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شناختی در  های سرمایه روان بخشی کوتاه مدت بر مؤلفه درمانی خود نظم تأثیر آموزش زوج
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 چكيده
شیااخیی   هیا  ریرمای  روا    مید  بیر مفه ی     بخشیی ووتیا    درمانی خود نظم این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش زوج :زمینه و هدف

 .نگر اجرا شد شااری مثبت ها، مبیای بر رویکرد روا  زوج( بیای آور  و خوش خودوارآمد ، امیدوار ، تاب)
هیا  ناریازگار    آزمیو  و جامعی  آمیار  پیژوهش زوج     آزمیو  و پی    بیا پییش   آزمایشی دو گروهی روش پژوهش نیم  هامواد و روش

( ن یر  04)زوج  04از میا  جامع  آمار  ذور شد ، . بودند 1931شااخیی در شهر اص ها  در پاییز  وااد  ب  یک مروز مشاور  روا  مراجع
آمیوزش  . گمیارد  شیدند  ( زوج 04هیر گیرو    )ب  صور  در دریرس انیخاب و ب  شیو  تصادفی ریاد  بی  دو گیرو  آزمیایش و واییر       

شیااخیی بیود و    نامی  ریرمای  روا    ابزار راجش پررش. ها  گرو  آزمایش ارای  گردید مد  طی هشت جلس  ب  زوج درمانی ووتا  زوج
 .تحلیل گردید( MANCONA)میغیر  واریان  چاد  ها  حاصل از اجرا  پژوهش از طریق تحلیل وو داد 
، امیدوار  (>41/4pو =F 09/03)بخشی ووتا  مد  بر خودوارآمد   درمانی خود نظم نشا  داد و  آموزش زوجنیایج  :ها یافته
(39/09 F= 41/4وp<) آور   ، تاب (99/13 F= 41/4وp<) بیای  و خوش(93/00 F= 41/4وp<) ها  نارازگار مفثر ارت زوج .
 .شااخیی ندارد ها  ررمای  روا  بخشی در مفه   خود نظمچاین نیایج پژوهش نشا  داد و  جاسیت تأثیر  بر آموزش  هم

تواند ب  عاوا  یک روش آموزشی مفثر برا   ووتا  مد  می بخشی نیایج پژوهش حاضر نشا  داد و  آموزش خود نظم  : :گیری نتیجه
 .ها  نارازگار اری اد  شود شااخیی در میا  زوج ها  ررمای  روا  تقویت مفه  

 ها  نارازگار بخشی، رضایت زناشویی، زوج درمانی، خودنظم زوج :ی كلیدیها واژه
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 مقدمه
ها به  برای تمایل انسانشناسان دالیل گوناگونی را  روان 

ها تجربه احساس  ترین آن اند که شاید مهم ازدواج مطرح کرده
های  مطالعه الگوهای تعامل زوج. امنیت از طریق ازدواج باشد

،  هایی نظیر رفتار ها ویژگی دهد که آن سالم و سازگار نشان می
،  های مثبت افکار و احساسات مثبت شخصی، انجام تعامل

بر مسایل دقیق و روشن، ترمیم   ام تعارضتمرکز در هنگ
دیده همراه با توجه به نیازهای یکدیگر را دارا  روابط آسیب

توان در  عوامل و متغیرهای مختلفی را می(. 1-4)هستند 
ساختار خانواده مطرح کرد که بر روابط و امنیت زناشویی 

ای از این عوامل بسیار مطرح  مجموعه(. 5)گذار هستند  تأثیر
بینی  آوری و خوش د احساس کارآمدی، امیدواری، تابوجو

 مقاله پژوهشی
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 شناختی زوج درمانی خودنظم بخشی كوتاه مدت و سرمایه روان

های سازگار را  های مطرح برای زوج این مشخصه. است
ای موسوم به سرمایه  توان تا اندازه زیادی در پدیده می

.  (5) گر بود نظاره( psychological capital) شناختی روان
ای برآمده از رویکرد  شناختی که پدیده ی روان سرمایه

هایی  شود، از زمره سازه نگر محسوب می شناسی مثبت روان
شناختی  های مثبت فضای پدیدار است که با تأکید بر جنبه

های مختلف زندگی و برای  ها، در عرصه ذهنی انسان
ها در خانواده و اجتماع آثار مثبت و  های متنوعی از انسان گروه

 پردازان گران و نظریه پژوهش. آورد مطلوبی به همراه می
شناختی به دنبال شناسایی و فهم  ی روان مند به سرمایه عالقه
ها هستند تا از  آل در انسان های شخصی نیرومند و ایده ویژگی

آن طریق به سالمت روانی و بهبود وضعیت افراد و جامعه 
شناختی را  ی روان سرمایه( Seligman) (.6-9) کمک کنند

این باور تأکید نموده ها دانسته و بر  مثبت زندگی انسان   جنبه
که این پدیده مبتنی بر درک شخصی خود، داشتن هدف برای 

(. 11)باشد  رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت می
 – self)کارآمدی  تاکنون چهار مؤلفه اصلی شامل خود

efficiency ) با تأکید بر تعهد وتالش برای موفقیت در ،
، یا (optimism)بینی  خوش  ،(انگیز کارها و وظایف چالش بر

ی حال  ها ی موفقیت نگری، مبتنی بر اسناد مثبت در باره مثبت
، با تأکید بر نشان دادن مقاومت  (hope)، امیدواری ( و آینده

در راه دستیابی به اهداف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن 
آوری  تاب  و  (یابی به موفقیت به هدف برای دست

(flexibility/elasticity)پذیری و  ، به مفهوم انعطاف
ها و مشکالت برای  پایداری در زمان مواجهه با سختی

-9)برای این پدیده معرفی شده است    (یابی به موفقیت دست
های  اند که مولفه نگر نشان داده های گذشته پژوهش.  (8

ها، نظیر  ، با طبف متنوعی از متغیر شناختی سرمایه روان
های کاری و اجتماعی، تعهد و رضایت،  د در موقعیتعملکر 

اضطراب، فشار ادراک شده، توانایی مقابله با فشارها و 
گرانه، شادکامی و بهزیستی در  مشکالت، رفتارهای جستجو

 (. 11-11)اجتماع و خانواده دارای رابطه هستند 

های سرمایه  های مستند و مثبت مؤلفه با توجه به اهمیت نقش
هایی که در زندگی زناشویی خود  شناختی، کمک به زوج روان

. شود دچار ناسازگاری هستند، امری مهم و انسانی تلقی می
ها اغلب به دالیل مختلف مثل مشکل درارتباط، عدم  زوج

هماهنگی در ایفای نقش والدینی خود و بروز هیجانات منفی 
جمله از. کنند و مخرب به مراکز راهنمایی و مشاوره مراجعه می

حل مشکالت معطوف   های به کارگرفته شده در حوزه روش
 SRCT)بخشی  درمانی خودنظم  ، روش زوج به روابط زوجین

-16)است ( Self Regulation Couple Therapyیا 
همان کاربرد ( SRCT)درمانی خودنظم بخشی  زوج  (.14

نظریه خودنظم بخشی برای مشکالت ارتباطی برپایه 
به  SRCTاز طریق . باشد اجتماعی می -ی های شناخت نظریه

شود تا در رابطه آشفته و نابسامان خود،  زوجین کمک می
ساز رفتاری،  توانایی بیشتری را برای تغییر ساختارهای مشکل

دلیل این امر نیز آن است که . شناختی و عاطفی کسب کنند
در خودنظم بخشی، نظم بخشی در افکار، شناخت و رفتار 

فرض بر این است که  SRCTچنین در  هم. استمورد تأکید 
بخشی در  افراد مهارت و استعداد کنترل، سازگاری و نظم

ها بتوانند به تغییرات مطلوبی در  اگر زوج. رفتارشان را دارند
آمیز بوده و در صورتی  برسند، زوج درمانی موفقیت رابطه خود 

که  تری نیاز دارند که به این هدف نرسند به درمان طوالنی
های  این درمان طوالنی ممکن است شامل آموزش مهارت

 (. 15-18)ارتباطی باشد 
که از طریق آموزش خودنظم بخشی، نظم در افکار،  وقتی

احساس و رفتار  منجر به ارتباط صمیمانه شد، خودنظم 
 تأکید اساسی در . شود بخشی بر ارتباط زوجین متمرکز می

SRCT انگر تغییرات این است که خود زوجین نه درم
این نظریه از این . طوالنی مدتی در رابطه خود ایجاد کنند

آمیز است که زوجین را درگیر فرایند خودنظم  جهت موفقیت
چهار شایستگی و کفایت که در خودنظم (. 14)کند  بخشی می

گذاری  بخشی اهمیتی محوری دارند شامل خودارزیابی، هدف
های مربوط به  ی تالشمعطوف به خود، اجرای تغییر و ارزیاب

خودارزیابی از کارکرد رابطه، عبارت (. 19-11)تغییر هستند 
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 و همکاران محسن گل پرور

است از این که زوجین بتوانند کارکرد فعلی رابطه و عوامل 
مؤثر بر آن را شناسایی و از آن طریق رابطه خود را حفظ و 

گذاری معطوف به خود، یعنی هر یک از  هدف. ارتقا بخشند
به منظور تغییر در فرایندهای  های فعالی را زوجین گام

سازگارانه آینده تعیین و میزان تغییراتی که منجر به ارتباط 
اجرای تغییر به وسیله خود . شود را مشخص کنند مطلوب می

هایی که هریک از همسران با هدف تغییر  فرد یعنی گام
دارند را می توان فرایند  فرایندهای سازگارانه در آینده برمی

خودارزشیابی فرایندی . یله خود فرد توصیف کردتغییر به وس
است که به وسیله آن افراد، دامنه تحقق تغییر رفتاری مطلوب 

در . کنند و میزان تأثیر این تغییر بر رابطه را ارزیابی می

 SRCT  های  های ارزیابی اصلی مشتمل بر مصاحبه ، روش

دهی رفتاری و  های خودگزارش فردی و مشترک، مقیاس
که گاهی اوقات به عنوان روش ارزیابی )های خود نظارتی  فرم

از نقطه نظر خودنظم بخشی . ، هستند(شوند مکمل استفاده می
ها  ، زوج مداخله مؤثر عبارت از فرایندی است که از آن طریق

یکی . هایی را برای اصالح و تغییر رفتارشان فرا گیرند مهارت
ترکیبی از ارزیابی درمانی خود نظم بخشی،  از کاربردهای زوج

گذاری است که در نیل به بهبود ارتباط در بعضی از  و هدف
 (. 15-11)کند  زوجین کفایت می

از لحاظ نظری و پژوهشی تأکیدات مطرح در حوزه 
درمانی خودنظم بخشی همپوشی قابل  ها در زوج شایستگی

خودکارآمدی، )شناختی  های سرمایه روان توجهی با مؤلفه
های چندی  پژوهش. دارد( بینی آوری و خوش امیدواری، تاب

بخشی بر متغیرهای مختلف  تاکنون در عرصه تأثیر خود نظم
ها  در عرصه روابط زناشویی انجام شده که به بخشی از آن

 .اشاره خواهیم کرد
زوج راضی  14بر روی ( 15)و همکاران ( Halford)پژوهش 

و تحت ( سال 1کمتر از )شان بودند  که در مراحل اولیه زندگی
آموزش تقویت رابطه و تعهد زوجین قرار گرفتند، نشان داد که 

، از نظر تقویت رابطه و  گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل
تعهد زوجین رشد چشمگیری داشته و با رشد و گسترش 

ها تقویت شده  بینی و رضایت در بین آن بخشی، خوش نظم خود

با خودنظم بخشی درارتباط ( 16) (Chaiker)پژوهش . است
نشان داد که آموزش خودنظم بخشی در   و رضایت از رابطه

داری بر رفتار مؤثراست   درون بافت رابطه به طور مؤثر و معنی
فردی و احساس کارآمدی در  های بین و منجر به رشد مهارت

 ,Halford. )شود تنظیم روابط زناشویی و رضایت از آن می

Lizzio, Wilson  & Occhipinti( )11)   در پژوهشی در
بخشی روابط زوجین و رضایت در چهار  خصوص خود نظم

زوجی که تازه ازدواج 191سال آغازین ازدواج که بر روی 
نموده بودند و در یک دوره پنج ساله پیگیری شدند انجام 

ها و راهبردهای خود  دادند، نشان دادند که بین تالش
ز روابط و ها ا بخشی زنان و مردان و رضایت آن نظم

داری وجود  بینی نسبت به یکدیگر رابطه مثبت و معنی خوش
 & Hawkins, Blanchard, Baldwin) . دارد

Fawcett( )11 ) در یک مطالعه فراتحلیل، که بر روی صد و
هایی از  هفده مطالعه به انجام رساندند، نشان دادند که آموزش

بهیود تواند موجب  ها می نوع آموزش خودتنظیمی به زوج
ها گشته و زمینه را برای امید و رضایت  کیفیت روابط بین آن
در پژوهشی ( 19)وهمکاران ( Finkel. )از زندگی فراهم آورد

بخشی عاملی جهت بروز خشونت  در باره شکست در خود نظم
اند که ناتوانی در استفاده صحیح از  ها، نشان داده در میان زوج

وز خشونت و رفتارهای بخشی باعث بر های خود نظم مهارت
( Buck & Neff( )11. )شود پرخاشگرانه در میان زوجین می

های شادمان نیز در اثر  در پژوهشی نشان دادند که حتی زوج
. شوند فشار روانی در روابط خود با یکدیگر دچار مشکل می

چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تخلیه  هم
تواند به طور نسبی تاثیر  شی میبخ هیجانی مبتنی بر خود نظم

. گری کند فشار روانی بر روابط میان زوجین را واسطه
(Lavner & Bradbury( )11 ) در پژوهشی در باب این که

  آورند، های تازه ازدواج کرده به طالق روی می چرا عاقبت زوج
هایی که بر  در یک مطالعه طولی ده ساله نشان دادند زوج

شوند در  ات منفی با یکدیگر متمرکز میروابط منفی و هیجان
شوند، زودتر  هایی که دچار مشکل طالق نمی مقایسه با زوج

 .شوند به طالق روی آورده و از یکدیگر جدا می
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 شناختی زوج درمانی خودنظم بخشی كوتاه مدت و سرمایه روان

توان گفت  بندی مبانی نظری و پژوهشی ارایه شده می در جمع
شناختی که یکی از  اهمیت موضوع سرمایه روان که به دلیل 

فقیت در زندگی و به ویژه موفقیت در ترین عوامل مو مهم
های کاربردی در  ، الزم است پژوهش زندگی خانوادگی است

های  درمانی و راه کارهایی برای افزایش مؤلفه حوزه زوج
شناختی صورت گیرد، تا درآینده شاهد  سرمایه روان

بر همین . تر باشیم تر و موفق خانوادهایی کارآمدتر، شادمان
درمانی  به بررسی و تعیین تأثیر زوجاساس پژوهش حاضر 

شناختی  های سرمایه روان مدت خودنظم بخشی بر مؤلفه کوتاه
رسد که نتایج  های ناسازگار معطوف شده و به نظر می در زوج

کارهای مفیدی جهت افزایش سطح   این پژوهش بتواند راه
در پایان، این پژوهش در پی . سالمت خانوادگی ارایه دهد

این سؤال بوده که آیا زوج درمانی کوتاه مدت  پاسخگویی به
شناختی  های سرمایه روان خودنظم بخشی بر تقویت مؤلفه

های  زوج( بینی آوری و خوش خودکارآمدی، امیدواری، تاب)
  :ناسازگار مؤثر است؟  فرضیه پژوهش نیز به این شرح است

خودکارآمدی، امیدواری، )شناختی  های سرمایه روان بین مؤلفه
نسبت گروه آموزش خودنظم بخشی ( بینی آوری و خوش بتا

 .وجود دارد  (دار معنی)به گروه کنترل تفاوت 
 

 ها مواد و روش
آزمایشی  مطالعه حاضر از نظر ساختار یک پژوهش نیمه

طرح آزمایشی مورد استفاده در پژوهش، . شود می  محسوب
با ( یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل)طرح دوگروهی 

متغیر مستقل در پژوهش، . آزمون بود آزمون و پس پیش
طی هشت )بخشی  نظم مدت خود درمانی کوتاه زوجآموزش  

ای، به جز جلسه اول که نود دقیقه بوده  جلسه شصت دقیقه
خودکارآمدی، ) شناختی سرمایه روانو متغیر وابسته  (است

درمانی  زوجآموزش . بود( بینی امیدواری، تاب آوری و خوش
شصت بر پایه هشت جلسه  بخشی نظم مدت خود کوتاه
ها و دستورالعمل آموزشی ارایه شده  ای و مبتنی بر آموزه دقیقه

 عهجام .اجرا شدHalford (14 )برای این نوع آموزش توسط 
زن )کننده  زوجین مراجعه ۀاین پژوهش متشکل از کلی یآمار

 شناختی هرندی روان مرکز مشاوره به( و شوهر همراه یکدیگر

بود که به دلیل تجربه  1191 فصل پاییزدر  اصفهانشهر در 
 در  جهت دریافت کمکمشکالتی در روابط زناشویی خود 

به دلیل این که تعداد . مراجعه کردند یزناشوی حوزه روابط
های مربوط به دوره  کننده در روزه های ناسازگار مراجعه زوج

و زوج برای مثال در یک روز د)زمانی پژوهش متفاوت بود 
کردند و در روز دیگر زوج ناسازگاری مراجعه  مراجعه می

، حجم جامعه آماری در پژوهش حاضر با در نظر  (نمود نمی
از   .زوج بود 15زوج،  15گرفتن میانگین ماهیانه مراجعات 

های مطرح در متون  ، بر اساس توصیه جامعه آماری مورد اشاره
های  ی پژوهشعلمی و دانشگاهی در مورد حجم نمونه برا

به عنوان ( همسر 41شوهر و  41)زوج  41، (14)آزمایشی 
از . انتخاب شدند( الوصول سهل)نمونه به صورت در دسترس 

کننده در این پژوهش برای  های شرکت جایی که زوج آن
مشکالت زناشویی مراجعه نمودند و عموما هم امکان 

مره دسترسی و رضایت از مشارکت در برنامه تا پایان از ز
های نیمه آزمایشی  گذار بر اجرای پژوهش عوامل اصلی تأثیر

ها برای شرکت  نظیر پژوهش حاضر است، گزینش اولیه زوج
. انجام شد( سهل الوصول)در پژوهش به صورت در دسترس 

گمارش  زوج از طریق 41پس از انتخاب در دسترس، 
 گمارده( نفر 11هر گروه )دوگروه کنترل وآزمایش به  ،تصادفی

زن و شوهر ) رضایت زوجین  پژوهشورود به  یمعیارها .شدند
وجود  ،آموزش یانتها برای مشارکت در جلسات تا (هر دو نفر

دهی در روابط زناشویی با یکدیگر،  مشکالت خودگزارش
 یذهن یماندگ عدم وجود عقب داشتن سواد خواندن ونوشتن،

ید اختالالت شد وپریشی  روانم یعدم وجود عال در زوجین،
هر زوج . در نظر گرفته شدند به مواد یعدم وابستگو  یروان

گردید که  که در زمان مراجعه طی مصاحبه اولیه مشخص می
حداقل فاقد یکی از معیارهای ورود هستند، از پژوهش گنار 

ها نیز این چنین بود که  نحوه غربال زوج. شدند گذاشته می
ی برای تعیین پس از مراجعه و پذیرش اولیه، مصاحبه مقدمات

این مصاحبه اولیه بر علت . گرفت علت دقیق مراجعه انجام می
هایی که علت مراجعه  بر این اساس زوج. مراجعه متمرکز بود

ها مشکالت مربوط به روابط زناشویی بود، برای شرکت در  آن
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 و همکاران محسن گل پرور

  شناختی برای سنجش سرمایه روان  .شدند پژوهش انتخاب می
 . زار زیر استفاده شدبه عنوان متغیر وابسته از اب

برای سنجش  :شناختی ی روان سرمایه نامه پرسش

نامه بیست و شش سؤالی که  شناختی از پرسش سرمایه روان
با چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، ( 15) (Mac Gee)توسط 

گویی شش  بینی و مقیاس پاسخ آوری و خوش امیدواری، تاب
ساخت و ارایه ( 6=موافقم تا کامالً  1=کامالً مخالفم)ای  درجه

در ایران ( 16)پرور  نامه توسط گل این پرسش. شده استفاده شد
روایی و ( 15) (Mac Gee). ترجمه و آماده اجرا شده است

های بیست و پنج و  نامه را همراه با فرم پایایی این پرسش
شناختی به طور گسترده و وسیعی  دوازده سؤالی سرمایه روان

شواهد متقنی از روایی و پایایی آن ارایه نموده بررسی نموده و 
روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه در پژوهش . است

(Mac Gee)   بررسی و تأیید گردیده است  1111در سال
تحلیل عاملی اکتشافی با ( 16)پروردر پژوهش گل(. 15)

چرخش واریماکس بر روی بیست و شش سؤال این 
 Mac)ملی معرفی شده توسط نامه همان ساختار عا پرسش

Gee) (15 ) را در نسخه فارسی ترجمه شده به دست داده
های  در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس. است

کارآمدی  این پرسشنامه محاسبه گردید که به ترتیب برای خود
آوری  ، برای تاب81/1، برای امیدواری برابر با 85/1برابر با 
 . به دست آمد 1/1بینی برابر با  برای خوشو  15/1برابر با 

آموزش زوج درمانی خود نظم بخشی کوتاه  :روش اجرا

به جز )ای  دقیقه 61مدت به صورت فردی طی هشت جلسه 
ای یک جلسه  و به صورت هفته( دقیقه بود 91جلسه اول که 

 نامه پرسش پرکردن  : اول جلسه(. 14)به شرح زیر اجرا شد 

با  قوت نقاط از فهرستی ، تهیه مشترک و فردی مصاحبه و
رابطه و تهیۀ فهرست عواملی  ساز مشکل های و زمینه اهمیت

ساز رابطه در زوجین  های مشکل که بر رشد و حفظ زمینه

 بررسی : دوم جلسه. گذار داشتند نقش مهم و تأثیر

و  بیرونی فشارهای زوجین، بررسی سازگارانه فرایندهای
در این جلسه  .زوجین رابطه بر ها آن و تأثیر فردی مشکالت

فرایندهای سازگارانۀ ( پژوهشگر)زوجین با کمک درمانگر 

چنین نقاط ضعفی که باعث  رابطه بین خویشتن را و هم

 : سوم جلسه. آشفتگی ارتباط شده بود را مشخص نمودند
 و شناسایی زوجین بین مثبت رابطه یک عناصر مجدد تعریف

تعریف .  اسنادها تغییر منظور به زوجین رابطۀ زای بحران نقاط
هایشان  ها و نگرانی مجدد به منظور آشنایی زوجین با دلتنگی

آموزش عناصر کلی ارتباط . در این جلسه انجام گرفته است
های دریافت و آموزش  های بیانی ومهارت شامل مهارت

های دریافت یعنی گوش دادن و توجه غیر کالمی  مهارت
پیرامون خود نیز در این جلسه انجام شده خوب و شایسته به 

و  بازخورد ، یکدیگر از زوجین انتظارات : چهارم جلسه. است

در این جلسه .  زوجین رابطه و ضعف قوت نقاط بندی جمع
دیگر در باره مسایل متفاوتی که  زوجین انتظارات خود از یک

ها وجود دارد و موجب آشفتگی رابطه  در زندگی مشترک آن
شده را مورد توجه قرار داده و نقاط قوت و ضعف روابط آنان 

 : پنجم جلسه. اند بین خود را شناسایی وبررسی نموده
 الگوی باره در  (پژوهشگر)درمانگر  راهنمایی با زوجین مذاکره

 با ارتباط اهداف تعیین : ششم جلسه. رابطه کاربردی

زمانی که هر یک از زوجین   .رابطه کاربردی از الگوی استفاده
بر الگوی کاربردی در روابط خود توافق نمودند، اهداف رابطۀ 

 بخشی خود نظم ارزیابی : هفتم جلسه. بین آنان تعیین گردید

 بخشی خود نظم ومنظم دقیق اجرای برای انگیزه وایجاد
درمانی  که بتوانیم شرایط جلسات زوج برای این. زوجین توسط
فرایند آموزش پیشرفت نموده را مشخص که چگونه  و این

هایی که پشت سر  نماییم الزم است از مراحل و آموزش

 : هشتم جلسه. گذاشته شده ارزیابی صورت گیرد
 به وجود های دگرگونی مورد در زوجین توسط دهی گزارش

در آخرین . آزمون پس و اجرای خودشان بین رابطه در آمده
ی که پس از هفت جلسه جلسه زوجین در مورد تغییرات مثبت

به وجود آمده را گزارش دادند و پس از  شان آموزش در روابط
آموزشی  -پروتکل درمانی. گزارش زوجین پس آزمون اجرا شد

اخذ و اقتباس Halford (14 )مورد استفاده در این پژوهش از 
 .شده است
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 شناختی زوج درمانی خودنظم بخشی كوتاه مدت و سرمایه روان

 ها  یافته
، در خودکارآمدی بین  شود مشاهده می 4که در جدول  چنان

و =F 11/19)داری  گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی
11/1p< )مجذور سهمی اتا برای خودکارآمدی . وجود دارد

به این معنی . است 99/1و توان آزمون برابر با  46/1برابر با 
درصد تفاوت  46درصد توان،  99که تحلیل کوواریانس با 

مدت  درمانی کوتاه ها در خودکارآمدی را به آموزش زوج گروه
بین گروه  در امیدواری. بخشی اختصاص داده است نظم  خود

و ( بخشی  نظم مدت خود درمانی کوتاه  گروه زوج)آزمایش 
وجود ( >11/1pو =F 51/11)داری  گروه کنترل تفاوت معنی

و توان  41/1برای امیدواری مجذور سهمی اتا برابر با . دارد
که تحلیل به این معنی . است 99/1آزمون نیز برابر با 

ها در  درصد تفاوت گروه 41درصد توان،  99کوواریانس با 
  نظم مدت خود درمانی کوتاه  امیدواری را مربوط به آموزش زوج

بین گروه آزمایش  آوری در تاب. بخشی تشخیص داده است
و گروه کنترل ( بخشی  نظم مدت خود درمانی کوتاه  گروه زوج)

برای . وجود دارد( >11/1pو =F 11/19)داری  تفاوت معنی
و توان آزمون نیز  16/1آوری مجذور سهمی اتا برابر با  تاب

 99به این معنی که تحلیل کوواریانس با . است 99/1برابر با 

به را  آوری ها در تاب درصد تفاوت گروه 16درصد توان، 

بخشی اختصاص داده  نظم  مدت خود درمانی کوتاه  آموزش زوج
درمانی کوتاه  گروه زوج)بین گروه آزمایش  بینی در خوش. است

داری  و گروه کنترل تفاوت معنی( بخشی  نظم مدت خود 
(69/18 F= 11/1وp< )بینی مجذور  برای خوش. وجود دارد

به . است 99/1و توان آزمون برابر با  46/1سهمی اتا برابر با 
درصد  46درصد توان،  99این معنی که تحلیل کوواریانس با 

بینی را به آموزش زوج درمانی  ها در خوش روهتفاوت گ
 . بخشی مربوط نموده است نظم  مدت خود کوتاه
های سرمایه  ، در مؤلفه شود مشاهده می 1که در جدول  چنان
فرض نرمال بودن توزیع متغیرها در  شناختی پیش روان
آزمون برای هر دو گروه آزمایش و کنترل  آزمون و پس پیش

نتایج بررسی  1در جدول (. <15/1p)رعایت شده است 

های خطا و برابری ماتریس  برابری واریانس  فرض پیش
 .کوواریانس ارایه شده است -واریانس 

های سرمایه  ، در مؤلفه شود مشاهده می 1که در جدول  چنان
های خطا و برابری  فرض برابری واریانس شناختی پیش روان

(. <15/1p) کوواریانس رعایت شده است -ماتریس واریانس
شناختی در  های سرمایه روان میانگین و انحراف معیار مؤلفه

به دو صورت تعدیل )آزمون  های دوگانه پژوهش در پس گروه
و نتایج تحلیل کوواریانس   1در جدول ( شده و تعدیل نشده

شناختی در  های سرمایه روان متغیری انجام شده بر مؤلفه چند
 .ارایه شده است 4جدول 

های بررسی  ی حاصل از اجرای پژوهش با آزمونها داده
و تحلیل ( اسمیرنف و آزمون لوین -کولموگروف)ها  فرض پیش

شناختی به  آزمون سرمایه روان پیش)متغیری  کوواریانس چند
آزمون سرمایه  ، پس(کووریت)عنوان متغیر کمکی یا همراه 

شناختی به عنوان متغیر وابسته و عضویت گروهی به  روان
های صورت  ی تحلیل کلیه. تحلیل گشت( متغیر مستقل عنوان

 .انجام شده است 18نسخه   SPSSگرفته با نرم افزار آماری 

سال و دامنه  51تا  11گان در پژوهش  کنند دامنه سنی شرکت
 51تا  18سال، و دامنه سنی مردان از  45تا  11سنی زنان 

دن نرمال بو  فرض نتایج بررسی پیش 1در جدول . سال بود
 . آزمون ارایه شده است توزیع متغیرها برای پیش
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 آزمون آزمون و پس در پیش( ها بودن توزیع متغیر نرمال)اسمیرنف  -نتایج آزمون كولموگروف .3جدول

 آزمون ردیف
های سرمایه  لفهؤم

 شناختی روان
 گروه كنترل گروه آزمایش

Z p Z p 

1 

و 
زم
ش آ

پب
 

 80/4 93/4 39/4 01/4 خودوارآمد 

 38/4 80/4 0/4 90/4 امیدوار  0

 98/4 89/4 03/4 30/4 آور  تاب 9

 89/4 98/4 0/4 03/4 بیای خوش 0
11 

و 
زم
  آ

پ
 

 98/4 31/4 39/4 80/4 خودوارآمد 

 18/4 11/1 0/4 9/4 امیدوار  10
 13/4 40/1 03/4 31/4 آور  تاب 19
 81/4 8/4 0/4 31/4 بیای خوش 10

 
 كوواریانس  -ها و ماتریس واریانس  فرض برابری واریانس و باكس در مورد رعایت پیش نتایج آزمون لوین  .2جدول 

 ردیف
های سرمایه  لفهؤم

 شناختی روان

 آزمون باكس آزمون لوین

F df1 df2 p BOX,S 
M 

F df1 df2 p 

 03/4 90 1 40/4 خودوارآمد  1

10/19 09/1 14 33/9349 19/4 
 10/4 90 1 08/1 امیدوار  0
 3/4 90 1 40/4 آور  تاب 9

 30/4 90 1 03/0 بیای خوش 0
 

 آزمون پژوهش در پس  گانه های دو شناختی در گروه های سرمایه روان میانگین و انحراف معیار مؤلفه. 1جدول

 شناختی های سرمایه روان مؤلفه ردیف
 شده آزمون تعدیل پس آزمون تعدیل نشده پس

 گروه كنترل گروه سآزمایش گروه كنترل گروه آزمایش
M SD M SD M SD M SD 

 9/4 00/9 38/4 30/0 98/4 00/9 30/4 39/0 خودوارآمد  1
 93/4 08/9 39/4 99/0 0/4 00/9 38/4 91/0 امیدوار  0
 90/4 08/9 98/4 30/0 90/4 08/9 90/4 30/0 آور  تاب 9
 90/4 30/9 90/4 99/0 98/4 38/9 90/4 98/0 بیای خوش 0

 
 آزمون آزمون با كنترل پیش شناختی در پس های سرمایه روان نتایج تحلیل كوواریانس چند متغیری بر مولفه .1جدول 

 ردیف
های سرمایه  مؤلفه

 شناختی روان
مجموع 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 معناداری Fضریب
مجذور 
 سهمی اتا

توان 
 آزمون

 33/4 09/4 441/4 09/03 3/14 1 3/14 خودوارآمد  1
 33/4 01/4 441/4 39/09 89/11 1 89/11 امیدوار  0
 33/4 99/4 441/4 99/13 00/3 1 00/3 آور  تاب 9
 33/4 09/4 441/4 93/00 30/3 1 30/3 بیای خوش 0
 >41/4p، 43/0، 03/4 المبدا  ویلک  3
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 گیری  بحث و نتیجه
مدت  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر زوج درمانی کوتاه

های  شناختی زوج های سرمایه روان بخشی بر مؤلفه نظم خود
های حاصل از پژوهش نشان داد که  یافته.  ناسازگار اجرا شد

نسبت ( بخشی نظم مدت خود زوج درمانی کوتاه)گروه آزمایش 
لسه آموزش در خودکارآمدی، به گروه کنترل پس از هشت ج

تری قرار  بینی در وضعیت مطلوب آوری و خوش امیدواری، تاب
های گذشته، پژوهشی که طی آن  در بررسی پژوهش. دارند

مدت بر سرمایه  بخشی کوتاه   درمانی خودنظم آموزش زوج
های ناسازگار بررسی شده باشد در دسترس  شناختی زوج روان

درمانی  های عرصه زوج در پژوهشحال  با این. قرار نگرفت
هایی نظیر امید، رضایت،  مدت، به سازه بخشی کوتاه  خودنظم 

های سرمایه  خوریم که با مؤلفه تعهد و توانایی و مهارت بر می
( بینی آوری و خوش خودکارآمدی، امیدواری، تاب)شناختی  روان

توان گفت که  با توجه به این نکته می. همپوشی دارند
های دیگر  ی پژوهش حاضر به طور ضمنی با یافتهها یافته

مجموعه . دهد همسویی نشان می( 14-11)پژوهشگران 
های مورد اشاره به طور ضمنی حاکی از آن هستند  پژوهش

تواند عامل مؤثری بر  بخشی در روابط می  که خودنظم
. ها باشند شناختی در روابط میان زوج های سرمایه روان مؤلفه
تواند منجر  بخشی می نظم  که از آن طریق خودکارهایی  سازو

شناختی میان زوجین شود از  های سرمایه روان به بهبود مؤلفه
ای در درک اهمیت این نوع آموزش برخوردار  العاده اهمیت فوق

 .است
دهد که آموزش  ها نشان می شواهد و قراین برآمده از بررسی

هایی مبتنی  روشبخشی به طور جدی با تمرکز بر  خود نظم 
های واقعی ناشی از مشکالت ارتباطی و تالش برای  بر داده

عاطفی که با مشکالت   و  تغییر الگوهای رفتاری، شناختی

آموزش  در واقع تأکید . گردد ارتباطی در پیوند است، تدوین می

، نظیر  های سطح باال بر افزایش شایستگی بخشی خود نظم
خود، تالش برای تغییر  گذاری معطوف به ارزیابی، هدف خود

وقتی که . باشد خود و ارزشیابی از تغییرات به وجود آمده می
هایی را برای  ها کسب شوند، زوجین مهارت این شایستگی

، 11)گیرند  تغییر فرایندهای ناسازگارانه در رابطه به کار می
آوری و  و از این طریق خودکارآمدی، امیدواری، تاب( 16-15

های اصلی سرمایه  ه عنوان مولفهها ب بینی آن خوش
از طرف دیگر شواهد به نسبت . شود شناختی تقویت می روان

های ناراضی  دهد زوج قابل توجهی نیز وجو دارد که نشان می
های ارتباطی و خود  طور جدی فاقد مهارت و آشفته به

به معنای دیگر . بخشی در روابط با یکدیگر هستند نظم
های منفی در  تمرکز بر حاالت و هیجانها با  بسیاری از زوج

روابط خود، آینده و تداوم روابط خود را در پرده ابهام جدی 
هایی آن  بست یکی از دالیل چنین بن(. 19-11)دهند  قرار می

، فقدان (1-6)دهد  گونه که شواهد پژوهشی نشان می
از این منظر نیز کامال طبیعی . تنظیمی است های خود مهارت

تنظیمی باعث تقویت  های خود زش مهارتاست که آمو
چرا که وقتی زوجین . شناختی شود های سرمایه روان مؤلفه

بینند تا به جای تمرکز بر روابط و هیجانات منفی  آموزش می
خود با یکدیگر، بر توانایی خود در تنظیم روابط مثبت و سازنده 
تمرکز کنند، بدون تردید زمینه را برای تقویت خودکارآمدی، 

در واقع . بینی فراهم خواهند کرد آوری و خوش امیدواری، تاب
گاه زوجین تالش کنند تا روابط خود را با  به بیانی دیگر هر

نظم داده شده ارتقا و بهبود  های ارتباطی خود ارتقا مهارت
بخشند، نتیجه نهایی چیزی جز افزایش خودکارآمدی، 

ها از  نسانا. بینی نخواهد بود آوری و خوش امیدواری، تاب
ازدواج به دنبال اهداف و رفع نیازهای روانی و اجتماعی 

. یکی از این نیازها، نیاز به پیوند و تعلق است. متعددی هستند
اگر عاملی تهدید کننده برای تشفی و ارضای چنین نیاز یا 

جود نداشته باشد، عامل رفع نیازها خود احساسات  نیازهایی و
بینی را  آوری و خوش ی، تابدرونی خودکارآمدی، امیدوار

اندازی نموده و از این طریق بستر را برای تقویت سرمایه  راه
از چنین منظری، با . شناختی در افراد فراهم خواهد ساخت روان

که باعث  های خود نظم بخشی پیش از آن احتمال زیاد مهارت
سازگاری و رضایت زناشویی شوند، ابتدا باعث تقویت 

سپس باعث   و  بینی آوری و خوش واری، تابخودکارآمدی، امید
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تقویت رضایت از زندگی و در پایان موجب رضایت و سازگاری 
 . شود زناشویی می

های خود  کنندگی مهارت ساز و کار دوم درگیر در توان تقویت
آوری و  نظم بخشی برای خودکارآمدی، امیدواری، تاب

کنترل خشم و ها در توانایی  ، به نقش این مهارت بینی خوش
رفتارهای هیجانی منفی همراه با کنترل و مدیریت فشار روانی 

-11)گران دیگر  پژوهش. شود در روابط زناشویی مربوط می
های دارای مشکل در  که زوج های خود به این در پژوهش( 19

دیگر اغلب بر هیجانات منفی تمرکز نموده و  روابط خود با یک
شوند  ا شکست مواجه میدر خود نظم بخشی فشارها نیز ب

از طرف دیگر برخی مطالعات حاکی از آن . اند اشاره داشته
است که از مشکالت رایجی که اغلب زوجین ناسازگار از آن 

برند، عدم برقراری ارتباط درست و ضعیف و ناتوانی در  نام می
ها در بیان  وقتی زوج. باشد حل تعارض بین یکدیگر می

ار مشکل هستند و اغلب دچار احساسات خود در ارتباط دچ
شوند، به سادگی موجب خشم در یکدیگر شده و  تعارض می

گران و حتی خود  پژوهش. کنند آلود می روابط خود را خصومت
زوجین به این جمله اعتقاد دارند که وجود نقص در برقراری 

زوجین   (. 19-11)ارتباط به آشفتگی رابطه منجر خواهد شد 
و نقص در ارتباط، به یکدیگر گوش دارای ارتباط آشفته 

روند  دهند و از بحث اصلی در زمینه مشکالتشان طفره می نمی
دهند  وکمتر به گفتگو تن می( شکلی از پرخاشگری انفعالی)
آموزش خود نظم بخشی روابط و تعامالت در متن خود (. 14)

گیرد که به طور جدی با این  ها و فنونی را در بر می مهارت
ها را  های ارتباطی به مبارزه پرداخته و آن مکشتعارض و کش

درست است که در هنگام خشم یا ناامیدی به . کند تضعیف می
گونه  در این. وجود آوردن ارتباط صمیمانه کار دشواری است

مواقع، ذهن زوجین درگیر تعارض و ناسازگاری، لبریز از 
ها هر قدرهم  احساست منفی است، لذا هر یک از آن

آید و رابطه  داشته باشند، باز بحث و جدل پیش مینیت  حسن
یکی از عوامل بسیار مهم . شود سالمی بین زوجین برقرار نمی

 مجدد در زوج درمانی کوتاه مدت خود نظم بخشی تعریف
 نقاط و شناسایی زوجین بین مثبت رابطه یک عناصر

. اسنادهای منفی است تغییر منظور به زوجین رابطۀ زای بحران
و  بازخورد ، یکدیگر از زوجین حال به انتظارات در عین

. شود زوجین نیز توجه می رابطه وضعف قوت نقاط بندی جمع
شود که  مثبت باعث می رابطه تعریف مجدد عناصر یک

هایشان آگاهی پیدا کنند و عناصر  ها ونگرانی زوجین از دلتنگی
های دریافت با  های بیانی و مهارت کلی ارتباط شامل مهارت

چنین زوجین انتظارات خود از یکدیگر  هم. شود ها کار می نآ
ها وجود دارد  در باره مسایل متفاوتی که در زندگی مشترک آن

و احتماال موجب آشفتگی رابطه آنان شده را مورد توجه قرار 
داده و نقاط قوت و ضعف روابط خود را شناسایی و بررسی 

رابطه مانند  چنین در خودنظم بخشی نقاط قوت هم. کنند می
گاهی که در  های گاه و بی طول مدت زندگی مشترک، حمایت

و عشق    طول زندگی مشترک اتفاق افتاده و تبادل محبت
  ، روابط ناسالم و رابطۀ جنسی غیر بین زوجین  همراه با مشاجره

بخش نیز محور توجه و تالش برای تغییر قرار  رضایت
تمرین چنین توانی در زوجین زمانی که بر اثر (. 14)گیرند  می

آفرین را بین خود تعدیل کنند،  آید تا روابط چالش پدید می
آمیز سطح  بدون تردید با اصالح شکل و نوع روابط خصومت

بینی باال خواهد  آوری و خوش خودکارآمدی، امیدواری، تاب
 . رفت

شود که آموزش  های این پژوهش توصیه می بر مبنای یافته
درمانی مراکز مشاوره  - های آموزشی برنامه خودنظم بخشی در

هایی که به دلیل مشکالت ارتباطی  و درمان خانواده برای زوج
کنند، گنجانده  و نارضایتی زناشویی به این مراکز مراجعه می

 -های درمانی ، به استفاده از روش پیشنهاد کاربردی دوم. شود
دتنظیمی شناختی نظیر زوج درمانی مبتنی بر خو آموزشی روان

برای تغییر و اصالح روابط ناکارآمد و مسأله آفرین در 
هایی است که تنش زیادی را در روابط خود به یک دیگر  زوج

کنند، ولی به دالیل مختلفی به مراکز مشاوره و  تحمیل می
ها را  این نوع آموزش. کنند راهنمایی خانواده مراجعه نمی

های آموزشی  امههای آموزشی، برن دی توان از طریق سی می
نظیر آموزش در برنامه های )محور  وب بنیاد و یا رسانه

چنین . ها به مرحله اجرا در آورد برای این زوج( تلویزیونی
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هایی دارای این مزیت برجسته هستند که پس از ارایه  برنامه
هایی که به صورت خودآموز قادر  هایی، زوج چنین آموزش

بگیرند با احتمال زیاد ترغیب نیستند تا این مهارت ها را فرا 
شوند تا با مراجعه به مراکز درمانی و آموزشی فرایند حل  می

 .مشکالت ارتباطی خود را آغاز نمایند
ها و پیشنهادات مطرح شده الزم است که  در کنار کلیه بحث

. های پژوهش حاضر توجه الزم و کافی بشود به محدودیت
در این   نمونههای  محدودیت اول پژوهش حاضر به زوج

هایی محسوب  ها از زمره زوج این زوج. گردد پژوهش باز می

شدند، که در زمان شرکت در پژوهش به دلیل مشکالت  می
در این خصوص . خود به مرکز مشاوره مراجعه نموده بودند

الزم است احتیاط الزم برای تعمیم و تفسیر نتایح صورت 
ین پژوهش به که متغیر مالک ا محدودیت بعدی این. گیرد

شناختی و ابعاد آن محدود بوده است، لذا در  سرمایه روان
تعمیم نتایج به متغیرهای دیگر الزم است احتیاط صورت 

 .گیرد
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 شناختی زوج درمانی خودنظم بخشی كوتاه مدت و سرمایه روان
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Abstract 

Aim and Background: This research was administered with the aim of investigating the effect of self 

regulation brief couple therapy on psychological capital components (self efficacy, hope, resiliency and 

optimism), on the basis of positive psychology, among maladaptive spouses. 

Methods and Materials: Research method was semi-experiment with pretest-posttest design and 

statistical population was the maladaptive spouses who referred to a psychological counseling centre, in 

Esfahan city, in autumn. Among them, 40 spouses (80 persons) were selected using accessible sampling, 

and then randomly assigned to two groups of experiment and control (each group 20 spouses). Self 

regulation brief couple therapy was presented to experimental group spouses in eight sessions. Research 

instruments were psychological capital questionnaires (Mac Gee, 2011) and data were analyzed using 

multivariate analysis of covariance (MANCOVA). 

Findings: Results revealed that training of self regulation brief couple therapy have significant effect on 

self efficacy (p<29.23, F= 0.01), hope (p<23.53, F= 0.01), resiliency (p<19.33, F= 0.01), and optimism 

(p<28.69, F= 0.01) of maladaptive spouses. 

Conclusions: Findings of current research support the effect of self regulation brief couple therapy in 

enhancing of psychological capital components of maladaptive spouses. 

Keywords: Couple Therapy, Self Regulation, Marital Satisfaction, Maladaptive Spouses  
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