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abstract
The emergence of marital disagreements and divorce,
seriously damages the women�
s psychological,
emotional and communicative components of the
women. Therefore the present study was conducted
with the purpose of investigating effectiveness of
positivist psychotherapy on psychological wellbeing,
forgiveness and marital burnout of the women exposed
to divorce in the city of Isfahan. It was quasiexperimental study with the pretest, posttest and control
group design. The statistical population of this study
included all the women asking for divorce in the city of
Isfahan who were selected through available sampling
method and were replaced into experimental (15
individuals) and control (15 individuals) groups.
Psychological wellbeing questionnaire, questionnaire of
tendency to forgiveness and the questionnaire of
marital burnout were used. The data were analyzed
through ANCOVA method. The results showed that
the positivist psychotherapy is effective on
psychological wellbeing, forgiveness and marital
burnout of the women exposed to divorce in the city of
Isfahan (pã 0.05). Therefore this therapy could lead to
the improvement of psychological wellbeing and
forgiveness of the women exposing to divorce and
decrease of marital burnout. According to the results it
can be concluded that the positivist psychotherapy can
be considered an effective therapy to improve
psychological wellbeing, and forgiveness of the women
exposing to divorce and decrease of their marital
burnout through training concepts such as hope and
optimism as an effective therapy.
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چکیده

 هیجانی و، مؤلفههای روانشناختی،بروز اختالفات زناشویی و طالق
 بر این اساس هدف از.ارتباطی زنان را با آسیب جدی مواجه میسازد
انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر
 بخشش و بیرمقی زناشویی زنان در معرض طالق زنان،رواندرستی
 این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح از نوع.شهر اصفهان بود
 جامعه آماری این پژوهش. پسآزمون با گروه گواه بود-پیشآزمون
دربرگیرنده همه زنان درخواستکننده طالق مراجعهکننده به
 بودند که با روش7931 دادگستری شهر اصفهان در سهماهه تابستان
 نفر) و71( نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه گواه
 در این پژوهش از سه پرسشنامه. نفر) قرار گرفتند71( آزمایش
 پرسشنامه گرایش به بخشش و پرسشنامه بیرمقی،رواندرستی
. دادهها با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.زناشویی استفاده شد
 بخشش و،برآیندها نشان داد رواندرمانی مثبتگرا بر رواندرستی
f= ) بیرمقی زناشویی زنان در معرض طالق شهر اصفهان تأثیر دارد

 بر این اساس که این درمان توانسته منجر به بهبود.(83/96, p<0/001
رواندرستی و بخشش زنان در معرض طالق و کاهش بیرمقی
 با توجه به برآیندهای بهدستآمده میتوان.زناشویی آنها شود
نتیجهگیری نمود که رواندرمانی مثبتنگر میتواند با آموزش
مفاهیمی همچون امید و خوشبینی بهعنوان یک درمان کارآمد برای
بهبود رواندرستی و بخشش زنان در معرض طالق و کاهش بیرمقی
.زناشویی آنها به شمار آورده شود
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مقدمه
بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن ،بهعنوان یک نهاد اجتماعی و اخالقی و بنیادیترین نهاد
اثرگذار در رشد و بالندگی افراد ،نهتنها بر اساس مبانی ارزشهای دینی و ملی ،بلكه بر اساس آموزههای
علوم مختلف روانشناسی ،جامعهشناسی بسیار حائز اهمیت است .سیر تحوالت این نهاد در کشور بیانگر
کمرنگ شدن پایبندی افراد در جهت حفظ آن است بهطوریکه در پنج سال اخیر ،آمار کلی بیانگر 7/1
اجتماعی عصر کنونی است که قطعا برای گروه بسیاری از انسانها اجتنابناپذیر است زیرا گاهی محیط
خانواده آنچنان پرآشوب و تحملناپذیر میشود که طالق تنها راهحل باقیمانده است (کار و ولچیک،
 .)5171در  3ماهه سال  7931به ازای هر  9/3ازدواج یک طالق به ثبت رسیده است .در سال  7931در
مقابل هر  1/5ازدواج یک طالق به ثبت رسیده است .آمار ثبت ازدواج به طالق در سالهای  31-39با
نوسانهایی ،دارای رشد صعودی بوده؛ بهگونهای که از سال  7931با رشد  7/1درصد ،سال  7937با رشد
 5/1درصد ،در سال  7935با رشد  1/9درصد و در نهماهه پایانی سال  39با رشد  5/8درصدی ،نسبت به
مدت مشابه سال پیش ،مواجه بوده است (سازمان ثبتاحوال.)7931 ،
یكی از عوامل ایجادکننده طالق در نزد زوجین بروز پدیده بیرمقی زناشویی 5است (اصغری،
عیسی پور هفتخوانی و قاسمیجوبنه .)7931 ،بیرمقی زناشویی هنگامی بروز میکند که زوجها متوجه
میشوند ،علیرغم تمام تالشهایشان ،رابطۀ زناشویی آنها به زندگیشان هیچ معنا و مفهوم خاصی نداده
است .بیرمقی از پا افتادن جسمی ،روانی ،عاطفی و ناشی از عدم تناسب بین توقعات و واقعیات است.
سه خصیصه که بیشترین تأثیر را در بیرمقی دارند از طریق یک پژوهش به ترتیب ،بار مسئولیت اضافی،
مطالبات متناقض و تعهدات خانوادگی مشخص کرد (گوهری ،زهرا کار ،نظری و سلیمی.)7931 ،
تحقیقات کارشناسان خانواده نشان میدهد که امروزه شیوع بیرمقی زناشویی بیشتر شده است.
بهطوریکه  11درصد از زوجها در ازدواج خود با بیرمقی زناشویی مواجه میشوند (نظری ،رسولی،
حسینی و گرمخانی.)7931 ،
یكی دیگر از مؤلفههای روانشناختی آسیبپذیر زنان متقاضی طالق ،رواندرستی 9است (اکبر
زاده ،اکبر زاده و محمد زاده .)7931 ،رواندرستی بهعنوان یكسری از ویژگیهای روانشناختی دخیل در

1.divorce
2.Marital burnout
3.Psychological well-being
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کارکرد مثبت انسان مطرحشده است (عقلی ،آهی و منصوری .)7931 ،رواندرستی به کیفیت تجربهشده
زندگی اشاره میکند و منعكسکننده عملكرد و تجربه روانشناختی مطلوب است .معنی لغوی
رواندرستی یک حالت رضایت از شاد بودن ،سالمتی و موفقیت است که به تجربه و عملكرد
روانشناختی مطلوب اشاره میکند (تاراشویلی و تاراشویلی .)5171 ،گورل ( )5113رواندرستی را
توانایی شرکت فعاالنه در کار و تفریح ،خلق روابط معنیدار با دیگران ،گسترش حس خودمختاری و
خود ،روابط مثبت با دیگران ،استقالل ،تسلط بر محیط ،هدفمندی در زندگی و رشد شخصی میشود
(چو ،مارتین ،مارگرت ،مک دونالد و پون.)5177 ،
یكی از مؤلفههای روانشناختی که میتواندد در آرامدش دروندی زندان مدؤثر باشدد ،بخشدش 7اسدت
(اخوی ثمرین ،ندوابینژاد ،ثندایی ااکدر و اکبدری .)7935 ،اینرایدت و ندور ( )7338بخشدش را بدهعنوان
تغییری جدی در تصمیمگیری برای قطع رفتارهدای بدخواهانده نسدبت بده یدک شدخص خطاکدار تعریدف
کردهاند (کاردی ،میلیچ ،هریس و کرنز .)5111 ،بخشودن و بخشش یک فضدیلت اخالقدی اسدت کده در
برابر خطای دیگران انجام میشود و قابلآموزش دادن است .هرچند انتقام گدرفتن پاسدط طبیعدی انسدان در
برابر خطاهای دیگران است (مایربرگ .)5177 ،در عموم مواقع بخشش بدا مؤلفدههایی همچدون مصدالحه،
عفو قانونی ،چشمپوشی و فراموشی اشتباه گرفته میشود ،درحالیکه بخشدش فراینددی درونفدردی اسدت
که بر اساس آن فرایندهای شناختی ،روانشناختی ،عاطفی و رفتداری فدرد در برابدر خطدا و خطاکدار دچدار
تغییر میگردد .در تعریفی کلی درباره بخشش میتوان بیان داشت که بخشش انگیزشدی اسدت کده باعد
کاهش کنارهگیری ،خشم و انتقام نسدبت بده فدرد مسدامحهکار شدده و سدبب افدزایش احساسدات مثبدت و
جایگزینی آن با احساسات منفی میشود (لیچ ،گریر و گافت.)5171 ،
یكی از درمانهای مؤثر برای زنان متقاضی طالق ،رواندرمانی مثبتگرا 5است .در سالهای اخیر،
پژوهشهای زیادی به بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر افزایش رواندرستی و مؤلفههای
روانشناختی دیگر پرداختهاند (یوولیاسزک و همكاران5172 ،؛ شوشانی و همكاران5172 ،؛ پرویر و
همكاران5172 ،؛ فیلینک و همكاران5171 ،؛ اردشیری لردجانی و شریفی7931 ،؛ هنرمند زاده و
سجادیان7931 ،؛ نوفرستی ،روشن ،فتی ،حسنآبادی ،پسندیده و شعیری7931 ،؛ سلیمانیان ،احمد

1.forgiveness
2. Positive Psychotherapy
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برآبادی ،ارقبایی و وحیدی .)7931 ،رواندرمانی مثبتگرا ،ازلحاظ تجربی رویكردی معتبر به
رواندرمانی است که عمده توجه خود را بر اساس بنا نهادن توانمندیها و احساسات مثبت درمانجو
متمرکز میکند و با به فعالسازی معنا در زندگی ،آسیب روانی را کاهش و در مقابل شادی را افزایش
میدهد .درمانگران مثبتنگر ،احساسات و خاطرات مثبت را در فرایند درمان راه انداخته و آنها را
کانون توجه قرار میدهد .دیگر فرایند مورداستفاده در درمان مثبتنگر پرداختن به موضوعات مرتبط با
با توجه به نگرانیهای موجود درباره آمار طالق و افزایش روزافزون آن و با توجه به این امر که
خانواده در تمام فرهنگها همواره نهادی مقدس شمردهشده است ،تالش برای حفظ آن توجه به رشد
این نهاد مقدس از دغدغههای جاری تمامی اقشار بوده است (گودرزی و بوستانی پور .)7935 ،در سالیان
اخیر شیوع درخواست طالق در افزایشیافته است که این موضوع برای جامعه پیامدهای خوبی به همراه
ندارد ،پژوهشهای زیادی درباره بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبت بر رواندرستی ،بخشش و بیرمقی
زناشویی زنان در معرض طالق صورت نگرفته و جایگاه خالی این رویكرد ،در میان زوجین متقاضی
طالق به چشم میخورد؛ بنابراین با توجه به سودمندی اولیه این برنامه آموزشی در جهت کاهش میزان
طالق ،مطالعه حاضر قصد دارد تا به بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر رواندرستی ،بخشش و
بیرمقی زناشویی زنان در معرض طالق شهر اصفهان بپردازد .فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 .7رواندرمانی مثبتگرا بر رواندرستی زنان در معرض طالق تأثیر دارد.
 .5رواندرمانی مثبتگرا بر بخشش زنان در معرض طالق تأثیر دارد.
 .9رواندرمانی مثبتگرا بر بیرمقی زناشویی زنان در معرض طالق تأثیر دارد.
روش
روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیشآزمون پسآزمون بدا گدروه کنتدرل انجدام شدد.
جامعه آماری شامل همه زنان متقاضدی طدالق مراجعهکنندده بده دادگسدتری شدهر اصدفهان در سدال 7931
بودند .این جمعیت در حدود  31نفر بودندد کده بدا روش نموندهگیری در دسدترس  91زن متقاضدی طدالق
انتخاب و بهصورت تصادفی ،به دو گدروه آزمدایش ( 71نفدر) و کنتدرل ( 71نفدر) گمدارده شددند .پدس از
انتخدداب نموندده و گمددارش تصددادفی آزمودنیهددا در گددروه آزمددایش و کنتددرل و اجددرای پیشآزمددون،
آزمودنیهای گروه آزمایش طی  8جلسه  5سداعته در جلسدات آمدوزش رواندرمدانی مثبدتگرا شدرکت
کردند ،درحالیکه گروه کنترل مداخلهای دریافت نكردند .پس از اتمام جلسات مجددا پسآزمدون اجدرا
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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گردید .مالکهای ورود به پژوهش شامل بودن در معرض طالق ،عدم ابتال به بیماری حاد یدا مدزمن
روانشناختی و جسمی ،داشتن تحصیالت حداقل سوم راهنمایی و رضایت از شرکت در مطالعه بدود.
همچنین مالکهای خروج از پژوهش نیز داشتن بدیش از دو جلسده غیبدت ،عددم همكداری و انجدام
ندادن تكالیف مشخصشده در کالس ،عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجدام پدژوهش و بدروز
حادثه ناخواسته که امكان ادامه حضور فرد در جلسات درمان را مختل میکند ،بود .گدروه آزمدایش
نمودند .این در حالی بود که افراد حاضر در گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پدژوهش
دریافت نكردند .الزم به اکر است که جهت رعایت اخالق پژوهشی رضایت زنان بدرای شدرکت در
برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شدند .همچنین به افراد گروه گدواه اطمیندان داده
شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریافت خواهند نمود.
ابزارها
پرسشنامه رواندرستی .9پرسشنامه رواندرستی توسط ریف ( )7331با هدف سنجش رواندرستی
طراحی شد .این آزمون دارای  11سؤال است که  2مؤلفه اصلی الگوی رواندرستی را مورد ارزیابی
قرار میدهد؛ هر زیر مقیاس شامل  3عبارت است .زیرمقیاسهای  2گانه پرسشنامه رواندرستی
شامل روابط مثبت با دیگران (سؤاالت)7/1/71/71/51/95/91/93/11 :؛ زندگی هدفمند (سؤاالت
)8/79/55/51/91/99/98/15/12؛ تسلط محیطی (سؤاالت )5/1/75/71/51/53/92/13/19؛
خودمختاری

(سؤاالت

)2/77/72/73/51/91/11/11/15

و

رشد

فردی

(سؤاالت

 )9/78/57/52/91/17/11/11/11است .شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه از ( )7کامال مخالفم تا کامال
موافق ( )2میباشد .برای به دست آوردن نمره مربوط به هر مقیاس کافی است نمره هر عبارت
مربوط به زیرمقیاس موردنظر را با هم جمع کرد .آلفای بهدستآمده برای پذیرش خود (،)1/39
ارتباط مثبت با دیگران ( ،)1/37خودمختاری ( ،)1/82تسلط بر محیط ( ،)1/31هدفمندی در زندگی
( )1/31و رشد شخصی ( )1/81گزارششده است (ریف .)7331 ،در نمونه ایرانی ضریب پایایی
برای ابعاد پرسشنامه رواندرستی به ترتیب خودمختاری ( ،)1/12تسلط بر محیط ( ،)1/31رشد فردی
( ،)1/81ارتباط مثبت با دیگران ( ،)1/37زندگی هدفمند ( )1/31پذیرش خود ( )1/39گزارششده

1. Psychological well-being questionnaire
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است (اورنگ ،هاشمی زرینی ،عبداللهی .)7932 ،در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی نمره کل
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/37به دست آمد.
پرسشنامه گرایش به بخشش .9پرسشنامه گرایش به بخشش توسط تامپسون ،اشنایدر ،هافمن ()5111
طراحی شد و دارای  78سؤال است و میزان گرا یش به بخشش در افراد با توجه به خود-گزارشی

5

فرد مشخص میشود .این پرسشنامه از سه زیرمقیاس خودبخششی (سؤاالت  ،)2-7دیگر بخششی
درجهای از همیشه غلط (نمره  )7تا همیشه صحیح (نمره  )1است .ضریب آلفای کرونباخ
محاسبهشده توسط تامپسون اشنایدر ،هافمن ( )5111به ترتیب برای مقیاسهای خودبخششی (،)1/15
دیگر بخششی ( )1/11و موقعیت بخششی ( )1/11گزارششده است .پایایی و روایی این پرسشنامه از
طریدق روش آلفای کرونباخ توسط تقوایی و میرزایی ( )7932بر روی  917دانشجو ،برای کل
پرسشنامه ( )1/81و برای خرده مقیاسهای بخشودن خود ( ،)1/11بخشودن دیگران ( )1/81و
بخشایش موقعیت ( )1/29گزارششده است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش زندی پور و
یادگاری ( )7982نیز  1/32به دست آمد .در پژوهش هنرپروران ( )7939نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  1/13و با استفاده از روش دونیمه سازی  1/87به دست آمد .در پژوهش حاضر نیز
میزان پایایی نمره کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/87به دست آمد.
پرسشنامه بیرمقی زناشویی .پرسشنامه بیرمقی زناشویی توسط پانیز ( )7332با هدف سنجش میزان
بیرمقی زناشویی زوجین طراحی شد و دارای  51سؤال است و بهصورت طیف لیكرت  1درجهای
هرگز ( )7تا همیشه ( )1نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه دارای سه بعد خستگی جسمی (احساس
خستگی ،سستی و داشتن اختالالت خواب) ،از پا افتادن عاطفی (احساس افسردگی ،ناامیدی و در
دام افتادن) و از پا افتادن روانی (احساس بیارزشی ،سرخوردگی و خشم به همسر) است .ضریب
پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در  511مورد  1/82و ضریب پایایی به روش
بازآزمایی را در فواصل یک ،دو و چهار ماه  1/12 ،1/83و  1/22گزارششده است (پانیز و
همكاران .)7332 ،در ایران هواسی زهرا کار و محسن زاده ( )7931ضریب پایایی این پرسشنامه را
با استفاده از آلفای کرونباخ  1/82گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی نمره کل
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/88به دست آمد.
1. Willingness forgiveness questionnaire
2.self-report
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مداخله
نشست اول :معارفه اعضاء گروه به یكدیگر و برقراری ارتباط اولیه ،مروری بر قوانین گدروه ،سداختار و
اهداف جلسات ،ارائه دورنمایی از برنامه جلسات آتی.
نشسددت دوم :چهددار چددوبدهی درمانجویددان بددر اسدداس رواندرمددانی مثبددتنگر ،درخواسددت از
درمانجویان برای نوشتن داستان معرفی مثبت خودشان ،ارائه تكلیف خانگی.
بح در مورد توانمندیهای درون داستان ،درخواست از درمانجویان بدرای طراحدی یدک طدرح خدا
برای به اجرا درآوردن توانمندیها ،ارائه تكلیف خانگی.
نشست چهارم :ارائه خالصهای از جلسه قبل و دریافت بازخورد ،تمرکز بر سدازه بخشدش و معرفدی آن
بهعنوان ابزاری برای از بین بردن هیجانهای منفی ،ارائه تكلیف خانگی.
نشست پنجم :ارائه خالصهای از جلسه قبل و دریافت بازخورد ،تمرکدز برسداز شدكرگزاری و معرفدی
مزایای آن بهصورت پیامدهای روانشناختی ،فیزیكی و میان فردی و بدهویژه افدزایش احسداس رضدایت از
زندگی ،ارائه تكلیف خانگی.
نشست ششم :ارائده خالصدهای از جلسده قبدل و دریافدت بدازخورد ،آمدوزش رضدایت در برابدر کمدال
خواهی به درمانجویان ،درگیر کردن درمانجویان در تكلیفی بهمنظور افزایش رضدایت از زنددگی ،ارائده
تكلیف خانگی.
نشسددت هفددتم :ارائدده خالصددهای از جلسدده قبددل و دریافددت بددازخورد ،تمرکددز بددر موضددوعهای امیددد و
خددوشبینی ،آمددوزش مفهددوم اسددنادها بدده درمانجویددان ،آمددوزش اسددنادهای درونددی ،کلددی و پایدددار بدده
درمانجویان برای افزایش امید و خوشبینی آنان ،ارائه تكلیف خانگی.
نشست هشتم :ارائه خالصهای از جلسه قبل و دریافت بازخورد ،تمرکز بر عشق و دلبستگی ،توصدیه بده
درمانجویان برای برقراری ارتباط و پیوند با دیگران ،ارائه تكلیف خانگی.
نشست نهم :ارائه خالصهای از جلسه قبل و دریافت بازخورد ،آشنا کردن درمانجویان با مفهدوم حدس
اائقه ،آموزش به درمانجویان برای مشارکت در فعالیتهای لذتبخش ،ارائه تكلیف خانگی.
نشسددت دهددم :بررسددی تكددالیف ،دریافددت بددازخورد از اعضدداء ،بررسددی پیشددرفتها و دسددتاوردهای
بهدستآمده ،جمعبنددی و نتیجدهگیری ،گفتگدو در مدورد تعمدیم یافتدهها و کداربرد مباحد در زنددگی،
اجرای پسآزمون.
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در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدد .در سدطح
آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمدون تحلیدل کوواریدانس (بده
دلیل کنترل نمرات پیشآزمون) استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از نرمافزار آمداری  SPSS-51مدورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتههای حاصل از دادههای جمعیت شناختی نشان داد که افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سنی  51تا 11
سال بودند که دراینبین دامنه سنی  53تا  95سال دارای بیشترین فراوانی بود ( 52/22درصد) .از طرفی
بیشتر این افراد خانهدار بودند ( 29/99درصد) .بیشترین فراوانی نیز در رابطه با سطح تحصیالت ،مربوط به
سطح تحصیلی لیسانس بود ( 17درصد) .مدتزمان ازدواج این افراد در بازه  9تا  71سال بود که بیشترین
فراوانی مربوط به بازه زمانی  9تا  1سال بود ( 91درصد) 19/99 .درصد این زنان نیز دارای فرزند بودند.
حال یافتههای توصیفی پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.
جدول  .9نتایج آمار توصیفی رواندرستی ،بخشش و بیرمقی زناشویی زنان متقاضی طالق
پیشآزمون

گروهها

گروه آزمایش

گروه گواه

میانگین

پسآزمون

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

رواندرستی

791/33

71/37

731/13

71/11

بخشش

97/00

1/11

09/13

1/01

بیرمقی زناشویی

19/13

79/02

02/13

9/91

رواندرستی

790/20

72/99

790/93

73/07

بخشش

20/00

1/77

21/10

9/13

بیرمقی زناشویی

91/10

71/17

91/00

77/10

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کوواریانس ،پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک موردسنجش قرار
گرفت .بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک 7بیانگر آن بود که پیشفرض نرمال بودن توزیع
نمونهای دادهها در متغیرهای رواندرستی ،بخشش و بیرمقی زناشویی در گروههای آزمایش و گواه در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون برقرار است ) .(f= 0.84, 0.79,0.80, p>0.05همچنین پیشفرض همگنی
واریانس نیز توسط آزمون لوین موردسنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته میداد
پیشفرض همگنی واریانسها در هر سه متغیر رواندرستی ،بخشش و بیرمقی زناشویی رعایت شده
1. Shapiro-wilk
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).(f= 0.79, 0.69, 1.02 p>0.05

از طرفی نتایج آزمون  tنشان داد که تفاوت میانگین نمرات

پیشآزمون گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای وابسته (رواندرستی ،بخشش و بیرمقی زناشویی)
معنادار نبوده است ) .(f=0.73, p>0.05حال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته میشود.
جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر رواندرستی ،بخشش و
بیرمقی زناشویی زنان متقاضی طالق

رواندرستی

بخشش

بیرمقی
زناشویی

همپراش
گروه
خطا
همپراش
گروه
خطا
همپراش
گروه
خطا

مجذورات

آزادی

مجذورات

7710/70
2901/07
3910/90
119/01
7907/21
7900/79
7191/09
9790/91
7301/07

7
7
11
7
7
11
7
7
11

7710/70
2901/07
731/20
119/01
7907/21
11/11
7191/09
9790/91
90/20

معناداری

آزمون

1/29
32/03

0/001
0/0007

0/13
0/90

0/10
7

3/91
10/93

0/00
0/0007

0/73
0/90

0/29
7

30/17
701/19

0/0007
0/0007

0/99
0/19

7
7

با توجه به نتایج جدول  ،5ارائه متغیر مستقل (رواندرمدانی مثبدتگرا) توانسدته منجدر بده ایجداد تفداوت
معنادار میانگین نمرات متغیرهای وابسته (رواندرستی ،بخشش و بیرمقی زناشدویی زندان متقاضدی طدالق)
در مرحله پسآزمون در سطح خطای  1/11گردد؛ بنابراین میتوان گفت نمدرات متغیرهدای رواندرسدتی،
بخشش و بیرمقی زناشویی زنان متقاضی طالق دچار تغییر معندادار شدده اسدت .بدینصدورت کده بدر اثدر
آموزش رواندرمدانی مثبدتگرا میدانگین مؤلفدههای رواندرسدتی و بخشدش در گدروه آزمدایش افدزایش
معنادار و مؤلفه بیرمقی زناشویی دچار کاهش معنادار شده است .همچنین با توجه به انددازه اثدر متغیرهدای
فوق میتوان گفت که به ترتیب  1/11 ،1/12و  1/13تغییرات متغیرهای رواندرسدتی ،بخشدش و بیرمقدی
زناشویی زنان متقاضی طالق توسط عضویت گروهی (رواندرمانی مثبتگرا) تببین میشود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر رواندرستی ،بخشش و بیرمقی
زناشویی زنان در معرض طالق زنان شهر اصفهان انجام شد .یافته اول پژوهش بیانگر آن بود که
رواندرمانی مثبتگرا توانسته منجر به بهبود رواندرستی زنان در معرض طالق شود .همسو با نتایج
پژوهش حاضر نوفرستی و همكاران ( )7931در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رواندرمانی
دوره چهارم .شماره یکم (پیاپی .)7بهار و تابستان 7937
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مثبتگرا یک روش درمانی کوتاهمدت مؤثر برای کاهش عالئم و نشانههای افسردگی و افزایش
شادکامی و بهزیستی روانشناختی است .همچنین نتیجه این فرضیه با نتایج هنرمند زاده و سجادیان
( )7931همسو بود .نتایج پژوهش مذکور نشان داد مداخله مثبتنگر گروهی روشی مناسب برای بهبود
رواندرستی است .در تبیین یافته حاضر باید گفت در مداخله مثبتنگر ،افراد سعی میکنند ویژگیهای
مثبت را شناسایی و نامگذاری کنند .این بدین معنا نیست که ازنظر روانشناسی مثبتنگر تجارب منفی
منفی را دوباره تجربه میکنند (یوولیاسزک و همكاران)5172 ،؛ بنابراین ،هدف دیدگاه مثبتنگر ،تبدیل
همه هیجانات منفی افراد به هیجانات مثبت نیست .گاه افراد در مورد خاطرات تلط و رنجشهایشان
حرف میزنند و گاه از آنها خواسته میشود که خاطرات تلط را بنویسند تا با این کار دردهای شناختی و
هیجانی مرتبط با آن خاطره کاهش یابد .این فرایند سبب میشود بهمرور رواندرستی آنها بهبود یابد.
یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که رواندرمانی مثبتگرا توانسته منجر به بهبود بخشش زنان در
معرض طالق شود .همسو با این نتایج سلیمانیان ،احمد برآبادی ،ارقبایی و وحیدی ( )7931در نتایج
پژوهش خود نشان دادهاند که رواندرمانی مثبتگرا میتواند منجر به بهبود بخشش و بخشایشگری شود.
در تبیین یافته حاضر باید گفت در مداخله رواندرمانی مثبتگرا تمرینهایی در رابطه با شناسایی و
نامگذاری ویژگیهای مثبت و همچنین تمرینهایی در مورد نوشتن هیجانات منفی با روشی خا

وجود

دارد (شوشانی و همكاران)5172 ،؛ بنابراین ،به نظر میرسد که رواندرمانی مثبتنگر از طریق افزایش
احساس لذت ،تقویت توانمندیها و ویژگیهای مثبت فردی و استفاده از آنها در زندگی روزمره و
افزایش احساس معنا و هدفمندی در زندگی میتواند باع

کاهش عالئم و نشانههای خلق پایین و

افزایش بخشش زنان شود.
یافته سوم پژوهش بیانگر آن بود که رواندرمانی مثبتگرا توانسته منجر به کاهش بیرمقی زناشویی
زنان در معرض طالق شود .در پژوهشی همسو اردشیری لردجانی و شریفی ( )7931نشان دادند که
رواندرمانی مثبتگرا میتواند منجر به بهبود بخشایشگری و کاهش بیرمقی زناشویی زنان آسیبدیده
خیانت زناشویی شود .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود که در جریان ارائه رواندرمانی مثبتگرا ،افراد
در جهت شناخت تواناییها ،قابلیتها و جنبههای مثبت خود و اطرافیان گام بر میدارند که این امر منجر
به بهبود نگرششان نسبت به دیگران نظیر همسر خود میشود .این فرایند باع میشود که زنان در معرض
طالق با بهکارگیری قوه خوشبینی حاصل از آموزش رواندرمانی مثبتنگر و همچنین با تمرکز بر نقاط
مثبت همسر خود ،از میزان بیرمقی زناشویی آنها کاسته شود.
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محدودیتها و پیشنهادات
پژوهش حاضر با محدودیتهایی همچون محدودیت جامعه آماری (زنان در معرض طدالق مراجعهکنندده
بدده دادگسددتری اصددفهان) ،محدددودیت در نمونددهگیری تصددادفی (نمونددهگیری در دسددترس) ،محدددودیت
جغرافیایی (شهرستان اصفهان) و عدم برگزاری مرحله پیگیری مواجده بدود .بدر ایدن مبندا توصدیه میگدردد
پژوهش حاضر با جامعه آماری و محدوده جغرافیایی دیگر و نیز با شیوه نموندهگیری تصدادفی و برگدزاری
کنونی توصیه میگردد که مراکز مشاوره و خدمات روانشدناختی ،بدرای بهبدود رواندرسدتی و بخشدش و
کاهش بیرمقی زناشویی زنان در معرض طالق ،از رواندرمانی مثبتگرا اسدتفاده نمایندد تدا بتدوان از ایدن
طریق در فرایندهای روانشناختی این افراد تغییراتی را ایجاد نمود.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از تمام زنان شرکتکننده در پژوهش ،خانوادههای آنان و مسئولین مراکز مشداوره دادگسدتری
اصفهان ،تشكر و قدردانی میگردد.
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آسیبدیده از خیانت همسر ،فصلنامه زن و جامعه.791-717 :)5(1 ،
هنرمند زاده ،ریحانه؛ سجادیان ،الناز .)7931( .اثربخشی مداخلده مثبدتنگر گروهدی بدر رواندرسدتی ،تدابآوری و
شادکامی دختران نوجوان بیسرپرست ،پژوهشنامه روانشناسی مثبت.91-11:)5(5 ،
هواسی ،ناهید؛ زهرا کار ،کیانوش؛ محسن زاده ،فرشاد .)7931( .بررسدی اثربخشدی زوجدرمدانی گروهدی بده روش
گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین .فصلنامه روان پرستاری.21-3 :)2(1 ،
References
Cardi, M., Milich, R., Harris, M.J., Kearns, E. (2007). Self-esteem moderates the
response to forgiveness instructions among women with a history of
victimization. Journal of Research in Personality, 41(4): 804-819.
Carr, C. M., & Wolchik, S. A. (2015). Marital Status, divorce, and child development. In
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition
(pp. 518-524). Elsevier Inc.

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

Downloaded from fpcej.ir at 11:31 +0430 on Saturday July 6th 2019

عقلی ،الهام؛ آهی ،قاسم؛ منصوری ،احمد ،)7931( .نقش سهگانههای تاریک شخصیت در پیشبیندی رواندرسدتی

علمی منش و ژاله

Downloaded from fpcej.ir at 11:31 +0430 on Saturday July 6th 2019

999

Cho, J., Martin, P., Margrett, J., MacDonald, M. and Poon, L.W. (2011). The
Relationship between Physical Health and Psychological Well-Being among
Oldest-Old Adults, Journal of Aging Research, 2011, Article ID 605041, 8pages.
Flink, I.K., Smeets, E., Bergbom, S., Peters, M.L. (2015). Happy despite pain: Pilot
study of a positive psychology intervention for patients with chronic pain,
Scandinavian Journal of Pain, 7: 71˚ 79.
Gurel, N.A. (2009). Effects of thinking styles and genderon psychological well-being.
[dissertation]. The graduate school of social sciences of Middle East Technical
University;1-70.
Leach, M., Greer, T., & Gaughf, J. (2010). Linguistic analysis of interpersonal
forgiveness: Process trajectories. Journal of Personality and Individual
Differences, 48: 117˚ 122.
Lyubomirsky, S., Layous, K. (2013). How do simple positive activites increase well ˚
being? Current Directions in psychological Science, 22 (1), 57-62.
Myerberg, L. (2011). Forgiveness and Self-Regulation: Forgiveness as a Mechanism of
Self–Regulation. An Ego-Depletion Model (Doctoral dissertation, Honors Thesis
in Psychology University of Richmond).
Proyer, R.T., Gander, F., Wellenzohn, S., Ruch, W. (2016). Nine beautiful things: A
self-administered online positive psychology intervention on the beauty in nature,
arts, and behaviors increases happiness and ameliorates depressive
symptoms,Personality and Individual Differences, 94: 189˚ 193.
Rashid, T. (2015). Positive Psychotherapy: Astrength-based approach. The Journal of
Positive Psychology, 10, 25-40.
Shoshani, A., Steinmetz, S., Kanat-Maymon, Y. (2016). Effects of the Maytiv positive
psychology school program on early adolescents' well-being, engagement, and
achievement, Journal of School Psychology 57: 73˚ 92.
Turashvili, T., Turashvili, M. (2015). Structural Equation Model of Psychological Wellbeing, a Georgian Exploration. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 190: 49.
Uliaszek, A.A., Rashid, T., Williams, G.E., Gulamani, T. (2016). Group therapy for
university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and
positive psychotherapy, Behavior Research and Therapy, Behavior Research and
Therapy 77: 78-85.
Reference in Persian
Aghli, E., Ahi, GH., Mansoori, A. (2018). The role of triple dark personality in
predicting psychological well-being and nurses' humor styles. Psycho-Nursing, 6
(2): 41-49.
Akbarzadeh, D., Akbarzadeh, H., Mohammadzadeh, A. (2015). Comparison of
communication skills, psychological well-being and emotional disability among
applicants and divorced women, Journal of Kerman University of Medical
Sciences, 23 (1): 94-105.

7937  بهار و تابستان.)7 شماره یکم (پیاپی.دوره چهارم

Downloaded from fpcej.ir at 11:31 +0430 on Saturday July 6th 2019

... اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر رواندرستی

999

Akhavismarin, Z., Navabinejad, S., Sanaei Zakar, B., and Akbari, M. (2013).
Attachment styles and amount of forgiveness among female applicants for
divorce and normal women, Journal of Social-Psychological Studies of Women,
11 (2): 82-55.
Ardeshiry Lordajani, Fahimeh and Sharifi, Tayebeh (2018). the effectiveness of
positivist psychotherapy on marital forgiveness and burnout in the women
damaged by marital betrayal, Pathology, Family Advice and Enrichment, 4 (1):
33-46.
Asghari, F., Isapur Haftkhanani, K., Ghasemi-Jabaneh, R. (2018). The Effectiveness of
Emotion Regulation Training on Marital Burning and Emotional Divorce of
Female Applicants for Divorce. Quarterly Journal of Social Work, 7 (1): 14-21.
Gohari, SH., Zahrakar, K., Nazari, A.M., Salimi, H. (2016). Prognosis of marital
boredom based on personality traits and sexual intimacy in married women's
nurses in selected private hospitals in Tehran, Journal of Preventive Care in
Nursing and Midwifery, 6 (3): 59-70.
Havasi, N., Zahrakar, K., Mohsenzadeh, F. (2016). The study of the effect of group
therapy coupled with Gutman method on reducing marital fatigue of couples.
Quarterly Journal of Nursing, 4 (6): 64-69.
Honarmand Zadeh, R., Sajjadian, E. (2015). The Effectiveness of Positive Group
Interventions on Psychological Well-being, Resilience and Happiness of
Unmarried Adolescent Girls, Positive Psychological Research, 2 (2): 35-50.
Honarparvaran, N. (2014). Investigating the Effectiveness of Adoption and
Commitment Approach on Divorce and Marital Adaptation of Women Affected
by Spouse's Violence, Journal of Women and Society, 5 (2): 135-151.
Nazari, A.M., Rasooli, M., Davarnia, R., Hosseini, A., Babaei Gorkhani, M. (2016).
Effectiveness of short-term solution-based treatment on marital boredom and
desire for divorce in married women, Journal of Nursing, 3 (3): 41-52.
Nofarsti, A., Roshan, R., Fati, L., Hassan Abadi, H.R., Pasandideh, A., Shaeiri, M.H.
(2016). The Effect of Positive Psychotherapy on Happiness and Psychological
Well-being of People with Depression Symptoms: A Single-Subject Study with
Multiple Basic Lines, Positive Psychological Research, 1 (1): 1-18.
Orang, S., Hashemi Rezini, H., Abdollahi, M.H. (2017). The Relationship between
Early Maladaptive Schemes and the Meaning of Life and Psychological Wellbeing of the Elderly. Iranian aging magazine, 12 (3): 326-345.
Soleimanian, A.A., Ahmadbrobadi, H., Arqba'i, M., Vahidi, S. (2015). The
Effectiveness of Positive Group Therapy on the Positive Psychological
Components of Exceptional Exceptional Mothers, The First Scientific Conference
on Psychology, Educational Sciences and Community Pathology, Electronic,
Green Gold Company, Pays Association.
Zandipur, T., Yedgari, H. (2007). Investigating the relationship between forgiveness and
marital satisfaction in married women students of Tehran University, Journal of
Social-Psychological Studies of Women, 5 (3): 109-122.

 مشاوره و غنی سازی خانواده،دو فصلنامه آسیب شناسی

