤثر یدشد یهاتنشو کاهش  1بر بهبود وضعیت عملکردی وبسنده  عمومیمعنوی و دینی و مقابله 

Usset, & Erbes, 2018;Kertapati, Sahar, & Nursasi, 2018; Kestenbaum, & et al, 2017).  با این یافتههمچنین 

بین معنویت نشان داد همبستگی که  (1931، محمودی ،ئریزا ،جمال شمس ،دولتیان ،دیلگونی) پژوهش هاییافته

همسو را نشان داده  یندهایبرآنیز دیگر  یک پژوهش است.است همسو بوده  دارمعنی ،شناختیروانو بهزیستی 

 (pargament & Maton, 2010) یهاپژوهش یجنتااین یافته با  همچنین .(Ivtzan, Chan, Gardne, Prashar, 2013) بود

 ,Dalmida, Holstad, Diiorio& Laderman) هایپژوهشو  دادهنشان را  دارییندو  یسـالمت روان مبستگیه که

 ؛توان گفت کهمیاین یافته  یینتبدر  نیز همسو بود.  )Hackney, & Sanders, 2003(و (Silva, 2009) و (2011

-کرده و از عیب دربارۀ رخدادها رها یرنگ یمنفرا از  جینتوانسته ذهن زو در این پژوهش کاررفتهبهکاربست 

معنادار و اتّصال به نفع ارتباط ها گرایی و احساس اطمینان آنو ناخرسندی مبتنی بر تراز اندک وحدتجویی 

را یکپارچه و  هاآنذهن  ،زندگی رخدادهای رویارویی با هنگام گرایی وحدتبرخوردار شدن از  درواقعبزداید. 

مسائل و  هنگام رویارویی باکه وحدت را این در بیانی تمثیلی، .است رها کرده هابر تفاوتو تمرکز  ییتضاد جواز 

مشکالت مانند زمستانی بارور ببیند که درک و پیامی بهاری در خود دارد و معنا را در داستان زندگی خود 

آنان افزوده است. به نظر  یشناختروانبهزیستی بر  ،بپرهیزند ، جدایی و تضادتهدیدتمرکز بر جستجو کنند و از 

فردی را  میان فردی ورشد بستر  وعشق و صمیمیت معطوف کرده  بهرا  ینمدار، رابطه زوجرسد نگاه وحدتمی

در  ها کمک کرد تا زوجینزندگی و آگاهی دادن به زوج داریامعندرک  ءبا ارتقا این نگرشآورد. فراهم می

افراطی و خودبینی ، مایۀ کاهش از خود رفتن این فراتر واد کرده ایجبینی خود تغییری معنوی جهان نگرش و

یاری زوجین را ، زندگیدشوار  رخدادهایمسائل و  هنگام رویارویی با نگریکل. پیامدهای منفی آن شده است

ع ها، به نفآن ۀو دربار دیدهجانبه و همه ژرف، مشکالت خویش را مؤثربا درک و بینش از مجموعه عوامل که داد 

مداخله مبتنی کنند.  سازیفرضیه شناختیو افزایش بهزیستی روان نابجاکاهش تنش، کاهش هیجانات و رفتارهای 

 & ,Chimluang, Thanasilp دهد رخدادها را همچون فرایندی طبیعی بپذیرندکنندگان اجازه میبه شرکت معنویتبر 

Tantitrakul,2017)) .پیوندی مثبت میان خود با جین را برای برقراری زو تواندمی ییگراوحدترسد می به نظر

 ،معنویت که داشته انداذعان  (McClement & Chochinov, 2008) کند. پژوهشگرانی چون توانادیگران و جهان 

ت روانی یک فرد را بهبود بخشید. توان سالممی نیروی آنو با  دهدسوق می اصیل زیستن یسوبهافراد را 

با بازآفرینی در را زوجین زندگی  هایمدار، روایت چالششناسی وحدتنظریۀ روان مداخالت مبتنی بر

مدار به مشکالت زندگی پایه مثبت و وحدت . این نگاهبخشدمثبت میتازه و  تفسیری یی،گراوحدتچارچوب 

 برایعاملی  ونهمچبالیا  برای نمونه در خوانش کتاب مقدس اسالم،دارد،  دیرینه و ژرف آیینی، فرزانی و معنوی

 دشوار و از رویدادهای مؤمنانارزیابی  کتاب مذکور آمده است. در تعبیر شده استامتحان، رشد و تقویت معنوی 

                                                                                                                     
1. functional status 
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منبع خیر هستند )یگانه،  هایییدادروچنین زیرا همواره بر این باورند که  زندآسیب نمی به آرامش روانی زاتنش

 است. زندگی هاییشد شخصی مستلزم روبرو شدن با دشوارر (Ryff & Keyes, 1995)(. به بیان 1932

 و پیشنهادها هایتمحدود

های زمانی، پژوهش فاقد میدان کافی برای بررسی عمیق روایت زندگی یکایک زوجین بود، تحت تأثیر بازدارنده

زندگی مذهب در  و نقش نیبا نگاه به جامعه ایرا نیزو  حساس به فرهنگمعنوی  اهبردهایر ظرفیتبا توجه به  پس

 با روش تک آزمودنی نیز یژهوبههای دیگر، ، انجام این پژوهش با روشمردمفردی، میان فردی و اجتماعی 

 .شودمیپیشنهاد 

 منافع تصریح دربارۀ عدم تعارض

پژوهش این انتشار  دارندیماعالم  مؤسساتاز حقوق مادی و معنوی پژوهشگران و  آگاهینویسندگان مقاله با 

، یدرمانخانوادهشناسی نامه کارشناسی ارشد رشته رواناین نوشتار از پایان .است تضاد منافع هرگونه فاقد

 متعارض نیست.پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران اخذشده و با منافع شخص یا سازمان خاصی 

 سپاسگزاری

را تشکر و قدردانی  کمال نمودند آسانرا  شپژوهاین انجام  ،که با عالقهمحترم کنندگان همه شرکت خطاب به

 .داردیمابراز 

 

 منابع
. نیزوج یزندگ تیرضا و ییزناشو تیرضا ،یجنس تیرضا رابطه(. 1932. )زهره کهن، رنجبر و نایم پناه، حجت

 .11-19(:1)1 ،یکاربرد یروانشناس در نیام اندازچشم

 ،«خانواده ارتباطی یالگوها» بر مولوی اشعار در یمدار وحدت نگرش آموزش یاثربخش (.1931. )دهیفر ،یخالق

 تهران،. مشاوره ارشد یکارشناس نامهانیپا. مادر سرپرست دانشجوی دختران «امیدواری» و «روانی بهزیستی»

 .یبهشت دیشه دانشگاه یتیترب علوم و شناسی¬روان ۀدانشکد

ه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، (. مقایس1931) .رحمانی، کبری؛ توفیقی، بهمن و بحرانی، محمدرضا

 ،دار شهر بوشهرزنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه یآورو تاب شناختیروانبهزیستی 

 .99-11(، 11)2نوین در علوم رفتاری،  هاشرفتیپ

نوجوانـان  نفسعـزتآوری خـانواده و مـدار بـر افـزایش تـاببررسـی اثـر هنردرمـانی وحـدت(. 1939) .رحیمیان، الهه

درمـانی، پژوهشـکدۀ خـانواده، دانشـگاه شـهید نامه کارشناسی ارشد، رشتۀ روانشناسی خانواده. پایانبدسرپرست

 بهشتی.
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 طالق در حال زنان روانی سالمت ارزیابی (.1931) .بهزاد ولیزاده، و حسین گیوی، قمری رقیه؛ زارع،

 .92-29:31 ،ونیقان پزشکی مجله اردبیل، قانونی پزشکی به کنندهمراجعه

 ، تهران: نشر قطره.مدار(. روانشناسی وحدت1993) .زاده محمدی، علی

 قطره. نشرتهران:  ،مدار )کیمیای وحدت(وحدت  یشناسجهان(. 1931زاده محمدی، علی. )

 مدار، تهران: نشر قطره.وحدت(. مکتب روانشناسی 1931زاده محمدی، علی. )

-مدار بر اضطراب مرگ، احساس انسـجام و تـابروانشناسی وحدت یشگرین نماروا( اثربخشی 1939) .وی، سعیدنده

نامـه کارشناسـی ارشـد، رشـتۀ روانشناسـی، دانشـکدۀ روانشناسـی، پایـان .آوری مبتالیان به مالتیپل اسکلروسیس

 قزوین. آزاددانشگاه 

 یاجتمـاع مطالعـات. یروانـ یسـتیز بـه و ییزناشـو یسـازگار رابطـه یبررسـ(. 1992. )فاطمه کهکی، و زهرا؛ درویزه،

 .31-111(:1)1 زنان، یشناختروان

 تیـمعنو نیبـ یهمبستگ یبررس (.1931) .زهره ،یمحمود د؛یفر ،یزائر جمال؛ شمس، ماهرخ؛ ان،یدولت به؛یط ،یلگونید

 .92-19(:1)2 سالمت، و نید در پژوهش ،یباردار دوران مختص استرس و ؛شناختیروان یستیبهز و

 شـناختیروان یستیبهز و ییزناشو تیرضا در یگروه یدرمان معنا ریتأث(. 1931. )بهروز ان،یخسرو و لیعاسما ،یمانیسل

 .1-13 ،(22)2 ،1 ،خانواده درمانیروان و مشاوره مجله. ناسازگار همسران

 یسازگار بر تیمعنو آموزش یبخشاثر(. 1932. )احمد، یعابد، محمدباقر، کجباف، درضایحم، یبافران عرب

 .31-112:(12)2، یروانشناس و اسالم مطالعات. نیزوج ییناشوز

 در یمذهب یبندیپا و یمعنو یستیبهز نقش (.1931). مسلم ،یعباس و اکبر ،عطادخت ؛زیپرو ،پرزور ؛محمد ،یمانینر

 .1-11(: 2) 1. ییماما و یپرستار ینیبال مجله. پرستاران ییزناشو یرضامند بینیپیش

 در مدار وحدت یروانشناس آموزش یاثربخش (.1931) .یعل ،یمحمد زاده و درضایحم ،ییرزایم ؛ینبز ،یکرم

 .تهران یبهشت دیشه دانشگاه ،یپژوهش طرح پستان، سرطان به مبتال زنان آوریتاب و خود شفقت

 تیروا و یدرمان وارهطرح یاثربخش یسنج هم(. 1931. )انوشیک ،زهراکار و فرشاد ،زاده محسن ؛عمر ،پور یانیک

 و ییزناشو یشکنمانیپ به شیگرا بر ییزناشو یسازیغن برنامه با هاآن از کی هر وستنیپ هم به هنگام یدرمان

 .22-11 :(2)2 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره. ییزناشو تیرضا

 بر مداروحدت یروانشناس ۀمداخل یاثربخش(. 1931. )اریشهر ،یدیشه ؛ ویعل ،زاده محمدی غفار؛ س،هانییرینص

-11 (:1)3ی،کاربرد یروانشناس مجله(. سمیاُت) درخودمانده کودکان مادران کودک و مادر ۀرابط و یدگیتن

29. 

 و مادر رابطۀ تنیدگی، بر وحدت مدار روانشناسی بر مبتنی آموزشی مداخلۀ اثربخشی(. 1931. )غفار نصیری هانیس،
 تهران،. ارشد کارشناسی نامۀیانپا (.اُتیسم) درخودماندگی به مبتالء کودکان مادران خودشکوفایی و کودک

 .بهشتی شهید دانشگاه خانواده پژوهشکده
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 یشناسروان(. اثربخشی آموزش 1932؛ شهیدی، شهریار؛ یوسفی، ناصر. )زاده محمدی، علی غفار؛ نصیری هانیس،

 2، شناسینرویش رواوحدت مدار بر سالمت روان مادرانی کودکان دچار اختالالت طیف درخودماندگی، 

(1:) 11-1. 

 سرطان به مبتال زنان شناختیروان یستیبهز و دیام نییتب در یمذهب یهایریگجهت نقش یبررس (.1932. )بهیط گانه،ی

 .12-11(:9) 1 ،رانیا پستان هاییماریب یپژوهش - یعلم فصلنامه. پستان
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