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 پژوهش : روشروش بود. متأهلدیدگاه فهمی همسر بر زنان  و دلسوزی خود خودمهارگری،

بود.  ماهه دو پیگیری و آزمون پس ،آزمون پیش طرح ،و گواه آزمایش گروه با آزمایشی شبه

 بود که 9911شجوی دانشگاه آزاد اراک در سال دان متأهلزنان نفر از  6565 تعداد آماری جامعه

 به صورت و انتخاب دسترس در گیری نمونه روش استفاده از با متأهلدانشجویان  از نفر 96

نگری با رویکرد  برنامه آموزش مثبت .شدند کاربندی گواه و آزمایشی گروه دو به تصادفی

 با ها داده .اجرا شد آزمایش وهگرای بر گروهی، صورت به یا قهیدق 56 جلسه هشت در اسالمی

 خود دلسوزی پرسشنامه، (4662و بون ) ستریبائوم ،یتانگنخودمهارگری  پرسشنامه از استفاده

، آزمون پیشدر سه مرحله ( 9116) النگدیدگاه فهمی همسر ( و پرسشنامه 4669نف )

اریانس مختلط و تحلیل با استفاده از آزمون ها داده ارزیابی قرار گرفت. و پیگیری مورد آزمون پس

آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی  : نتایج حاکی ازهایافته شدند. مکرر تحلیل گیری اندازهبا 

 ( وF=  002/5و  p=629/6) خود دلسوزی( و F= 561/94و  p=690/6بر خود مهارگری )

در مرحله پیگیری بود.  تأثیرپایداری این  ( وF=60/92و  p=690/6همسر )دیدگاه فهمی 

خود اسالمی بر خودمهارگری و  آموزش مثبت نگری با رویکرد داد کهنشان  ها یافته: گیرییجهنت

 داشته است. تأثیر متأهلو دیدگاه فهمی همسر در زنان  دلسوزی
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مقدمه

 دارند، در حفظ سالمت جسمی و روانی اعضا خانواده بسیارزنان به واسطه نقش محوری که در خانواده 

 مؤثربدون تردید هر اقدامی برای حفظ و ارتقای سالمت زنان در سالمت تمام مردم جامعه  .تأثیرگذارند

به سزایی در نحوه  تأثیر تواند میدر زنان  داشتن روحیه امید سرزندگی و شادابی نیبنابرا؛ خواهد بود

)عسگری و ترکاشوند،  داشته و به نوبه خود موجبات شادی نسل بعدی را فراهم کند ها نآکارکرد و فعالیت 

فظ سالمت جسمی و روانی زنان است؛ بر ح تأثیرگذارمتغیرهای  ترین مهمیکی از  یخودمهارگر .(9917

ارت توان نوعی مراقبت درونی در جهت انجام وظایف، ترک رفتارهای نابهنجار بدون نظ دمهارگری را میخو

ی تر آن کوچکپاداش  جای به تأخیربا  تر بزرگانتخاب پاداش (، 9916معتمد لنگرودی  خارجی )محصص و

توانایی پایداری در برابر  و (9917 نقش، ، هاشمی ویعبداللههای شدید ) توانایی غلبه بر واکنشو 

زاده طباطبایی،  رسولو  بزرگی، پسندیده ، جاندانست )رفیعی هنر (4696ها )ماگن و گراس، وسوسه

بر مسئله مهار خویشتن در عرصه مختلف فردی و  یا ژهیو تأکیددین اسالم نیز  یها آموزه(. در 9919

عفت نمود یافته و  اءیح ،صبر ،عقل تقوا، مانند این موضوع در قالب مفاهیم اساسی، که اجتماعی شده است

  (.9901 ،یعی هنر و جان بزرگیاست )رف

 حفظ برای آینده، انداز پس ،و کار لیدر تحصپیشرفت  چون یآثار شخصی،خودمهارگری در زندگی 

 اجتماعی نیز هصدر عرو  (4696، لگویست و بایمستر ،)مید آورد یموضیعت مناسب بدن را به وجود 

 و دهد یمجنسی را  پرخطرو رفتارهای  جرائم ارتکاب خودمهارگری به افراد توانایی خودداری از تقلب،

خشم و  و تعارض کمتری را به نمایش گذاشته و مدیریت بهتر تر سازندهسازد تا ارتباط  می قادر افراد را

که توانسته در  و مهممثبت  یها سازهیکی از (. 9919، همکارانرفیعی هنر و پرخاشگری را تجربه کنند )

و رنج  است که به عنوان کیفیت مواجه شدن با 9خود دلسوزی روابط بین فردی اثرگذاری داشته باشد

. به عبارت (4696، گیلبرتشده است )کمک کردن در جهت رفع مشکل خود تعریف  و احساس بیآس

خود مهربانی در مقابل خود  مؤلفهیک شکل سالم خود پذیری است که دارای سه  دلسوزی خود دیگر،

ه بر یکدیگر است ک افراطی یهمانندساز در برابرقضاوتی، حس اشتراک انسانی در برابر انزوا و ذهن آگاهی 

به خود مهربانی در مقابل خود قضاوتی  مؤلفه(. 9910 ،پیرانیو  ، داودی، حیدریعباسیاثر متقابل دارند )

این اشاره دارد که شخصی که خود دلسوزی باالیی دارد قادر است حتی هنگام مواجهه با ناکامی و 

ه باشد و از اتخاذ رویکردی مبنی بر دیدگاهی متعادل و همراه با مهربانی نسبت به خود داشت ها یاریبدب

به این معناست که حس اشتراک انسانی در برابر انزوا  مؤلفه ؛داوری و قضاوت نسبت به خود اجتناب نماید

و رنج را  خورند یمشکست  ها انسانهنگام تجربه شکست و رنج در زندگی، به این امر آگاه هستیم که تمام 

عنوان بخشی از تجربه معمول بشری در زندگی تمام  به (و این شرایط )شکست و رنج کنند یمتجربه 

به معنی آن است که افراد نسبت ی افراطی همانندساز در برابرذهن آگاهی  مؤلفهو  افتد یماتفاق  ها انسان

مناسب و مثبت در نظر بگیرند و تجربه  یا گونهرا به  ها آنباشند و  خودآگاه یها جانیهو  ها احساسبه 

                                                           
1. self- compassion 
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 ،نف و گرمر)قرار بگیرند  ها آنامل تحت سیطره ک طور بهاجتناب کنند و یا  ها نآکنند بدون این که از 

خود ( نشان دادند که افرادی که تحت شرایط 4692) دیدریچ، گرانت، هافمن، هیلر و برکینگ (.4699

 یها مطالعهندیدند کاهش خلق افسرده را داشتند.  آموزشآموزش دیدند نسبت به افراد که  دلسوزی

 یدلسوز دو خو ودهبدر ارتباط  تر نییپاشان دادند که خود دلسوزی باالتر، با اضطراب و افسردگی زیادی ن

اوزیس دارد )کننده قدرتمند برای سالمت روان و یک نقش میانجی را هم بر عهده  ینیب شیپیک عامل 

 (.9916؛ رجبی، گشتیل و امان الهی، 9912 ،؛ رجبی و مقامی4696 ،ریس؛ 4699، دس و آکباگ

نشان داد که آموزش روانشناسی مثبت نگر و خود دلسوزی شناختی باعث ارتقاء خود کارآمدی  ها پژوهش

برای  خود دلسوزیآموزش مثبت نگری بر  نیبنابرا ؛دشو یمفرسودگی  و همچنین کاهشو خودتنظیمی 

 عباسی و داودی، حیدری و پیرانی،)زارش شد گ مؤثربودند،  افرادی که در جلسات آموزشی شرکت کرده

9910). 

 است اثرگذارزنان  یو روانسالمت جسمی  و درکه در زندگی زناشویی مهم  ییها سازهیکی دیگر از 

روانی  یها جنبهیکی از  مطرح شد. دیدگاه فهمی 9116در ابتدا توسط النگ،  کهاست  9دیدگاه فهمی

قرار گرفته باشیم خودمان را یعنی این که بتوانیم بدون آنکه در موقعیت طرف مقابل  یهمدل ؛همدلی است

(. 9916پور،  روان و عباس مهر، روشن خجسته) جای او بگذاریم و از منظر او مسئله را نگاه و درک کنیم

شخص دیگر است؛ به این  جای بهدیدگاه فهمی به عنوان جنبه شناختی همدلی، توانایی گذاشتن خود 

 و تدبر و رود یمبه اصطالح با کفش او راه  و کند یمصورت که فرد موقعیت و شرایط دیگری را درک 

دارد که  تأکیداین واقعیت  (. مفاهیم دیدگاه فهمی بر4692، بوجات الموث،) شود یممانند او  تأملش

خود غلبه کنند و  خودمحورانهدیدگاه فهمی یک فرایند شناختی فعالی است که در آن افراد باید بر دیدگاه 

 منظور از (.4695 ،ساسونسورتیز، اپرلی و کنند )تصور  شود یمران پدیدار دنیا را به صورتی که برای دیگ

مورد دیدگاه او  و درخودش را جای همسرش بگذارد  یا لحظهدیدگاه فهمی همسر این است که فرد برای 

افراد  شود یم(. دیدگاه فهمی همسر باعث 9916مهر و همکاران،  )خجستهدر مورد خودش قضاوت کند 

و این امر باعث  دهد یماعتبار  ها آن یها گفتهو به  نگرش توجه آمیز دارد ها آنهمسرشان به احساس کنند 

و بهبود  ها زوجو این مورد خود باعث کاهش مقاومت در  شود یمبه همسر  یده ارزشافزایش احترام و 

درک شدن آن حس  جای بهکاهش یافته و  ها زوجدر بین  ها سوءتفاهمدر نتیجه  ؛شود یمروابط آنان 

 (.9914جو و رجبی،  مهر، سبحانی  )خجسته شود یمموجب افزایش رضایت زناشویی 

ده ش برده کار بهفهمی همسر  دگاهیو دمتنوعی برای افزایش خودمهارگری، خود دلسوزی  یها روش

مثبت نگر یک جنبش جدید در  یشناس رواناست  4مثبت نگر یشناس روان ها روشجمله این  از ،است

مثبت نگر،  یروانشناس .(4699)رشید و سلیگمن،  معاصر به رهبری سیلگمن است شناسی روانحیطه 

مثبت، صفات فردی مثبت و ساختارهایی است که باعث ایجاد تغییرات مثبت در  های هیجانمطالعه علمی 

دارد و این امکان را  تأکیدانسانی  و فضیلت ها تواناییاین رویکرد بر افزایش  .(466 ،رشید) شود میفرد 

                                                           
1. perspective-taking 
2. positivist psychology 
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(. در مداخالت مثبت نگر، 4660رشید، ) ابندیکه به موقعیت دست  آورد میافراد و جوامع فراهم برای 

کانون اصلی توجه هستند و از آنجا که  شانیها ضعفافراد در کنار  های توانمندیمثبت و  های هیجان

 های توانمندی هیجانات مثبت و ارتقاءنقش دارند،  شناختی روان های اختاللو مشکالت در ایجاد  ها ضعف

. (4699، رشید و سلیگمناست ) مؤثر ها آنزندگی و سالمت روان  شادی، رضایت از افراد در افزایش میزان

بودن، احساس کنترل بر محیط، تغییر نگرش از  نیب خوشمانند  یکار راهنگری روانشناسی اغلب به  مثبت

موضوعاتی از این قبیل اشاره دارد این  افکار و یده باز سازمانمنفی به مثبت، بازبینی وقایع منفی، 

مثبت و به دور از  یها دگاهیدمنفعل بودن در برابر حوادث زندگی،  جای به سازد یمافراد را قادر  کارها راه

. مثبت نگری اسالمی، سبک آموزشی جدیدی است که (4696)رشید،  منفی داشته باشند یها قضاوت

فردی و اجتماعی به تغییر نگرش معنوی انسان  صرفاً یها تیموفقو  ها نیب خوشتمرکز بر  جای به

تا در مواجهه با  کند یم. جنبه معنوی مثبت نگری اسالمی کمک (9919 ،کاویانی و پناهی) پردازد یم

مانند صبر، دعا کردن، توکل، نماز و روزه و  یها نگرشزندگی، انسان بتواند با رفتارها و  یزا تنشحوادث 

، نیروی محدود خود را با توسل به ها انسانعمل کند.  یزیمآ تیموفقاعتقاد قلبی به حمایت الهی، به شکل 

و این احساس، سبب ایجاد آرامش و افزایش  دهد یممنبع نامحدودی مانند قدرت خداوند افزایش 

 (.9915 گر، ، میراضیاکبر خانزاد، نیحس آقاجانی،) گردد یماو  نفس عزت

و این بیشتر  شود میرای خداوند شمرده صفاتی است که ب گر انیبمثبت نگری  یهای اسالم هدر آموز 

حضور دارد با دو نام الرحمن و الرحیم آغاز شده است  یرکارهکه در ابتدای  اهلل بسممشوق است تا منتقم، 

 96 عمران آلبِالْعِبَادِ )او نسبت به بندگانش مهربان است وَاللَّهُ رَءُوفٌ  ؛نگرش مثبت به زندگی است گر نشان

قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ » آورد میو بر آنان رحمت  بخشد یمرا  گناهانشانان محبت دارد، (. به آن467و بقره 

یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ »دارای فضل عظیم است «. اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

نشان داد  ها بر پژوهش یمرور .(9919کاویانی و پناهی،) (72،عمران آل«)ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ

بوده و از  مؤثردر نارضایتی زناشویی  متأهلکه آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان 

 یصادقهمچنین (. 9917عسگری، ترکاشوند، کرد )برای افزایش رضایت زناشویی استفاده  توان یمآن 

به این نتیجه  البالغه نهجدر  ینیب خوش( با بررسی آثار و نتایج مثبت اندیشی و 9914نژاد )نیری و الهیاری 

 کاهش امش،به آر یابیدست و مثبت اندیشی در فرد و جامعه عبارتند از: ینیب خوشرسیدند که آثار و نتایج 

پژوهش را به صورت مجزا  یرهایمتغ ینه،پیش یها پژوهشبا دانستن اینکه اغلب . استترس، اضطراب 

با توجه به  ؛ واین عوامل به صورت منسجم بررسی کرده است یپژوهش و کمتر اند دادهمورد بررسی قرار 

حاضر  پژوهش خانواده دارند، لذا در یو روانسالمت روحی  یو ارتقااینکه زنان نقش مهمی در رشد 

گام کوچکی در جهت  با رویکرد اسالمی مثبت نگری پژوهشگر بر آن شد که با تدوین بسته آموزشی

این  در بررسی علمی بیشتر، تیو اهمپژوهش  اتیو ادب ها یافته. لذا با استناد به برداردمشکالت خانواده 

خود مهارگری و خود دلسوزی و  آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی بر یاثربخشپژوهش با هدف تعیین 

 زیر مورد آزمون قرار گرفت. های یهفرض متأهلدیدگاه فهمی همسر در زنان 
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خود مهارگری و خود دلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در زنان  . آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی بر9

 است. مؤثر آزمون پسدر مرحله  متأهل

خود مهارگری و خود دلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در زنان  . آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی بر4

 .حله پیگیری پایدار استدر مر متأهل

 

روش

بود و  هگواه و پیگیری دو ماه و گروه آزمون پس ،آزمون پیش طرح با پژوهش شبه آزمایشی روش این

در نظر گرفته شد.  9911دانشجوی دانشگاه آزاد اراک در سال  متأهلنفر زنان  6565 تعداد آماری جامعه

در دسترس  گیری نمونه استفاده از روش با که بود متأهلدانشجویان  از نفر 96 پژوهش آماری نمونه

معیار ورود به  شدند؛ کاربندی نفر( 96گواه ) و نفر( 96آزمایشی ) گروه دو به تصادفی به صورت و انتخاب

 ها آنسال از زندگی  96تا  4رشته روانشناسی، افرادی که حداقل  متأهلپژوهش عبارت از دانشجویان 

فرادی که به خاطر اختالف سابقه طالق نداشته باشند، ا رشناسی و ارشد،گذشته باشد، دانشجویان مقطع کا

افرادی که سابقه  رده باشند،زناشویی به شورای حل اختالف، نیروی انتظامی یا دادگاه خانواده مراجعه نک

تحصیالت  معیارهای خروج عبارت ازخاص نداشته باشند و  یپزشک روانهای و مصرف دارو یپزشک روان

 داشتن تجربه درمان گری و غیبت بیش از دو جلسه بود. از مقطع کارشناسی و ارشد، تر نییپا
 ابزارپژوهش

 ماده 99( که  شامل 4662) بونو  ، بائومیسترنیاین مقیاس توسط تانگ :1پرسشنامهخودمهارگری.1

تا بسیار  9ای از اصال= است به منظور سنجش گرایش خودمهارگری ساخته شده و دامنه پاسخ پنج درجه

بر روی دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی اجرا گردیده پرسشنامه بررسی اعتبار و روایی دارد.  6زیاد=

( همچنین، 4662 ،همکارانی و گنبه دست آمده است )تان 01/6العه، که ضریب آلفای کرونباخ هر دو مط

به دست آمد که  04/6( 9914پژوهش سرافراز، قربانی و جواهری )مذکور در پرسشنامه ضریب آلفای 

 به دست آمد. 02/6در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برابر با بیانگر پایایی قابل قبول آن است. 

چات و ون  ریس، پومیر، نف توسط خود دلسوزی یا ماده 94مقیاس  این .2پرسشنامهخوددلسوزی.2

 اشتراک خود، کردن قضاوت خود، به مهربانی) اسیمق خرده 5 شامل و شده تدوین  4699در سال 
 6 کرتیل طیف یک در مقیاس این یها ماده که است افراط( همانندسازی و آگاهی ذهن انزوا، انسانی،

شده است  ( مرتب6و همیشه= 2، تقریباً همیشه =9، نظری ندارم=4 =هرگز تقریباً ،9 =)هرگز یا رتبه

را نشان  خود دلسوزیکه نمره باالتر سطح  تاس 56و  94حداقل و حداکثر نمره این ابزار به ترتیب 

افراطی به صورت  یهمانندسازقضاوت کردن خود، انزوا و  یها اسیمقخرده  یها ماده. ضمناً دهد یم

و برای خرده  14/6( ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 4669نف ). شوند یم یگذار نمرهمعکوس 

باز آزمایی آن را به فاصله سه هفته برای کل مقیاس  و ضرایب 09/6تا  76/6از  گانه شش یها اسیمق

                                                           
1. Self-control questionnaire 
2. Self-Compassion Questionnaire 
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علی و  سعیدی، بهرامی احسان(، p<669/6) 00/6تا  06/6فوق  گانه شش یها اسیمقو برای خرده  19/6

، ضریب 14/6تا  77/6از  گانه شش یها عاملو برای  19/6( ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 9916) پور

مدل شش عاملی )تحلیل  دیتائ( و 669/6>p) r=  -26/6ه سالمت عمومی آن با پرسشنام زمان همروایی 

 دادند درگزارش  دار یمعنبلند و کوتاه همبستگی  یها فرم( بین 4699) و همکاران ( ریسیدییتأعاملی 

و برای شش عامل حس  19/6کرونباخ این پژوهش ضریب پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای 

و  09/6، مهربانی به خود 00/6انزوا ، 75/6، ذهن آگاهی 55/6، قضاوت خود 76/6نسانی تجارت اشتراک ا

خود  یا ماده 45و ضرایب روایی سازه همگرای آن با استفاده از مقیاس  75/6افراطی  یهمانندساز

اشتراک  یها یژگیو، 75/6ربانی به خود هم یها اسیمقو برای خرده  r=00/6( 4669الف دلسوزی )نف، 

( p<669/6) 07/6و قضاوت خود  09/6 یافراط، همانندسازی 72/6 یآگاه، ذهن 76/6، انزوا 06/6سانی ان

 به دست آمد.

 یا ماده 46 ابزار ( یک9116 النگ،همسر ) فهمی دیدگاه مقیاس.1همسر فهمی-سشنامهدیدگاهپر.3

 کامالً از یا رتبه 6 لیکرت طیف یک در را همسرشان فهمی میزان دیدگاه از افراد فهمی دیدگاه که است
 بیشتر فهمی- دیدگاه نشان دهنده مقیاس این در باالتر نمره .سنجد یم 2=موافقم کامالً تا 6=مخالفم

 پایایی بی( ضر9116) النگ ؛است راهبرد و شناخت مقیاس دو خرده دارای مقیاس این .است همسر
 مهر و خجسته ؛19/6(9914) همکاران و مهر خجسته ؛12/6 دیدگاه فهمی گزارش مقیاس کرونباخ آلفای

روایی این مقیاس با پرسشنامه همدلی  بی( ضر9116النگ )گزارش کردند  12/6( 9916همکاران ) و

( ضریب روایی همگرا این مقیاس را با 9916؛ و خجسته مهر و همکاران )معنادار( مثبت و 9151هوگان )

 ردند.( گزارش کp<69/6) 22/6 باتسون مقیاس همدلی 

اسالمی4 رویکرد آموزشمثبتنگریبا ورت یک فعالیت گروهی انجام برنامه مداخله که به ص ..

 نیا استخراج گردیده، (9917سده، ترجمه براتی  :ال مگیار) گرا مثبتاز کتاب فنون روانشناسی  شود یم

شرح زیر اجرا  به اضر،بر روی گروه آزمایش پژوهش ح بار کی یا هفته ای، دقیقه 56جلسه  هشتبرنامه در 

 شد.

در  جو درمان یده جهت، آزمون پیشآشنایی اعضا با یکدیگر، برقراری ارتباط اولیه، گرفتن  جلسه اول.  

یک  افراد خواسته شد که در از مراجع از خود به صورت مثبت. فیتعر و دیام مثبت، شناسی روانچارچوب 

 آن صحبت شود. دربارهداستان بگویند تا در جلسه بعد  دان بودهموقعی که در بهترین حالت  ی دربارهصفحه 

و  عالئمارائه خالصه از جلسه قبل و مرور آن، بیان مفاهیم اصلی در مثبت اندیشی، شناسایی  جلسه دوم.  

که در داستان بوده  ییها یتوانمند نیهمچن بیشتر. های توانمندیبا  ییو آشنامثبت اندیشی  یها نشانه

حس اشتیاق در زندگی از  به افراد تا مواقعی را به یاد آوردند که برای تجربه مکو کشناسایی کنند 

 ها یتوانمندعملی در مورد  یها ارزش از اعضاء خواسته شد تا پرسشنامههاشون استفاده کردند  توانمندی

 منشی را به صورت یک تکلیف خانگی تکمیل کنند.

                                                           
1. Spouse Perspective-Understanding Questionnaire 
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و  اتیو روااهیم شکر گذاری و قدردانی از منظر آیات ارائه خالصه از جلسه قبل، بیان مف جلسه سوم.  

تهیه  یشکر گذاربرای درک نقش خاطرات خوب و بد، از افراد خواسته شد که دفترچه  جو درمانبه  کمک

بد همچنین سه خاطره  و سندیبنوروز حداقل سه اتفاق خوب را که در آن روز برایشان رو داده ر کنند و ه

 بنویسند. را
 و عالئمماندگاری  در خوب و چه بد، چه که خاطرات، کمک به افراد برای شناختن نقشی .مجلسه چهار  

هیجانات منفی به مثبت، داشتن زندگی با معنا از  لیو تبدبخشش  درباره حیتوض .کند یمافسردگی بازی 

د بنویسند اعضا خواسته شد نامه بخشش خطاب به کسی که از او کینه به دل دارن از روایات. منظر آیات و

آن اشاره  و بهنامه باید عمل خطایی که رخ داده و احساساتی را که بر اثر آن ایجاد شده مشخص  و در

 نفرستند. خطاکارکم شد اما نامه را برای فرد  ها آنکنند تا از هیجانات منفی 

و از منظر آیات  ینیبدبو  ینیب خوشارائه خالصه از جلسه قبل، این جلسه بر موضوع امید و  .جلسه پنجم  

. از اعضا خواسته شده تمرکز کنند ها آنوجود دارند و بر  واقعاًمثبتی که  یها جنبهبر  و تمرکزبود.  اتیروا

زندگی خود بنویسند که در آن چیز مهمی را از دست دادند آنگاه به درهای که پس  را درکه سه موقعیت 

 را هم بنویسند. ها آن کنند وجه باز شده تو ها آنبه روی  ها و شکست ها دادناز دست 

 یها سبکارائه خالصه از جلسه قبل، عشق و دلبستگی، ارتباط مثبت با دیگران، بررسی  جلسه ششم.  

فعال سازنده – یده پاسخسبک  سازنده(، از افراد خواسته شد برای اینکه-فعال یده پاسخ) یده پاسخ

از سبک  نوشتن تعامالت بین فردی که طی روز دارندو  و ثبتبا کار هوشیارانه  توانند یمداشته باشند 

آنچه را که  دیتوان یمفعال سازنده ندارید –اغلب مواقع سبک  و اگرشوند  خودآگاه یده پاسخمعمولی 

 و در آینده از آن استفاده کنید. بنویسید بگویید و و سازندهبه صورت یک پاسخ فعال  دیا توانسته یم

در مورد خود مهارگری  نیو همچن ز جلسه قبل، هنر لذت بردن و لذت چشی،ارائه خالصه ا .جلسه هفتم  

ذت چشی فنون ل خودلسوزی و دیدگاه فهمی همسر صحبت شد و از افراد خواسته شد که با استفاده از و

 شیو افزااز پنج ساعت جادویی برای تقویت  نیو همچنانتخاب و اجرا کنند  بخش لذتحداقل یک فعالیت 

 سر استفاده کنند.روابط با هم

 صحبت درباره درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و گرفتنارائه خالصه از جلسه قبل و  جلسه هشتم.  

 .آزمون پس

 با نز 96 دانشگاه آزاد اسالمی اراکبین زنان متأهل  از که بود ترتیب این به پژوهش اجرای شیوهاجرا.
 واهگ و آزمایش گروه دو به تصادفی و سپس به صورت انتخاب، دفمندهصورت  به و در دسترس روش

 موزشیآهای  هجلس در ای دقیقه 56 یک جلسه هفته هرو  جلسه آزمایش هشت گروه شدند؛ تقسیم
 و پیگیری آزمون پس ،آزمون پیش نکردند؛ ی دریافتا مداخله هیچ واهگ گروه مدت این در کردند. شرکت

کردند.  شرکت یکسان یا مداخله برنامه در نیز واهگگروه  جلسات، ایانپ از بعد شد. اجرا گروه دو هر برای

 گروه کنندگان شرکت در کلیه مراحل پژوهش، مالحظات اخالقی پژوهشی مورد توجه قرار گرفت؛ برای
و  جلسه هر مدت طول ،ها جلسه تعداد پژوهش، اهداف آن، برگزاری محل پژوهش، طرح آزمایش درباره

و  شد داده توضیح ها آن به اطالعات ماندن محرمانه و رازداری نظیر اخالقی اصول عایتر ،ها جلسه یمحتوا



 خانواده درمانی کاربردی |    خاتمی و زنگنه مطلق              |                 ... و نگری با رویکرد اسالمی برخودمهارگری آموزش مثبت اثربخشی  71

 
 

 

 گرفته ها آن از کتبی نامه تیرضا پژوهش، در شرکت برای تمایل ابراز و ها یآزمودن رضایت جلب از پس
 گیری اندازه با مختلط واریانس تحلیل روش به و اس .اس .یپ .اس افزار نرمبرنامه  از استفاده با ها داده شد.

 .شد تحلیل مکرر
 

 اهیافته

 بود. سال 74/94 واهگگروه  یو برا سال 99برای گروه آزمایش  در پژوهش ها کننده شرکتمیانگین سن 

 46نفر ) 9در گروه آزمایش  ها کننده شرکتبین  و از بودند متأهلدر این پژوهش همه  کننده شرکت افراد

و گروه گواه  فرزند داشتند ود( درصد 2537)نفر  7و  فرزند یک( درصد 9939نفر ) 6و  فرزند ( بدوندرصد

 .داشتند و فرزندد( درصد46)نفر  9و  فرزند کی( درصد 2537نفر ) 7 ،فرزند دونب( درصد 9939نفر ) 6نیز 
 

 توصیفیمتغیرهایپژوهشدرسهمرحلهدردوگروهیهاشاخص.1جدول

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش گروه متغیر
انحراف  میانگین

 معیار
انحراف  میانگین

 معیار
انحراف  میانگین

 معیار
 10/9 53/30 9/2 79/96 15/6 05/41 آزمایش خودمهارگری

 61/5 92/41 95/7 79/40 6/0 69/30 گروه

خود 

 دلسوزی
 94/9 64/26 12/9 5/26 61/2 55/90 آزمایش
 10/7 69/96 91/0 13/35 56/0 89/34 گروه

دیدگاه 

 فهمی همسر
 76/5 22/39 02/7 99/91 19/6 25/90 آزمایش

 1/6 66/96 7/6 25/96 2/6 94/96 گروه

 
 آزمون پسگین خودمهارگری وخوددلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در مرحله میان دهد یم نشان .9جدول 

.افزایش داشته است آزمون پیشدر مقایسه با   

 
هاانسیوارهمگنیآزمونوهانمرهآزمونتوزیعطبیعیجینتا.2جدول  

سطح  Zماره آ اجزا متغیر

 یمعنادار

سطح  Fماره آ

 یمعنادار

سطح  وخلیم

 یمعنادار

 669/6 94/6 99/6 109/6 65/6 79/6 آزمایش خود مهارگری

 669/6 99/6 265/6 79/6 61/6 52/6 آزمایش خود دلسوزی

 669/6 96/6 799/6 990/6 60/6 77/6 آزمایش دیدگاه فهمی همسر

 

 ها گروه تمامی در پژوهش متغیرهای تمامی برای اسمیرنف کولموگراف آزمون Z آمار ،4 جدول به توجه با
 و بررسی برای در ادامه ؛است نرمال متغیرها توزیع که گرفت نتیجه توان یم بنابراین نیست؛ معنادار
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 واریانس تحلیل گواه از و آزمایش گروه خودمهارگری وخوددلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در مقایسه
 برای .گرفت قرار آزمون آن مورد یها فرض شیپ آزمون، این نتایج ارائه از قبل .شد استفاده مکرر یها اندازه

 F آماره که داد نشان ها یافته .استفاده شد لوین آزمون از پژوهش متغیرهای واریانس گنیهم بررسی
خودمهارگری  متغیرهای برای پژوهش یها در گروه متغیرها واریانس همگنی بررسی جهت لوین آزمون

 در رهامتغی این واریانس که دهد یم نشان ها یافته این .نیست معنادار وخوددلسوزی و دیدگاه فهمی همسر

 گیری اندازه با واریانس لیوتحل هیتجز در ها داده چندمتغیری نرمال بودن ی مفروضه .است همگن ها گروه
 .شد استفاده 9گیسر هاوس گرین اصالح از یگروه درون اثرات بخش در برای گزارش که نبود برقرار مکرر

 

پژوهش متغیرهای هیگرو بین و تعاملی اثرات برای مختلط واریانس تحلیل نتایج .3 جدول

مجموع  اجزا متغیر

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

سطح  Fماره ا

 معناداری

 اندازه اثر مجذور اتا

 97/6 954/6 664/6 57/7 656/905 4 996/979 مداخله خود مهارگری

 96/6 91/6 669/6 561/94 916/976 9 916/976 گروه xمراحل 

 65/6 769/6 697/6 96/6 294/956 9 294/956 گروه

 49/6 029/6 669/6 247/7 496/07 4 246/972 مداخله خود دلسوزی

 94/6 469/6 692/6 092/5 052/09 9 052/069 گروه xمراحل 

 60/6 652/6 629/6 169/9 24/44 9 445/26 گروه

دیدگاه فهمی 

 همسر

 42/6 69/6 669/6 915/96 006/469 4 677/965 مداخله

 97/6 95/6 697/6 96/92 169/922 9 169/22 گروه xمراحل 

 60/6 640/6 690/6 76/96 669/25 9 669/45 گروه

 

 با  (P=/037)مهارگری  بر خود آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی که دهد می نشان 9جدول  نتایج

 با  (P=0/038)بر دیدگاه فهمی همسر  و 60/6اثر اندازه  با(  (P=0/041یدلسوزخود بر  و 65/6اثر  اندازه

 است. بوده مؤثر 60/6اثر  اندازه
 

آزمونوپیگیریآزمون،پس.نتایجآزمونتعقیبیبنفرونیدرسهمرحلهپیش4جدول  

آزمون پس -آزمون پیش آماریهای  شاخص پیگیری -آزمون پیش  پیگیری -آزمون پس   

تفاوت  

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

26/5 خود مهارگری  47/9  669/6  64/5  49/9  669/6  92/6  40/6  99/6  

26/4 خود دلسوزی  60/6  699/6  02/4  09/6  644/6  99/6  94/6  60/6  

15/9 دیدگاه فهمی همسر  74/6  626/6  46/4  79/6  640/6  69/6  95/6  22/6  

                                                           
1 - Greenhouse Geiser 
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نمرات خودمهارگری، خوددلسوزی و دهد تفاوت میانگین  زمون بنفرینی نشان مینتایج آ 2در جدول 

 تفاوت اما ؛(p=/001)است  معنادار پیگیری و آزمون پس با آزمون پیش مراحل فهمی همسر بیندیدگاه 

 پیگیری در مرحله حاصل نتایج که است آن بیانگر که نیست معنادار پیگیری و آزمون پس بین میانگین
 است. بوده پایدار مداخله اثر و نداشته بازگشت



 گیریبحثونتیجه

و  دلسوزی خود هدف این پژوهش اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی بر خودمهارگری،

 رباسالمی  آموزش مثبت نگری با رویکردنشان داد که  ها افتهی .بوددر زنان متاهل همسر  فهمی دیدگاه

که اثربخشی  دارد. تاکنون پژوهشی اثر معناداری و دیدگاه فهمی همسر دلسوزی خود خودمهارگری، بهبود

گرفته  همسر صورتو دیدگاه فهمی  دلسوزی خود آموزش مثبت نگری با رویکرد اسالمی بر خودمهارگری،

تا  در مورد خود مهارگری صورت گرفته است که  ییها پژوهشبه طور جداگانه  اما ؛نشد افتی باشد،

رفیعی هنر  ،(9919) همکارانناروئی و پژوهش نتایج از جمله  ،وهش حاضر همسو استژحدودی با نتایج پ

 با (9919و گل پور، ابوالقاسمی، احدی و نریمانی ) (9914) همکاران و خجسته مهر ،(9919و همکاران )

 شخص برخوردار از خود گفت توان یمن این نتایج به دست آمده یدر تبی .همسو استوهش حاضر ژنتایج پ
مثبت نگر  شناسی روان مؤلفهوع با است که این موض تر موفق و مهارگری در انجام کارها امیدوارتر

دانشجو سطح  متأهلامید و نشاط به زنان  آموزشو در این پژوهش نتایج نشان داد که با  همپوشانی دارد

به  نسبت هستند؛ برخوردار باال خودمهارگری از که افرادی افزایش یافته است. ها آنخود مهارگری 

 این ؛کنند یم تنظیم رایج موقعیت با متناسبرا  خود ظاهر ها آن ؛هستند حساس اجتماعی یها تیموقع
 تنظیم را خود  ...و صدا برخورد، لحن نحوه و دارند توجه دیگران روحی حاالت و ها جانیهبه  فرادا

 ییزناشو روابط در ژهیو به طور ؛کنند یم فتدریا محیط از بیشتری مثبت یبازخوردهابنابراین  ؛کنند یم
 روحی مختلف کلی حاالت طور به و ،جاناتیه ،احساسات به ،برخوردارند ارگرخود مه صفت از که افرادی
 بسیاری در ها آن، برند یم کار به موقع به و جا به لزوم مواقع در الزم را یها واکنش و دارند توجه خود همسر

 قیعالقادرند   ...و موسیقی به دادن گوش پوشیدن، لباس تماشای تلویزیون، قبیل از روزمره مسائل از

 و ها درخواست باال خود مهارگری با افراد .(9914 ،مهر و همکاران خجسته) دهند قرار مدنظر را خود همسر
 موقع به دهند؛ فزایش را ا مثبت پاسخ احتمال که یا گونه به کنند یم مطرح بهترین زمان در را شانیازهاین

 ندازندیب قیتعوبه  مناسب زمان تا را شانیها یگذار گله و قادرند شکایات و متقابالً ؛کنند یم محبت ابراز

 .(9919)ناروئی و همکاران، 

افراد  خود دلسوزیبر اسالمی  آموزش مثبت نگری با رویکردعنوان کرد که از طریق  توان همچنین می

 با و شود پرداخته ها آن ی درباره قضاوت به آنکه جای به کنند یم اشتباه دیگران که زمانی که رندیگ یمیاد 
 بینش اشتباه آن رخداد خارجی شرایط به نسبت یرند،گ قرار بازخواست مورد سختگیرانه و دیدگاه انتقادی

زمان  تا کند یمبه افراد کمک  خود دلسوزی ؛شود رفتار مالیمت با دهید بیآس فرد با و داشته باشد وجود
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 و کنیم فراموش را مان یروح رنج آنکه جای به ،میا کردهفراموش  را مهمی وظیفه یا داشتیم بدی تجربه کهی
 چگونه که دهیم تغییر تفکر طرز این سمت به را مان یذهن دیدگاه کنیم، قضاوت خود ی رهدربا نامهربانی با
 شرایط در سازگارانه رفتارهای انجام با برداشت و خود از نمودن انتقاد از دست فعلی شرایط در توان یم

 به دلسوزی رندیگ یم در حین آموزش یادهمچنین افراد  (.4699، نف و گرمر) کرد مراقبت خود از فعلی
 ؛تپد یم آن تسکین آرزوی در و لرزد یم دیگری فرد رنج به در پاسخ قلب که افتد یم اتفاق زمانی خود

 کامل طور به را خود به دلسوزی هستیم، خودمان کمک به مشتاق مشقت، و رنج هنگام به که زمانی
  (.9919گل پور و همکاران، ) میکن یم تجربه

از  و دارند را همسر و خود یها شناخت و ها جانیه فهم و تشخیص توانایی که افرادیافزون بر آن، 

 احساس همسرشان و خود رفتارهای و ها جانیه مدیریت و مهارو  اند آگاه نیز همسرشان بر ها آن تأثیر
 فهمی دیدگاه ادراک نیهمچن .(9916مهر و همکاران،  خجستهنمود ) خواهند بیشتری زناشویی رضایت
 ها آن یها گفته به و دارد آمیز توجه نگرش ها آن به همسرشان کنند احساس افراد شود میباعث  همسر
 کاهش باعث خود مورد این ؛شود می همسر به یده ارزش و احترام افزایش باعث امر این و دهد یم اعتبار

 یجا به و یافته کاهش ها زوج بین در سوءتفاهم نتیجه در ؛شود می آنان ارتباط بهبود و ها زوجدر  مقاومت
 دهندهنشان  فهمی، دیدگاه نیبنابرا ؛شود می آنان زناشویی رضایت افزایش موجب شدن حس درک آن

 مورد در بیشتری اطالعات ،کنند یم اتخاذ را شریک دیدگاه که همسرانی .است شریک درک و حساسیت
 رفتار در را ضروری تغییرات و دهند قرار ارزیابی مورد را وضعیت کی دتوانن یم نتیجه در و دارند ها آن

 دارد احتمال بیشتر گذشت دلیل به کنند یم درک را یکدیگر دیدگاه که ییها زوج هرحال به باشند؛ داشته
داشته  کننده تیحما روابط که دارد وجود بیشتری احتمال نیبنابرا و باشند داشته مثبت که تعامالت

 افراد که یزمانی به دست آمده از پژوهش نشان داد ها افتهی .(9907 ،مهر و همکاران خجسته) باشند
 باعث امر این دهد یم اعتبار ها آن یها گفته به و دارد آمیز توجه نگرش ها آن به همسرشان کنند احساس
بهبود  و ها زوجدر  مقاومت کاهش باعث خود مورد این و شود می همسر به یده ارزش و احترام افزایش

 و یافته کاهش ها زوج بین در سوءتفاهم نتیجه در (.9917)عسگری و ترکاشوند،  دشو می آنان روابط
این نتایج به دست  تبییندر  .شود می آنان زناشویی رضایت افزایش موجب شدن حس درک آن یجا به

 به وجودجهان تحول  شناسی روانمثبت نگر این است که در نظام  شناسی روانباید عنوان کرد هدف  آمده

 به ؛یشان را مورد بررسی قرار داده استها ضعفافراد در کنار  یها یتوانمندمثبت و  های هیجانو  آورده

 یها مؤلفهبه  توجه قرار گیرد. یریشگیو پدر صف مقدم درمان  دیبا ،ها یتوانمنداین منظور شکوفایی 

از . شود یم ها آن یو رواندر زنان باعث افزایش سالمت روحی  گذاری و... شکر ،ینیب خوش امید،

 است که دانشگاه آزاد اراک متأهلبه جامعه دانشجویان زنان  محدود بودن پژوهش حاضر یها تیمحدود

 نیهمچننتایج به جوامع دیگر باید با احتیاط و با توجه به مالحظات فرهنگی مختلف صورت گیرد.  میتعم

دیگر ارزیابی شدند  یارهیمتغپژوهشی که صرفاً دانشجویان بدون توجه به  یها تیمحدودتوجه به  با

، طبقه اقتصادی و پیشرفت تحصیلی مورد بهر هوشمانند  ییرهایمتغدانشجویان با کنترل  گردد یمتوصیه 

ارزیابی قرار گیرند. با توجه به رشد فزاینده طالق در استان مرکزی که نشان دهنده آسیب اساسی به نهاد 
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بر اسالمی  کردیروآموزش مثبت نگری با  ها رگاهکابه برگزاری  شود میو پیشنهاد  است مقدس خانواده

 مهار گری و دیدگاه فهمی همسر ویژه زوجین در آستانه طالق برگزار نمایند. خود

 

 اخالقی موازین
و  شد رعایت رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 .شد رعایت کامالً نیز امر این و ماند یم محرمانه اطالعات هک شد داده اطمینان ها آن به در ادامه

 

 سپاسگزاری
 و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای در که یکسان همه و پژوهش در کنندگان شرکتهمه  از

 .شود یمقدردانی 

 

نویسندگان مشارکت

 پژوهشی دانشگاه معاونت طتوس که بود اول نویسنده ارشد کارشناسی نامه انیپا از برگرفته حاضر مقاله
 .است رسیده تصویب دانشگاه آزاد اراک به واحد اسالمی آزاد

 

 منافع تعارض
 ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا
 
 عمناب

بخشی ثر(. ا9915)، .مژینه سادات گر، و میرارض ،.اکبری، بهمن ،.خانزاد، عباسعلی ، حسین.محمدجوادآقاجانی، 

مجله مطالعات مثبت نگرش اسالمی بر احساس خشم و رضایت از زندگی مادران کودکان با نیازهای ویژه، 
 9-5(: 7)99، ناتوان

گرا: راهنمای درمانگران. ترجمه فرید براتی سده، تهران:  (. فنون روانشناسی مثبت9917ال مگیار، جینا. )

 انتشارات رشد

، جلد طوسی انیالب مجمعالقرآن، برگرفته از تفسیر  تفسیر فی انیالب مجمع ترجمه (.9916) .محمد بیستونی،

 .انتشارات بیان جوان تهران: ،47-9

ارتباطی بر  یها مهارتآموزش  تأثیر(. 9907و شیرانی، خدیجه. )، .، عطاری، یوسفعلی.خجسته مهر، رضا

 یها پژوهش و ها تازهصلنامه فارتباطی احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجین شهر اهواز،  الگوهای
 09-15 (:7)47، مشاوره انجمن مشاوره ایران

ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس (. 9916پور، ذبیح اله. ) روان، نوشین.، و عباس مهر، رضا.، روشن خجسته

(: 9)9، دوفصلنامه روانشناسی خانواده. (ODPT( و دیدگاه فهمی همسر )SDPTهای دیدگاه فهمی خود )

14-09 



  02| 4شماره         | 1دوره          |2900 زمستان |            فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 

 

 یفهم دگاهید میرمستقیو غ میاثر مستق(. 9914جو، شمسعلی.، و رجبی، غالمرضا. ) مهر، رضا.، سبحانی خجسته

 941-969(: 94)0، های نوین روانشناختی فصلنامه پژوهش. یانجیمدل م کی: آزمودن ییزناشو تیفیبر ک

شناسی  روان. مهارگری و خودمذهبی  یریگ جهتدر رابطه (. 9901، مسعود. )و جان بزرگی .،حمید رفیعی هنر،
 99-42(: 9)9، دین و

در (. 9919، سید کاظم. )زاده طباطبایی رسول وعباس.،  ،پسندیدهمسعود.،  جان بزرگی، ،حمید. رفیعی هنر،

 .6-45(: 9)7 ،دین و شناسی رواند مهارگری بر اساس اندیشه اسالمی. تبیین سازه خو

بخشی مطالعه مبتنی بر (. اثر9915. )نریمانی، محمدو ، .، حاجلو، نادر.سجاد، بشیرپور، .رنجبر نوشهری، فرزانه

های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن،  سی مثبت نگر بر خود مهارگری، سبکروانشنا

 07-966(: 42)5، فصلنامه پژوهشی روانشناسی سالمت

سالمت: نقش تعدیل  مهارگری و(. خود9916. )سعیدی، ضحی.، بهرامی احسان، هادی.، و علی پور، احمد

 06-10(: 9)6، فصلنامه روانشناسی سالمتکننده شفقت خود. 

بخشی آموزش روانشناسی مثبت (. اثر9910) پیرانی، ذبیحو ، .، حیدری، حسن.، داودی، حسین.عباسی، محمد

مجله جویان، تحصیلی دانش یمیخودتنظشناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و  خود دلسوزینگر و 
 9521-9556 (:2)54، دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پزشکی

خودمهارگری در رابطه بین  یا واسطهمطالعه نقش (. 9917زهرا. ) نقش،و  ،زهرا. هاشمی، ،.بهناز عبداللهی،

 .9-0(: 0)45، مجله فرهنگ در دانشگاه اسالمی. با شادکامی یدار نید

اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی  (.9917. )طمهترکاشوند، فاو ، .عسگری، محمد

 .19-994(: 49)0، مطالعات روانشناسی بالینی .بر مراکز درمانی کننده مراجعهزنان 

چاپ اول: ، ها : مفاهیم و آموزهدر قرآن شناختی روانمفاهیم  (.9919. )، و پناهی، علی احمد.کاویانی، محمد

 اه حوزه و دانشگاهپژوهشگانتشارات 

دلسوزی -اثربخشی آموزش خود(. 9919و نریمانی، محمد. )، .، احدی، بتول.، ابوالقاسمی، عباس.پور، رضا گل

مجله مبتال به افسردگی،  آموزانشناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش 
 69-52(: 9)5، روانشناسی بالینی

شهروندی بر اساس  ابعاد خودکنترلی در اخالق(. 9916). فرشته رودی،معتمد لنگ و .،مرضیه محصص،

 00-72 (:5)49، ستیاخالق زیعلوی.  یها آموزه

س اسا بخشی یاد خدا بر خود مهارگری براثر (.9914. )جندقی، غالمرضاو ، .محمد یعل، صالحی، .نارونی، رحیم

 91-96(: 4)5، روانشناسی و دین .منابع اسالمی
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Abstract 

Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of positivism 

training, with an Islamic approach, on self-control, self-compassion, and the 

other dyadic perspective-taking in married women. Method: The research 

method was quasi-experimental with experimental and control groups, a pre-

test, post-test design, and a two-month follow-up. The statistical population 

consisted of 5606 married female students at Azad University of Arak in 

2020, among whom we selected 30 married students using convenience 

sampling and randomly assigned them to experimental and control groups. 

We conducted the positivism training program with an Islamic approach in 

eight 60-minute sessions for the experimental group. We evaluated the data 

using the Self-Control Scale (2004) by Tangney et al., the Neff self-

compassion scale (2003), and Long's other dyadic perspective-taking Scale 

(ODPT (1990) at three stages, pre-test, post-test, and follow-up. We analyzed 

the data using repeated measures mixed model analysis of variance 

(ANOVA). Results: The results indicated the effects of positivism training 

with an Islamic approach on self-control (p=0.038 and F= 12.659), self-

compassion (p=0.0.041 and F= 6.884), and the other dyadic perspective-

taking (p=0.038 and F= 14.58), and the stability of the effect at the follow-up 

stage. Conclusion: The results indicated that positivism training with an 

Islamic approach affected self-control, self-compassion, and other dyadic 

perspective-taking in married women. 
 

Keywords: Positivism, Self-Control, Self-Compassion, The other dyadic 

perspective-taking 

                                                           
1. M.A of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran 
2. *Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, 

Islamic Azad University, Arak, Iran 

f-zanganeh@arak.ac.iu.ir 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 1 No. 4 Winter 2021 72-88 

https://orcid.org/0000-0002-8678-5886
https://orcid.org/0000-0002-0238-7320

