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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فنون مثبتنگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان متأهل
دارای نارضایتی زناشویی مراجعهکننده به مراکز درمانی شهر مالیر در سال  2391بود .روش پژوهش از نوع
نیمهآزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل بود .از بین زنان متأهل دارای نارضایتی زناشویی ،به روش
نمونهگیری در دسترس ،نمونهای به حجم  36نفر (28نفر گروه آزمایش 28 ،نفرگروه کنترل) انتخاب شد.
دو گروه از لحاظ سن ،جنسیت ،مدت زمان ازدواج ،وضعیت اقتصادی و میزان تحصیالت همگن شد .گروه
آزمایش  9جلسه  90دقیقهای آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی سلیگمن و الیس دریافت کرد .اما گروه
کنترل آموزشی دریافت نکرد .برای اندازهگیری رضایت زناشویی در پیشآزمون و پسآزمون از پرسشنامه
رضایت زناشویی انریچ فرم بلند ( )2989استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره
( )MANOVAبرای نمرات افتراقی نشان داد که آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی،
رابطه جنسی ،تحریف آرمانی ،مسائل شخصی ،ارتباط ،حل تعارض و خانواده و دوستان مؤثر بود و آنها را
بهبود بخشید ()p<0/01؛ اما بر مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،فرزند و فرزند پروری،
مساواتطلبی نقشها و جهتگیری مذهبی تأثیر معنای داری نداشت .)p>0/01(.پس میتوان نتیجهگیری
کرد که آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان متأهل دارای نارضایتی زناشویی مؤثر
بوده و از آن میتوان برای افزایش رضایت زناشویی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی ،تعارض خانواده ،رضایت زناشویی ،رابطه
جنسی ،رضایت جنسی
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مقدمه
ازدواج و روابط زناشویی منبع حمایت ،صمیمیت و لذت انسان است و
بهعنوان یک پدیده اجتماعی از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار بوده و منبع
مهمی از امنیت خاطر برای زنان و جایگاهی مهم برای احساس مسئولیت
بیشتر برای مردان است (مداتیل و بنشف .)1008 ،2یکی از مفاهیم رایج برای
نشان دادن میزان شادی و پایداری رابطه زناشویی ،مفهوم رضایت زناشویی 1است.
رضایت زناشویی نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از
جنبههای مختلف روابط زناشویی مثل ارتباط ،مسائل شخصیتی ،حل تعارض ،مسائل
مالی ،روابط جنسی و فرزندان دارند ( تانی گوچی ،فریمن ،تیلور و مالکارنی،3
1006؛ به نقل از پورحیدری ،باقریان ،دوست کام و بهادرخان .)2391 ،رضایت زناشویی
شاخصی است که ماهیت طبیعی ازدواج و سطح توقعات فرد را در زندگی زناشویی نشان
میدهد (سلیمانی .)1022 ،رضایت زناشویی نقش مهمی در ثبات ازدواج دارد و مؤلفهای
است که ثبات و شادکامی ازدواج را نشان میدهد (توکل ،بهبودی ،مقدم ،نصرآبادی،
لسانزاده و اسماعیلی.)1026 ،
در نظام خانواده ،زنان بیش از سایر اعضاء در معرض آسیب هستند که یکی
از آسیبهای اساسی این نظام بهویژه در آغاز ازدواج ،عدم رضایت زناشویی
است (بیباخ1009 ،2؛ به نقل از عاشوری و منشئی .)2391 ،با توجه به گزارش سازمان ثبت
احوال در ششماهه اول سال  ،2392نسبت ازدواج به طالق در این مدت یک به  2/2بوده
است؛ به این معنا که در مقابل هر  2/2ازدواج ثبتشده ،یک طالق به ثبت رسیده است که
رقم قابلتوجهی است و نشانه نارضایتی زناشویی در زوجین است .خانواده مکان امنی برای
ارضاء نیازهای عاطفی ،معنوی و جسمانی افراد است .بنابراین ،با توجه به تأثیر مخرب
ازدواج ناموفق بر بهداشت روانی زن ،شوهر ،فرزنـدان و جامعـه (آمـاتو و بـوث2992 ،1؛ به
نقل از شقاقی و شخمگر)2388 ،؛ لـزوم بررسـی رضـایت زناشویی و ابعـاد گوناگون آن و
1. Madathil & Benshoff
2. marital satisfaction
3. Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcarne
4. Beyebach
5. Amato & Both
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همچنین پرداختن به فنونی که موجب بهبودی رضایت زناشویی شود ،مهم و ضروری به
نظر میرسد.
نارضایتی زناشویی ممکن است بهصورت کلی باشد یا مربوط به برخی از مؤلفههای
آن باشد .بهعنوانمثال ممکن است زوجین در حل تعارض دچار مشکل باشند .تعارض
فرایندی است که فرد فکر میکند ،فرد دیگری با عالیق ،اعتقادها ،ارزشها و ادراک او از
واقعیت مخالفت میکند (ویلکوکسن و چتام1006 ،2؛ به نقل از دهقانی فیروزآبادی،
حمیدی و سیف پناهی شعبانی .)2389 ،بهطورکلی وقتی دو نفر باهم توافق ندارند ،تعارض
اتفاق میافتد ( ژانگ .)1009 ،1بنابراین ،عدم حل تعارض رضایت زناشویی را کاهش
میدهد .همچنین ممکن است روابط جنسی آنها مشکل داشته باشد.
تمایالت جنسی بخشی جداییناپذیر از روابط صمیمی در زندگی زناشویی است (گاداسی

3

و همکاران .) 1026 ،مشکالت جنسی بر کیفیت زندگی و بهزیستی زندگی افراد تأثیرگذار
بوده و اختالل عملکرد جنسی با اضطراب و افسردگی در ارتباط است (سودربرگ،
جانسن ،هرنینگ و برگ .) 1023 ،2وقتی رابطه جنسی بهتر شود و همسران رضایت بیشتری
از رابطه جنسی داشته باشند ،روابط همسران بهصورت خودکار بهبود خواهد یافت (گری،1
2996؛ به نقل از مفید ،احمدی و اعتمادی.)2393 ،
از عواملی که ممکن است موجب نارضایتی زناشویی در زنان شود ،منفی نگری زنان
است .چون شیوه تفکر کیفیت زندگی را تعیین میکند (لینلی1002 ،6؛ به نقل از
اشرفی حافظ ،آسمند ،موسوی مقدم و سایه میری .)2391 ،پائین بودن تفکر مثبت با
خشونت کالمی و سبک اسناد منفی ارتباط دارد (اوکونور ،اسمیت ،مارک و ویلیامز،9
 .)1021بنابراین ،آموزش فنون مثبتنگر بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است .در رابطه با
تفکر مثبت و امیدواری ،مشاهده میشود که افراد توانمند کسانی هستند که انگیزش و
توانایی ادراک برای انتخاب راه و رسیدن به آن را دارند و وقتی با مانعی برخورد میکنند،
1. Wilkoxon & Chatham
2. Zhang
3. Gadassi
4. Soderberg, Johansen, Herning & Berg
5 .Gary
6 .Linely
7. O’Connor, Smyth, Mark & Williams
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انگیزه خود را حفظ میکنند ،اما افراد ناامید به دلیل اینکه در این ارتباط ضعیف عمل
میکنند در برخورد با مشکالت انگیزه خود را ازدستداده و دچار هیجانات منفی میشوند
(ایروینگ 2و همکاران2998 ،؛ به نقل از شاه محمدی قهساره و خیرآبادی .)2389 ،عوامل
متعددی بر رضایت زناشویی تأثیر دارند که از آن میان ،میتوان به حمایتهای اجتماعی،
روشهای خودکارآمدی و مثبت اندیشی اشاره کرد ( سلیمانی .)1022 ،بنابراین ،میتوان
منفینگری را در زنان بهعنوان عاملی در ایجاد مشکالت قابلتوجه در زندگی و نارضایتی
زناشویی دانست که ممکن است به طالق منجر شود.
شادابی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سالمت روانی زنان است .سوکی،
کرامت ،شریفی ،دهقانی ،تقربی ،طیبی و سادات ( )1022در پژوهشی نشان دادند شادکامی
باعث نگرش مثبت به زندگی میشود و امیدواری به آینده و خود پنداره مثبت حاصل از
آن تنظیم هیجانی و سالمت روان را پدید میآورد .پژوهشها نشان داده است که میتوان
مهارتهای الزم برای برخورداری از خوشبینی و مثبتنگری را با انعطافپذیری مبتنی بر
واقعیت به اکثر افراد آموزش داد و آنها را در برابر مسائل و مشکالت ایمنسازی روانی
کرد (سلیگمن2996 ،؛ ترجمه داورپناه .)2386 ،مداخالت روانشناسی مثبت شامل
روشهای درمانی یا فعالیتهای عمدی بهمنظور ترویج احساسات مثبت،
رفتارهای مثبت ،شناخت و ادراک مثبت ،باال بردن بهزیستی افراد و بهبود
عالئم افسردگی است (سین و الیبومیرسکی .)1009 ،1روانشناسی مثبتنگری توسط
سلیگمن در اواخر دهه  2990میالدی و آغاز قرن بیست و یکم ارائهشده است .یکی از
اهداف اصلی این رویکرد این است که بهجای توجه به جنبههای مرضی و بیمارگونه،
جنبههای مثبت شخصیت انسان را مدنظر قرار داد .روانشناسی مثبتنگر بهجای توجه
مفرط به ناتوانیها و ضعفهای بشری ،بر تواناییهای انسان مثل شاد زیستن ،لذت بردن،
قدرت حل مسئله و خوشبینی متمرکزشده است .هدف این رویکرد کشف شیوههایی
است که با استفاده از آن افراد میتوانند احساس لذت و خوشی بیشتری تجربه کنند،
نوعدوستی خود را ابراز کنند و در خلق محیطهای خانوادگی ،شغلی و اجتماعی نقش
برجستهتری را ایفا کنند (پترسون و سلیگمن1006 ،3؛ به نقل از غالمی حیدرآبادی ،نوابی
1. Irving
2. Sin & Lyubomirsky
3. Peterson & Seligman
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نژاد ،شفیع آبادی و دالور .)2391 ،بدین ترتیب ،سلیگمن توانست عمدهترین مفاهیم
روانشناسی مثبت را از تلفیق نظریه درماندگی آموختهشده و نظریه اسناد به دست آورد.
اگر درماندگی آموختنی است ،پس بهوسیله تغییر سبکهای اسنادی میتوان جنبههای
مثبت هیجانی ،شناختی و نگرشی چون خوشبینی و شادی را آموخت ( پولنرا.)1001 ،2
تلفیق این مدل با مدل الیس ممکن است نتیجه بهتری داشته باشد .اصوالً در این مدل ،گفته
میشود که رویدادهای فعالکننده ) (Aپیامدهای رفتاری و هیجانی دارند ،اما این
پیامدها نه معلول رویدادهای فعالکننده ،بلکه تاحدود زیادی معلول نظام اعتقادی )(B
هستند که باعث به وجود آمدن پیامدهای رفتاری هیجانی ) (Cمیشود .نقش اصلی

مشاور این است که با مباحثه ) (Dدر مورد عقاید و باورهای غیرمنطقی به طرق
مختلف آنها را زیر سؤال ببرد (شارف؛ ترجمه فیروزبخت.)2381 ،
در زمینه فنون مثبت نگری تلفیقی 1سلیگمن و الیس پژوهشی صورت نگرفته است ،اما
حیدرآبادی و غالمی ( )1022در پژوهشی نشان دادند که رواندرمانی ترکیبی (واقعیت
درمانی و مثبتنگری) شادکامی مادران افزایش ،فرسودگی آنان را کاهش داده است.
زارع ( )2393در پژوهشی نتیجه گرفت که بین رضایت زناشویی با شادکامی دانشجویان
متأهل رابطه معنیداری وجود دارد .مفید ،احمدی و اعتمادی ( )2393در پژوهشی نشان
دادند دو رویکرد مشاوره شناختی-رفتاری گروهی و راهحل مدار بر رضایت جنسی زنان
شهر اصفهان مؤثر بوده است .اشرفی حافظ ،آسمند ،موسوی مقدم و سایه میری ()2391
در پژوهشی نشان داد مثبتاندیشی بر مشاجرات زناشویی دانشجویان متأهل مؤثر بوده
است .پورحیدری ،باقریان ،دوست کام و بهادرخان ( )2391در پژوهشی نشان دادند که
آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوجهای جوان مؤثر بوده
است .کرمی ،آرین ،سلطانی خورشید و خانآبادی ( )2392در پژوهشی نشان دادند
آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی الزاروس (که شامل مثبت اندیشی نیز بود) بر
افزایش رضایت زناشویی زنان سبز دشت مؤثر بوده ،در کل باعث بهبود رابطه جنسی و
ارتباط آنها با همسرانشان شد .پاداش ،فاتحیزاده ،عابدی و ایزدی خواه ( )2392نیز در
پژوهشی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی (که ترکیبی از دو رویکرد شناخت
1. Polorna
2. optimism compilation techniques
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درمانی و روانشناسی مثبت است) بر رضایت زناشویی نشان دادند .کیفیت زندگی ،ابعاد
تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی ،روابط ،حل تعارض ،اوقات فراغت و جهتگیری
مذهبی گروه آزمایش را افزایش داد و در ابعاد مدیریت مالی ،رابطه جنسی ،شیوه
فرزندپروری ،خانواده و دوستان و مساواتطلبی نقشها تفاوتی مشاهده نشد .خوشخرام و
گلزاری ( )2390در پژوهشی نشان دادند آموزش عاطفه مثبت به افزایش رضایت زناشویی
دانشجویان متأهل منجر شد .لیقسی ،اوون و بویراز )1021( 2در پژوهشی نتیجه گرفتند که
شناخت مثبت ،نقش میانجی را در رابطه عاطفه مثبت و معنای زندگی و معنا در زندگی
نقش میانجی را در رابطه شناخت مثبت و رضایت از زندگی ایفا میکرد .بهطورکلی عاطفه
مثبت و شناخت مثبت  %28تغییر معنا در زندگی و  %61از تغییر در رضایت از زندگی را به
خود اختصاص داد .آمر ،گاتیر و ویدمر )1022( 1در پژوهشی نتیجهگیری کردند که
همکاریهای صمیمی مکرر و کوتاهمدت زوجین با میل جنسی بیشتر ارتباط داشت که این
رابطه در زنان نسبت به مردان قویتر بود .همچنین همکاریهای صمیمی کمتر با میل
جنسی پایینتر و نگرشهای جنسی سنتی مرتبط بود .دانکن )1021( 3در مطالعه خود نشان
داد بین افسردگی و کیفیت زندگی زناشویی رابطه معکوس وجود دارد؛ بهطوریکه
آنهایی که نشانههای افسردگی را بیشتر گزارش میکردند ،بهاحتمال بیشتری تعامالت
مثبت پایینتری با همسر را گزارش کرده بودند و در نتیجه کیفیت زناشویی پائینتری نیز
داشتند .همچنین بیان عاطفی همسر نقش میانجی را در این رابطه داشت .نصیری نژاد ،نظری
و بحرینیان ( )1022در پژوهشی نشان دادند که آموزش تفکر مثبت بر افزایش صمیمیت
زناشویی اثربخش بوده است ،اما بر میزان رضایت جنسی و عملکرد جنسی تأثیرگذار نبوده
است .اپریسان و کریساتی )1021( 2در مطالعه خود نشان دادند که صرفنظر از طول
مدت ازدواج ،توانایی برقراری ارتباط مناسب ،عزتنفس باال و شاد بودن زوجها بر
1

ادراک آنها از رضایت زناشویی نقش مؤثری دارد .سادیکچ ،مسکوئیتز و زاروف
( )1022معتقدند که بین رفتار مقبول شریک زندگی و عواطف منفی افراد رابطه معکوس

1. Lightsey, Owen & Boyraz
2. Ammar, Gauthier & Widmer
3. Duncan
4. Oprisan & Cristae
5. Sadikaj, Moskowitz & Zuroff
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وجود دارد و میزان عاطفه منفی در افراد با دلبستگی اضطرابی باالتر و در افراد با سبک
دلبستگی اجتنابی پایینتر است .هویر ،اوهمان ،رامبو و جاکوبی )1009( 2در پژوهشی نتیجه
گرفتند که افرادی که اختالل روانیشان تحت درمان شناختی رفتاری بود ،عملکرد جنسی
آنها نیز بهبود یافت .در پژوهش نجفی ،احدی ،سهرابی و دالور ( )2392نقش سازههای
روانشناسی مثبتگرا در رضامندی زندگی تائید شد که این یافته بیانگر اهمیت سازههای
روانشناسی مثبتگرا در رضامندی زندگی است .خانجانی ( )2396نشان داد رواندرمانی
مثبت نگر بر رضایت از زندگی ،خوشبینی و عواطف مثبت دانشجویان تأثیر دارد.
با توجه به آمار رو به افزایش طالق در جامعه و آثار مخرب آن بر سالمت روان اعضاء
خانواده ،ازآنجاییکه در پژوهشهای صورت گرفته یکی از عوامل مهم در گرایش افراد
به سمت طالق کاهش رضایت زناشویی هست و با توجه به اینکه در مورد فنون تلفیقی
مثبتنگر الیس و سلیگمن ،پژوهشی صورت نگرفته است ،بنابراین ،پرداختن به آموزش
فنون مثبتنگری تلفیقی بهمنظور بهبود رضایت زناشویی و مؤلفههای آن ممکن است در
پیشگیری از مشکالت جدی زوجین و گرایش آنها به طالق نقش داشته باشد .بهاینترتیب
مسأله اساسی این پژوهش این بود که آیا آموزش فنون مثبتنگری تلفیقی بر رضایت
زناشویی زنان مؤثر است؟ و لذا ،هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش فنون
مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان بود.

روش
این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل بود .جامعه آماری پژوهش
زنان متأهل دارای نارضایتی زناشویی شهر مالیر در سال  2392-91بود .در این پژوهش 36
نفر از این زنان از مراکز مشاوره شهر مالیر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و نیمی
از آزمودنیها ( 28نفر) به طور تصادفی در گروه آزمایش و نیمی دیگر ( 28نفر) در گروه
کنترل جایگزین شد .دو گروه ازنظر سن ،جنس ،مدت زمان ازدواج ،وضعیت اقتصادی و
میزان تحصیالت همگن شد .گروه آزمایش به مدت  9جلسه  90دقیقهای تحت آموزش
فنون مثبتنگری تلفیقی سلیگمن و الیس قرار گرفت؛ درحالیکه گروه کنترل هیچ
مداخلهای دریافت نکرد .بعد از اتمام جلسات ،هر دو گروه مجدداً به پرسشنامه رضایت
1. Hoyer, Uhmann, Rambow & Jacobi
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زناشویی انریچ پاسخ دادند .شرکتکنندگان  36نفر از زنان با نارضایتی زناشویی از مراکز
مشاوره شهر مالیر با میانگین سنی  31/1سال بود .بهطوریکه  29نفر ( )%29/11بین 30-11
سال 20 ،نفر ( )%19/98بین  31-32سال و  9نفر ( 20-36 )%11سال بودند .همچنین  22نفر
از آنها ( )%30/16دیپلم 1 ،نفر فوقدیپلم ( 26 ،)%1/16نفر ( )22/22%لیسانس و  9نفر
( )29 /22%فوقلیسانس بودند .مدت زمان ازدواج  28نفر از آنها نیز بین  1 - 1سال 22،نفر
بین  9 - 6سال و  9نفر  20سال و یا بیش از ده سال از مدت زمان ازدواج آنها میگذشت.
مالکهای ورود آزمودنیها در پژوهش عبارت بود از :رضایت آگاهانه ،توانایی
شرکت در جلسات گروهی آموزش مثبتنگری ،مبتال نبودن به بیماریهای مزمن جسمی،
سن بین  20-11سال ،عدم شرکت در ردههای آموزشی روانشناختی به طور همزمان،
مدت زمان ازدواج حداقل دو سال و نمرات پایین در رضایت زناشویی.
ابزار گردآوری اطالعات :برای ارزیابی رضایت زناشویی ،پرسشنامه رضایت زناشویی
انریچ 2فرم بلند ( )2989بهکاربرده شد .پرسشنامه رضایت زناشویی یک ابزار  221سؤالی
است که برای ارزیابی زمینههای بالقوه مشکلزا یا شناسایی زمینههای قوت و پرباری رابطه
زناشویی به کار میرود .این پرسشنامه از  21خرده مقیاس شامل تحریف آرمانی ،رضایت
زناشویی ،مسائل شخصی ،ارتباط ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت،
رابطه جنسی ،فرزند و فرزند پروری ،خانواده و دوستان ،مساواتطلبی نقشها و
جهتگیری مذهبی تشکیلشده است (پاداش ،فاتحیزاده ،عابدی و ایزدی خواه.)2392 ،
در گزارش السون 1و همکاران (2989؛ به نقل از پاداش ،فاتحیزاده ،عابدی و ایزدی خواه،
 )2392ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ برای خرده مقیاسها باالتر از  0/9گزارش شد.
همچنین اعتبار 3بازآزمایی پرسشنامه در فاصله  2هفته با میانگین  0/86قابلقبول بوده است.
در پژوهش مهدویان ،ضریب اعتبار در روش باز آزمایی (به فاصله یک هفته) برای گروه
مردان  ،0/92برای گروه زنان  0/92و برای گروه مردان و زنان  0/92به دست آمد
(مهدویان2396 ،؛ به نقل از ثنایی .)2388 ،در پژوهش سلیمانیان ( )2393این ضرایب برای
خرده مقیاسهای این پرسشنامه باالتر از  0/9گزارش شد .در پژوهش حاضر ضریب

1. Enrich marital satisfaction questionnaire
2. Olson & et al.
3. reliability
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همسانی درونی خرده مقیاسهای پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 2بین  0/63تا 0/81
برآورد شد و برای کل پرسشنامه  0/919به دست آمد .ضریب همبستگی پرسشنامه نیز با
مقیاسهای رضایت خانوادگی از  0/22تا  0/60و با مقیاسهای رضایت زندگی از  0/31تا
 0/22است که نشانه روایی سازه 1آن است .کلیه خرده مقیاسهای پرسشنامه زوجهای
راضی و ناراضی را متمایز میکند و نشانگر روایی مالکی پرسشنامه است (ثنایی.)2388 ،
همچنین پرسشنامه اطالعات دموگرافیک (شامل سن ،تحصیالت و مدت زمان ازدواج)
نیز توسط آزمودنیها پاسخ داده شد.
روند اجرای پژوهش :روند اجرای پژوهش به این صورت بود که پژوهشگر با اخذ
مجوزهای الزم با هماهنگی با مراکز مشاوره شهر مالیر به زنانی که به دلیل مشکالت
زناشویی به این مراکز مراجعه میکردند و دارای مالکهای ورود به پژوهش بودند ،هدف
از پژوهش توضیح و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات مربوط به آنها محرمانه باقی
خواهد ماند .پسازآن ،فنون مثبت نگری تلفیقی سلیگمن و الیس برای گروه آزمایش اجرا
شد ،اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .فنون مثبتنگری تلفیقی سلیگمن و الیس،
ادغام دو رویکرد مثبتنگری سلیگمن ( )1001و الیس ( )2911هست .فنون مثبتنگری
سلیگمن سعی در شناخت و کشف نقاط مثبت و توانمندیهای افراد و برجسته کردن آن
توانمندیها دارد و معتقد است برچسبگذاری روی توانمندیها آنها را تقویت میکند.
رویکرد الیس برعکس سعی در شناخت تصورات نامعقول و افکار مخرب افراد دارد و
معتقد است باورهای نامعقول موجب بروز هیجانات منفی و ناکامی بیشتر میگردد ،پس
نسبت به آنها باید شناخت ایجاد شود و بعد از کشف آنها توسط درمانگر و به شیوههای
درمانی اصالح یا حذف گردند .جلسات فنون رویکرد مثبت اندیشی تلفیقی به طور خالصه
در جدول  2گزارششده است.
جدول  .1خالصه جلسات فنون رویکرد مثبت اندیشی تلفیقی
جلسه
اول
دوم

محتوا
معارفه اعضاء ،بیان قواعد جلسه ،توضیح راجع به اهداف آموزش و تشکیل جلسات ،اجرای پیشآزمون،
آشنا کردن اعضاء با برنامههای جلسات بعد که آموزش فنون مثبت نگری هست.
مروری بر جلسه قبل ،آشنایی با مفهوم رضایت زناشویی و جنسی ،توضیح مراحل برنامه آموزشی مثبت
1. Cronbach's Alpha
2. construct validity
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نگری سلیگمن (شکر گذاری ،تابآوری ،افزایش بهرهوری ،کسب لذت و احساس شادمانی) .تعریف
مثبت اندیشی ،توضیح ویژگیهای افراد مثبت اندیش و منفی نگر ،شناسایی عالئم مثبت اندیشی ،ذکر
مثالهایی از اتفاقات روزانه و تعیین سبک تبیینی خود در مورد آنها (خوشبینانه یا بدبینانه)
بررسی تکلیف جلسه قبل ،شیوههای یادگیری مثبت اندیشی ،درخواست از هر یک از اعضاء برای توجه و
معرفی  1توانمندی منحصربهفرد خودشان و معرفی و اجرای تکنیک شکرگزاری ،معرفی و شناسایی افکار

سوم

غیر منطقی و چهار مهارت اصلی خوشبینی ،مبارزه با افکار منفی ،تغییر دادن تصویرهای ذهنی ،تقویت
عزتنفس ،حفظ رفتارهای مثبت و  ،...پیگیری و ردیابی افکار منفی و غیرمنطقی ،تعیین تکلیف برای جلسه
بعد.

چهارم

بررسی تکلیف جلسه قبل ،هیجانات ،احساسات و تفکر ،معرفی و آموزش سازه بخشش و انجام این تکنیک
برای فردی از خانواده که نسبت به او رنجش دارند؛ مثلث فکر-احساس-رفتار و توضیح  ABCآلبرت الیس،
هیجانات مثبت و منفی ،رویداد ،باور و تفسیر درونی ،پیامدها فکر کردن به هر رفتاری که دوستان انجام
میدهند و واکنش نسبت به این رفتارها ،تعیین تکلیف برای جلسه بعد
بررسی تکلیف جلسه قبل و کنکاش در مورد احساسات تجربهشده اعضاء؛ آموزش و معرفی تکنیک

پنجم

حقشناسی و سپاسگزاری؛ زبان و سخنان سازنده ،تحریفهای شناختی ،تفکر همهیاهیچ ،فاجعهآفرینی،
برچسب زدن ،شخصیسازی و  ،...فکر کردن درباره توقعات از خود ،خانواده و دوستان و تفکر درباره
اینکه کدام توقع منطقی یا غیر منطقی است ،تعیین تکلیف برای جلسه بعد
بررسی تکلیف جلسه قبل ،جمعآوری یک بازخورد کلی از اعضاء برای سنجش و اثربخشی فنهایی که در

ششم

جلسات قبل اجرا کردهاند؛ حل مسأله ،مهارت خودآگاهی و مراحل پنجگانه حل مسأله ،آگاهی از
ویژگیهای جسمانی ،نقاط قوت و ضعف ،باورها ،افکار ،اهداف افراد فاقد حل مسأله ،چگونگی حل
مشکل در برخورد با آن ،تعیین تکلیف برای جلسه بعد
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش اعضاء برای درک و شناخت حس رضایتمندی در بیشینه خواهی؛
هدف این تکنیک کمک به افراد است تا دریابند با قناعت ورزی میتوانند از ناهماهنگیهایی که بین

هفتم

انتظارات آنان و واقعیتهای موجود رخ میدهد و باعث تنش و ناآرامی آنان میگردد ،پیشگیری کنند.
پرداختن به هوش معنوی ،تعریف هوش معنوی و توصیف معنویت ،مفهوم معنویت در زندگی و یافتن معنا
در زندگی بررسی هوش معنوی در خود وزندگی ،تعیین تکلیف برای جلسه بعد
بررسی تکلیف جلسه قبل ،آموزش سبکرفتاری پاسخدهی فعال بهجای سبک غیر سازنده و مخرب خنثی و
بیتفاوتی و معرفی تکنیک  1ساعت جادویی گاتمن برای افزایش تقویت رابطه زوجین؛ پرداختن به

هشتم

کینهورزی و بخشش ،رها شدن از آسیبهای ناشی از کینهورزی و به دست آوردن زندگی عادی و سالم،
تهیه فهرستی از کسانی که باعث ناراحتی شدند و عملی که انجام دادند و صحبت با آنها با صدای بلند و،...
رابطه تغذیه و مثبتگرایی و توضیحات نهایی درباره مثبت اندیشی مرور و خالصه کردن برنامه درمانی و
خاتمه دادن به ارتباط درمانی

نهم

یافتهها

ارزیابی از اثربخشی برنامه؛ اجرای پسآزمون رضایت زناشویی انریچ پس اتمام مداخالت
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جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش را در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک
گروه آزمایش و کنترل گزارش میکند.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار گروهها در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها
تحریف آرمانی
رضایت زناشویی
مسائل شخصی
ارتباط

حل تعارض
مدیریت مالی
فعالیتهای اوقات
فراغت
رابطه جنسی
فرزند پروری
خانواده و دوستان
مساواتطلبی
جهتگیری مذهبی
رضایت کلی

گروه

انحراف معیار

میانگین
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

کنترل

23/22

21/22

3/21

3/92

آزمایش

23/22

26/22

3/31

3/11

کنترل

29/22

29/11

2/92

2/99

آزمایش

26/11

12/1

1/38

3/19

کنترل

29/62

10/01

9/83

9/98

آزمایش

29/92

11/62

9/99

6/22

کنترل

10/22

10/66

2/32

2/33

آزمایش

10/62

11/88

2/12

3/92

کنترل

12/22

10/83

3/08

3/32

آزمایش

10/92

12/19

3/ 20

1/01

کنترل

29/92

29/83

3 /1

2 /9

آزمایش

28/38

28/19

2/02

1/98

کنترل

29/66

28/69

9/81

9/21

آزمایش

29/62

12/01

9/92

6/69

کنترل

26/69

26/62

2/39

2/38

آزمایش

29/11

12/26

2/69

6/19

کنترل

28/33

28/62

1/92

1/28

آزمایش

28/39

29/83

3/09

1/19

کنترل

29/11

29/ 10

6/92

9/08

آزمایش

29/33

11/33

9/22

1/11

کنترل

13/91

13/83

2/26

2/22

آزمایش

12/22

11/39

2/62

2/23

کنترل

29/88

10/11

3/30

3/61

آزمایش

10 /38

12/33

3/81

3/26

کنترل

113/29

112/06

26/61

10/23

آزمایش

112/92

118/69

29/18

21/82
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در بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانس یعنی مفروضه نرمال بودن متغیر وابسته،
همگنی شیب خطوط رگرسیون ،وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی
(پیشآزمون) و متغیر وابسته (پسآزمون) و برابری واریانسها؛ مشخص شد که دو
مفروضه هم خطی و همگنی شیب خطوط رگرسیون برقرار نیست و شرایط استفاده از
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری وجود ندارد .به همین دلیل از تحلیل واریانس چند
متغیره 2برای نمرات افتراقی (تفاوت بین نمرات پسآزمون و پیشآزمون) استفاده شد .از
نمرات افتراقی برای خنثیکردن اثرات پیشآزمون و از بین بردن تفاوتهای اولیه
آزمودنیهای گروههای آزمایش و کنترل استفاده شد .تحلیل واریانس چند متغیری درواقع
گسترش تحلیل واریانس به موقعیتهایی است که در آنها بیش از یک متغیر وابسته وجود
دارد (آدالید و پکسمن1002 ،1؛ ترجمه ،هومن و عسگری .)2388 ،برای کاهش خطای
نوع اول از تصحیح بنفرونی 3و بهجای آلفای رسمی از آلفای تعدیلشده استفاده گردید.
بدین ترتیب در پژوهش حاضر آلفای  0/01بر تعداد متغیرهای وابسته تقسیم و سطح
معناداری  0/0022در نظر گرفته شد ( .)0/01 /21 =0/0022متغیرهای وابسته با یکدیگر
ارتباط خطی و معنادار دارند و در عین حال مسأله هم خطی چندگانه 2بین زوج متغیرها
وجود ندارد و بدین ترتیب یکی از مفروضههای اصلی تحلیل واریانس چند متغیری وجود
دارد .از آنجائی که مؤلفههای رضایت زناشویی به هم مربوطاند ،میزان همبستگی این
متغیرها با یکدیگر قابلتوجه است .از این گذشته براساس بررسیهای بهعملآمده سایر
شرایط همگنی ماتریسهای واریانس ـ کوواریانس با آزمون باکس 1و بهنجاری توزیع با
آماره اسمیرنف 6نیز برقرار است .جدول  3خالصه تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات
افتراقی مؤلفههای رضایت زناشویی (تفاوت نمرههای پیشآزمون و پسآزمون رضایت
زناشویی) را گزارش میکند.
جدول  3.نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی رضایت زناشویی آزمودنیهای
گروه کنترل و آزمایش
1. MANOVA
2. Adelaide & Pexman
3. Bonferrone correction
4. multiple collinearity
5. box test
6. Smirnov
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اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفيقی بر رضایت زناشویی زنان....
نام آزمون

ارزش

درجه آزادی

درجه آزادی خطا

مقدارِ آماره F

سطح معنیداری

آزمون اثر پیالیی

0/002

21

13

21/93

P<0/002

آزمون المبدای ویلکز

0/002

21

13

21/93

P<0/002

آزمون اثر هتلینگ

692

21

13

21/93

P<0/002

آزمون بزرگترین ریشه روی

692

21

13

21/93

P<0/002

اطالعات جدول  3نشان میدهد که :آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت
زناشویی زنان تأثیر معنیدار داشته است.)F=2193 ،P<0/002( .
جدول  2نتایج تحلیل واریانس یک متغیره برای نمرات افتراقی مؤلفههای رضایت
زناشویی آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش گزارش میکند.
جدول  4.نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیره مربوط به مؤلفههای متغیر رضایت زناشویی

منابع تغییرات

F

P

ضریب اتا

9

0/001

0/122

0/010

0/210
0/123

رضایت زناشویی
خطا

S.S
262
601

d.f
2
32

M.S
262
29

رابطه جنسی
خطا

286
2060

2
32

286
32

1

تحریف آرمانی
خطا

212
226

2
32

212
23

9

0/001

مسائل شخصی
خطا

199
2911

2
32

199
10

1

0/011

0/239

ارتباط زنان
خطا

22
169

2
32

22
9

1

0/013

0/221

حل تعارض
خطا

206
610

2
32

206
28

1

0/012

0/229

مدیریت مالی
خطا

2
286

2
32

2
1

0/002

0/123

0/009

اوقات فراغت
خطا

90
2630

2
32

90
29

2

0/21

0/011

فرزند پروری
خطا

23
988

2
32

23
19

0/002

0/88

0/023

خانواده و دوستان

120

2

120

خطا

961

32

18

9

0/020

0/299
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12

2

12

مساواتطلبی
خطا

662

32

29

جهتگیری مذهبی

1

2

1

خطا

391

32

22

2
0/002

0/33
0/19

0/031
0/022

نتایج جدول  2نشان میدهد آموزش فنون مثبتنگری تلفیقی اثر معناداری بر رضایت
زناشویی ،رابطه جنسی ،تحریف آرمانی ،مسائل شخصی ،ارتباط ،حل تعارض و خانواده و
دوستان داشته است؛ بنابراین ،میتوان گفت که این رویکرد درمانی باعث بهبودی رضایت

زناشویی ( ،)F=9 ،P≤0/001رابطه جنسی ( ،)F=1 ،P>0/010تحریف آرمانی

( ،)F=9 ،P≤0/001مسائل شخصی ( ،)F=1 ،P>0/011ارتباط ( ،)F=1 ،P>0/013حل

تعارض ( )F=1 ،P>0/012و خانواده و دوستان ( )F=9 ،P>0/020در زنان با نارضایتی
زناشویی شده است؛ اما این رویکرد بر مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت ،فرزند و
فرزند پروری ،مساواتطلبی نقشها و جهتگیری مذهبی مؤثر نبود.

بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان داد آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان متأهل مؤثر
بوده است .پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است ،اما پروین و همکاران ()2393
و پورحیدری و همکاران ( ،)2391نشان دادند آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر مثبت
اندیشی موجب افزایش رضایت زناشویی شد .پاداش و همکاران ( ،)2392در پژوهشی
نشان داد درمان مبتنی بر کیفیت زندگی (که ترکیبی از دو رویکرد روانشناسی مثبت و
شناخت درمانی است) بر رضایت زناشویی مؤثر بود .کرمی و همکاران ( ،)2392نشان
دادند آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی الزاروس که شامل مثبت اندیشی نیز بود بر
افزایش رضایت زناشویی زنان مؤثر بود .خوشخرام و گلزاری ( ،)2390در پژوهشی نشان
دادند آموزش عاطفه مثبت موجب بهبود رضایت زناشویی شد .لیقسی و همکاران (،)1021
نیز نشان دادند تفکر مثبت ،رابطه عاطفه مثبت و رضایت از زندگی را میانجیگری میکند.
اپریسان و کریساتی ( ،)1021در مطالعه خود نشان دادند شاد بودن زوجها بر ادراک آنها
از رضایت زناشویی نقش مؤثری دارد.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که مثبت نگری به معنای داشتن نگرشها ،افکار
و رفتار و کرداری خوشبینانه در زندگی است .توجه داشتن به امور مثبت زندگی و

اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفيقی بر رضایت زناشویی زنان....
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نپرداختن به جنبههای منفی و مثبت اندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از خویش
داشته باشیم ،نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم (کویلیام1006 ،؛ ترجمه براتی سده و
صادقی .)2386 ،مثبت نگری هدف نهایی خود را شناختن شیوههایی میداند که بهزیستی
و شادکامی افراد را سبب گردد (نادری ،حیدریی و مشعل پور)2389 ،؛ بنابراین ،با افزایش
مثبت اندیشی و اجتناب از افکار منفی ،تمرکز فرد در زندگی بر جنبههای مثبت زندگی
بوده و مشکالت زندگی زناشویی موجب ناامیدی او نمیشود و با مثبت اندیشی و آرامش
حاصل از آن مشکالت و روابط را بهبود میبخشد و در نتیجه رضایت زناشویی باالتری را
رقم میزند .همچنین یافتهها نشان داد آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رابطه جنسی
زنان متأهل مؤثر است .پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است ،اما مفید و همکاران
( ،)2393نشان دادند مشاوره گروهی شناختی-رفتاری و راهحل مدار بر رضایت جنسی
زنان مؤثر بودند .پورحیدری و همکاران ( )2391در پژوهشی نشان دادند آموزش
مهارتهای زندگی که در آن مثبت اندیش نیز آموزش داده شد ،بر رضایت جنسی مؤثر
بود .کرمی و همکاران ( )2392نشان دادند آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی
الزاروس موجب بهبود رابطه جنسی شد .آمر و همکاران ( )1022در پژوهشی نشان دادند
همکاریهای صمیمی زوجین با میل جنسی بیشتر ارتباط داشت .هویر و همکاران (،)1009
چنین نتیجه گرفتند که عملکرد جنسی زنان و مردانی که برای درمان اختالل روانی تحت
درمان شناختی رفتاری بودند ،بهبود یافت.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که مثبت اندیشی صرفاً در داشتن افکار خاص
خالصه نمیشود ،بلکه مثبت اندیشی را رویکرد و جهتگیری کلی درباره زندگی
برشمرده است .مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به
جنبههای منفی ،مثبت اندیشی برخورداری از تعامل درونی مناسب و حفظ آرامش و
خونسردی در مواجهه با مشکالت است (مردان)2388 ،؛ بنابراین ،این آرامش و تفکر مثبت
نسبت به امور مختلف ،بر منفیبافی نسبت به رابطه جنسی نیز تأثیرگذار بوده و آن را بهبود
میبخشد .در نتیجه این یافته نیز قابل تبیین است .از دیگر یافتههای این پژوهش اثربخشی
آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر تحریف آرمانی زنان متأهل بود .پژوهش مرتبط با این
یافته صورت نگرفته است ،اما پاداش و همکاران ( )2392در پژوهشی نشان داد درمان مبتنی

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،سال هشتم ،شماره سی و یکم ،تابستان 79

919

بر کیفیت زندگی (که ترکیبی از دو رویکرد روانشناسی مثبت و شناخت درمانی است) بر
تحریف آرمانی مؤثر بود.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که خوشبینی سالم و مثبت اندیشی میتواند
نیروی غیرقابل تصوری آزاد کند .افراد خوشبین و مثبت نگر با امید به آینده مینگرند ،با
دیدی مثبت به مسائل و موقعیتها نگاه میکنند و امیدوار هستند نتیجه خوبی عایدشان شود
(به نقل از دهقان .)2392 ،جایی که واقعبینی برای تشخیص و پرهیز از اشتباه و روشنکردن
آن به کار میآید ،عواطف مثبت و تفکر بردبارانه ،خالقیت و ثمربخشی را ساده میکنند
(قویدل)2390 ،؛ بنابراین این یافته قابل تبیین است.
این پژوهش همچنین نشان داد آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر مسائل شخصی
زنان متأهل مؤثر است .پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است ،اما سادیکچ و
همکاران ( ،)1022معتقد هستند که بین رفتار مقبول شریک زندگی و عواطف منفی افراد
رابطه معکوس وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که مداخالت
روانشناسی مثبت شامل روشهای درمانی یا فعالیتهای عمدی بهمنظور ترویج
احساسات مثبت ،رفتارهای مثبت ،شناخت و ادراک مثبت و باال بردن بهزیستی افراد است
(سین و الیبومیرسکی)1009 ،؛ بنابراین ،مثبت اندیشی با توجه به افزایش شناخت و ادراک
مثبت موجب افزایش سازگاری و رضایت از شخصیت همسر میشود و در نتیجه این یافته
قابل تبیین است.
از دیگر یافتههای این پژوهش اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر ارتباط
زنان متأهل بود .پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است ،اما پاداش و همکاران
( ،)2392در پژوهشی نشان داد درمان مبتنی بر کیفیت زندگی (که ترکیبی از دو رویکرد
روانشناسی مثبت و شناخت درمانی است) بر روابط مؤثر بود .کرمی و همکاران ()2392
نشان دادند آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی الزاروس موجب بهبود ارتباط با همسر
شد .سادیکچ و همکاران ( )1022نیز نشان دادند بین رفتار مقبول شریک زندگی و عواطف
منفی افراد رابطه معکوس وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که تفکر
مثبت بدین معنی است که عالوه بر مثبت بودن با افراد دیگر نیز مثبت باشید .سازش با
دیگران موجب برقراری روابط حسنه میشود و از سوی دیگر هر چه روابط شما با دیگران
بهتر شود احتماالً ازنظر احساسی و عاطفی انعطافپذیری بیشتری خواهید داشت (کوئیلیام،
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 ،1006ترجمه براتی سده و صادقی)2386 ،؛ بنابراین با توجه به تأثیری که مثبت اندیشی بر
افزایش رفتارها و احساسات مثبت دارد ،بالطبع موجب بهبود ارتباط میشود و این یافته قابل
تبیین است .همچنین یافتهها نشان داد آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر حل تعارض زنان
متأهل مؤثر است .پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است ،اما اشرفی حافظ و
همکاران ( )2391در پژوهشی نشان دادند مثبت اندیشی موجب کاهش مشاجرات زناشویی
بود .پاداش و همکاران ( )2392در پژوهشی نشان داد درمان مبتنی بر کیفیت زندگی (که
ترکیبی از دو رویکرد روانشناسی مثبت و شناخت درمانی است) بر حل تعارض مؤثر بود.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که افراد مثبت نگر سالمتر و شادترند و دستگاه
ایمنی آنها بهتر کار میکند .آنها بـا بهرهگیری از راهبردهای کنار آمدن مؤثرتر مانند
ارزیابی مجدد و مسئله گشایی ،با تنیدگیهای روانی بهتر کنار میآیند .همچنین به نحوه
فعال از رویدادهای تنیدگی زایی زندگی پرهیز میکنند و شبکههای حمایت اجتماعی
بهتری را پیرامون خود میسازند (اسنایدر و لوپز1001 ،؛ به نقل از عبادی و فقیهی.)2389 ،
در نتیجه این یافته قابل تبیین هست و فنون مثبت نگری تلفیقی میتواند موجب بهبود حل
تعارض شود .همچنین آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر خانواده و دوستان زنان متأهل
مؤثر بود .در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که افرادی که در کنار هم هستند از
تفکرات و حاالت درونی یکدیگر تأثیر میپذیرند .مثبت اندیشان امواج لمسی از خود
ساطع میکنند که دیگران از آن لذت میبرند ،تفکر مثبت و منفی هر دو قابل سرایت
هستند و افراد بهوسیله افکار ما متأثر میشوند و بالعکس (سلیگمن2996 ،؛ ترجمه داورپناه،
 .)2383بنابراین با افزایش مثبت اندیشی ،خانواده و دوستان در ارتباط با فرد مثبت اندیش
احساس بهتری را تجربه میکنند .در نتیجه این رابطه قابل تبیین است.
از طرفی پژوهش حاضر نشان داد آموزش فنون مثبتنگری تلفیقی بر مدیریت مالی،
فعالیتهای اوقات فراغت ،فرزند و فرزند پروری ،مساواتطلبی نقشها و جهتگیری
مذهبی زنان متأهل مؤثر نبود .در تبیین این یافتهها میتوان چنین گفت که ممکن است
گروه تحت آموزش در این مؤلفهها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ نمره پایینی
نداشتند و در نتیجه تغییری در این مؤلفهها صورت نگرفته باشد .همچنین ممکن است برای
تغییر در این مؤلفهها به مدت زمان بیشتری برای آموزش این رویکرد الزم باشد.
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نتایج این پژوهش نشان داد فنون مثبت نگری تلفیقی سلیگمن و الیس یک روش مؤثر
در افزایش رضایت زناشویی ،رابطه جنسی ،تحریف آرمانی ،مسائل شخصی ،ارتباط ،حل
تعارض و خانواده و دوستان زنان متأهل است و قابلیت کاربرد اجرایی در مراکز مشاوره و
مراکز درمانی را دارا است؛ بنابراین مشاوران و درمانگران میتوانند برای بهبود رضایت
زناشویی زنان متأهل از رویکرد مثبت اندیشی تلفیقی استفاده کنند .هم آهنگی میان
همسران ،محیطی مناسب برای بالندگی و شکوفایی فردی آنان فراهم میآورد .برعکس،
اختالفهای حلنشده باعث نارضایتی در زندگی زناشویی میشود که اثر منفی بر رشد
فردی زن و شوهر دارد و زمینهساز محیطی نامناسب برای رشد فرزندان است که برای
کمک به این افراد میتوان از رویکرد مثبت نگر تلفیقی بهره برد .پژوهش با هدف بررسی
اثربخشی آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان مراجعهکننده به مراکز
درمانی شهر مالیر انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد آموزش این فنون بر رضایت
زناشویی ،رابطه جنسی ،تحریف آرمانی ،مسائل شخصی ،ارتباط ،حل تعارض و خانواده و
دوستان مؤثر بود و آنها را بهبود بخشید؛ اما بر مدیریت مالی ،فعالیتهای اوقات فراغت،
فرزند و فرزند پروری ،مساواتطلبی نقشها و جهتگیری مذهبی تأثیری دیده نشد.
هر چند در این پژوهش تالش شد تا با انتخاب تصادفی آزمودنیها به گروههای
آزمایش و کنترل ،متغیرهای مزاحم و سوگیریهای احتمالی کم شود ،اما محدودیتهایی
وجود داشت؛ ازجمله محدود بودن نمونه به زنان متأهل شهر مالیر که امکان تعمیم نتایج
این پژوهش را به مردان و زنان متأهل در شهرهای دیگر با محدودیت مواجه میسازد؛
بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از پیگیری بلندمدت استفاده شود تا میزان
اثرگذاری به طور دقیقتری بررسی شوند .پیشنهاد دیگر اینکه این پژوهش در بین زنان و
مردان در سایر شهرها انجام شود تا بتوان در تعمیم نتایج با دقت و اطمینان بیشتری صحبت
کرد .همچنین اقدام به پژوهشهای کاربردی با موضوعاتی مشابه در زمینه تأثیر فنون
مثبتنگری تلفیقی بر مشکالت روانشناختی این زنان صورت گیرد و انجام پژوهشهای
در مورد مقایسه این رویکرد با سایر روشها مانند رفتاری ،شناختی ،فراشناختی و ...
میتواند نتایج اثربخشی را در افزایش رضایت زناشویی در پی داشته باشد.
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