
 

 

 و غیرمنطقی باورهای ،شناختیروان پریشانی بر نگری مثبت روانشناسی آموزش اثربخشی 

 ناسازگار همسر دارای زنان بین در فکری درگیری

 *2حسيني سادات سعيده ،1كمانكش حسنا

 .ايران كرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه كرمانشاه، واحد مشاوره، و شناسیروان گروه .1

 .(مسئول نويسنده) ايران كرمانشاه، اسالمی، آزاد دانشگاه كرمانشاه، واحد شناسی،روان گروه استاديار، .2

 034-004، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوين در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 11/10/1411تاریخ پذیرش:                                                                                                   11/10/1411تاریخ وصول: 

 چكيده

 درگیری و غیرمنطقي باورهای ،شناختيروان پريشاني بر نگری مثبت روانشناسي آموزش اثربخشي بررسي پژوهش، اين از هدف

 حجم. ودب كنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش نوع از آزمايشي نیمه پژوهش، طرح. بود ناسازگار همسر دارای زنان بین در فکری

 كنترل گروه به نفر 04 و آزمايش گروه به نفر 04.شدند انتخاب ساده تصادفي روش به مذكور، جامعه از كه بود نفر 04 نمونه

. بود کریف درگیری و غیرمنطقي باورهای ،شناختيروان پريشاني هایپرسشنامه مورداستفاده پژوهشي ابزارهای. يافتند تخصیص

 هاداده تحلیل برای. كردند دريافت نگری مثبت روانشناسي آموزش دقیقه 04 مدت به هر جلسه جلسه، يازده طول در آزمايش وهگر

 كنترل و يشآزما هایگروه بین كه است آن مؤيد نتايج داد نشان هايافته .شد استفاده متغیره يك و چندمتغیره كوواريانس تحلیل از

 كه فتگ توانمي اساس اين بر. دارد وجود معناداری تفاوت آزمونپیش كنترل با  شناختيروان يشانيپر ابعاد آزمونپس ازلحاظ

 دهدمي شانن تأثیر ضريب و است ايجادشده  شناختيروان پريشاني ابعاد يعني وابسته متغیرهای از دريکي حداقل معناداری تفاوت

 اظازلح كنترل و آزمايش هایگروه بین كه است آن مؤيد نتايج. است يآزمايش مداخله به مربوط گروه دو تفاوت درصد 0/66 كه

 ناداریمع تفاوت كه گفت توانمي اساس اين بر. دارد وجود معناداری تفاوت آزمونپیش كنترل با غیرمنطقي باورهای آزمونپس

 درصد 1/57 كه دهدمي نشان تأثیر ضريب و است ايجادشده غیرمنطقي باورهای ابعاد يعني وابسته متغیرهای از دريکي حداقل

 آزمونپس ازلحاظ كنترل و آزمايش  گروه هایآزمودني بین كه دهدمي نشان نتايج. است آزمايشي مداخله به مربوط گروه دو تفاوت

 دريکي لداقح معناداری تفاوت كه گفت توانمي اساس اين بر. دارد وجود معناداری تفاوت آزمونپیش كنترل با فکری درگیری ابعاد

 به مربوط گروه دو تفاوت درصد 61/4 كه دهدمي نشان تأثیر ضريب و است ايجادشده( فکری درگیری ابعاد) وابسته متغیرهای از

 .است آزمايشي برنامه

 .فکری درگیری ،غیرمنطقي باورهای ،شناختيروان پريشاني نگری، مثبت روانشناسي آموزشکلیدواژه: 

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمعلوم رفتاری، دوره ی نوين در هاشرفتیپمجله 
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 036                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 قدمهم

رابطه  ازجمله، ارتباطات اعضاء خانواده باشدميسلول اجتماع  ترينكوچك نوعيبهو از اركان جامعه  ينظام اجتماع كيخانواده 

و احساس  نیزوج يو رشد روان ازهاین ارضاء ساززمینه تواندمي تنهانه شانزناشوييناسازگاری  زانیباهم و كاهش م نیزوج

و فرزندان  ترآسان ،يزندگ هایچالشروبرو شدن با مشکالت و  ن،یزوج تيبا رضا توأمرابطه سالم  هيگردد بلکه در سا يخوشبخت

و  ندكميدر عشق بروز  يبه علت ناكام يي؛ ناسازگاری زناشوشوندميجامعه داده  ليو تحو تیبه حال اجتماع ترب دیسالم و مف

و  يکنواختيو  يخستگ يجيتدر شيعشق، افزا كنندهتضعیف يروان یانباشته شدن فشارها یاست در برابر مسائل وجود يپاسخ

 ورطبه ندرتبهاست و  يجيتدر رونديك؛ ناسازگاری كنندميكمك  ييكوچك، به بروز ناسازگاری زناشو هایرنجشجمع شدن 

ر . دشودميعارض  يعموم يو به همراه آن احساس خستگ بازدميرنگ  تدريجبهعشق  و تیمیصم درواقع. كندميبروز  يناگهان

است  يو روان يعاطف ،يجسم يافتادگ از پا ف،ي. ناسازگاری طبق تعرشودميرابطه  يناسازگاری باعث فروپاش نينوع آن، ا نيشتریب

 .(1306 ديناری،است ) تیانتظارات و واقع نیاز عدم تناسب مزمن ب يكه ناش

ضات تعار .رابطه داشته باشد ييبا تعارضات  زناشو تواندميحاد و مزمن  طيانتقال و رشد و شرا حلراه يعني يزندگ یدادهايرو 

در قبل از ازدواج  گرياز همد نیشناخت زوج تیفیو ك زانی. مشودميمحسوب  نیعامل خطر در روابط زوج زین يدر خانواده اصل

افراد فرصت  صورت نيا ریشده و در غ شتریب يياشوزن تيباشد، رضا شتریشناخت بهتر و ب نيه ابا تعارضات  مربوط است، هر چ

 ييتوانا انيبر جر تواندميهمواره  يزندگ فشارزای هایموقعیتدهند.  صیهمسر مناسب را از همسر نامناسب تشخ كنندمي دایپ

 يو روان يسمج ينابسامان ديتشد ايخود موجب بروز  نوبهبهدشوار  طيگوناگون مؤثر باشد و تداوم شرا طيافراد در كنار آمدن با شرا

در جهت ابراز عواطف با  هاييمهارت یریادگيبه  اجیهمسران در ارتباط ناكارآمد هستند و احت يگاه(. 1305 ،كارابريشم) شودمي

ر د توانميموضوع را  نيا یرفتار حاظازل. دهدمياحساس رخ  يشناخت یرفتار هایجنبهمسئله در  نيمشکالت دارند. ا مؤثرحل 

 يشناخت ازنظر، دهدميپاسخ  يمنف ایگونهبه زیو همسرش ن زندميبه همسرش  يحرف منف كيمشاهده كرد كه شوهر  يمکالمات

. كنديمدر مورد رفتار شوهرش  يمنف یاسنادها ،يبه رفتار منف یشتریبتالش  ست،یشوهرش سرحال ن كندميزن احساس  كههنگامي

 هر كدام ممکن است رسندميدر مورد هم  ي، به تفکر منفكندميرفتار  يمنف صورتبه گريهمسران با همد ياحساس وقت ازلحاظ

حتمال ا ين احساسات منفيآورد. آنگاه ا به وجودنسبت به همسرش  يكم يبا عواطف و احساسات منف ياحساس يبرجستگ كي

 باورها و احساسات ازجمله، كردهاشاره توانميهم  یگريعالوه بر موارد باال به عوامل د .كندمي اديرا ز یبعد يرفتار و شناخت منف

را كاهش داد و تعارضات  را  تيرضا ،يتیجنس هاینقشخانواده، دوستان و  تیارتباط، اهم تیچون اهم ييها نهیدر زم غیرمنطقي

 .(1306ديناری، دهد )مي شيافزا

يکي از انواع اختالالت رواني است كه طي  اين حالتاست.  شناختيروان پريشانيرو آزرده كند  اهزوج توانمييکي از عواملي كه 

 ريشانپای برای انجام دادن بسیاری از كارها نخواهد داشت. فرد ، او انگیزهدرواقعكند و كاهش پیدا مي شدتبههای بیمار، آن فعالیت

آيد. گاهي پرخاشگر و گاهي تمركز حواس وی نیز به میزان زيادی پايین مي كند واش كاهش پیدا ميهای زندگيانرژی و مهارت

و باعث كاهش  ماندبازميبیمار از اهدافش در زندگي  كهاينبسیار قوی است. عالوه بر  اين افراد ناامید است. احساس گناه در
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 035                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

ای هرمجموعدكند. در حقیقت، اين اختالل ز وارد ميشود، اين امر ضربه بزرگي به اقتصاد جامعه نیهای اجتماعي و تولیدی ميفعالیت

ه يکي توان تشخیص داد كه فرد بدارا بودن اين عالئم، مي زمانمدتيابد كه بر اساس كمیت و كیفیت و از عالئم )نشانگان( بروز مي

وان به تود و فقط با يك نشانه نميش. البته بايد توجه داشت كه اين اختالل در نشانگان ظاهر ميشده استمبتال  پريشانياز انواع 

درگیری فکری به خلق منفي و ديگر عالئم افسرده ساز، افکار و باورهايي هستند كه مکرر  روازاين .(1301 آزاد،) بردپريشاني پي 

برای حل  هكآنكنند. بیماران درگیر درگیری فکری بدون توجه فرد را معطوف به احساسات منفي، ماهیت و نتايج اين احساسات مي

كنند و هیچ كار مؤثری برای رهايي از اين عالئم انجام مشکالتشان كاری انجام دهند به علل و نتايج عالئم افسرده ساز فکر مي

های براين اساس گروهي از افراد معتقدند درگیری فکری راهبرد مفیدی برای كسب بینش، شناسايي علل و محرک. دهندنمي

خطاهای آينده را پیشگیری كرده و باعث  چنینهمكند و سب برای حل مسئله را برای آنان فراهم ميافسردگي است و زمینه منا

در زمینه درگیری فکری، آن را ( 0410) 0مارتین و داهلن (.0404، 1نمايند )لوبومیرسکي بندیاولويتبتوانند امور را  هاآنشود تا مي

( خود نشان دادند كه درگیری فکری 0404) 3آورند. موريسیجاني به شمار مييك پیشايند برای افسردگي و ناراحتي ه عنوانبه

از طرفي، روانشناسي مثبت نگر، سالمت رواني را معادل كاركرد مثبت  .شدن آن دارد تريطوالنتأثیرات به سزايي بر افسردگي و 

به  رروانشناسي مثبت نگه است؛ از اين منظر كرد سازیمفهومنگر  مثبت تلقي و آن را در قالب اصطالح روانشناسي شناختيروان

ادراک  عاطفي و شناختي به هایواكنش توانميرا  روانشناسي مثبت نگربیاني ديگر،  به بهینه است. شناختيروانمعني كاركرد 

ماع و ع و اجتبا جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جم مؤثرشخصي، پیشرفت بسنده، تعامل كارآمد و  هایتوانمندسازیو  هاويژگي

مانند رضايت از زندگي، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد  هاييمؤلفه تواندميپیشرفت مثبت در طول زمان تعريف كرد. اين حال 

 یریو درگ غیرمنطقي یباورها ،شناختيروان يشانيپرد باعث تغییر در كاهش توانميكه  هایراهيکي از (. 1300 )امامیان و لطیفي،

ها، افکار گرايي به معنای داشتن نگرشمثبتشود، آموزش روانشناسي مثبت نگری است. همسر ناسازگار  یزنان دارا نیر بد یفکر

انديشي است و هم گرايي هم مثبتشناسي، مثبتروان ازنظر، ديگرعبارتبه ؛بینانه در زندگي استو رفتار و كرداری خوش

دگي . برای داشتن يك زنمكند تا به بهترين شکل با زندگي كنار بیايیكمك مي مابه  انديشي. مثبت(1301براتي، ) كرداریمثبت

ه انديشي صرفاً در داشتن افکاری خاص خالصمثبت .متر، اولین قدم، آن است كه احساسات، افکار و باورهای خود را بشناسیمثبت

انديشي يعني توجه داشتن به امور مثبت در زندگي و گیری كلي درباره زندگي است، مثبتشود، بلکه نوعي رويکرد و جهتنمي

ود را سرزنش همواره خ كهآنانديشي به معنای آن است كه تصور خوبي از خويش داشته باشیم، نه های منفي. مثبتنپرداختن به جنبه

د كردن. مثبت برخور رتصوبهو با ديگران  هاآنانديشي يعني نیك انديشیدن درباره ديگران و حسن ظن داشتن به كنیم. مثبت

های انديشي به اين معناست كه انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترين چیزها برسیم و يقین داشتن به اين كه به خواستهمثبت

انديش نشان داده است، كساني كه مثبت گرفتهانجام 0416تا  0447های مطالعاتي كه در سال (.1301انوری، ) رسید خودخواهیم

                                                           
2 Lyubomirsky 
2 Martin, Dahler 
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 031                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

ان داده های بیشتری دارند. اين مطالعات نششغلي موفقیت ازنظرترند و سالي سالمباف، در دوران میانند، در مقايسه با افراد منفيهست

فراد سي برابر ا هاآنباف است ولي احتمال شادماني انديش، كار خود را ترک كنند، نصف افراد منفيافراد مثبت كهآنكه احتمال 

نسبت به زندگي،  ماديد  .(1300 عباسي، و زماني) كنندعمر مي هاآنمتوسط هم هفت سال و نیم بیشتر از  طورهبباف است و منفي

كه ديدگاه منفي خود را به ديدی مثبت تغییر  باشیمتركیبي است از احساسات، افکار، باورها و عقايدی كه دارد. اگر خواهان آن 

ه نتايج از فکر كردن ب ايي و تمايز قائل شدن بین احساسات، افکار و باورهای خود است.، اولین گام اساسي در اين مسیر، شناسدهیم

بنابراين فقط و فقط بهترين افکار را به  ؛در آنجا رشد خواهد كرد دهیم. چون هر چیزی را كه به ذهنتان راه كنیممنفي خودداری 

م دعا كنی هاآنرا مجسم كنیم، درباره  هاآن، كنیم تائیدرا  هاآن، كنیمتمركز  هاآنو بر  دهیم. اين افکار را پرورش دهیمذهن خود راه 

ي خلّاق كه قدرت ذهنتا  باشیمشوند. انتظار بهترين نتیجه را داشته  مامشغولي اين افکار، دل مرا با ايمان احاطه كنیم. بگذاري هاآنو 

بررسي بنابراين مسئله اصلي در اين تحقیق . (1301موحد، ) بکند ماكند بهترين نتیجه را عايد قدرت خداوند آن را هدايت مي

همسر  یان دارازن نیدر ب یفکر یریو درگ غیرمنطقي یباورها ،شناختيروان يشانيبر پر یمثبت نگر ياثربخشي آموزش روانشناس

 یباورها ،شناختيروان يشانيبر پر یمثبت نگر يآموزش روانشناساصلي پژوهش اين است كه آيا  سؤال درواقع .باشدميناسازگار 

 دارد؟ تأثیرهمسر ناسازگار  یزنان دارا نیدر ب یفکر یریو درگ غیرمنطقي

 روش پژوهش 

 .كنترل است گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح نوع از و آزمايشي به هدف كاربردی و شیوه اجرا نیمه با توجهپژوهش حاضر 

 مركز مشاوره نوبهار( شهرمشاوره ) مراكز به كنندهمراجعه ناسازگار همسر یدارا زنانكلیه شامل جامعه آماری در اين پژوهش 

به مراكز مشاوره نوبهار كرمانشاه مراجعه داشتند كه در اين سه ماه  00بودند كه طي سه ماه آخر سال  1300-1044 سال در كرمانشاه

نفر بودند.  67حدود هاآنمركز، تعداد  شناسرواننظر  كساني دارای مشکالت زناشويي داشتند در اين سه ماه كه دارای پرونده زير

در دسترس و هدفمند كه شرايط الزم جهت همکاری با اين پژوهش را  گیرینمونهنفر با استفاده از روش  04از بین جامعه آماری، 

يشي و كنترل )در هر در دو گروه آزماو  برگزيده روانشناس و مشاور تشخص و ناسازگاری سنجش آزمون اساس بر و دارا بودند

 هاآزمودني اختیار در همزمان را پرسشنامه نمونه، انتخاب از پس نفر گروه كنترل( انتخاب شدند. 04گروه آزمايش و  نفر 04گروه 

 تکمیل ار پرسشنامه دقت باكمال تا شد خواسته هاآزمودني از سؤاالت به پاسخگويي نحوه و پژوهش پیرامون توضیحات و داده قرار

 يحال در اين و شد اجرا آزمايشي گروه ناسازگار همسر دارای زنان روی( نگری مثبت روانشناسي آموزش) آزمايشي ایمداخله. دكن

 آموزش صورتبه معناداری جلسات. نکردند دريافت درماني مداخله نوع هیچ  كنترل گروه ناسازگار همسر دارای زنان كه است

 ابتدايي دقیقه 34 كه است ایگونهبه جلسات ريزیبرنامه.  شد برگزار جلسه دو ایهفته و ایدقیقه 04 جلسه دريازده و بود عملي

 هگرو اعضای مسئله پیرامون گروهي بحث صورتبه ماندهباقي دقیقه 64 و يافتهاختصاص مربوطه جلسه خاص مطلب ارائه به جلسه

 هاآزمودنيمعیار ورود و خروج . باشدمي رويکرد اين خاص های تکنیك اجرای نیز و شودمي ارائه آموزشي مطالب با رابطه در

تصادفي گزينشي و بر اساس آزمون سنجش ناسازگاری و تشخصي  صورتبه كرمانشاه بود و در سطح شهر متأهلكساني بودند كه 

ژوهش را پ هایرسشنامهپداوطلبانه و اختیاری تمايل به پاسخ دادن به  كامالً صورتبهو همچنین  شدند مشاور و روانشناس انتخاب
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 030                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

رمانشاه ك شهر مشاوره مراكز به كنندهمراجعه ناسازگار همسر دارای اين پژوهش به اين طريق بود كه به زنان ینمونهگزينش  داشتند.

. در نهايت افرادی كه تمايل داشتند، شدمياجرای مداخله داده  یشیوهاطالعات مختصری راجع به طرح پژوهشي، اهداف آن و 

يش در دو گروه آزما ناسازگار همسر دارای گروه آزمايش، در جلسات مداخله حضور يافتند. پس از جايگزيني تصادفي زنان عنوانبه

 نگری مثبت هفتگي تحت آموزش صورتبه ساعته، 7/1 یجلسه 11گروه آزمايش به مدت  ناسازگار همسر دارای و كنترل، زنان

 هر دو ناسازگار همسر دارای دريافت ننمودند. زنان ایمداخلهگروه كنترل در اين مدت  سازگارنا همسر دارای قرار گرفتند؛ اما زنان

رگیری د و غیرمنطقي یباورها ،شناختيروان يشانيپر هایپرسشنامهگروه هم در خط پايه و هم بالفاصله پس از پايان مداخله، به 

 .كردميفکری پاسخ دادند. هر جلسه اهداف مشخصي را دنبال 

 ابزار پژوهش

 رداين پرسشنامه ويژه شناسايي اختالالت رواني در جمعیت عمومي است كه كسلر و همکاران  پریشانی روان شناختی:پرسشنامه 

ي خلق تدوين و در مطالعات مختلف از آن استفاده كردند، برای شناسايي اختالالت سؤالي 6و  سؤالي 14دو صورت  به 0443سال 

( به هركدام همیشه=  0تا  وقتهیچ= 4گزينه ) 7هر ماده به كمك  آن؛ گذارینمرهشیوه  ي بیشتر است.تميآ 14يي اارك و اضطرابي،

كه  شونديم گذارینمره( همیشهبرای  0و  وقتهیچبرای صفر شود )ای نمره داده ميدرجه 7اساس يك مقیاس  بر هاگزينه از اين

 .(1301، وزيری و لطفي كاشانياست ) 04برابر  يتميآ 14در نمره  نيترشیب لذا تا همیشه است. وقتهیچاز  لیکرتي صورتبه

نتیجه گرفتند  هاآن. قراردادندرا مورد اعتباريابي  K10كشوری، پرسشنامه  یمطالعهدر يك ( 0441) 1فوروكاوا، كسلر، اسلید، آندروز

( 1301) وزيری و لطفي كاشاني(. 0441، 0کتورينكارايي بااليي دارد )وي K10كه برای شناسايي اختالالت خلقي و اضطرابي فرم 

 .آوردند به دست 4/13كسلر را با روش آلفای كرونباخ برابر  یپرسشنامهپژوهشي، پايايي  یمطالعهدر يك 

 ایگزينه 7طیف  صورتبهو  سؤال 04دارای  ( ساخته و1000) وهمکاران اين پرسشنامه توسط جونز، غیرمنطقیپرسشنامه باورهای 

 1 به هر گزينه از پرسشنامه، اين در باشدميموافق(  شدتبه تاحدی موافق، نه مخالف نه موافق، تاحدی مخالف، مخالف، تشدبه)

ي در پژوهش عسکريان وكامکاری  .شوندمينمرات باهم جمع  ،سؤاالتپس از پاسخگويي به همه  . در نهايت،شودميامتیاز داده  7تا 

ا برآورد اين پرسشنامه ر اعتبار وروايي  در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران، غیرمنطقيتحت عنوان بررسي تفکرات 

يي روايي محتوا و متخصصان روانشناسي رسانده شد رؤيتبه  سؤاالت پس از ترجمه، . برای دستیابي به اين منظور،اندنموده

ضريب اعتبار آن با كل  نفری اجرا گرديد، 744وه پرسشنامه بر روی يك گر قرار گرفت. در مرحله بعد، تائیدمورد  پرسشنامه،

بر  تأكیدبا  همچنین پرسشنامه مشخص گرديد. سؤاالتروني سبه گرديد. سپس تجانس دبستگي محاپرسشنامه از طريق ضريب هم

 وسدر پژوهش ديگری كه ت قرار گرفت. تأيیدیتحلیل عامل  موردپذيرشپرسشنامه  گانهدهتمامي عوامل  روش تحلیل عام،

گاه آزاد تحصیلي در بین دانشجويان دانش و پیشرفت غیرمنطقيعنوان بررسي رابطه بین تفکرات  و تحت و عسکريان زادهاسماعیل

                                                           
1 Furukawa, Kessler, Slade, Andrews 
2 Victorine 
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 004                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 نجيسروان هایويژگيو واجد  اربرخوردمطلوبي  و اعتبارمشخص گرديد كه اين پرسشنامه از روايي  واحد اسالمشهر انجام گرفت،

 .باشدميمناسبي 

)كامالً  ایگزينه 7 سؤال 10ی دارا پديد آمد. 1توسط راچمن و شفران 1006در سال  مقیاس اينختگی فکری: درآمی پرسشنامه

 خرده سه در .باشدميصفر  و 1،0،3،0به ترتیب  هاگزينهدر نمره  باشد كهمي( مخالفم كامالً و مخالفم ندارم، نظری موافقم، موافقم،

 -3 و آيتم( 0) گرانيد برای عمل احتمالي -فکر آمیختگي -0 آيتم(، 3) خود برای عمل احتمالي – فکر آمیختگي -1 مقیاس

 خرده هشت شده، تجديدنظر عمل -فکر اغتشاش مقیاس در اما ؛است شدهديده ( تدارکتميآ 10) اخالقي عمل -فکر آمیختگي

 حاصل نحوی به درواقع مقیاس خرده شش و جديد كامل طوربه مقیاس دو خرده كه است شدهافزوده هیاول TAFمقیاس  به مقیاس

 مثبت وقوع رويدادهای احتمال كه به اين اعتقاد كه مقیاسي خرده از: اندعبارت جديد هایمقیاس خرده .اندقبلي مقیاس ويرايش

 كه اين به اعتقاد كه مقیاسي خرده .(1305، خاني پور)(هيگو 0) سنجدمي را يابدمي افزايش شخص افکار وسیلهبه ديگران برای

و  ارزش ديگر مقیاس خرده ( ششهيگو 3) دهد يقرارم ارزيابي مورد را كرد جلوگیری آسیب وقوع از توانميافکار  وسیلهبه

 حقیقت در .كنديماحساس  خود در آسیب دوركننده و مثبت منفي، انواع افکار از يك هر مورد در فرد كه سنجدمي را مسئولیتي

 و ارزش احتمال، میزان سپس ،شدهتقسیم دوركننده و مثبت منفي، تفکر نوع 3 به برای ديگران احتمال TAF اسیمق اين در

خرده  0 نيا .گیردمي قرار موردسنجش مقیاس خرده 0در  جداگانه طوربه است، قائل افکار از دسته هر ایفرد بر كه مسئولیتي

 را تشکیل TAF-Rمقیاس  خرده 11 درمجموع خود ي برایاحتمال TAF اخالقي، TAF هایمقیاس خرده همراه به مقیاس

 هر برای و شودميتبديل  قسمت دو به گويه هر 05تا  16 هيگو از اما است، هيگو 05 ديجد مقیاس اين هایگويه . مجموعدهندمي

و ايران پورفرجي  در مقیاس اين سنجيروان خصوصیات بررسي نتايج .(1305، خاني پور)(شودمي لحاظ جداگانه نمره قسمت

 14/4كه  بود عامل 1وجود  بیانگر واريماكس از چرخش استفاده با اكتشافي عامل تحلیل نتیجه: است شرح نيبد(1351) یمحمد

 احتمال افکار مثبت، قبال در مسئولیت احساس اخالقي، TAFاز:  اندعبارتترتیب  به عوامل. نمودند تبیین را مقیاس كل واريانس

 از جلوگیری افکار قبال در احساس مسئولیت منفي، افکار قبال در مسئولیت ساساح وقايع مثبت، وقوع احتمال منفي، وقايع وقوع

 یهاروش از مقیاس پايايي محاسبه برای .خود مورد رافکار د وقوع احتمال و آن فکر داشتن با خطر از احتمال جلوگیری خطر،

 مقیاس كل پايايي برای از حاصل ضرايب .شد دهاستفا تنصیفي و نفری 37نمونه  روی بر هفته 0 بافاصله بازآزمايي دروني، همساني

 كل برای آمدهدستبه آلفای ضرايب همساني دروني (.1301 ،همکاران بخشي پور وآمد )دست  به 10/4و  61/4، 11/4 بیترت به

 خرده یو برا 61/4 اسیمق كل برای بازآزمايي از حاصل ضرايب پايايي .بودند 07/4تا  50/4از  هامقیاس خرده برای و 11/4 اسیمق

 در استار اين در شد استفاده استنباطي و توصیفي روش از آماری هایداده وتحلیلتجزيه برای به دست آمد. 63/4تا  70/4 هامقیاس

 از اطياستنب سطح در و مربوطه نمودارهای و جداول و نیانگیم فراواني،درصد  فراواني، نظیر آماری هایمشخصه از توصیفي بخش

 .شد و يك متغیره استفاده چندمتغیره كوواريانس تحلیل و لوين هایآزمون

 

                                                           
1 Rachman & Shfran 
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 001                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 (8112 گودوین،) گرامثبت روانشناسی مؤلفه آموزش جلسات . شرح1جدول 
 شرح جلسه هدف جلسات

 آشنايي با نحوه كار-ايجاد رابطه حسنه مبتني بر همکاری آشنايي گروه باهم ديگر جلسه اول

 

 گروه انتظارات و اعضاء معرفي گروهي، پروتکل از كلیاتي ارائه- خوب اتفاق سه یانب و كلي مرور معرفي، جلسه دوم

 مختصر آگاهيذهن مراقبه -

 هاارزش بیان خويشتن و تائید كتبي تمرين-

 (خانگي )تکلیف تمرين شرح-

 خوب اتفاق سه -

 آگاهيذهن مراقبه-

 خوب فاقات سه تمرين به راجع بحث- خود قوت نقاط از استفاده جلسه سوم

 نتايج به راجع بحث-

 خود قوت نقاط از استفاده خانگي( تکلیف) تمرين شرح-

 آگاهيذهن مراقبه-

 قوت نقاط از استفاده تمرين به راجع بحث- بردن لذت جلسه چهارم

 بردن لذت( خانگي تکلیف) تمرين معرفي -

 آگاهيذهن مراقبه-

 بردن لذت( خانگي تکلیف) تمرين به راجع بحث- خوب روز يك داشتن جلسه پنجم

 خوب روز يك داشتن (خانگي تکلیف) تمرين معرفي-

 آگاهيذهن مراقبه-

 خوب روز يك داشتن تمرين به راجع بحث- قدرداني ديدار جلسه ششم

 قدرداني داريد( خانگي تکلیف) تمرين معرفي-

 آگاهيذهن مراقبه-

 قدرداني ديدار خانگي تکلیف به راجع بحث- سازنده/فعال پاسخ جلسه هفتم

 سازنده/فعال پاسخ( خانگي تکلیف) تمرين معرفي-

 آگاهيذهن مراقبه -

 سازنده/فعال پاسخ تمرين به راجع بحث- داغ صندلي جلسه هشتم

 داغ صندلي تکلیف معرفي-

 آگاهيذهن مراقبه-

 داغ صندلي تمرين به راجع بحث- بیوگرافي نوشتن جلسه نهم

 يبیوگراف نوشتن تمرين معرفي-

 آگاهيذهن مراقبه -

 بیوگرافي نوشتن تکلیف به راجع بحث- مثبت خدمات جلسه دهم

 مثبت خدمات تکلیف معرفي-

 آگاهيذهن مراقبه-

 پاياني جلسه به راجع بحث-

 گروه به راجع بحث- خاتمه جلسه يازدهم

 هااسیمق كردن پر-

 نهايي مراقبه-
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 000                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 هاافتهی

 به تفکیک گروه و مرحله سنجش یشناختروانمیانگین و انحراف معیار پریشانی  .8جدول 

 تعداد گروه متغیر پژوهش
 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

 استرس

 اضطراب

 56/0 ± 16/0 11/7 ± 64/0 04 آزمايش

 30/5 ± 03/0 01/5 ± 30/0 04 كنترل

 خشم
 16/10 ± 07/0 44/0 ± 76/5 04 آزمايش

 06/7 ± 53/3 05/1 ± 10/6 04 كنترل

 افسردگي 

 

 36/7 ± 00/1 10/3 ± 10/3 04 آزمايش

 10/0 ± 51/4 13/7 ± 67/0 04 كنترل

 شناختيروان پريشاني كل نمره
 71/73 ± 14/07 03/31 ± 16/05 04 آزمايش

 05/31 ± 66/17 16/07 ± 33/00 04 كنترل

در افراد گروه آزمايش در  يشناخترواندهد كه میانگین )و انحراف معیار( نمره كل متغیر پريشاني نشان مي 0جدول شماره  نتايج

باشد. در افراد گروه كنترل میانگین ( مي14/07)و  71/73برابر با  آزمونپس( و در مرحله 16/05)و  03/31برابر با  آزمونپیشمرحله 

 .باشد( مي6/17)و  05/31برابر با  آزمونپس( و در مرحله 33/00)و  16/07برابر با  آزمونپیشتغیر در مرحله )و انحراف معیار( اين م

 . میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی و ابعاد آن به تفکیک گروه و مرحله سنجش3جدول 

 تعداد گروه متغیر پژوهش
 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

 از ديگران تائیدتوقع 

 از خود ازحدبیشانتظارات 

 01/17 ± 47/0 13/11 ± 56/4 04 آزمايش

 41/10 ± 03/4 11/10 ± 40/1 04 كنترل

 سرزنش خود

 واكنش همراه با ناكامي

 44/10 ± 73/1 00/11 ± 11/4 04 آزمايش

 07/10 ± 14/1 65/10 ± 10/1 04 كنترل

 هیجاني مسئولیتيبي
 66/13 ± 10/1 40/14 ± 61/4 04 آزمايش

 15/10 ± 10/1 44/13 ± 07/1 04 كنترل

 از ديگران تائیدتوقع 

 از خود ازحدبیشانتظارات 

 31/10 ± 50/0 11/10 ± 36/1 04 آزمايش

 10/11 ± 11/1 00/11 ± 10/4 04 كنترل

 سرزنش خود

 واكنش همراه با ناكامي

 00/17 ± 70/0 30/11 ± 06/4 04 آزمايش

 44/14 ± 53/4 15/14 ± 70/4 04 كنترل

 هیجاني مسئولیتيبي
 07/17 ± 66/0 33/10 ± 73/1 04 آزمايش

 55/11 ± 01/1 44/10 ± 61/1 04 كنترل

 غیرمنطقينمره كل باورهای 
 41/104 ± 41/15 11/07 ± 30/14 04 آزمايش

 64/03 ± 07/1 47/05 ± 70/14 04 كنترل

در افراد گروه آزمايش در مرحله  غیرمنطقي دهد كه میانگین )و انحراف معیار( نمره كل متغیر باورهاینشان مي 3يج جدول شماره نتا

باشد. در افراد گروه كنترل میانگین )و ( مي41/15)و  41/104برابر با  آزمونپس( و در مرحله 30/14)و  11/07برابر با  آزمونپیش

 باشد.( مي07/1)و  64/03برابر با  آزمونپس( و در مرحله 70/14)و  47/05برابر با  آزمونپیشمتغیر در مرحله انحراف معیار( اين 
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 003                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 . میانگین و انحراف معیار درگیری فکری به تفکیک گروه و مرحله سنجش4جدول 

 تعداد گروه متغیر پژوهش
 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

 مشکل از ناشي احساسات مرور

 خود از انتقاد

 00/11 ± 03/1 44/06 ± 15/7 04 آزمايش

 14/03 ± 56/3 13/00 ± 17/0 04 كنترل

 مرور ذهني مسائل
 17/15 ± 06/1 00/00 ± 14/3 04 آزمايش

 54/00 ± 04/0 67/00 ± 16/0 04 كنترل

 مشکل از ناشي احساسات مرور

 خود از انتقاد

 10/01 ± 00/3 16/01 ± 44/5 04 مايشآز

 43/07 ± 00/7 11/07 ± 70/6 04 كنترل

 مرور ذهني مسائل
 10/11 ± 11/0 60/07 ± 51/3 04 آزمايش

 71/00 ± 00/0 44/06 ± 40/0 04 كنترل

 نمره كل درگیری فکری 
 33/57 ± 71/11 00/140 ± 01/11 04 آزمايش

 01/05 ± 30/11 10/00 ± 60/10 04 كنترل

دهد كه میانگین )و انحراف معیار( نمره كل متغیر درگیری فکری در افراد گروه آزمايش در مرحله نشان مي 0نتايج جدول شماره 

باشد. در افراد گروه كنترل میانگین )و ( مي71/11)و  33/57برابر با  آزمونپس( و در مرحله 01/11)و  00/140برابر با  آزمونپیش

 باشد.( مي30/11)و  01/05برابر با  آزمونپس( و در مرحله 60/10)و  10/00برابر با  آزمونپیشاين متغیر در مرحله انحراف معیار( 

 هافرض همگنی خطای واریانسنتایج آزمون لوین در مورد پیش .5 جدول

 سطح معناداری 0درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  متغیرهای وابسته

 754/4 31 1 301/4 شناختيروانپريشاني 

 033/4 31 1 070/0 غیرمنطقيباورهای 

 356/4 31 1 500/1 درگیری فکری

كه به دلیل تصادفي  ؛گرددمي متغیرهای پژوهش تأيید كلیه در نيلو فرضپیش شودميمشاهده  7گونه كه در جدول شماره همان

 استفاده كرد. اريانسوتوان از روش تحلیل كومي بودن دو گروه و حجم نمونه باال

 تحلیل کوواریانس چندمتغیره )مانکوا(نتایج  .6جدول 

 توان آماری تأثیرضريب  سطح معناداری F آزمون مقدار نوع آزمون

 444/1 507/4 444/4 703/110 007/4 اثر پیاليي

 444/1 507/4 444/4 703/110 477/4 المبدای ويلکز

 444/1 507/4 444/4 703/110 036/15 اثر هتلینگ

 444/1 507/4 444/4 703/110 036/15 ريشه روی ترينبزرگ

بین كه  دهدمي( معنادار است. نتايج نشان F=703/110؛ P=444/4بیانگر آن است كه اثر المبدای ويلکز ) 6نتايج جدول شماره 

 عناداری وجود دارد. بر اين اساسآزمون تفاوت مبا كنترل پیش متغیرهای كلي آزمونپس ازلحاظآزمايش و كنترل  گروهی هاآزمودني

درصد  7/50ه ك دهدمينشان  تأثیراست و ضريب  ايجادشده از متغیرهای وابسته دريکيگفت كه تفاوت معناداری حداقل  توانمي

پريشاني ه )بستهای وا، به بررسي اين موضوع بايد پرداخته شود كه آيا متغیربعدازاين. آزمايشي است برنامهتفاوت دو گروه مربوط به 

 اندپذيرفتهاثر  (آموزش روانشناسي مثبت نگریجداگانه از متغیر مستقل ) طوربه (و درگیری فکری غیرمنطقيباورهای - شناختيروان

  6( استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره MANCOVAيا خیر؟ بدين منظور از آزمون تحلیل كوواريانس چندمتغیره )

 است. شدهارائه
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 000                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 وابستهآزمون متغیرهای پس در نتایج اثرات بین آزمودنی کوواریانس چندمتغیره. 7ول جد

 آماری توان تأثیرضريب  F P-Valueآماره  df مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 444/4 650/4 444/4 100/50 1 007/1001  شناختيروانپريشاني 

 071/4 710/4 441/4 174/13 1 056/1107  غیرمنطقيباورهای 

 444/1 610/4 444/4 636/31 1 605/3471 درگیری فکری 

)با كنترل اثر آموزش روانشناسي مثبت نگری كه  دهدمينشان  5نتايج تحلیل كوواريانس چندمتغیره )مانکوا( در جدول شماره 

، كاهش باورهای 65/4 با ضريب اتای  شناختيروان( بر كاهش پريشاني آزمونپسروی  هم پراشعامل  عنوانبه آزمونپیش

 معناداری داشته است.  تأثیر 61/4و كاهش درگیری فکری با ضريب اتای  71/4با ضريب اتای  غیرمنطقي

 گیرینتیجهبحث و 

 و طقيغیرمن باورهای ،شناختيروان پريشاني بر نگری مثبت روانشناسي آموزش هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشي

 نترلك و آزمايش هایگروه بین كه است آن مؤيد نتايج .باشدميناسازگار شهر كرمانشاه  همسر دارای نانز بین در فکری درگیری

 كه فتگ توانمي اساس اين بر. دارد وجود معناداری تفاوت آزمونپیش كنترل با  شناختيروان پريشاني ابعاد آزمونپس ازلحاظ

 دهدمي شانن تأثیر ضريب و است ايجادشده  شناختيروان پريشاني ابعاد يعني وابسته متغیرهای از دريکي حداقل معناداری تفاوت

 ،(1300) لطیفي و امامیان تحقیقات يجبا نتا فرضیه اين نتیجه .است آزمايشي مداخله به مربوط گروه دو تفاوت درصد 0/66 كه

 فرح اشجع، ،(1301) عابدی آقايي و حر، ،(1305) همکاران و انوری ،(1305) عابدی و عسگری ايزدی، ،(1300) عباسي و زماني

 اين تبیین در .دارد همسويي و همخواني( 0410) هوران و شیهي ،(0410) همکاران و بريکر ،(1301) ستوده و سدرپوشان بخش،

 ثباع نگردند حل يمنطق طوربه و موقع به اگر شوندمي ناكامي موجب كه مشکالتي و مسائل كه داشت اظهار توانمي فرضیه

 سویبه را ردف پیشرفت صورت در و شودمي فرد رفتار و شخصیت در اختالل آن نتیجه كه شوندمي بسیاری هایتنش و هاناراحتي

 شدنيحل آسانيبه ديگر برخي اما ،شوندمي حل كوشش و توجه اندک با مسائل از اين برخي. دهدمي سوق رواني هایبیماری

 زومل صورت در و باشدمي آنچه اصلي علل و است آمده وجود به چگونه ناكامي بدانند كه است اين انشناسروان وظیفه. نیستند

 وادثح و وقايع اگر كه اين به اعتقاد  .كرد درمان را آن يا و نمود جلوگیری ناكامي بروز از توانمي چگونه كه دريابد نمايد تالش

 طورآن هاكار وقتي كه است غیرمنطقي باور نوعي ناكامي به واكنش. است فاجعه و چارگيبی نهايت خواهدمي فرد كه نباشد طورآن

 فتگيآش دچار ،كنندمي رفتار شماست موردنظر آنچه برخالف مردم يا و گیردنمي انجام شما میل مطابق يا رودنمي پیش بايد كه

 فکر طرز پرخاشگری ناكامي فرضیه سرچشمه. است رمنطقيغی يقیناً كه است باور يك آشفتگي اين به گرفتار شدن ،شويدمي

 احساس دباي شويدمي طردت و شودمي عدالتيبي حقتان در يا و شويدمي ناكام شدتبه وقتي است، ناكامي به واكنش غیرعاقالنه

 ولي ت،اس طبیعي ساساح شدن ناكام زيرا است؛ غلطي تفکر طرز اين. است دادهرخ هولناكي یفاجعه و شده افتضاح خیلي كنید

 زیچی آن با متفاوت حوادث و وقايع كه ندارد وجود دلیلي: اوالً كه چرا است غیرمنطقي موضوع يك طوالني و شديد اندوه و حزن

: ثالثاً. كندمي نیز بدتر را آن اوقات اغلب بلکه شودمين موقعیت تغییر موجب تنهانه شديد اندوه و حزن: ثانیاً. هستند طبیعتاً كه باشند
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 007                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 هك یطورآن را موقعیت فرد اگر: رابعاً. بپذيريم را آن كه است آن چاره راه تنها است غیرممکن موجود موقعیت در ایچاره نوع هر

 (.1301 شیرالي،) شد نخواهد منجر عاطفي اختالفات به محرومیت نکند، تفسیر و تعبیر است درصدد و خواهدمي

 نتايج .رددا تأثیر ناسازگار همسر دارای زنان غیرمنطقي باورهای كاهش بر نگری مثبت ناسيروانش همچنین نتايج نشان داد آموزش

 وجود معناداری تفاوت آزمونپیش كنترل با غیرمنطقي باورهای آزمونپس ازلحاظ كنترل و آزمايش هایگروه بین كه است آن مؤيد

 يجادشدها غیرمنطقي باورهای ابعاد يعني وابسته متغیرهای از يدريک حداقل معناداری تفاوت كه گفت توانمي اساس اين بر. دارد

 یهاپژوهش هایيافته با يافته اين. است آزمايشي مداخله به مربوط گروه دو تفاوت درصد 1/57 كه دهدمي نشان تأثیر ضريب و است

 هایطرحواره يا فرد باورهای كه گفت انتومي فرضیه اين تبیین در .باشدمي همسو( 0410) اينگلهارت ،(1301) همکاران و دهکردی

 و مـنطقي شـناختي سـاختارهای اين راگ. شودمـي تعیین آينده و جهان خود، بـه شـخص نگرش و برخورد طرز كه است ذهني

 گرشن اشد،ب قيغیرمنط شناختي ساختارهای اين كهدرصورتي و بود خواهد امیدوارانه و مثبت چیزهمه به فرد گرايش باشد، مثبت

 هارچوبچ در كـه شونديم تعبیر طوری متضاد هایواقعیت كـه ایگونهبه شد، خواهد مـنفي پیرامونش دنیای و آينده خود، به ردف

 و اهتحريف و العاتاط ادرستن پردازش موجب دارجهت تعبیر اين و بگیرند جای دارجهت و گرفتهشکل پیش از هایدريافت

 فعر درصـدد دائم و گذارنديم وجود عرصه به پا مـتعددی نـیازهای با طالق متقاضي زوجین بنابراين. شودمي اختيشن خطاهای

 اباجتن توجهييب و اكامين از شدتبه و دارد آرزو و ترقي رشد، احترام، و محبت عشق، به شديدی تمايل. باشندمي مشکالت

 داشته دوجو او زندگي در وجه بـهترين به چیزی هر دارد راراص. شودمـي مـتولد خواستن بـرای دیازي توان با او طوركليبه. كندمي

 ثهحـاد اين از خود ذاتي تمايالت بر اساس مـتضاد رداشتب دو است ممکن نشوند ارضا كامل و سريع هاخواست اين اگر. باشد

 .غیرمنطقي باورهای و عقايد افکار، ديگری و عقالني و منطقي هایاورب و قايدع افکار، يکي. بـاشد داشـته كنندهفعال

 آزمونشپی كنترل با فکری درگیری ابعاد آزمونپس ازلحاظ كنترل و آزمايش  گروه هایآزمودني بین كه همچنین نتايج نشان داد

 ریدرگی ابعاد) وابسته متغیرهای از دريکي حداقل معناداری تفاوت كه گفت توانمي اساس اين بر. دارد وجود معناداری تفاوت

 با نتیجه اين .است آزمايشي برنامه به مربوط گروه دو تفاوت درصد 61/4 كه دهدمي نشان تأثیر ضريب و است ايجادشده (فکری

 ،(0404) ديو ،(1305) همکاران و خسروی ،(1301) همکاران و منصوری ،(1301) همکاران و مجره اسدی تحقیقات نتايج برخي

 نفيم خلق فکری درگیری كه گفت توانمي فرضیه اين تبیین در .دارد ييو همسو همخواني( 0410) هیس ،(0410) همکاران و شامی

 احساسات اين نتايج و ماهیت منفي، احساسات به معطوف را فرد توجه مکرر كه هستند باورهايي و افکار ساز، افسرده عالئم ديگر و

 فکر ازس افسرده عالئم نتايج و علل به دهند انجام كاری مشکالتشان حل برای كهآن بدون ریفک درگیری درگیر افراد. كنندمي

 ارادی ایمقابله راهبردهای مثابه به را نگراني و فکری درگیری. دهندنمي انجام عالئم اين از رهايي برای مؤثری كار هیچ و كنندمي

 صورت ينا به فکری درگیری پديده. گیردمي نظر در يدكنندهتهد رويدادهای و انهیج با مقابله برای تکراری، افکار شامل ،فعاالنه و

 در معادل هاآن با مرتبط اعمال و وسواسي افکار درواقع و روديم میان از عمل و فکر و رويدادها و فکر میان مرز آن در كه است

 اورهاييب توصیف برای را افکار تواني همه اصطالح. نیست یاتازه مفهوم خودیخودبه فکری درگیری گرچه. شوندمي گرفته نظر

 وسواس، درمان و یسازمفهوم در آن نقش. برسانند آسیب ديگران به افکارشان راه از ترسیدنديم بیماران اساس آن بر كه كاربرد به
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 یهانشانه وزبر بیني پیش در مهمي عامل افکار، درگیری به مربوطه فراشناختي باورهای. است قرارگرفته موردتوجه اخیر دهه چند در

 و ارافک كنترل به یازموردن در باورهايي و افکار قدرت و معني اهمیت، مورد در باورهايي بر الگوها اين. اندشدهشناخته وسواسي

 حکايت گذشته، یدهه چند در كشور، در منتشرشده آمارهای (.1301 عاطف، و بنفشه غرايي، شاره،) كندمي تأكید هامندیيینآ انجام

 صورت طالق و متاركه به اقدام موارد، از بسیاری در آن پي در كه دارد هازوج بین در زناشويي نارضايتي روزافزون افزايش از

 یهاموقعیت. است تحملقابل نیز آن از ناشي فشار باشد داشته مفهوم و معنا افراد برای زندگي اگر (.1301 احمدی،) پذيرديم

 نوبهبه دشوار شرايط تداوم و باشد مؤثر گوناگون شرايط با آمدن كنار در افراد توانايي جريان بر تواندمي همواره زندگي فشارزای

 و هستند ناكارآمد ارتباط در همسران گاهي (.1305 ،كارابريشم) شودمي رواني و جسمي نابساماني تشديد يا بروز موجب خود

 يناش است ممکن ناسازگارانه تعامالت اگرچه. دارند مشکالت مؤثر حل با عواطف ابراز جهت در هاييمهارت يادگیری به احتیاج

 االب موارد بر عالوه. اندشده ناامید خود نیازهای ارضای عدم از همسران كه میافتد اتفاق موارد بسیاری در اما باشد، مهارت كمبود از

 خانواده، اهمیت ارتباط، اهمیت چون هايي زمینه در غیرمنطقي احساسات و رهاباو ازجمله ،كردهاشاره توانمي هم ديگری عوامل به

 (.1301 مهدوی،) دهدمي افزايش را ناسازگاری و داد كاهش را رضايت جنسیتي، هاینقش و دوستان

 هایمؤلفه اييشناس و آيديم وجود به زندگي تجارب و هويت ،شخصیتي هایويژگي ،هیجاني تنظیم تركیب ییجهدرنت نگری مثبت

 آموزش. دكن كمك جامعه مختلف افراد یسازگارانه رفتارهای و مثبت هایجنبه فهم به تواندمي نگری مثبت بیني پیش در مؤثر

 به كنند باجتنا آن از اينکه جایبه كنند تجربه را احساساتشان و افکار تا نمايدمي كمك ناسازگار همسر دارای زنان به نگری مثبت

 هدف نابراينب. است داشته معناداری كاهش كنترل گروه به نسبت فکری درگیری نمرات كه باشدمي تکنیك اين بردن ارك به خاطر

 مداومت يا ییرتغ توانايي شناختي روان پذيریانعطاف از منظور. است بیشتر شناختي روان پذيریانعطاف ايجاد نگری مثبت آموزش

 التمشک كه زباني فرآيندهای كه نیست ممکن چون. كندمي كمك ارزشمند اهداف به آن انجام كه است كنشي رفتاری طبقات در

 به رآيندهاف اين. دربیاوريم بافتاری كنترل تحت را فرآيندها اين كه است اين هدف كنیم، جابجا يا حذف را كنندمي ايجاد را انسان

 هر قطري از نگری مثبت مداخالت. اندمربوط ،كندمي اخلهمد شناختي روان پذيریانعطاف در كه زباني مركزی فرآيندهای تغییر

 هایهتجرب كنترل يا و سركوبي اجتناب، تغییر، كاهش، برای نگری مثبت آموزش در. شود انجام توانمي فرآيندها اين از كدام

 را واستهناخ احساسات و افکار تأثیر و اثر كه گیرندمي ياد مراجعان بلکه. گیردنمي صورت اقدامي( احساسات و افکار) خصوصي

 وقفمت را خصوصي هایتجربه اين با جنگیدن كه گیرندمي ياد مراجعان. دهند كاهش فراگیر هوشیاری از مؤثر استفاده طريق از

 .وندبر و بیايند كه دهند اجازه هاآن به تالشي هیچ بدون و دهند اختصاص هاآن به را جايي باشند، گشاده هاآن به نسبت كنند،

 بايستمي جوامع ساير به پژوهش هایيافتهتعمیم بودند، كرمانشاه شهر  ناسازگار همسر دارای زنان پژوهش آماری جامعه كهازآنجايي

 راتنم اختالف یدرباره تصمیم ،(آزمونپیش) اولي تجربه به توجه با( آزمونپس) آزمون مجدد تجربه .گیرد انجام احتیاط با

 فزايشا زيرا شود، اجرا نیز ديگر هایجامعه بر هاييپژوهش چنین مشابه كه شودمي پیشنهاد .كرد مواجه مشکل با كمي را هاآزمودني

 دارای نزنا اجتماعي و رواني و روحي هایآسیب و خانوادگي مشکالت از بسیاری از پیشگیری در تواندمي تحقیقاتي چنین دامنه

 ،يشناختروان پريشاني كاهش بر نگری مثبت آموزش كه است آن از حاكي هشپژو هایيافته .نمايد جلوگیری ناسازگار همسر
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 مراكز و هایمارستانب مسئولین كه است الزم لذا دارد؛ مثبت یرتأث ناسازگار همسر دارای زنان فکری درگیری و غیرمنطقي باورهای

 جهت در آموزشي هایدوره برگزاری طريق از ،فکری درگیری و غیرمنطقي باورهای ،شناختيروان پريشاني كاهش منظوربه درماني

 .كنند اقدام افراد اين زندگي كیفیت ارتقای

 منابع 
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