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 مقدمه

ار وحیات و رفتتوانند به ردوران عقد بهترین دوران شناخت است زیرا افراد با ارتباط عاطفی و زناشویی می

این دوران زوجین را  درواقع. شودمییکدیگر آگاه شوند. دوران عقد، دوران طالیی زندگی مشترک نامیده 

مسائل این دوران، روابط جنسی میان دختر و پسر  ترینمهم. یکی از کندمیآماده ورود به زندگی مشترک 

موضوعاتی که دوران عقد دختر و پسر جوان به  ترینمهم(. یکی از 5900نژاد و فرزاد، است )رستمی، نوابی

اندیشند، یا نگران آن هستند و یا احتمااًل از آن ترس دارند، چگونگی برقراری رابطۀ جنسی است. در آن می

شناخت جنسی دو طرف از هم است، صورت  هاآن ترینمهمدوران عقد بسیاری از شناخت ها که یکی از 

آمیز، فراهم آوردن ای دوستانه و محبتای مهم ازدواج غیر از ایجاد رابطههزیرا یکی از ویژگی ؛گیردمی

دوران عقد دو صورت دارد که یک صورت آن بسیار زیبا و پر از دلدادگی (. 2950ی جنسی است )روز، رابطه

دو طرف است. در دوران  هایخانوادهاست و صورت دیگر آن شناخت و حل اختالفات بین دختر و پسر و 

دی برای هر فر تواندمی  پیش بیاید که بنا به نوع این اتفاقات هرکسیاتفاقاتی ممکن است برای عقد 

 مهم یازهاین کردن برطرف یبرا یراه ازدواجاز سویی  .خوشایند و یا برای فرد دیگری ناخوشایند تلقی شود

 ترینبرگزیده و تریندرست از را شیازهاین یارضا یعنی ،آوردمی یرو ازدواج به که یفرد و است افراد یزندگ

 شتدا نگه انتظار در را او و بست او بر را راه زین عقد از پس که ستین درست است، کرده انتخاب ممکن راه

 کردن برآورده یبرا را راه درست، آموزش با دیبا بلکه. شود ازدواج از او یمانیپش باعث انتظار نیا و

 (.2950، کانتر) کرد فراهم هایشخواسته

 عالقه و محبت عقد دارد. مرحله در نقش بسزایی در زوجین 5اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزشاز سویی 

 امر ره از باید بنابراین ؛دارد پیوند فرد ایمان ازدیاد با و است مقدس و الهی آیات از یکدیگر به شوهر و زن

 کدورت ایجاد همسران میان که اموری از و جست یاری کندمی کمک احساس این تعمیق به که مشروعی

 حجت را برخی که است گوناگونی هایمهارتکسب  نیازمند امر این البته کرد؛ اجتناب ،کندمی سردی و

 انسانی یجامعه اساسی رکن خانواده (.5902شاهکوه،  )جاللی کندمی بیان برون حجت را برخی و درون

 به معرفت تحصیل. است همسران میان ایدارپ و صحیح روابط وجود آن، استواری و پویایی شرط و است

 ترینیعال عنوانبه کریم قرآن. است خویش حقوق و وظایف با اعضا از یک هر آشنایی نیازمند روابط، گونهاین

توجه و  تیمیصم (.5900ی، اسدالله یشکارچ) است مسیر این در هدایتگر بهترین بشر، حیات راهنمای

در قالب مهر و محبت،  یعاطف یکیاست و عوامل نزد شده تعریف رگیکدی یخانواده برا یاعضا تیاهم

رابطه مهم، باز، توأم  کهاینبر  یاست مبن یو احساس شودیرا شامل م تیو رضا یخرسند ،ازخودگذشتگی

هر  یاساس یازهایاز ن ،یگریبا د کیو ارتباط نزد تیمیبه صم ازیو تعهد متقابل است. ن یباعزت، همبستگ

به  دنیرس یعنی تیمیاست. مفهوم صم جانیازدواج پرشور و ه کیاز  یبخش مهم تیمیفرد است. صم

و پروراندن روابط  قیداشتن روابط عم یعنی تیمی. صم(2929 ،کیم) دو نفر نیب یهماهنگ جادیو ا یگانگی

 یعنی تیمیصم دیگرعبارتیبه  (.2951 ویتهرو،)ی و هم در سطح روابط معنو یهم در سطح جسمان قیعم

 احساس یگرید یهانهیاز زم یاریو بس یو فکر یمعنو ،یخود به لحاظ عاطف با همسرفرد در رابطه  کهینا

اما  رد؛یگیشکل م ازین نیاز روابط ما بر اساس ا یاریاست و بس ازین کی تیمیباشد. صم داشته یکینزد

                                                           
1. Marital intimacy 



  200 |                                                                        1  شماره |          3دوره   |       0000   ربها   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

که شامل هشت  شودیم دهیدزن و شوهرها  نیدر ازدواج و در ارتباط ب از،ین نیا افتهیشکل پخته و قوام

 یدگنو نسبت به ز گریکدینسبت به  هاآن یبندی؛ تعهد و پاباهمها زوج مانهیصم یهمکار»قسمت است: 

ارتباط با خانواده و دوستان؛  یو شوهر برا احساس استقالل زن ؛جنسیاز رابطه  تیمشترک؛ رضا

خود را ابراز،  یهاو نگرش دیعقا وانندتیها مکه زوج یزانیزن و شوهر، م نفسعزتو  نفساعتمادبه

 (.2950 جین،)کنند  انیب گریکدی یو احساسات و عواطف خود را برا وفصلحلخود را  ینظرهااختالف

 شب و روز را باهوش انسان کی ذهن سادگیبه تواندمی کهاست  ایپیچیده مفهوم 5یزندگ یمعنااز سویی 

 دیاش. میکن درک را آن کمال و تمام تا بود مینخواه قادر گاههیچ دانیممی که بزرگ یپرسش. کند ریدرگ

 فیتعر انخودت یبرا را یزندگ دینتوان که ستین هم معنا نیا به اما د،یکن درک کمال و تمام را یزندگ دینتوان

 را یولاص دیبا یزندگ یمعنا افتنی و یخودشناس یبرا هرکسی. دیکن گذاریهدف و دیده معنا آن به د،یکن

 و هدفیبی که دهیفهم قبالً  ،کندمی حرکت یزندگ یمعنا درک دنبال به که یکس طورکلیبه. کند تیرعا

 از ار خود ارزش یزندگ کند، یزندگ هودهیب و باشد هدفبی کهدرصورتی و کندمین یراض را او ،یهودگیب

 سعادت و یابیکام ابدیدر دیبا یانسان هر. است یمعنو و یماد یکل بعد دو یدارا یزندگ .داد خواهد دست

 درک و یمعنو بعد. دارند قرار دوم تیاولو در است، یشدن نابودن چون یماد بعد. است بعد کدام در او

 (.2950 ،جووانویچ)  سازدمی خودش یبرا کس هر که است یشخص و یانتزاع یمفهوم ،یزندگ یمعنو

 ینعتو عصر ص دیانسان در دوران جد ینیو د شناختیروان ،یموضوعات فلسف ترینمهماز  یکی یزندگ یمعنا

 ،دگیرنمی یعنوان مذکور جا لیکه ذ یمسائل اصل»است.  آوریفن علم و جانبههمه شرفتیشدن جوامع و پ

 ایه؟ و آن ایارزشمند است  یندگز اینه؟ آ ایهدف دارد  یزندگ ایآ نکهیمربوط به ا اندهاییپرسشمشتمل بر 

، به از مردم یاریبس ینه؟ زندگ ایدارند  یزندگ       یبرا یلیخاص خود، دل قیو عال طیمردم مستقل از شرا

، دشومیمربوط  شانیخاص ا یو روابط شخص ی، اوضاع زندگهاآرمانکه به  یمتداول و معمول یلیسبب دال

 یایر دند ویژهبه یدر جوامع بشر انگاریهیچو  سمیلی. رواج نه(2950 ،بیدا) دائماً پوچ و عبث است ایموقتاً 

داشته است. جامعه شناسان و روان شناسان  ایفزایندهشتاب  یو صنعت یغرب، پس از رنسانس و انقالب علم

و  یعوامل درون ازجملهرا  هاآن ریتفس یو ناتوان هاشکست، هاناکامی، هاکشیدنمانند رنج  یامور متعدد

 (.2950 ،بار) دانندمی انگاریپوچ مهم  یاجتماع

دو موضوع مختلف  نیکردن ب چیسوئ یذهن برا ییمهارت و توانا عنوانبه 2یشناخت یریپذطافانع از طرفی

 یشناخت یریپذ. انعطافشده استتوصیفهمزمان  طوربهچندگانه  میفکر کردن در مورد مفاه ییو توانا

ی رینعطاف پذا شاخهری(. دو ز2950، بانکوری) شودیم فیتوص ییاجرا یاز کارکردها یکی عنوانبهمعموالً 

ناخودآگاه  ریدر ضم رییتغ نیا نکهیبه ا بیهستند که به ترت «یانتقال ادارک»و  «فهیوظ ضیتعو» ،یشناخت

 طیشرا ،نیعالوه بر ا .کندیم رییدر طول عمر فرد تغ یشناخت یریپذدارد. انعطاف یبستگ دهدیآگاه رخ م ای

 ازآنجاکهدر ارتباط هستند.  یشناخت یریپذبا کاهش انعطاف ،یمانند اختالل وسواس اجبار یخاص

 ممکن است نهیزم نینقص در ا هرگونهاست  یریادگیدر امر  یاتیالزم و ح یجزئ یشناخت یریپذانعطاف

 مسئول مغز، بخش نیتربزرگ عنوانبه مغز، یشانیپ بخش (.2950، زمیگرود) داشته باشد یگرید یامدهایپ

                                                           
1. Meaning of life 

2. Cognitive flexibility 



 اربردیخانواده درمانی ک |            و همکاران       محنایی |    ... و  یشناخت یریپذبر انعطاف یاسالم کردیبا رو تیمیآموزش صم یاثربخش   200

 

 است، مغز ییاجرا کارکرد مرکز که بخش نیا در. رودیم بشمار مغز شرفتهیپ سطح یشناخت عملکرد

 یهاتیفعال ریدرگ فرد که یزمان است داده نشان قاتیتحق .شودمی هماهنگ یادیز هایفعالیت

 ،یانشیپشیپ قشر شامل مناطق نیا. شوندیم فعال مغز از یخاص مناطق ،شودشناختی می یریپذانعطاف

 شدهانجام مطالعات(. 2950، آنگلیم) باشدیم یخلف یجدار قشر و یقدام یکمربند قشر ،یاقاعده یهاعقده

 یریپذانعطاف چگونه نکهیا مورد در را یشتریب اطالعات خاص، صینقا با و مختلف نیسن و مختلف افراد در

 یتاخشن یریپذانعطاف. دهدیم قرار ما اریاخت در را کندیم دایپ رییتغ و ابدییم توسعه مغز درون یشناخت

 خود ارافک و خود تیفعال سرعتبه تا میکن فکر زیچکی از شیب به زمانکی در که دهدیم را امکان نیا ما به

 (.2950 ،وولدینا) میشو سازگار رییتغ حال در طیشرا با و میده رییتغ گرید یموضوع به موضوع کی از را

 یقیتحق کشور داخل در  که شد صمشخ موضوع یراستا در خارج و داخل در هاپژوهش یبررس با نیهمچن

 عنایم و شناختی پذیری انعطاف بر اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش اثربخشی به میمستق صورتبه

 آن به مقدمه در یضمن صورتبه قاتیتحق از یبرخ درو  است نشدهانجام عقد مرحله در زوجین زندگی

 آموزشی برنامه اثربخشی به یپژوهش در (5901)کالنتری و همکاران : نکهیا ازجمله است شده هاییاشاره

 تایجنپرداختند. نتایج نشان داد که ها زوج زناشویی رضایت بر ایران بومی فرهنگ مبنای بر صمیمیت افزایش

 حل ا،هارتباط زناشویی، رضایت مؤلفه و زناشویی کلی رضایت در گروه دو عملکرد رابین معناداری تفاوت

 که تأثیری به توجه با. داد نشان پیگیری ماه دو از پس و آزمونپس مرحله رد آرمانی تحریف و تعارض

 اثربخشی به یپژوهش در( 5901) همکاران و محمودآبادی زارعی  دارد. زناشویی رضایت بهبود بر صمیمیت

 نیانگیم تفاوت که داد نشان جینتا. پرداختند خانواده عملکرد بهبود بر اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش

 کلی عملکرد متغیر در( کنترل و آزمایش) گروه دو هایآزمودنی ،آزمونپس و آزمونپیش مرحله در نمرات

 افزایش معناداری طوربه آزمونپس مرحله در کلی کارکرد و هانقش ارتباط، ابعاد همچنین. باشدمی معنادار

 عنادارم تفاوت رفتار کنترل و طفیعا درگیری عاطفی، گوییپاسخ مسئله، حل ابعاد در ولی. کردند پیدا

 اسالمی رویکرد با ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی به یپژوهش در( 5905) منجزی و همکاران. باشدمین

 المیاس رویکرد با ارتباطی هایمهارت آموزش که داد نشان جینتا. پرداختند هازوج زناشویی رضایتمندی بر

  .است بوده مؤثر پیگیری و آزمونپس در اهزوج زناشویی رضایتمندی بهبود بر

 دهعه به عقد مرحله در زوجین بین در اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش که نقشی و اهمیت به توجه با

 نشده بررسی موردنظر متغیرهای همچنین و عقد مرحله در زوجین حوزه در کشور در موضوع این و دارد

 معنای و شناختی پذیری انعطاف بر اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش اثربخشی باهدف حاضر پژوهش

 مسئله این که است شدهطراحیبوشهر  شهر مشاوره مراکز به کنندهمراجعه عقد مرحله در زوجین زندگی

 باال آنچه ربناب .نمایدمی نمایان بیشتر تحقیقات دیگر به نسبت را رو پژوهش این انجام ضرورت و کار نوآوری

 :است مطرح صورت نیا به پژوهش نیا در یلاص سؤال شد گفته

 در زوجین زندگی معنای و شناختی انعطاف پذیری بر اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش ایآ .5

 ت؟اس مؤثر آزمونپسدر مرحله  عقد مرحله

 در زوجین زندگی معنای و شناختی انعطاف پذیری بر اسالمی رویکرد با صمیمیت آیا آموزش .2

 ت؟اس یگیری پایداردر مرحله پ عقد مرحله
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 پژوهش روش

جامعه آماری و  و پیگیری با گروه گواه آزمونپس ،آزمونپیش طرح با شییآزما نیمه روش پژوهش حاضر

 هاآن میان از کهبود  بوشهر شهر مشاوره مراکز به کنندهمراجعه عقد مرحله در زوج 5221پژوهش حاضر 

 صورتبه خروج و ورود هایمالک ها،آزمودنی همتاسازی زا زوج به روش داوطلبانه انتخاب و پس 51 تعداد

 0 مدت به آزمونپیش اجرای از پس آزمایش گروه .شدند گمارش  کنترل و آزمایشی گروه دو بین تصادفی

 ،آزمونپیش انجام از پس  کنترل گروه اما کردند؛ دریافت آموزش)هر هفته یک جلسه(  ایدقیقه 09 جلسه

 همکاران و استگر زندگی معنای هایپرسشنامهابزار پژوهش حاضر . نکردند افتدری آموزشی گونههیچ

 لیتحل یآمار روشبا استفاده از  هاداده. بود (2959) وندروال و دنیس شناختی پذیری انعطاف و (2992)

 -5امل: ش قیتحق به ورود هایمالک .قرار گرفتند لیتحلمورد  SPSS 22 افزارنرماستفاده از  باو  انسیکووار

عدم وجود بیماری جسمانی یا  -2 (تیشخص تست اساس بر) یتیشخص و یروان حاد اختالالت نداشتن

 -5: شامل قیتحق از خروج هایمالکهمچنین  بود. الکل و مخدر مواد به ادیاعت نداشتن -9روانشناختی 

عدم انگیزه برای انجام  -9فرد  وسیلهبهدرخواست عدم همکاری  -2عدم حضور در بیش از دو جلسه متوالی 

 بود. هافعالیت

 ابزار پژوهش

 و سؤال 59 بر مشتمل( 2992) همکاران و استگر یزندگ یمعنا پرسشنامه يزندگ یمعنا پرسشنامه .1

 وجود) مؤلفه 2 یدارا پرسشنامه نیا. باشدمی( 5 غلط کامالً  تا 1 درست کامالً) کرتیل ایدرجه 1 اسیمق در

 شامل را( 59 ،0 ،1 ،9 ،2 یها هیگو معنا افتنی یبرا جستجو و 0 ،2 ،1 ،2 ،5 یها هیگو یزندگ در معنا

 االنهمین که دهدمی نشان سؤاالت نیا. دیبزن جمع باهم را 0 ،2 ،1 ،2 ،5 هایعبارت هاینمره. شودمی

 19 به شما نمره چه هر. باشد 19 تا 1 نیب یزیچ دیبا شما نمرات جمع. نه ای هست دار یمعن شما یزندگ

 هیگو که است یزندگ یمعنا وجویجست دوم مؤلفه و دارد حضور شما یزندگ در شتریب معنا باشد ترنزدیک

 بر را پرسشنامهخردمقیاس های  ییایپا (2992) همکاران و استگر. شودمی شامل را 59 ،0 ،1 ،9 ،2 یها

  .ددننمو گزارش 05/9 کرونباخ یآلفا اساس

 شدهساخته( 2959) وندروال و سیدن توسط که نامهپرسش نیاي. شناخت یریپذ انعطاف پرسشنامه .2

 در که یشناخت یریپذ انعطاف از ینوع سنجش یبرا و است سؤالی 29 کوتاه خود گزارشی ابزار کی است

 هویش. رودمی کار به است، الزم کارآمدتر افکار با ناکارآمد افکار ینیگزیجا و چالش یبرا فرد تیموقع

 عامل مؤلفه سه یدارا پرسشنامه نیا. باشدمی 1 تا 5 از یکرتیل ایدرجه 1 اسیمق اساس بر آن گذارینمره

( 51 ،51 ،55 ،0 ، ،1 ،2 ،2 ،5) پذیریکنترل ادراک عامل ،(29 ،50 ،50 ،52 ،52 ،59 ،52 ،2 ،1 ،9) ادراک

 گذارینمره معکوس صورتبه 51 و 55 ،0 ،1 ،2 ،2 سؤاالت. باشدمی( 59 ،0) رفتار هیتوج ادراک عامل و

 از و 09/9 با برابر کردن دونیمه روش از استفاده با آزمون ییایپا بیضر( 2959) وندروال و سیدن. شوندمی

 به خود قیتحق در را پرسشنامه ییروا( 2959) وندروال و سیدن .نمود گزارش 09/9 کرونباخ یآلفا قیطر

 . است کرده گزارش 01/9 مالکی اعتبار کمک
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 اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش پروتکل پژوهش نیا در :اسالمي رویکرد با صمیمیت موزش. آ3

زوجین در  به ایدقیقه 09جلسه  0 یط( 5901) همکاران و محمودآبادی برگرفته از مقاله دکتری زارعی

 ارائه گردیده است. 5خالصه در جدول  صورتبهکه  شد ارائه مرحله عقد

 

 اسالمي رویکرد با صمیمیت آموزش پروتکلخالصه محتوای  1جدول 

 محتوای آموزشي جلسه

 اول 

 دوم

  سوم

  چهارم

  پنجم

 ششم 

 هفتم 

 هشتم

 ، شرح مقررات جلسه، توضیح مبانی و رویکرد صیمیتآزمونپیشاجرای 

 خانواده و تبیین اهداف برنامه آموزش صمیمیت بر عملکرد مؤثربررسی عوامل 
 آن ابعاد بیان و صمیمیت تعریف بودن، دهپاسخ و خود افشایی: صمیمیت بر مؤثر عوامل بررسی
 اسالمی رویکرد با عاطفی صمیمیت آموزش
 اسالمی رویکرد با روانشناختی آموزش
 اسالمی رویکرد با معنوی صمیمیت و عقالنی صمیمیت آموزش
 اسالمی رویکرد با جنسی صمیمیت و فیزیکی صمیمیت آموزش
 میاسال رویکرد با زمانی صمیمیت و تفریحی – اجتماعی صمیمیت و یشناختزیبایی صمیمیت آموزش
 آزمونپس اجرای و جلسات ختم برای زوجین کردن آماده قبل، جلسات مبحث کردن خالصه

  

از کسب مجوز از مدیریت مراکز مشاوره شهر بوشهر دوره آموزشی برای گروه آزمایش  پس شیوه اجرا.

ها، وزشی درباره طرح پژوهش، محل برگزاری آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسهبرگزار شد. در ابتدای جلسه آم

ها، رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن طول مدت هر جلسه و مسائل مطروحه در جلسه

برای شرکت در  هاآنها و ابراز تمایل توضیح داده شد و پس از جلب رضایت آزمودنیزنان اطالعات به 

گروهی و  صورتبههای آموزشی هر دو گروه اخذ شد. جلسه کنندگانشرکتنامه کتبی از ضایتپژوهش ر

 آزمون وآزمون، پسهفتگی برای گروه آزمایش برگزار شد. گروه آزمایش به همراه گروه گواه در مرحله پیش

، از پایان پژوهشهای پژوهش پاسخ دادند. برای رعایت موازین اخالقی پس در مرحله پیگیری به پرسشنامه

ها ای مداخله آموزشی صمیمیت با رویکرد اسالمی را دریافت کردند. دادهدقیقه 09جلسه  0گروه گواه نیز در 

گیری افزار اس.پی.اس.اس و به روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازهبا استفاده از نسخه بیست و چهارم نرم

 مکرر تحلیل شد.
 

 اهیافته

( و میانگین و 10/2) 90/25در گروه آزمایش برابر با  کنندهشرکتهای معیار سن زوجمیانگین و انحراف 

( بود. میانگین و انحراف معیار سن دوران 90/9) 52/22در گروه گواه  کنندهشرکتهای انحراف معیار زوج

 ماه و گروه گواه یک سال و چهار ماه بود.  1نامزدی و عقد گروه آزمایش یک سال و 
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جستجو برای یافتن معنا(  ومعنای زندگي )وجود معنا در زندگي  هایمؤلفه توصیفي هایشاخص 2جدول 

 و ادراک توجیه رفتار( پذیریکنترلانعطاف پذیری شناختي )ادراک، ادراک و 

 مراحل

 

 متغیرها

 گروه گواه گروه آزمایش مراحل

خطای  میانگین 

 استاندارد

 خطای استاندارد میانگین

 22/5 99/51 21/5 59/51 آزمونپیش در زندگیوجود معنا 

 50/5 20/52 29/5 99/22 آزمونپس

 29/5 10/52 29/5 59/22 پیگیری

 59/2 91/50 29/2 25/50 آزمونپیش جستجو برای یافتن معنا 

 90/2 10/51 22/2 12/29 آزمونپس 

 59/2 09/51 19/2 10/29 پیگیری

 91/9 92/99 90/9 29/99 آزمونپیش ادراک 

 59/9 00/20 09/9 02/91 آزمونپس

 02/2 12/20 09/9 99/90 پیگیری

 22/9 21/22 20/9 90/22 آزمونپیش پذیریکنترلادراک 

 50/9 99/22 29/2 11/22 آزمونپس

 22/9 59/22 92/2 12/22 پیگیری

 52/5 12/2 50/5 00/2 آزمونپیش ادراک توجیه رفتار

 50/5 19/2 20/2 25/59 آزمونپس

 99/5 22/2 22/2 20/59 پیگیری

 

 یعنیمعنای زندگی  هایمؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد نمره  شودمیمالحظه  2که در جدول  طورهمان

دراک، ایعنی انعطاف پذیری شناختی  هایمؤلفهاز  کیهر و جستجو برای یافتن معنا  ووجود معنا در زندگی 

بیشتر از  آزمونپسگروه آزمایش در مرحله  هایآزمودنیدر ادراک توجیه رفتار و  پذیریکنترلادراک 

 گروه گواه است.  هایآزمودنی
 

 زوج( 11)تعداد =  در دو گروه پذیری شناختيمعنای زندگي و انعطافی ها. نتایج مفروضه3جدول 

 شیب رگرسیون موخلی W آزمون لوین اسمیرنف-کولموگراف گروه متغیر

z اداریمعن F معناداری χ2  معناداری آماره معناداری 

نمره کل معنای 

 زندگی

 52/9 21/5 20/9 01/9 20/9 25/5 29/9 59/9 آزمایش

 29/9 52/9 گواه

 92/9 20/5 50/9 00/9 25/9 99/2 29/9 59/9 آزمایش یوجود معنا در زندگ

 29/9 50/9 گواه

 افتنی یبرا جستجو

  معنا

 90/9 00/5 29/9 02/9 29/9 99/2 29/9 51/9 آزمایش

 29/9 52/9 گواه

 پذیرینمره کل انعطاف

 شناختی

 25/9 29/5 09/9 00/9 55/9 05/5 52/9 50/9 آزمایش

 29/9 52/9 گواه
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 ادراک 

 

 52/9 99/2 90/9 01/9 51/9 52/2 90/9 29/9 آزمایش

 29/9 59/9 گواه

 95/9 12/5 910/9 10/9 21/9 20/5 29/9 51/9 آزمایش یریذادراک کنترل پ

 52/9 52/9 گواه

 20/9 00/5 19/9 05/9 29/9 11/5 90/9 29/9 آزمایش رفتار هیتوج ادراک

 59/9 52/9 گواه

 

ل های خطا را در دو گروه و نتایج آزمون موخلی نیز شکنتایج آزمون لوین همگنی واریانس 9در جدول 

ادار اسمیرنف معن-دهد. نتایج آزمون کلموگرافکروی ماتریس واریانس/کواریانس متغیر وابسته را نشان می

 .ها رعایت شده استنیست؛ بنابراین شرط توزیع طبیعی نمره
 

 . نتایج تحلیل واریانس مختلط برای اثرات تعاملي و بین گروهي متغیرهای پژوهش4جدول 
مجموع  منابع تغییرات 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 92/9 21/9 92/5 22/25 2 00/02 مراحل مداخله معنای زندگی

 99/9 91/9 00/9 90/95 2 52/22 گروه× مراحل 

 22/9 992/9 02/0** 92/922 5 92/922 گروه

وجود معنا در 

 زندگی

 51/9 992/9 22/2** 02/521 2 21/211 مراحل مداخله

 90/9 990/9 29/9* 12/21 2 92/595 گروه× مراحل 

 29/9 992/9 22/0** 52/291 5 52/291 گروه

جستجو برای 

 یافتن معنا

 90/9 990/9 25/9* 95/12 2 99/592 مراحل مداخله

 92/9 52/9 01/5 52/99 2 92/29 گروه× مراحل 

 52/9 921/9 21/2* 21/592 5 21/592 گروه

پذیری انعطاف

 شناختی

 59/9 992/9 20/9* 52/595 2 21/292 مراحل مداخله

 52/9 990/9 90/1** 50/521 2 91/202 گروه× مراحل 

 29/9 990/9 10/1** 25/509 5 25/509 گروه

 95/9 10/9 29/9 11/2 2 52/1 مراحل مداخله ادراک

 92/9 22/9 02/9 01/0 2 05/51 گروه× مراحل 

 25/9 991/9 15/0** 12/12 5 12/12 گروه

ادراک کنترل 

 پذیری

 92/9 92/9 91/5 20/02 2 92/500 مراحل مداخله

 90/9 91/9 20/2 90/501 2 52/921 گروه× مراحل 

 51/9 925/9 92/2* 21/209 5 21/209 گروه

 91/9 59/9 92/2 15/252 2 92/220 مراحل مداخله ادراک توجیه رفتار

 91/9 52/9 00/5 21/519 2 95/925 گروه× مراحل 

 22/9 992/9 25/0** 90/5511 5 90/5511 گروه
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 F ،992/9=02/0ی بر نمره معنای زندگی )اسالم کردیبا رو تیمیصمدهد که آموزش نشان می 2نتایج جدول 

=P 22/9( با اندازه اثر( 22/0، نمره وجود معنا در زندگی=F ،992/9 =Pبا انداز ) جستجو برای 29/9ه اثر ،

( F ،990/9 =P=10/1، نمره انعطاف پذیری شناختی )52/9( با اندازه اثر F ،921/9 =P=21/2یافتن معنا )

، نمره ادراک کنترل پذیری 25/9( با اندازه اثر F ،991/9 =P=15/0، بر نمره ادراک )29/9با اندازه اثر 

(92/2=F ،925/9 =P با اندازه اثر )و نمر 51/9( 25/0ه ادراک توجیه رفتار=F ،992/9 =P با اندازه اثر )22/9 

 مؤثر بوده است.

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پس. نتایج آزمون تعقیبي بنفروني در سه مرحله پیش5جدول 

گروه در مقایسه سه مرحله  حلامر تغیرم

 آزمایش

در مقایسه سه مرحله 

 گروه گواه

خطای  هامیانگین رخطای معیا هامیانگین

 (I-J) (I-J) معیار

 52/2 22/9 29/5 59/2** آزمونپیش آزمونپس معنای زندگی

 59/2 09/9 99/5 52/5* آزمونپیش پیگیری

 22/2 21/5 22/5 99/5 آزمونپس پیگیری

 05/5 29/5 99/5 21/2** آزمونپیش آزمونپس وجود معنا در زندگی

 90/5 25/5 01/9 22/2** آزمونپیش پیگیری

 21/5 22/9 59/5 59/9 آزمونپس پیگیری

 91/5 91/9 19/9 91/9* آزمونپیش آزمونپس جستجو برای یافتن معنا

 55/5 20/9 29/9 01/2** آزمونپیش پیگیری

 12/5 19/9 01/9 22/9 آزمونپس پیگیری

 95/2 20/9 21/5 21/9** آزمونپیش آزمونپس پذیری شناختیانعطاف

 09/5 99/5 29/5 52/9** آزمونپیش پیگیری

 52/2 25/5 29/5 52/9 آزمونپس پیگیری

 12/5 22/9 02/9 29/2** آزمونپیش آزمونپس ادراک

 51/5 91/9 09/9 02/2** آزمونپیش پیگیری

 29/9 09/9 20/9 59/9 آزمونپس پیگیری

 95/5 29/9 59/5 59/9** آزمونپیش آزمونپس ادراک کنترل پذیری

 29/5 21/9 50/5 22/9** آزمونپیش پیگیری

 12/9 21/9 99/9 25/9 آزمونپس پیگیری

 52/5 12/9 92/5 29/9** آزمونپیش آزمونپس ادراک توجیه رفتار

 99/5 29/9 25/5 99/9** آزمونپیش پیگیری

 20/9 51/9 20/9 22/9 آزمونپس پیگیری
                     *P<9/91 **P<9/95 

معنای زندگی تفاوت هر متغیر دهد که های آزمایش و گواه نشان میمقایسه سه مرحله در گروه 1جدول در 

 آزمون، معنادار وآزمون و پیگیری در قیاس با پیشدر مراحل پس هایشانپذیری شناختی و مولفهو انعطاف
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دار مقادیر مذکور در گروه گواه معنیدر حالی که  .(=995/9P)این تأثیر تا مرحله پیگیری پایدار مانده است 

 (.P=20/9نیستند )
 

 گیریبحث و نتیجه

 ندگیز معنای و شناختی پذیری انعطاف بر اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش هدف این پژوهش اثربخشی

 فادهاست مکرر واریانس اندازه لیتحل ازپژوهشی  سؤاالت به ییپاسخگو منظوربه. بود عقد مرحله در زوجین

 معنای هایمؤلفه از یک هر افزایش باعث اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش که داد نشان جینتا که شد

 اب مقایسه در آزمایش گروه هایآزمودنی در معنا یافتن برای جستجو و زندگی در معنا یعنی وجود زندگی

 تحقیقات در هایافته این با مشابه .گرفت رقرا تائید مورد تحقیق 5 فرضیه بنابراین، ؛شودمی کنترل گروه

( 5905) همکاران و و منجزی (5901) همکاران و محمودآبادی ، زارعی(5901) همکاران و کالنتری

 آیات از ریکدیگ به شوهر و زن عالقه و که محبت گفت باید فرضیه این احتمالی تبیین در. است آمدهدستبه

 این تعمیق به که مشروعی امر هر از باید بنابراین ؛دارد پیوند فرد ایمان ازدیاد با و است مقدس و الهی

 اجتناب ،کندمی سردی و کدورت ایجاد همسران میان که اموری از و جست یاری کندمی کمک احساس

 را برخی و( عقل) درون حجت را برخی که است گوناگونی هایمهارتکسب  نیازمند امر این البته کرد؛

 نیازهای از دیگری، با نزدیک ارتباط و صمیمیت به نیاز (.5900)سیف،  کندمی یانب( شرع) برون حجت

 یعنی صمیمیت مفهوم. است هیجان و پرشور ازدواج یک از مهمی بخش صمیمیت. است فرد هر اساسی

 روابط نپروراند و عمیق روابط داشتن یعنی صمیمیت. نفر دو بین هماهنگی ایجاد و یگانگی یک به رسیدن

 در فرد کهاین یعنی صمیمیت دیگرعبارتیبه. معنوی روابط سطح در هم و جسمانی سطح در هم عمیق

 اشتهد نزدیکی احساس دیگری هایزمینه از بسیاری و فکری و معنوی عاطفی، لحاظ به خود با همسر رابطه

 بیشتر اورب به از طرفی. است هیجان و پرشور ازدواج یک از مهمی بخش صمیمیت(. 2950 ، جین) باشد

 دیموجو جهان، در را انسان اگر. دهد نجات گراییپوچ از را زندگی تواندمی که است دین تنها امروزه متفکران

 پیشه تحمل و صبر مشکالت از بسیاری برابر در تواندمین بدانیم دنیا همین به محدود را اشوزندگی حقیر

 دین هک گرفت نتیجه توانمی بنابراین ،شودمی زندگی در معنایی بی و پوچی احساس سبب امر همین. کند

 ،کندمی حرکت زندگی معنای درک دنبال به که کسی طورکلیبهدارد.  زندگی به معنا بخشی در اساسی نقش

 کند، گیزند بیهوده و باشد هدفبی کهدرصورتی و کندمین راضی را او بیهودگی، و هدفیبی که فهمیده قبالً

 ( 2950 زیمرمن،) داد خواهد دست از را خود ارزش زندگی

 کی هر افزایش باعث اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش که داد نشان جینتا همچنین در بخش دیگری از

 هایآزمودنی در رفتار توجیه ادراک و پذیریکنترل ادراک ادراک، یعنی شناختی پذیری انعطاف هایمؤلفه از

 این با شابهم. گرفت قرار تائید مورد تحقیق فرضیه بنابراین، ؛شودمی کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه

 و و منجزی (5901) همکاران و محمودآبادی ، زارعی(5901) همکاران و کالنتری تحقیقات در هایافته

سی ی جنغریزه ازآنجاکهکه  گفت باید فرضیه این احتمالی تبیین در .است آمدهدستبه( 5905) همکاران

ی جنسی خود را جز تواند غریزهشود و زن نیز نمیبرقرارشدن ارتباط جنسی وی با زن ارضا نمیمرد جز با 

پذیر نخواهد بود، اهمیت و ضرورت نکاح، توسط مرد اشباع کند و توالد و تناسل جز به طریق ازدواج امکان

زندگی خانوادگی نیز، گذاری شده است. داشتن ازدواج امری فطری است و بر آن اساس پایه .شودآشکار می
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ی نظام خلقت استوار است و همین ازدواج است که پایه و اساس اجتماع را امری طبیعی است و بر پایه

دهد؛ زیرا خانواده پایه و اساس جامعه بشری است و بدون ازدواج هرگز خانواده و در پی آن تشکیل می

 حضور در خود شناخت توانایی عنوانبه وانتمی را از سویی صمیمیت .ی بشری تحقق نخواهد یافتجامعه

 وریضر بسیار صمیمیت جهت در شخص قابلیت ظرفیت برای هویت، رشد و خودآگاهی که دانست دیگران

 ،هاایده و هاارزش گذاریاشتراک به همسر، به نزدیکی سطح صمیمیت، از رایج پردازیمفهوم. است

 یری،ن)است  کردن نوازش نظیر عاطفی رفتارهای و گریکدی از شناخت جنسی، روابط مشترک، هایفعالیت

 مغز پیشرفته سطح شناختی عملکرد مسئول مغز، بخش ترینبزرگ عنوانبه مغز، پیشانی بخش(. 2952

. شودمی هماهنگ زیادی هایفعالیت است، مغز اجرایی کارکرد مرکز که بخش این در. رودمی بشمار

 اصیخ مناطق شود،می شناختی پذیریانعطاف هایفعالیت درگیر دفر که زمانی است داده نشان تحقیقات

 شرق و قدامی کمربندی قشر ای،قاعده هایعقده پیشانی،پیش قشر شامل مناطق این. شوندمی فعال مغز از

 اطالعات خاص، نقایص با و مختلف سنین و مختلف افراد در شدهانجام مطالعات .باشدمی خلفی جداری

 در را کندمی پیدا تغییر و یابدمی توسعه مغز درون شناختی پذیریانعطاف چگونه اینکه مورد در را بیشتری

 سوئیچ برای ذهن توانایی و مهارت عنوانبه شناختی پذیریانعطاف(. 2952 رستمی،) دهدمی قرار ما اختیار

ه شدتوصیف همزمان طوربه چندگانه مفاهیم مورد در کردن فکر توانایی و مختلف موضوع دو بین کردن

 ریپذیانعطاف. شودمی توصیف اجرایی کارکردهای از یکی عنوانبه معموالً شناختی پذیریانعطاف. است

 اهشک با اجباری، وسواس اختالل مانند خاصی شرایط این، بر عالوه. کندمی تغییر فرد عمر طول در شناختی

 رام در حیاتی و الزم جزئی شناختی پذیریافانعط ازآنجاکه. هستند ارتباط در شناختی پذیریانعطاف

  .(2959 واکر،) باشد داشته دیگری پیامدهای است ممکن زمینه این در نقص هرگونه است یادگیری

 کرده بوشهر مراجعه شهر مشاوره مراکز به که عقد مرحله در زوجین به پژوهش آماری جامعه بودن محدود

 یاطاحت با توجه به فرهنگ جانب جوامع سایر به نتایج تعمیم برای است نیازمند که است محدودیتی اند،

 ،نانز یبرا آموزشی هایبسته نیتدو بر عالوه بعدی قاتیتحق در شودمی شنهادیپ رو این از .گردد رعایت

 معنای و شناختی انعطاف پذیری تا شود اضافه آنان هایبرنامه به یگروه و یفرد درمان و مشاوره جلسات

خانواده ها و  برای ایانگیزه است ممکن پژوهش همچنین این .یابد شیافزا عقد مرحله در نزوجی زندگی

 هازشآمو سایر کنار در مکمل هایبرنامه قالب در را اسالمی رویکرد با صمیمیت آموزش تا مراکز مشاوره باشد

 ریانعطاف پذی بهبود رد را آموزش این مثبت بسیار تأثیرات و بگیرند نظر در عقد مرحله در زوجین  برای

 آورند. فراهم عقد مرحله در زوجین زندگی معنای و شناختی

 

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

 مورد رد کنندگانتشرک ها،سؤال تمامی تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان و شرایط به توجه

 گرفتند. قرار مداخله تحت نیز گواه گروه پژوهش اتمام از پس. بودند مختار پژوهش از خروج
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 سپاسگزاری
 این اجرای در که پژوهش در کنندهشرکت های جوانزوج همه و شهر بوشهر مشاوره خدمات مراکز مدیر از

 شود.می قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش
 

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

 منابع
 آموزشی بسته تدوین(. 5902. )حسن احدی، و علیرضا کیامنش، ،.محمدعلی مظاهری، ،.سمیرا شاهکوه، جاللی

 یزناشوی سازگاری بر آن اثربخشی بررسی و مدار هیجان رویکرد اساس بر زناشویی زندگی سازیغنی

 .510-519(: 9)50 روانی، بهداشتی اصول مجله. کردهازدواج تازه زوجین

 مدل ازدواج از پیش هایمهارت آموزش اثربخشی(. 5900. )اله ولی فرزاد، و شکوه نژاد، نوابی ،.مهدی رستمی،

 دی،کاربر درمانیخانواده. نامزد هایزوج هایآسیب و الگوها بر( سیمبیس) شروع از پیش ازدواج تحکیم

5(5 :)91-19 

 صمیمیت آموزش اثربخشی(. 5901. )محمدحسین فالح، و ناهید آبادی، رکن احمدی ،.حسن محمودآبادی، زارعی

 .99 - 25(: 5)55 دین، و روانشناسی خانواده، عملکرد بهبود بر اسالمی رویکرد با

 صمیمیت افزایش آموزشی برنامه اثربخشی(. 5901. )منصوره صادقی، السادات و فریبرز باقری، ،.میترا کالنتری،

  .22-1(: 5)52 کاربردی، شناسیروان نشریه ها،زوج زناشویی رضایت بر ایران بومی فرهنگ مبنای بر

 سازی غنی آموزش اثربخشی(. 5900. )سیدمحمود بافقی، میرزمانی ،.مهرناز ،.آزادیکتا ،.لیال اسداللهی، شکارچی

 رکزم به کنندهمراجعه زنان در زناشویی روابط کیفیت بر دارم هیجان رویکرد بر مبتنی زوجین روابط

 .29-29(: 92)2 رفتاری، علوم در نوین های پیشرفت مجله مشاوره،

 رویکرد با ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی(. 5905. )منصور سودانی، و عبداله آبادی، شفیع ،.فرزانه منجزی،

 .59 تا 9(: 5)59 کاربردی، شناسی روان در پژوهش و شدان ،هازوج زناشویی رضایتمندی بر اسالمی
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 1 2 1 2 9 2 5 میگیرم. قبل از تصمیم گیری، گزینههای گوناگون را در نظر. 9

وقتی با موقعیتهای دشوار روبه رو میشوم، احساس میکنم کنترل خودم . 2

 را از دست خواهم داد.

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 دوست دارم به موقعیتهای دشوار از نقطه نظرهای مختلف نگاه کنم.. 1

قبل از انجام هر رفتار دنبال اطالعاتی میگردم که سریعا  در دسترس . 2

 نیستند.

5 2 9 2 1 2 1 

هنگامی که با موقعیتهای دشوار روبه رو میشوم، احساس پریشانی میکنم . 1

 و نمیتوانم برای حل موقعیت فکر کنم.

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 سعی میکنم مسائل را از نقطه نظر افراد دیگر نگاه کنم.. 0

اینکه برای برخورد کردن با موقعیتهای دشوار یک راه معین و قطعی . 0

 وجود ندارد آزرده میشوم.

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 خود را در موقعیتهای دیگران گذاشتن برایم آسان است.. 59

وقتی با موقعیتهای دشوار روبه رو میشوم، نمیدانم چه کاری باید انجام . 55

 دهم.
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 1 2 1 2 9 2 5 از جنبههای گوناگون به موقعیتهای دشوار نگاه کردن مهم است.. 52

موقعیتهای دشوار قبل از اینکه تصمیم بگیرم چگونه رفتار کنم  در. 59

 گزینههای مختلف را در نظر میگیرم.

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 من بهطور معمول به یک موقعیت از نقطه نظرهای مختلف نگاه میکنم.. 52

 1 2 1 2 9 2 5 من قادرم بر دشواریهایی که در زندگی با آنها روبرو میشوم غلبه نمایم.. 51

گیری در مورد علل رفتار، تمام اطالعات و واقعیتهای من هنگام نتیجه. 52

 موجود را در نظر میگیرم.

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 در موقعیتهای دشوار حس میکنم هیچ قدرتی برای تغییر ندارم.. 51

وقتی با موقعیتهای دشوار روبه رو میشوم، درنگ کرده و سعی میکنم . 50

 حل آن فکر کنم.به راههای مختلف برای 

5 2 9 2 1 2 1 

میتوانم به بیشتر از یک راه حل برای حل موقعیت دشواری که با آن . 50

 ام فکر کنم.روبه رو شده

5 2 9 2 1 2 1 

های مختلف را در قبل از پاسخ دادن به شرایط دشوار، میتوانم گزینه. 29

 نظر بگیرم.

5 2 9 2 1 2 1 
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 1 2 1 2 9 2 5 فهممیرا م یزندگ یمن معنا.5

ام را معنادار  یهستم که زندگ یزیمن به دنبال چ.2

 کند

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 هستم میهدف زندگ افتنیبه دنبال  شهیمن هم.9

 1 2 1 2 9 2 5 روشن است یهدف من در زندگ.2

بخشد،  یمعنا م میمن در مورد آنچه که به زندگ.1

 دارم یحس خوب

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 کرده ام دایپ میزندگ یبرا یبخش تیمن هدف رضا.2

هستم که به  یزیچ یدر جستجو شهیمن هم.1

 ببخشد تیاهم میزندگ

5 2 9 2 1 2 1 

 1 2 1 2 9 2 5 هستم میرسالت زندگ ایهدف  یمن در جستجو.0

 1 2 1 2 9 2 5 ندارد یمن هدف واضح یزندگ.0

 1 2 1 2 9 2 5 به دنبال معنا هستم میمن در زندگ.59
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Abstract 
Aim: The purpose of this study was the effectiveness of intimacy training with an 

Islamic approach on cognitive flexibility and the meaning of couples' lives at the stage 

of marriage referred to counseling centers in Bushehr in 2020. Methods: The method 

of the present study was quasi-experimental with pre-test and post-test design with 

control group and the statistical population of the present study was 1225 couples in 

the contracting stage referring to Bushehr counseling centers. Entry and exit criteria 

were randomly assigned between the experimental and control groups. The 

experimental group received training for 8 sessions of 90 minutes (one session per 

week) after performing the pre-test; but the control group did not receive any training 

after the pre-test. The instruments of the present study were the meaning of life 

questionnaires of Steger et al. (2006) and the cognitive flexibility of Dennis and 

Vanderwall (2010). Data were analyzed using analysis of covariance and SPSS 24 

software. Results: The results showed that intimacy training with an Islamic approach 

increased each of the components of the meaning of life, ie the existence of meaning 

in life and the search for meaning in the subjects in the experimental group compared 

to the control group. Also, intimacy training with Islamic approach increased each of 

the components of cognitive flexibility, ie perception, perception of controllability and 

perception of behavior justification in the subjects of the experimental group 

compared to the control group. Conclusion: The general results of this study indicate 

the effectiveness of intimacy training with Islamic approach on couples in the marriage 

stage, which ultimately leads to increased cognitive flexibility and meaning of the 

couple's life. By attending meetings, they can increase intimacy by planning objective 

and behavioral goals. 

 

Keywords: Intimacy training with Islamic approach, cognitive flexibility, meaning of 

life 
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