
  Quarterly of Clinical Psychology Studies ی بالينیشناسروانفصلنامه مطالعات 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 8, No. 31, Summer 2018 992 تا 79، ص 79تابستان  ،سی و یکمسال هشتم، شماره 
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 چکیده
متأهل زناشویی زنان  یتبر رضانگری تلفیقی هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فنون مثبت

 بود. روش پژوهش از نوع 2391در سال  کننده به مراکز درمانی شهر مالیرمراجعهیی زناشو یتینارضا یدارا
به روش ، ییزناشو یتینارضا یمتأهل دارازنان از بین نامعادل بود.  کنترل طرح گروه با آزمایشینیمه

 انتخاب شد. وه کنترل(گرنفر 28، آزمایش نفر گروه28) نفر 36 ای به حجمنمونه، در دسترس یریگنمونه
گروه  .شد همگنتحصیالت  سن، جنسیت، مدت زمان ازدواج، وضعیت اقتصادی و میزان لحاظ دو گروه از

گروه  اما .دریافت کردای آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی سلیگمن و الیس قیقهد 90جلسه  9 شآزمای
از پرسشنامه  آزمونپسآزمون و ر پیشرضایت زناشویی د یریگاندازهبرای  کنترل آموزشی دریافت نکرد.

با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره  هادادهتحلیل استفاده شد.  (2989) رضایت زناشویی انریچ فرم بلند
(MANOVA) رضایت زناشویی،  بر آموزش فنون مثبت نگری تلفیقیکه نشان داد  برای نمرات افتراقی

را  هاآنبود و  مؤثرو دوستان  صی، ارتباط، حل تعارض و خانوادهرابطه جنسی، تحریف آرمانی، مسائل شخ
اوقات فراغت، فرزند و فرزند پروری،  هاییتفعال؛ اما بر مدیریت مالی، (>01/0p)بهبود بخشید 

 گیرینتیجه توانپس می .(<01/0p)اری نداشت.ی دمعنا تأثیرگیری مذهبی ها و جهتنقش یطلبمساوات
 مؤثر ییزناشو یتینارضا یمتأهل دارا زنان رضایت زناشویی بر یقیتلفمثبت نگری آموزش فنون  کرد که

 استفاده کرد.افزایش رضایت زناشویی  برای توانیم بوده و از آن 

آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی، تعارض خانواده، رضایت زناشویی، رابطه  کلیدی: گانواژ
 جنسی  یترضاجنسی، 
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  مقدمه

است و  انسان و لذت صمیمیت حمایت، منبع شوییزنا روابط و ازدواج
 منبع و بوده برخوردار یامالحظهقابل اهمیت از اجتماعی یک پدیده عنوانبه

 مسئولیت احساس برای مهمجایگاهی  و زنان خاطر برای امنیت از مهمی

 برای رایج مفاهیم از یکی (.1008، 2بنشف و )مداتیل است برای مردان بیشتر

است.  1رضایت زناشویی شادی و پایداری رابطه زناشویی، مفهوم زانمی دادن نشان
از  شوهر و زن که است بخشی لذت مثبت و نگرش رضایت زناشویی

 مسائل تعارض، مثل ارتباط، مسائل شخصیتی، حل روابط زناشویی مختلف هایجنبه

، 3تیلور و مالکارنی ) تانی گوچی، فریمن، دارند فرزندان و جنسی روابط مالی،
زناشویی رضایت (. 2391، ؛ به نقل از پورحیدری، باقریان، دوست کام و بهادرخان1006

سطح توقعات فرد را در زندگی زناشویی نشان  وطبیعی ازدواج  تماهی کهاست  شاخصی
 یامؤلفهرضایت زناشویی نقش مهمی در ثبات ازدواج دارد و  (.1022، )سلیمانی دهدیم

 نصرآبادی، )توکل، بهبودی، مقدم، دهدواج را نشان میاست که ثبات و شادکامی ازد
  (.1026، و اسماعیلی زادهلسان

 یکی که معرض آسیب هستند درء اعضا سایر از بیش در نظام خانواده، زنان

رضایت زناشویی  عدم ازدواج، آغاز در یژهوبه نظام این اساسی هایآسیب از
گزارش سازمان ثبت (. با توجه به 2391، ئی؛ به نقل از عاشوری و منش1009، 2)بیباخ است

بوده  2/2 یک به ، نسبت ازدواج به طالق در این مدت2392اول سال  ماههششاحوال در 
، یک طالق به ثبت رسیده است که شدهثبتازدواج  2/2است؛ به این معنا که در مقابل هر 

منی برای انواده مکان خا .استنشانه نارضایتی زناشویی در زوجین  وی است توجهقابلرقم 
 مخرب تأثیربا توجه به  ،بنابراین .عاطفی، معنوی و جسمانی افراد است ارضاء نیازهای

؛ به 2992، 1)آمـاتو و بـوث ازدواج ناموفق بر بهداشت روانی زن، شوهر، فرزنـدان و جامعـه
ن آن و (؛ لـزوم بررسـی رضـایت زناشویی و ابعـاد گوناگو2388، نقل از شقاقی و شخمگر
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شود، مهم و ضروری به  نین پرداختن به فنونی که موجب بهبودی رضایت زناشوییچهم
  . رسدیمنظر 

 یهامؤلفهبرخی از مربوط به  کلی باشد یا صورتبهنارضایتی زناشویی ممکن است 
ممکن است زوجین در حل تعارض دچار مشکل باشند. تعارض  مثالعنوانبهآن باشد. 

و ادراک او از  هاارزشفرد دیگری با عالیق، اعتقادها،  ،کندرد فکر میفرایندی است که ف
؛ به نقل از دهقانی فیروزآبادی، 1006، 2)ویلکوکسن و چتام کندواقعیت مخالفت می

توافق ندارند، تعارض  باهموقتی دو نفر  یطورکلبه(. 2389، حمیدی و سیف پناهی شعبانی
عدم حل تعارض رضایت زناشویی را کاهش  ،راین(. بناب1009، 1ژانگ ) افتداتفاق می

مشکل داشته باشد.  هاآندهد. همچنین ممکن است روابط جنسی می
 3)گاداسی از روابط صمیمی در زندگی زناشویی است ناپذیرجداییتمایالت جنسی بخشی 

(. مشکالت جنسی بر کیفیت زندگی و بهزیستی زندگی افراد تأثیرگذار 1026و همکاران، 
)سودربرگ،  ه و اختالل عملکرد جنسی با اضطراب و افسردگی در ارتباط استبود

(. وقتی رابطه جنسی بهتر شود و همسران رضایت بیشتری 1023، 2جانسن، هرنینگ و برگ
، 1)گری خودکار بهبود خواهد یافت صورتبهاز رابطه جنسی داشته باشند، روابط همسران 

 (.2393ادی، احمدی و اعتم ؛ به نقل از مفید،2996
از عواملی که ممکن است موجب نارضایتی زناشویی در زنان شود، منفی نگری زنان 

؛ به نقل از 1002، 6)لینلی کندمی تعیین را زندگی تفکر کیفیت شیوه است. چون
تفکر مثبت با بودن  (. پائین2391، میری سایه مقدم و حافظ، آسمند، موسوی اشرفی

، 9)اوکونور، اسمیت، مارک و ویلیامز فی ارتباط داردخشونت کالمی و سبک اسناد من
نگر بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است. در رابطه با آموزش فنون مثبت ،(. بنابراین1021

که افراد توانمند کسانی هستند که انگیزش و  شودیمتفکر مثبت و امیدواری، مشاهده 
، کنندرند و وقتی با مانعی برخورد میتوانایی ادراک برای انتخاب راه و رسیدن به آن را دا
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ضعیف عمل  ارتباطکنند، اما افراد ناامید به دلیل اینکه در این میانگیزه خود را حفظ 
 شوندو دچار هیجانات منفی می دادهازدستکنند در برخورد با مشکالت انگیزه خود را می

عوامل  (.2389، رآبادی؛ به نقل از شاه محمدی قهساره و خی2998و همکاران،  2)ایروینگ
های اجتماعی، توان به حمایتمی ، دارند که از آن میان تأثیرمتعددی بر رضایت زناشویی 

توان می، بنابراین (.1022 ، سلیمانی ) اندیشی اشاره کرد مثبتکارآمدی و های خودروش
نارضایتی  و در زندگی توجهقابلمشکالت  عاملی در ایجاد عنوانبهنگری را در زنان نفیم

 زناشویی دانست که ممکن است به طالق منجر شود.
سوکی،  بر سالمت روانی زنان است. یرگذارتأثعوامل  ینترمهمشادابی یکی از 

شادکامی  در پژوهشی نشان دادند( 1022) طیبی و سادات فی، دهقانی، تقربی،کرامت، شری
مثبت حاصل از  هود پندارامیدواری به آینده و خ شود وباعث نگرش مثبت به زندگی می

 توانیمنشان داده است که  هاپژوهش آورد.آن تنظیم هیجانی و سالمت روان را پدید می
مبتنی بر  یریپذانعطافنگری را با و مثبت ینیبخوشالزم برای برخورداری از  یهامهارت
روانی  سازییمناو مشکالت  مسائلرا در برابر  هاآنبه اکثر افراد آموزش داد و  واقعیت

 شامل مثبت شناسیروان (. مداخالت2386، ؛ ترجمه داورپناه2996، کرد )سلیگمن

 مثبت، احساسات ترویج منظوربه عمدی هاییتفعال یا درمانی یهاروش

 بهبود و بهزیستی افراد باال بردن مثبت، ادراک و شناخت مثبت، رفتارهای

نگری توسط مثبت یشناسروان .(1009، 1الیبومیرسکی و است )سین افسردگی عالئم
است. یکی از  شدهارائهمیالدی و آغاز قرن بیست و یکم  2990سلیگمن در اواخر دهه 

، یمارگونهبمرضی و  یهاجنبهتوجه به  یجابهاهداف اصلی این رویکرد این است که 
توجه  یجابهنگر مثبت یشناسروانمثبت شخصیت انسان را مدنظر قرار داد.  یهاجنبه

 انسان مثل شاد زیستن، لذت بردن، هایییتوانابشری، بر  یهاضعفو  هایناتوانمفرط به 
هایی هدف این رویکرد کشف شیوه است. متمرکزشده ینیبخوشقدرت حل مسئله و 

توانند احساس لذت و خوشی بیشتری تجربه کنند، است که با استفاده از آن افراد می
های خانوادگی، شغلی و اجتماعی نقش در خلق محیطخود را ابراز کنند و  یدوستنوع

؛ به نقل از غالمی حیدرآبادی، نوابی 1006، 3)پترسون و سلیگمن را ایفا کنند یتربرجسته
                                                           

1. Irving 

2. Sin & Lyubomirsky 

3. Peterson & Seligman 



 79                                 ....زنان زناشویی رضایت بر تلفيقی نگری مثبت فنون آموزش اثربخشی

مفاهیم  ینترعمده(. بدین ترتیب، سلیگمن توانست 2391، نژاد، شفیع آبادی و دالور
و نظریه اسناد به دست آورد.  شدهآموختهمثبت را از تلفیق نظریه درماندگی  یشناسروان

 یهاجنبه توانیماسنادی  یهاسبکتغییر  یلهوسبهاگر درماندگی آموختنی است، پس 
(. 1001، 2و شادی را آموخت ) پولنرا ینیبخوشمثبت هیجانی، شناختی و نگرشی چون 

گفته  تلفیق این مدل با مدل الیس ممکن است نتیجه بهتری داشته باشد. اصوالً در این مدل،
پیامدهای رفتاری و هیجانی دارند، اما این  (A) کنندهفعالکه رویدادهای  شودیم

 (B)، بلکه تاحدود زیادی معلول نظام اعتقادی کنندهفعالپیامدها نه معلول رویدادهای 
. نقش اصلی شودیم (C) هستند که باعث به وجود آمدن پیامدهای رفتاری هیجانی

در مورد عقاید و باورهای غیرمنطقی به طرق  (D) ثهمشاور این است که با مباح
 (.2381، ترجمه فیروزبخت )شارف؛ را زیر سؤال ببرد هاآنمختلف 

اما ، سلیگمن و الیس پژوهشی صورت نگرفته است 1مثبت نگری تلفیقی فنوندر زمینه 
ترکیبی )واقعیت  درمانیروان دادند که نشان در پژوهشی (1022) حیدرآبادی و غالمی

 است. را کاهش دادهفرسودگی آنان  ،شیافزانگری( شادکامی مادران درمانی و مثبت

بین رضایت زناشویی با شادکامی دانشجویان  نتیجه گرفت که ی( در پژوهش2393زارع )
( در پژوهشی نشان 2393) احمدی و اعتمادیوجود دارد. مفید،  داریمعنیرابطه  متأهل

مدار بر رضایت جنسی زنان  حلراهرفتاری گروهی و -دادند دو رویکرد مشاوره شناختی
( 2391میری ) سایه مقدم و موسوی آسمند، حافظ، اشرفی .بوده است مؤثرشهر اصفهان 
بوده  مؤثر متأهل دانشجویان زناشویی اندیشی بر مشاجراتمثبت نشان داددر پژوهشی 

نشان دادند که ی ( در پژوهش2391). پورحیدری، باقریان، دوست کام و بهادرخان است
بوده  مؤثرجوان  هایزوجزندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در  هایمهارتآموزش 

 نشان دادند( در پژوهشی 2392) آبادیخاناست. کرمی، آرین، سلطانی خورشید و 
بر  )که شامل مثبت اندیشی نیز بود( آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی الزاروس

بهبود رابطه جنسی و باعث در کل ، بوده مؤثرسبز دشت ن افزایش رضایت زناشویی زنا
نیز در  (2392) عابدی و ایزدی خواه زاده،فاتحی با همسرانشان شد. پاداش، هاآنارتباط 

)که ترکیبی از دو رویکرد شناخت  پژوهشی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی

                                                           

1. Polorna 

2. optimism compilation techniques 
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ابعاد  کیفیت زندگی،. دنددرمانی و روانشناسی مثبت است( بر رضایت زناشویی نشان دا
 گیریجهتاوقات فراغت و  تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، روابط، حل تعارض،

رابطه جنسی، شیوه  ایش داد و در ابعاد مدیریت مالی،مذهبی گروه آزمایش را افز
تفاوتی مشاهده نشد. خوشخرام و  هانقش طلبیمساواتفرزندپروری، خانواده و دوستان و 

به افزایش رضایت زناشویی  آموزش عاطفه مثبت نشان دادند( در پژوهشی 2390گلزاری )
( در پژوهشی نتیجه گرفتند که 1021) 2لیقسی، اوون و بویراز دانشجویان متأهل منجر شد.

شناخت مثبت، نقش میانجی را در رابطه عاطفه مثبت و معنای زندگی و معنا در زندگی 
عاطفه  طورکلیبهکرد. رضایت از زندگی ایفا می و میانجی را در رابطه شناخت مثبت نقش

از تغییر در رضایت از زندگی را به  %61معنا در زندگی و  تغییر %28مثبت و شناخت مثبت 
گیری کردند که ( در پژوهشی نتیجه1022) 1گاتیر و ویدمر خود اختصاص داد. آمر،

ارتباط داشت که این  زوجین با میل جنسی بیشتر مدتکوتاههای صمیمی مکرر و همکاری
های صمیمی کمتر با میل همچنین همکاری تر بود.رابطه در زنان نسبت به مردان قوی

( در مطالعه خود نشان 1021) 3های جنسی سنتی مرتبط بود. دانکنو نگرش ترپایینجنسی 
 کهطوریبهوجود دارد؛  معکوسداد بین افسردگی و کیفیت زندگی زناشویی رابطه 

بیشتری تعامالت  احتمالبهکردند، افسردگی را بیشتر گزارش می هاینشانهه ک هاییآن
تری نیز کیفیت زناشویی پائین را گزارش کرده بودند و در نتیجه با همسر تریپایینمثبت 

نصیری نژاد، نظری  داشتند. همچنین بیان عاطفی همسر نقش میانجی را در این رابطه داشت.
نشان دادند که آموزش تفکر مثبت بر افزایش صمیمیت  وهشیدر پژ (1022)و بحرینیان 

نبوده  تأثیرگذاربوده است، اما بر میزان رضایت جنسی و عملکرد جنسی  اثربخشزناشویی 
 طول از نظرصرف که دادند خود نشان مطالعه در( 1021) 2کریساتی و اپریسان است.

 بر هازوجشاد بودن  اال وب نفسعزتمناسب،  برقراری ارتباط ازدواج، توانایی مدت

 1مسکوئیتز و زاروف سادیکچ، .مؤثری دارد نقش زناشویی رضایت از هاآن ادراک
که بین رفتار مقبول شریک زندگی و عواطف منفی افراد رابطه معکوس  ند( معتقد1022)

                                                           

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 
( در پژوهشی نتیجه 1009) 2هویر، اوهمان، رامبو و جاکوبیاست.  ترپایینبستگی اجتنابی دل

عملکرد جنسی  ،بود یرفتار یتحت درمان شناخت گرفتند که افرادی که اختالل روانیشان
 هایسازهنقش  (2392)نجفی، احدی، سهرابی و دالور در پژوهش نیز بهبود یافت.  هاآن

 هایسازه تیاهم انگریب افتهی نیشد که ا تائید یزندگ یر رضامندد گرامثبت یروانشناس
 یدرمانرواننشان داد  (2396)خانجانی  است. یزندگ یدر رضامند گرامثبت یروانشناس

 دارد. تأثیرعواطف مثبت دانشجویان  و ینیبخوشمثبت نگر بر رضایت از زندگی، 
ار مخرب آن بر سالمت روان اعضاء به افزایش طالق در جامعه و آث با توجه به آمار رو

 عوامل مهم در گرایش افراد یکی از های صورت گرفتهدر پژوهش کهازآنجاییخانواده، 
تلفیقی  فنونو با توجه به اینکه در مورد  هستبه سمت طالق کاهش رضایت زناشویی 

 پرداختن به آموزش ،بنابراین پژوهشی صورت نگرفته است، نگر الیس و سلیگمن،مثبت
ست در ممکن ا آن هایمؤلفهرضایت زناشویی و  بهبود منظوربهنگری تلفیقی فنون مثبت

 ترتیباینبه .باشدبه طالق نقش داشته  هاآن گرایش وپیشگیری از مشکالت جدی زوجین 
نگری تلفیقی بر رضایت که آیا آموزش فنون مثبت بود مسأله اساسی این پژوهش این

اثربخشی آموزش فنون  تعیینهدف کلی این پژوهش ا، ذل و است؟ مؤثرزناشویی زنان 
 مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان بود.

 روش
 پژوهش جامعه آماری. بود نامعادلکنترل  گروه طرح با آزمایشی نیمه نوع از این مطالعه

 36. در این پژوهش بود 2392-91 سال دردارای نارضایتی زناشویی شهر مالیر  متأهل زنان
نیمی  دسترس انتخاب و در گیرینمونه روش به مالیر شهر مشاوره مراکز ازاز این زنان  نفر
در گروه  (نفر 28دیگر )به طور تصادفی در گروه آزمایش و نیمی  (نفر 28) هاآزمودنیاز 

 و اقتصادی ازدواج، وضعیت زمان سن، جنس، مدت ازنظر گروه دو کنترل جایگزین شد.
 آموزش تحت اییقهدق 90 جلسه 9 مدت به آزمایش گروه شد. نهمگ تحصیالت میزان
 هیچ کنترل گروه کهیدرحال گرفت؛ قرار الیس و سلیگمن تلفیقی نگریمثبت فنون

 رضایت پرسشنامه به مجدداً گروه دو هر جلسات، اتمام از بعد. نکرد دریافت یامداخله

                                                           

1. Hoyer, Uhmann, Rambow & Jacobi 
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ان با نارضایتی زناشویی از مراکز نفر از زن 36 کنندگانشرکت. دادند پاسخ انریچ زناشویی
 30-11( بین %11/29) نفر 29 کهطوریبهسال بود.  1/31 با میانگین سنی مشاوره شهر مالیر

نفر  22همچنین سال بودند.  20-36 (%11) نفر 9سال و  31-32( بین %98/19نفر ) 20سال، 
 نفر 9 و لیسانس( 22/22%نفر ) 26 (،%16/1) یپلمدفوق نفر 1 ( دیپلم،%16/30) هاآناز 

 نفر 22سال، 1 - 1 بین نیز هاآن از نفر 28ازدواج  زمان بودند. مدت یسانسلفوق( 29/ %22)
 .گذشتمی هاآنبیش از ده سال از مدت زمان ازدواج  یا و سال 20 نفر 9 سال و 9 - 6 بین

 یتوانای آگاهانه، رضایتدر پژوهش عبارت بود از:  هاآزمودنیورود  یهامالک

مزمن جسمی،  هاییماریب به نگری، مبتال نبودنمثبت آموزش گروهی جلسات در شرکت
 همزمان، طور به یشناختروان آموزشی یهارده در شرکت عدم سال، 20-11 بین سن

 .زناشویی رضایتنمرات پایین در سال و  دو حداقل ازدواج زمان مدت
یی، پرسشنامه رضایت زناشویی برای ارزیابی رضایت زناشو :ابزار گردآوری اطالعات

 یسؤال 221 ابزار پرسشنامه رضایت زناشویی یکشد.  کاربردهبه( 2989فرم بلند ) 2انریچ
 رابطه پرباری و قوت هایینهزم شناسایی یا زامشکل بالقوه هایینهزم ارزیابی برای که است

 رضایت آرمانی، تحریف شامل مقیاس خرده 21 از این پرسشنامه. رودمی کار به زناشویی
 فراغت، اوقات هاییتفعال مالی، مدیریت تعارض، حل ارتباط، شخصی، مسائل زناشویی،

 و هانقش یطلبمساوات دوستان، و خانواده پروری، فرزند و فرزند جنسی، رابطه
(. 2392 ،خواه ایزدی و زاده، عابدیپاداش، فاتحی) است شدهیلتشکمذهبی  یریگجهت

، خواه ایزدی و زاده، عابدیپاداش، فاتحی از نقل به ؛2989) همکاران و 1السون گزارش در
. شد گزارش 9/0 از باالتر هامقیاس خرده برای انریچ نامهپرسش آلفای ضرایب( 2392

. است بوده قبولقابل 86/0 یانگینم با هفته 2 فاصله در نامهپرسش بازآزمایی 3اعتبار همچنین
 گروه برای( هفته یک فاصله به) باز آزمایی روش در راعتبا ضریب مهدویان، پژوهش در

آمد  دست به 92/0 زنان و مردان گروه برای و 92/0 زنان گروه برای ،92/0 مردان
 برای ضرایب این( 2393)سلیمانیان  پژوهش در(. 2388، ثنایی از نقل به ؛2396، مهدویان)

در پژوهش حاضر ضریب  .شد گزارش 9/0 از باالتر نامهپرسش این یهامقیاس خرده

                                                           

1. Enrich marital satisfaction questionnaire 

2. Olson & et al. 

3. reliability 
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 81/0تا  63/0بین  2لفای کرانباخآ ی پرسشنامه به روشهامقیاسهمسانی درونی خرده 
 بانیز  پرسشنامه همبستگی ضریب آمد. دست به 919/0ه برآورد شد و برای کل پرسشنام

 تا 31/0 از زندگی رضایت یهامقیاس با و 60/0 تا 22/0 از خانوادگی رضایت یهامقیاس
 یهازوج پرسشنامه هاییاسمق خرده کلیه. است آن 1سازه روایی نشانه که ستا 22/0

 (.2388، ثنایی) است پرسشنامه یروایی مالک گرکند و نشانمی متمایز را ناراضی و راضی
شامل سن، تحصیالت و مدت زمان ازدواج( )اطالعات دموگرافیک  نامهپرسشهمچنین 

 .پاسخ داده شد هاآزمودنینیز توسط 
صورت بود که پژوهشگر با اخذ  نیپژوهش به ا یروند اجرا :وند اجرای پژوهشر

مشکالت  لیکه به دل یبه زنان ریبا مراکز مشاوره شهر مال یالزم با هماهنگ یمجوزها
ورود به پژوهش بودند، هدف  یهامالک یو دارا کردندیممراکز مراجعه  نیبه ا ییزناشو

 یمحرمانه باق هاآنمربوط به  عاتداده شد که اطال ننایاطم هاآنو به  حیاز پژوهش توض
برای گروه آزمایش اجرا  سیو ال گمنیسل یقیتلف یفنون مثبت نگر ،ازآنپسخواهد ماند. 

الیس،  و سلیگمن تلفیقی نگریمثبت نونف ، اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد.شد
نگری مثبت فنون. هست( 2911( و الیس )1001) نگری سلیگمنمثبت ادغام دو رویکرد

افراد و برجسته کردن آن  هایتوانمندیسلیگمن سعی در شناخت و کشف نقاط مثبت و 
کند. را تقویت می هاآن هاتوانمندیروی  گذاریبرچسبدارد و معتقد است  هاتوانمندی

رویکرد الیس برعکس سعی در شناخت تصورات نامعقول و افکار مخرب افراد دارد و 
، پس گرددمیت باورهای نامعقول موجب بروز هیجانات منفی و ناکامی بیشتر معتقد اس
 هایشیوهتوسط درمانگر و به  هاآنباید شناخت ایجاد شود و بعد از کشف  هاآننسبت به 

درمانی اصالح یا حذف گردند. جلسات فنون رویکرد مثبت اندیشی تلفیقی به طور خالصه 
 است. شدهگزارش 2در جدول 

 خالصه جلسات فنون رویکرد مثبت اندیشی تلفیقی .1جدول 
 محتوا جلسه

 اول
 ،آزمونیشپ اجرای ، توضیح راجع به اهداف آموزش و تشکیل جلسات،جلسه قواعد بیان اعضاء، معارفه

 .هستجلسات بعد که آموزش فنون مثبت نگری  یهابرنامه با کردن اعضاء آشنا

ه آموزشی مثبت برناممراحل  توضیح جنسی، و زناشویی رضایت هوممف با ییآشنا قبل، مروری بر جلسه دوم

                                                           

1. Cronbach's Alpha 

2. construct validity 
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 یفتعر .(، کسب لذت و احساس شادمانییوربهره، افزایش یآورتاب نگری سلیگمن )شکر گذاری،
 ذکر اندیشی، مثبت عالئم شناسایی نگر، منفی و اندیش مثبت افراد هاییژگیو توضیح اندیشی، مثبت

 (بدبینانه یا ینانهبخوشها )آن مورد در خود تبیینی سبک تعیین و روزانه اتفاقات از ییهامثال

 سوم

 و توجه برای اعضاء از یک هر از درخواست اندیشی، مثبت یادگیری هاییوهش قبل، جلسه تکلیف بررسی
 افکار شناسایی و معرفی شکرگزاری، تکنیک اجرای و معرفی و خودشان فردمنحصربه توانمندی 1 معرفی

 تقویت ذهنی، تصویرهای دادن تغییر منفی، افکار با مبارزه ،ینیبخوش اصلی مهارت چهار و یمنطق غیر
 جلسه برای تکلیف تعیین غیرمنطقی، و منفی افکار ردیابی و یگیریپ ،... و مثبت رفتارهای حفظ ،نفسعزت

 .بعد

 چهارم

 تکنیک این انجام و بخشش سازه آموزش و معرفی تفکر، و احساسات ،یجاناته قبل، جلسه تکلیف بررسی
 الیس، آلبرت ABC توضیح و رفتار-احساس-فکر مثلث دارند؛ رنجش او به نسبت که خانواده از فردی برای

 انجام دوستان که رفتاری هر به کردن فکر پیامدها درونی، تفسیر و باور رویداد، منفی، و مثبت هیجانات
 بعد جلسه برای لیفتک تعیین رفتارها، این به نسبت واکنش و دهندیم

 پنجم

 تکنیک معرفی و آموزش اعضاء؛ شدهتجربه احساسات مورد در کنکاش و قبل جلسه تکلیف بررسی
 ،ینیآفرفاجعه ،یاهیچهمه تفکر شناختی، هاییفتحر سازنده، سخنان و زبان ؛یسپاسگزار و یشناسحق

 درباره تفکر و دوستان و خانواده خود، از توقعات درباره کردن فکر ،... و سازییشخص زدن، برچسب
 بعد جلسه برای تکلیف تعیین است، منطقی غیر یا منطقی توقع کدام اینکه

 ششم

 در که ییهافن اثربخشی و سنجش برای اعضاء از کلی بازخورد یک یآورجمع قبل، جلسه تکلیف بررسی
 از آگاهی مسأله، حل هگانپنج مراحل و خودآگاهی مهارت مسأله، حل ؛اندکرده اجرا قبل جلسات

 حل چگونگی مسأله، حل فاقد افراد اهداف ،افکار باورها، ضعف، و قوت نقاط جسمانی، هاییژگیو
 بعد جلسه برای تکلیف تعیین آن، با برخورد در مشکل

 هفتم

 خواهی؛ بیشینه در مندییترضا حس شناخت و درک برای اعضاء آموزش قبل، جلسه تکلیف بررسی
 بین که هایییناهماهنگ از توانندیم ورزی قناعت با دریابند تا است افراد به کمک تکنیک این هدف

. کنند پیشگیری ،گرددیم آنان ناآرامی و تنش باعث و دهدیم رخ موجود هاییتواقع و آنان انتظارات
 نامع یافتن و زندگی در معنویت مفهوم معنویت، توصیف و معنوی هوش تعریف معنوی، هوش به پرداختن

 بعد جلسه برای تکلیف تعیین ،یوزندگ خود در معنوی هوش بررسی زندگی در

 هشتم

 و خنثی مخرب و سازنده یرغ سبک یجابه فعال یدهپاسخ یرفتارسبک آموزش قبل، جلسه تکلیف بررسی
 به پرداختن زوجین؛ رابطه تقویت افزایش برای گاتمن جادویی ساعت 1 تکنیک معرفی و تفاوتییب

 سالم، و عادی زندگی آوردن دست به و ورزیینهک از ناشی هاییبآس از شدن رها بخشش، و رزیوینهک
 ،...و بلند صدای با هاآن با صحبت و دادند انجام که عملی و شدند ناراحتی باعث که کسانی از یفهرست تهیه

 و درمانی برنامه کردن خالصه و مرور اندیشی مثبت درباره نهایی توضیحات و ییگرامثبت و تغذیه رابطه
 درمانی ارتباط به دادن خاتمه

 مداخالت اتمام پس انریچ زناشویی رضایت آزمونپس اجرای برنامه؛ اثربخشی از ارزیابی نهم

 هایافته
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آزمون به تفکیک آزمون و پستوصیفی متغیرهای پژوهش را در پیش یاشاخصه 1جدول 
 کند.گروه آزمایش و کنترل گزارش می

 آزمونپسو  آزمونیشپدر  هاگروه معیار انحراف و میانگین .2جدول 

 گروه متغیرها
 معیار انحراف میانگین

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونیشپ

 آرمانی تحریف
 92/3 21/3 22/21 22/23 کنترل

 11/3 31/3 22/26 22/23 آزمایش

 زناشویی رضایت
 99/2 92/2 11/29 22/29 کنترل

 19/3 38/1 1/12 11/26 شآزمای

 شخصی مسائل
 

 98/9 83/9 01/10 62/29 کنترل

 22/6 99/9 62/11 92/29 آزمایش

 ارتباط
 

 33/2 32/2 66/10 22/10 کنترل

 92/3 12/2 88/11 62/10 آزمایش

 تعارض حل
 32/3 08/3 83/10 22/12 کنترل

 01/1 3/ 20 19/12 92/10 آزمایش

 مالی مدیریت
 9/2 1/3 83/29 92/29 کنترل

 98/1 02/2 19/28 38/28 آزمایش

 اوقات هاییتفعال
 فراغت

 21/9 81/9 69/28 66/29 کنترل

 69/6 92/9 01/12 62/29 آزمایش

 جنسی رابطه
 38/2 39/2 62/26 69/26 کنترل

 19/6 69/2 26/12 11/29 آزمایش

 پروری فرزند
 

 28/1 92/1 62/28 33/28 کنترل

 19/1 09/3 83/29 39/28 آزمایش

 دوستان و خانواده
 08/9 92/6 29/ 10 11/29 کنترل

 11/1 22/9 33/11 33/29 آزمایش

 یطلبمساوات
 22/2 26/2 83/13 91/13 کنترل

 23/2 62/2 39/11 22/12 آزمایش

 مذهبی یریگجهت
 61/3 30/3 11/10 88/29 کنترل

 26/3 81/3 33/12 10/ 38 آزمایش

 کلی رضایت
 23/10 61/26 06/112 29/113 نترلک

 82/21 18/29 69/118 92/112 آزمایش
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های تحلیل کوواریانس یعنی مفروضه نرمال بودن متغیر وابسته، در بررسی مفروضه
 همگنی شیب خطوط رگرسیون، وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی

مشخص شد که دو  ؛هاواریانسو برابری  (آزمونپس)( و متغیر وابسته آزمونپیش)
و همگنی شیب خطوط رگرسیون برقرار نیست و شرایط استفاده از  خطی هممفروضه 

چند تحلیل واریانس به همین دلیل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری وجود ندارد. 
( استفاده شد. از آزمونپیشو  آزمونپستفاوت بین نمرات )برای نمرات افتراقی  2متغیره

اولیه  هایتفاوتو از بین بردن  آزمونپیشکردن اثرات برای خنثی تراقینمرات اف
 درواقعتحلیل واریانس چند متغیری  های آزمایش و کنترل استفاده شد.گروه هایآزمودنی

بیش از یک متغیر وابسته وجود  هاآناست که در  هاییموقعیتگسترش تحلیل واریانس به 
(. برای کاهش خطای 2388؛ ترجمه، هومن و عسگری، 1002 ،1آدالید و پکسمن)دارد 

استفاده گردید.  شدهتعدیلآلفای رسمی از آلفای  جایبهو  3نوع اول از تصحیح بنفرونی
ی وابسته تقسیم و سطح بر تعداد متغیرها 01/0بدین ترتیب در پژوهش حاضر آلفای 

غیرهای وابسته با یکدیگر (. مت01/0/ 21= 0022/0) شددر نظر گرفته  0022/0 معناداری
بین زوج متغیرها  2ارتباط خطی و معنادار دارند و در عین حال مسأله هم خطی چندگانه

اصلی تحلیل واریانس چند متغیری وجود  هایمفروضهوجود ندارد و بدین ترتیب یکی از 
 ند، میزان همبستگی اینابه هم مربوط رضایت زناشویی هایمؤلفهدارد. از آنجائی که 

سایر  آمدهعملبه هایبررسیاست. از این گذشته براساس  توجهقابلبا یکدیگر  متغیرها
بهنجاری توزیع با  و 1با آزمون باکس واریانس ـ کوواریانس هایماتریسشرایط همگنی 
تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات  خالصه 3جدول نیز برقرار است.  6آماره اسمیرنف

آزمون رضایت آزمون و پسهای پیشتفاوت نمره) زناشوییرضایت  هایمؤلفهافتراقی 
 .کندمیرا گزارش زناشویی( 

 هایزناشویی آزمودنی رضایت تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی آزمون نتایج 3.جدول 
 آزمایش و کنترل گروه

                                                           

1. MANOVA 

2. Adelaide & Pexman 

3. Bonferrone correction 

4. multiple collinearity 

5. box test 

6. Smirnov  
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 دارییمعن سطح F آماره مقدارِ آزادی خطا درجه آزادی درجه ارزش آزمون نام

 >P 002/0 93/21 13 21 002/0 پیالیی اثر آزمون

 >P 002/0 93/21 13 21 002/0 ویلکز المبدای آزمون

 >P 002/0 93/21 13 21 692 هتلینگ اثر آزمون

 >P 002/0 93/21 13 21 692 روی ریشه بزرگترین آزمون

رضایت که: آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر  دهدیمنشان  3اطالعات جدول 
 (.=002/0P<، 2193F) داشته است. داریمعن تأثیرزناشویی زنان 

رضایت  هایمؤلفهنتایج تحلیل واریانس یک متغیره برای نمرات افتراقی  2جدول 
 .کندمیگزارش  های گروه کنترل و آزمایشآزمودنی زناشویی

 زناشویی ضایتر متغیر یهامؤلفه به مربوط متغیره یک یانسکووار تحلیل نتایج 4.جدول 

 اتا ضریب S.S d.f M.S F P تغییرات منابع

 زناشویی رضایت
 خطا

262 
601 

2 
32 

262 
29 

9 001/0 122/0 

 جنسی رابطه
 خطا

286 
2060 

2 
32 

286 
32 

1 010/0 210/0 

 آرمانی تحریف
 خطا

212 
226 

2 
32 

212 
23 

9 001/0 123/0 

 شخصی مسائل
 خطا

199 
2911 

2 
32 

199 
10 

1 011/0 239/0 

 زنان ارتباط
 خطا

22 
169 

2 
32 

22 
9 

1 013/0 221/0 

 تعارض حل
 خطا

206 
610 

2 
32 

206 
28 

1 012/0 229/0 

 مالی مدیریت
 خطا

2 
286 

2 
32 

2 
1 

002/0 123/0 009/0 

 فراغت اوقات
 خطا

90 
2630 

2 
32 

90 
29 

2 21/0 011/0 

 پروری فرزند
 خطا

23 
988 

2 
32 

23 
19 

002/0 88/0 023/0 

 دوستان و دهخانوا
 خطا

120 
961 

2 
32 

120 
18 

9 020/0 299/0 
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 رضایتاثر معناداری بر نگری تلفیقی آموزش فنون مثبت دهدیمنشان  2جدول نتایج 
 و خانواده و تعارض حل شخصی، ارتباط، مسائل مانی،آر تحریف جنسی، زناشویی، رابطه

 گفت که این رویکرد درمانی باعث بهبودی رضایت توانیم ،بنابراین؛ دوستان داشته است
آرمانی  (، تحریفP، 1=F<010/0) یجنس (، رابطه001/0P≤، 9=Fزناشویی )

(001/0P≤، 9=Fمسائل ،) ( 011/0شخصی>P، 1=F( ارتباط ،)013/0>P ،1=F،) حل 
( در زنان با نارضایتی P، 9=F<020/0خانواده و دوستان ) ( وP، 1=F<012/0) تعارض

اوقات فراغت، فرزند و  هاییتفعالاما این رویکرد بر مدیریت مالی، ؛ زناشویی شده است
 نبود. مؤثرمذهبی  یریگجهتو  هانقش یطلبمساواتفرزند پروری، 

  گیرییجهنت و بحث
 مؤثروزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان متأهل آمنشان داد  هایافته
( 2393) پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است، اما پروین و همکاراناست.  بوده

زندگی مبتنی بر مثبت  هایمهارت آموزش نشان دادند(، 2391) و پورحیدری و همکاران
(، در پژوهشی 2392) و همکاران ش. پادازناشویی شد رضایت موجب افزایش اندیشی

شناسی مثبت و که ترکیبی از دو رویکرد روان) زندگینشان داد درمان مبتنی بر کیفیت 
(، نشان 2392) بود. کرمی و همکاران مؤثرشناخت درمانی است( بر رضایت زناشویی 

دادند آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی الزاروس که شامل مثبت اندیشی نیز بود بر 
(، در پژوهشی نشان 2390) خوشخرام و گلزاریبود.  مؤثر فزایش رضایت زناشویی زنانا

(، 1021) لیقسی و همکاراندادند آموزش عاطفه مثبت موجب بهبود رضایت زناشویی شد. 
. کندمی گریمیانجینیز نشان دادند تفکر مثبت، رابطه عاطفه مثبت و رضایت از زندگی را 

 هاآن ادراک بر هازوجشاد بودن  دادند خود نشان مطالعه در(، 1021) کریساتی و اپریسان

 .مؤثری دارد نقش زناشویی رضایت از
افکار  ها،مثبت نگری به معنای داشتن نگرشتوان چنین گفت که در تبیین این یافته می

توجه داشتن به امور مثبت زندگی و  در زندگی است. بینانهخوشو رفتار و کرداری 

 یطلبمساوات
 خطا

12 
662 

2 
32 

12 
29 

2 33/0 031/0 

 مذهبی یریگجهت
 خطا

1 
391 

2 
32 

1 
22 

002/0 19/0 022/0 
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مثبت اندیشی به معنای آن است که تصور خوبی از خویش و  منفی هایجنبه نپرداختن به
؛ ترجمه براتی سده و 1006کویلیام، ) داشته باشیم، نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم

 بهزیستی که داندمی هاییشیوه شناختن را خود (. مثبت نگری هدف نهایی2386صادقی، 

با افزایش  ،بنابراین ؛(2389، پور مشعل ی، حیدریی ونادر) گردد سبب شادکامی افراد را و
مثبت زندگی  هایجنبهمثبت اندیشی و اجتناب از افکار منفی، تمرکز فرد در زندگی بر 

و با مثبت اندیشی و آرامش  شودنمیبوده و مشکالت زندگی زناشویی موجب ناامیدی او 
ه رضایت زناشویی باالتری را و در نتیج بخشدمیحاصل از آن مشکالت و روابط را بهبود 

نشان داد آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر رابطه جنسی  هایافتههمچنین . زندمیرقم 
پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است، اما مفید و همکاران است.  مؤثرزنان متأهل 

جنسی  مدار بر رضایت حلراهرفتاری و -(، نشان دادند مشاوره گروهی شناختی2393)
( در پژوهشی نشان دادند آموزش 2391)بودند. پورحیدری و همکاران  مؤثرزنان 

 مؤثرزندگی که در آن مثبت اندیش نیز آموزش داده شد، بر رضایت جنسی  هایمهارت
( نشان دادند آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی 2392) بود. کرمی و همکاران

( در پژوهشی نشان دادند 1022)و همکاران آمر الزاروس موجب بهبود رابطه جنسی شد. 
(، 1009)صمیمی زوجین با میل جنسی بیشتر ارتباط داشت. هویر و همکاران  هایهمکاری

چنین نتیجه گرفتند که عملکرد جنسی زنان و مردانی که برای درمان اختالل روانی تحت 
 درمان شناختی رفتاری بودند، بهبود یافت.

مثبت اندیشی صرفاً در داشتن افکار خاص چنین گفت که  انتومیدر تبیین این یافته 
کلی درباره زندگی  گیریجهت، بلکه مثبت اندیشی را رویکرد و شودنمیخالصه 

برشمرده است. مثبت اندیشی یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به 
و حفظ آرامش و  منفی، مثبت اندیشی برخورداری از تعامل درونی مناسب هایجنبه

این آرامش و تفکر مثبت ، بنابراین ؛(2388، مردان) خونسردی در مواجهه با مشکالت است
نسبت به رابطه جنسی نیز تأثیرگذار بوده و آن را بهبود  بافیمنفینسبت به امور مختلف، بر 

ثربخشی این پژوهش ا هاییافتهاز دیگر . در نتیجه این یافته نیز قابل تبیین است. بخشدمی
پژوهش مرتبط با این آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر تحریف آرمانی زنان متأهل بود. 

( در پژوهشی نشان داد درمان مبتنی 2392) یافته صورت نگرفته است، اما پاداش و همکاران
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شناسی مثبت و شناخت درمانی است( بر که ترکیبی از دو رویکرد روان) بر کیفیت زندگی
 بود. مؤثری تحریف آرمان

 تواندمیسالم و مثبت اندیشی  بینیخوشچنین گفت که  توانمیدر تبیین این یافته 
، با نگرندمیو مثبت نگر با امید به آینده  بینخوشتصوری آزاد کند. افراد  غیرقابلنیروی 

 و امیدوار هستند نتیجه خوبی عایدشان شود کنندمینگاه  هاموقعیتدیدی مثبت به مسائل و 
کردن برای تشخیص و پرهیز از اشتباه و روشن بینیواقع(. جایی که 2392، به نقل از دهقان)

 کنندمی، عواطف مثبت و تفکر بردبارانه، خالقیت و ثمربخشی را ساده آیدمیآن به کار 
 بنابراین این یافته قابل تبیین است. ؛(2390قویدل، )

نگری تلفیقی بر مسائل شخصی آموزش فنون مثبت  این پژوهش همچنین نشان داد
سادیکچ و پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است، اما  است. مؤثرزنان متأهل 

(، معتقد هستند که بین رفتار مقبول شریک زندگی و عواطف منفی افراد 1022) همکاران
 مداخالتچنین گفت که  توانمیدر تبیین این یافته رابطه معکوس وجود دارد. 

 ترویج منظوربه عمدی هایفعالیت یا درمانی هایروش شامل مثبت اسیشنروان

 است بهزیستی افراد مثبت و باال بردن ادراک و شناخت مثبت، رفتارهای مثبت، احساسات
مثبت اندیشی با توجه به افزایش شناخت و ادراک  ،بنابراین ؛(1009الیبومیرسکی،  و سین)

و در نتیجه این یافته  شودمیز شخصیت همسر مثبت موجب افزایش سازگاری و رضایت ا
 قابل تبیین است.

آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر ارتباط  این پژوهش اثربخشی هاییافتهاز دیگر 
 پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است، اما پاداش و همکاران زنان متأهل بود.

که ترکیبی از دو رویکرد ) زندگی (، در پژوهشی نشان داد درمان مبتنی بر کیفیت2392)
( 2392) بود. کرمی و همکاران مؤثرشناسی مثبت و شناخت درمانی است( بر روابط روان

نشان دادند آموزش گروهی با رویکرد چندوجهی الزاروس موجب بهبود ارتباط با همسر 
واطف نیز نشان دادند بین رفتار مقبول شریک زندگی و ع (1022)و همکاران  سادیکچ شد.

تفکر  چنین گفت که توانمیتبیین این یافته  در منفی افراد رابطه معکوس وجود دارد.
مثبت بدین معنی است که عالوه بر مثبت بودن با افراد دیگر نیز مثبت باشید. سازش با 

و از سوی دیگر هر چه روابط شما با دیگران  شودمیدیگران موجب برقراری روابط حسنه 
کوئیلیام، )بیشتری خواهید داشت  پذیریانعطافاحساسی و عاطفی  ازنظر احتماالًبهتر شود 
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بنابراین با توجه به تأثیری که مثبت اندیشی بر  ؛(2386، ترجمه براتی سده و صادقی، 1006
و این یافته قابل  شودمیافزایش رفتارها و احساسات مثبت دارد، بالطبع موجب بهبود ارتباط 

نشان داد آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر حل تعارض زنان  هاهیافتهمچنین تبیین است. 
حافظ و  پژوهش مرتبط با این یافته صورت نگرفته است، اما اشرفی است. مؤثرمتأهل 

زناشویی  اندیشی موجب کاهش مشاجرات ( در پژوهشی نشان دادند مثبت2391) همکاران
که ) رمان مبتنی بر کیفیت زندگی( در پژوهشی نشان داد د2392)بود. پاداش و همکاران 

 بود. مؤثرترکیبی از دو رویکرد روانشناسی مثبت و شناخت درمانی است( بر حل تعارض 
و شادترند و دستگاه  ترسالمافراد مثبت نگر چنین گفت که  توانمیدر تبیین این یافته 

مدن مؤثرتر مانند از راهبردهای کنار آ گیریبهرهبـا  هاآن. کندمیبهتر کار  هاآنایمنی 
. همچنین به نحوه آیندمیروانی بهتر کنار  هایتنیدگیارزیابی مجدد و مسئله گشایی، با 

حمایت اجتماعی  هایشبکهو  کنندمیزندگی پرهیز  زاییفعال از رویدادهای تنیدگی 
 (.2389، ؛ به نقل از عبادی و فقیهی1001اسنایدر و لوپز، ) سازندمیبهتری را پیرامون خود 

موجب بهبود حل  تواندمیفنون مثبت نگری تلفیقی  و هستدر نتیجه این یافته قابل تبیین 
تعارض شود. همچنین آموزش فنون مثبت نگری تلفیقی بر خانواده و دوستان زنان متأهل 

هم هستند از  کنار درافرادی که چنین گفت که  توانمیدر تبیین این یافته بود.  مؤثر
. مثبت اندیشان امواج لمسی از خود پذیرندمی تأثیررونی یکدیگر تفکرات و حاالت د

، تفکر مثبت و منفی هر دو قابل سرایت برندمیکه دیگران از آن لذت  کنندمیساطع 
؛ ترجمه داورپناه، 2996سلیگمن، ) بالعکسو  شوندمیافکار ما متأثر  وسیلهبههستند و افراد 

یشی، خانواده و دوستان در ارتباط با فرد مثبت اندیش با افزایش مثبت اند بنابراین (.2383
 . در نتیجه این رابطه قابل تبیین است.کنندمیاحساس بهتری را تجربه 

نگری تلفیقی بر مدیریت مالی، آموزش فنون مثبت از طرفی پژوهش حاضر نشان داد
 گیریجهتو  هانقش طلبیمساواتاوقات فراغت، فرزند و فرزند پروری،  هایفعالیت

چنین گفت که ممکن است  توانمی هایافتهدر تبیین این نبود.  مؤثرمذهبی زنان متأهل 
از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ نمره پایینی  هامؤلفهاین گروه تحت آموزش در 

صورت نگرفته باشد. همچنین ممکن است برای  هامؤلفهو در نتیجه تغییری در این نداشتند 
 به مدت زمان بیشتری برای آموزش این رویکرد الزم باشد. هالفهمؤتغییر در این 
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 مؤثرفنون مثبت نگری تلفیقی سلیگمن و الیس یک روش نتایج این پژوهش نشان داد 
تحریف آرمانی، مسائل شخصی، ارتباط، حل رضایت زناشویی، رابطه جنسی، در افزایش 

اربرد اجرایی در مراکز مشاوره و زنان متأهل است و قابلیت کتعارض و خانواده و دوستان 
توانند برای بهبود رضایت بنابراین مشاوران و درمانگران می ؛استمراکز درمانی را دارا 

هم آهنگی میان  زناشویی زنان متأهل از رویکرد مثبت اندیشی تلفیقی استفاده کنند.
برعکس،  آورد.همسران، محیطی مناسب برای بالندگی و شکوفایی فردی آنان فراهم می

که اثر منفی بر رشد  شودمیباعث نارضایتی در زندگی زناشویی  نشدهحلهای اختالف
محیطی نامناسب برای رشد فرزندان است که برای  ساززمینهفردی زن و شوهر دارد و 

پژوهش با هدف بررسی از رویکرد مثبت نگر تلفیقی بهره برد.  توانمیکمک به این افراد 
به مراکز  کنندهمراجعهن مثبت نگری تلفیقی بر رضایت زناشویی زنان اثربخشی آموزش فنو

 درمانی شهر مالیر انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد آموزش این فنون بر رضایت
 و خانواده و تعارض حل ،ارتباط شخصی، مسائل آرمانی، یفتحر جنسی، زناشویی، رابطه

اوقات فراغت،  هاییتفعالما بر مدیریت مالی، را بهبود بخشید؛ ا هاآنبود و  مؤثردوستان 
 مذهبی تأثیری دیده نشد. یریگجهتو  هانقش یطلبمساواتفرزند و فرزند پروری، 

های ها به گروهصادفی آزمودنیتنتخاب هر چند در این پژوهش تالش شد تا با ا
 هاییدیتمحدواحتمالی کم شود، اما  هایسوگیریآزمایش و کنترل، متغیرهای مزاحم و 

محدود بودن نمونه به زنان متأهل شهر مالیر که امکان تعمیم نتایج  ازجملهوجود داشت؛ 
؛ سازدو زنان متأهل در شهرهای دیگر با محدودیت مواجه می این پژوهش را به مردان

استفاده شود تا میزان  بلندمدتآتی از پیگیری  یهاپژوهشدر  شودیمبنابراین پیشنهاد 
که این پژوهش در بین زنان و بررسی شوند. پیشنهاد دیگر این ترییقدقطور  اثرگذاری به

مردان در سایر شهرها انجام شود تا بتوان در تعمیم نتایج با دقت و اطمینان بیشتری صحبت 
فنون  تأثیرکاربردی با موضوعاتی مشابه در زمینه  یهاپژوهشکرد. همچنین اقدام به 

 یهاپژوهشاین زنان صورت گیرد و انجام  یشناختروان بر مشکالتنگری تلفیقی مثبت
فراشناختی و ... مانند رفتاری، شناختی،  هاروشدر مورد مقایسه این رویکرد با سایر 

 در پی داشته باشد. را در افزایش رضایت زناشویی یاثربخشنتایج  تواندیم
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  منابع
 هایجدولی عملی تهیه و نمایش راهنما(. 2999آدالید، آ. ام. نیکل؛ پکسمن، پنی، ام. )

تهران:  (.2388عسگری.  . )ترجمه: حیدر علی هومن و علیآماری در پژوهش رفتاری
 سمت.

و  آزاد (. مقایسه ابعاد رضایت زناشویی زنان دارای مشـاغل دولتـی،2391) .خ ،پوراسماعیل
 . 29-32(؛ 19) 28، شناختیرواننوین  هایپژوهشفصلنامه  .دارخانهزنـان 

 بخشی (. اثر2391)سایه میری، ک.  و ؛ر .موسوی مقدم، س .آسمند، پ .اشرفی حافظ، ا
مجله علوم پزشکی  .متأهلاهش مشاجرات زناشویی دانشجویان ک مثبت اندیشی در

 .13-29(، 13) 2، دانشگاه آزاد اسالمی
ارض (. بررسی رابطـه بخشـودگی و تعـ2386)و فاتحی زاده، م. .بهرامی، ف .افخمی، ا

 .221-232(؛ 9) 3 ،فصلنامه خانواده پژوهی یزد. زوجین در استان زناشـویی
(. رابطة رضایت جنسی، سالمت عمومی و رضایت 2388). مرتضوی، م و ؛ر.بخشایش، ع

 .81 -93(، 21) 2، کاربردی شناسیروانفصلنامه  ین.در زوج زناشویی
 (. بررسـی اثربخشـی2392ز. ) واه،ایـزدی خـ و ؛ر. عابـدی، م .فاتحی زاده، م. پاداش، ز

(، 20) 1، علوم رفتاری تحقیقات .زندگی بر رضایت زناشویی درمان مبتنی بر کیفیت
363-391. 

جلسـات  تأثیر (.2393). لرفیعـی وردنجـانی،  و ؛فامینیـان،  .فاطمی، آ .نپروین، 
ری زن زندگی بـر وضـعیت رضـایت زناشـویی پرسـنل پرسـتا هایمهارت آمـوزش

مجله بالینی  .مطالعه کارآزمایی بالینی یک س( شهرکرد:) هاجر شـاغل در بیمارسـتان
 .26-39(، 3) 2، پرستاری و مامایی

آموزش  تأثیر (.2391)م.  ،دوستکام، ج. و هادرخانب .ف ان،یباقر .س ،یدریپورح
دانش و . جوان یهادر زوج ییو زناشو یجنس تیبر رضا یزندگ یهامهارت

 .11-22(؛ 12) 2. سال چهاردهم، کاربردی در روانشناسی پژوهش
 .تهران: بعثت .های سنجش خانواده و ازدواجمقیاس(. 2388) .ثنایی، ب

و  ینیبخوش ،یاز زندگ تینگر بر رضامثبت یدرمانروان یاثربخش(. 2396خانجانی، م. )
 .219-239؛ 19، بالینی شناسی روان مطالعاتفصلنامه . انیدانشجو عواطف مثبت در
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آموزشی افزایش عاطفه مثبت بـر میـزان  اثربخشی 0(2390). و گلزاری، م .خوشخرام، ن 
 3، شناختیروانمطالعات  .متأهلدلبستگی در دانشجویان  زناشویی و سبک رضـایت

(9 ،)19-29. 
 (. اثربخشی مثبت اندیشی بر صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران2392)دهقان، ا.  

، دانشـگاه آزاد شناسیروانکارشناسی ارشد، رشـته  نامهپایان .استثناییی فرزند دارا
 . نشدهچاپواحد اراک،  اسـالمی

 بازسـازی شـناختی بـر تأثیر(. 2393) ا. .، و احمـدی، س.شـاهوردیان، ی .ساسـان پـور، م
 20، فصلنامه خانواده پژوهی .های آن در زوجینخرده مقیاس مشکالت جنسی و

(20 ،)291- 292. 

. (2383ترجمه فروزنده داورپناه، ) .بینخوشکودک (. 2996.)سلیگمن، مارتین ای پی
  .تهران: رشد

 (.2381 ،بخت فیروزترجمه مهرداد ). و مشاوره درمانیروان هاینظریه .شارف، ریچارداس
 .رسا :تهـران

بر  مداردرمانماع اثربخشی اجت (.2389)ر.  .خیرآبادی، غ و ؛شاه محمدی قهساره، ا
 سوءمصرف پژوهی اعتیادفصلنامه  .مراجعین به این مراکز امید در افـزایش سـطح

 . 81-92(، 29) 1، مواد
و شاغل  دارخانهمقایسه رضامندی زناشویی بین زنان  (.2388). شخمگر، ز و ؛شقاقی، ف

 .239-232(، 2) 2 ،علوم رفتاری فصلنامه .شهر قـاین
 .تهران: مطالعات خانواده .شادی در خانواده .(2382)ر.  .عابدی، م

سـاختاری بـر سـطح  درمانیخانواده(. اثربخشـی 2391) .ر .منشئی، غ و ؛عاشوری، ج
 .226-233(، 29) 1، زن و مطالعات خانواده زناشویی زنان. رضـایت

 اثربخشـی (.2391). و دالور، ع ع.، آبادیشفیع؛ ش.ا.نـوابی نـژاد،  .غالمی حیدرآبادی، ز 
درمانی و مثبت نگری در افزایش سخت رویی مادران دارای فرزند  آموزش واقعیت

 .96-19(، 2) 3 مدیریت آموزشی، پژوهشی تحقیقات -علمی فصلنامه نابینـا.
 هایکتابخانهمثبت اندیشی در بین کتابداران  هایمهارتبررسی (. 2390. )قویدل، س 

 نامهپایان .و فناوری تحقیقات علوم،پوشش وزارت  زیر هایدانشگاهمرکزی 
 .تحقیقات تهران ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و کارشناسی
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 (. بررسـی2392)، م. آبادیخانو .؛ سلطانی خورشید، ح.خ. آرین، س .ا.فکرمی،  
رویکـرد چنـدوجهی الزاروس بـر افـزایش رضـایت  اثربخشی آموزش گروهـی بـا

 .39-12(، 3) 2 زنان، شناسیجامعهفصلنامه علمی پژوهشی  .زناشـویی زنـان
ترجمه فرید براتی سده ). کاربردی گراییمثبتمثبت اندیشی و (. 1003)کوئیلیام، سوزان.  

 .. تهران: جوانه رشد2386 صادقی، و افسانه
 -مشـاوره شـناختی تأثیر(. مقایسه میـزان 2393و اعتمادی، ع. ) .؛ احمدی، ا.و مفید 

فصلنامه . مدار بـر رضـایت جنسـی زنـان در اصـفهان حلراهمشاوره  ـاری ورفت
 .93-69(، 1) 3. جامعه پژوهشی زن و-علمی

کنشی،  پذیریانعطافرابطه بین  (.2389)، و مشعل پور، م. .ر. حیدری، ع .نادری، ف 
خودکارآمـدی و رضـایت شـغلی در کارکنـان شـهرداری  منفی با عاطفـه مثبـت و

 .19-12(، 9) 3، روانشناسی نو در هاییافته . هـوازا
 بینیپیش(. مدل 2392. )لی.، و دالور، عرامرز.، سهرابی، فسن.، احدی، ححمودنجفی، م

 پژوهشی -فصلنامه علمی. گرامثبتروانشناسی  هایسازهرضامندی زندگی بر اساس 
 .60-32؛ 13. مطالعات بالینی
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