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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of appreciation
training on positive feelings towards spouse and boredom in women with
marital incompatibility. The research design was a quasi-experimental
pretest-posttest with a control group. The statistical population of the study
included all women with marital incompatibility who referred to the
counseling center in the 4th district of Karaj in the number of 700 people in
1398. They were called to the counseling center and asked to express their
desire to participate in the research. Finally, among the number of volunteer
members, 30 of these women were selected by voluntary sampling method
and randomly assigned to experimental (15) and control (15) groups. The
Pains Couple Boredom Questionnaire (1996) and the Positive Emotions
Questionnaire (1975) were used to collect data. The experimental group
received 9 sessions of appreciation training, while the control group did not
receive any intervention. In order to analyze the data, descriptive statistics
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(mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and
multivariate analysis of covariance) were used. Analysis of the findings
obtained after adjusting the effect of the control group showed a positive and
significant effect (P <0.001) of this training on research variables. Based on
this, it can be concluded that the use of positive behaviors such as
appreciation could. It helps to form and spread behaviors and emotions such
as positive feelings towards the spouse and reduce negative feelings such as
marital boredom.

Keywords: Appreciation Training, Positive Feelings for Spouse, Boredom,
Marital Incompatibility.
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مقاله پژوهشی
6178

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

تأثیر آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی
زنان دارای ناسازگاری زناشویی

زهرا خلیلی گشنیگانی

دانشجمی دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات
و علم اناانی ،دانشااه لرستان ،خر آباد ،ایران.
دانشجمی دکتری روانشناسی تربیتی ،گوروه روانشناسوی ،دانشوکده
ادبیات و علم اناانی ،دانشااه لرستان ،خر آباد ،ایران.

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی در زنان

تاریخ پذیرش0011/10/01 :

یپور
کبری عال 

لرستان ،خر آباد ،ایران.

تاریخ ارسال0011/10/10 :

مسعود صادقی



استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم اناوانی ،دانشوااه

دارای ناسازگاری زناشویی بود .طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعهی آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای ناسازگاری زناشویی مراجعهکننده به مرکز مشاوره
ناحیه  4شهر کرج به تعداد  077نفر در سال  8931بود؛ که با انجام فراخوانی در مرکز مشاوره از آنها
نفر از این زنان به روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( )81و کنترل
( )81جایگزین شدند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه دلزدگی زوجین پینز ( )8331و پرسشنامه
احساسهای مثبت ( )8301استفاده شد .گروه آزمایش به مدت  3جلسه تحت آموزش قدردانی قرار
گرفتند ،درحالیکه گروه کنترل مداخلهای دریافت نکردند .بهمنظور تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی

ISSN: 2345-6051

خواسته شد که تمایل خود را در شرکت در پژوهش اعالم کنند .درنهایت از بین تعداد اعضای داوطلب 97

(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره) استفاده شد.
آموزش را بر روی متغیرهای پژوهش نشان داد .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که استفاده از رفتارهای
 نویسنده مسئولsadeghi.m@lu.ac.ir :

eISSN: 2476-

تحلیل یافتههای بهدستآمده پس از تعدیل اثر گروه کنترل تأثیر مثبت و معناداری ( (P>7/778این
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مثبت مانند قدردانی توانسته است به شکلگیری و گسترش رفتارها و هیجاناتی مانند احساس مثبت نسبت به
همسر و کاهش احساسات منفی مانند دلزدگی زناشویی کمک کند.

کلیدواژهها :آموزش قدردانی ،احساس مثبت به همسر ،دلزدگی ،ناسازگاری زناشویی.
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مقدمه
زن و مرد قلب زندگی ارتباطی یک خانواده را تشکیل میدهند (کونتز .)5781 ،8آجرهای
یک خانواده بر پیوندهای عاطفی و اعتماد شخصی هر یک از زوجین به یکدیگر استوار
است که باعث ایجاد آرامش برای کل خانواده میشود (سیبک .)5781 ،5خانوادهها با
درخواستهای تغییر از سوی تحوالت رشدی ،چالشهای روزمرهی زندگی و بحرانهای
غیرمنتظره روبرو هستند که هرکدام آنها را ملزم به حفظ تعادل عاطفی و انسجامی میکنند
تا ثبات خانواده را تأمین کنند (استیل و استیل .)5781 ،9یکی از مهمترین عواملی که بر بقا
و رشد خانواده اثر میگذارد ،روابط سالم و تفاهم بین اعضاء بخصوص زن و شوهر است،
سازگاری زناشویی 4زیربنای عملکرد خوب خانوادگی ،تسهیل نقش والدینی ،رشد
اجتماعی و رضایت بیشتر از زندگی است (شارمام .)5758 ،1این در صورتی است که
ناسازگاری زناشویی 1باعث میشود که روابط بین اعضای خانواده به هم بخورد ،از هم
گسستگی ایجاد شود و زوجین نتوانند تمرکز خود بر روی ساختن یک زندگی خانوادگی
باکیفیت مناسب بگذارند .بسیاری از زوجها زندگی زناشویی خود را با روابط صمیمانه
آغاز میکنند ،اما با گذر زمان این روابط کمکم دچار مشکل میشوند .آلیس معتقد است
که؛ زوجهایی که بهتازگی ازدواج کردهاند کمتر به این فکر میکنند که ممکن است
زمانی عشق آنها کمرنگ شود و این درست زمانی است که دلزدگی آغاز شدهاست
(نوری ،نجاتی و فریبرزی .)5757 ،در یک ازدواج سرخورده یکی یا هر دو زوج ضمن
تجربه احساس گسستگی از همسر و کاهش عالیق و ارتباطات متقابل ،نگرانیهای
قابلتوجهی در خصوص تخریب فزایندهی رابطه و پیشروی به سمت جدایی و طالق دارند.
یکی از نشانههای کاهش رضایت زندگی ،بروز دلزدگی زناشویی 0است (کریمی،
1. Coontz, S.
2. Sabrec K.
3. Steele, H. & Steele, M.
4. Marital Adjustment
5. Sharma, M. D.
6. Marital Incompatibility
7. Marital Burnout
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خلعتبری و استوار .)5781 ،دلزدگی زناشویی کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر
است که با احساس بیگانگی ،بیعالقگی و بیتفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی
عواطف منفی بهجای عواطف مثبت همراه است (اریکسون .)8339 ،8دلزدگی شامل از پا
افتادن جسمی ،5عاطفی 9و روانی 4است که از نبود تناسب بین توقعات و واقعیتها ناشی
میشود (عسگری و گودرزی .)5781 ،در این تعریف خستگی جسمانی با کاهش انرژی،
خستگی مزمن ،ضعف و تنوع وسیعی از شکایات جسمانی و روانی مشخص میشود،
خستگی عاطفی شامل احساس درماندگی ،ناامیدی و فریب است و درنهایت خستگی
روانی به رشد نگرش منفی نسبت به خود ،کار و زندگی برمیگردد (لنگیرن .)5779 ،1این
مجموعه احساسات به وجودآمده از دلزدگی منجر به احساس مستمر استرس ،یاس ،نامیدی
و احساس در دام افتادن به همراه احساس از دست دادن شور ،ذوق ،انرژی ،کمالگرایی،
چشمانداز و هدفمندی در زندگی میشود .تجربهی دلزدگی در یکی از زوجین بهسرعت
به دیگری منتقل میشود و این فرایند انتقال ،بهصورت چرخشی و متقابل در هر دو زوج
تقویت میشود .دلزدگی زناشویی به دلیل مجموعهای از توقعات غیرمنطقی و غیرواقعبینانه،
گذر از هیجانات ،بیدقتی و بیتوجهی زوجین نسبت به هم و نیازهای یکدیگر ،عدم بیان
احساسات و نیازها و فراز و نشیبهای زندگی بروز پیدا میکند (ماریر و سالووی.)5774 ،1
یکی از عواملی که با دلزدگی رابطهی منفی دارد و به وجود آوردن آن منجر به بهبود
رابطهی بین زوجین میشود به وجود آمدن احساس مثبت نسبت به همسر 0در بین زوجین
است (ملیر.)5781 ،1
عواطف بخش اساسی از نظام پویای شخصیت هر فرد است ،ویژگیها عواطفی،
1. Erickson, R. J.
2. Physical
3. Emotional
4. Psychological
5. Lingern, J.
6. Mayer, J.D. & Salovey, P.
7. Positive Feeling
8. Miller, R.
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چگونگی برقراری ارتباط و درک و تفسیر عواطف دیگران ،نقش مهمی در رشد سازمان
شخصیت ،تحول اخالقی ،روابط اجتماعی ،شکلگیری هویت و مفهوم خود دارد (دینر،
هارتر و آروا .)5787 ،8گارسیامارکز و مکی )5777( 5عواطف را در دو بعد پایه
تقسیمبندی میکنند که شامل عاطفهی مثبت و منفی میباشند .عاطفهی منفی یعنی اینکه
فرد چه میزان احساس ناخردسندی و ناخوشایندی دارد و عاطفهی مثبت یک حالت عاطفی
آگاهانهاست .حالتی که شامل انرژی فعال ،تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذتبخش بوده و
شامل احساسات و هیجانات مثبت مانند لذت ،شادی ،شور و شوق و غرور میباشد
(قدمپور ،منصوری ،خلیلی گشنیگانی و امرایی .)8930،برای اکثر افراد ازدواج یک
رابطهی صمیمانه است که در آن بهواسطه ی صمیمیت ،نیازهای عاطفی زوجین نیز برطرف
میشود (میلر .)5781،در زندگی زناشویی عواطف مثبت به معنای یک احساس فردی در
مورد همسر در جنبههایی مانند دوستی ،روابط زناشویی ،درک ،صداقت ،اعتماد،
خوشایندی و لذت جنسی است (فرنام و حمیدی .)8934 ،وجود احساس مثبت زوجین به
یکدیگر درواقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف
روابط زناشویی دارند (پائولوس و روهر .)5781 ،9وجود احساسات مثبت در بین زوجین در
درازمدت منجر به افزایش کیفیت روابط زناشویی بر همهی ابعاد کارکرد خانواده ازجمله
پایداری ،حمایت از فرزندان ،شادکامی و زندگی موفق در بین زوجین میشود
(وانگ .)5780،4برسی پیشینهی پژوهشی نشان میدهد که یکی از عواملی که بر کاهش
دلزدگی بین زوجین (فنگ )5757 ،1و افزایش احساسات مثبت ((آلگو ،گیبل و میزل،1
5787؛ آیرینگ ،لیویت ،آلسوپ و کلنسی )5758 ،0در بین آنها تأثیر میگذارد به وجود
آمدن رفتارهای است که احساس قدردانی را در بین زوجین ایجاد میکند.
1. Diener, E. Ng, W. Harter, J. &Arora, R.
2. Garcia-Marques, T. & Mackie, D. M.
3. Paulus, A. & Rohr, M.
4. Wang, C.
5. Feng, E.
6. Algoe, S. B. Gable, S. L. & Maisel
7. Eyring, J. B. Leavitt, C. E. Allsop, D. B. & Clancy, T. J
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بسیاری از مسائل و مشکالت زناشویی ناشی از کمبود هیجانات مثبت و فراوانی
هیجانات منفی است که سبب ایجاد سوءتفاهم در شیوهها و الگوهای ارتباطی نامطلوب در
بین زوجین میگردد که نتیجهی آن احساس ناکامی و خشم به خاطر برآورده نشدن
خواستها و نیازها در روابط زناشویی است (مونتسی ،فاوبر ،گوردون و هایمبرگ،8
 .)5788رویکردهای درمانی مبتنی بر روانشناسی مثبت ،بر بنا نهادن و گسترش هیجانات
مثبت بهمنظور ایجاد سپری در برابر اختاللهای روانی و افزایش بهزیستی و شادی تأکید
دارد (هی ،ژانگ و لین .)5758،5این رویکردها الگوی مهارتهای ارتباطی منفی زوجین را
تغییر داده و آنها را بهسوی الگوها و مهارتهای ارتباطی مثبت سوق میدهد و برکاهش
هیجانات منفی بین زوجین نیز تأثیرگذار است که استرس ،ناکامی ،سرخوردگی ،خشم و
درنهایت دلزدگی زناشویی را کاهش میدهد (سلطانی ،موالزاده ،محمودی و حسینی،
 .)5789در همین راستا مطالعه الگوهای زوجهای خوشبخت نشان میدهد که آنها
هیجانات مثبتی ازجمله؛ احترام و پذیرش دارند که رفتارهای مثبت را ایجاد میکند،
بهگونهای که زوج های خوشبخت پنج برابر بیشتر از مبادالت مثبت نسبت به مبادالت منفی
استفاده میکنند ،درحالیکه زوجهای درمانده خوشبینی کمتری را نشان میدهند و یا
میزان باالیی از رفتارهای ناخوشایند و بدبینانه را دارد (تیس و نگ.)5788 ،9
یکی از مفاهیم رایج در روانشناسی مثبتنگر قدردانی 4است قدردانی مفهومی
بنیادی برای بسیاری از مداخالت روانشناسی مثبتنگر است (هاولز .)5784 ،1قدردانی
حالتی شناختی-عاطفی است که با تشخیص دریافت منفعت به وجود میآید و احساس
مثبتی را به همراه دارد (یاشیمورا و برزینس)5780،1؛ بنابراین در قدردانی نیاز است که افراد
تصدیق کنند که منافعی را از دیگران دریافت کردهاند که بیشتر در ارتباط با دیگری است
1. Montesi, J. L. Fauber, R. L. Gordon, E. A. &Heimberg, R. G.
He, J. Zhang, H. & Lin, Z, 2
3. Thiess. A. & Nagy, M. E.
4. Gratitude
5. Howells, K.
6. Yoshimura, M. &Berzins, K.
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(لوماس ،واترز ،ویلیامز ،اودس و کران .)5758 ،8محققین بین قدردانی مرتبط با منفعت (که
در پاسخ به یک اقدام سودمند توسط دیگری احساس میشود) و قدردانی کلی یا عمومی
تفاوت قائل هستند (المبرت ،گراهام و فینچام .)5773،5با توجه به سطوح سلسله مراتبی
روانسبرگ )8331( 9از تجربه عاطفی ،قدردانی بهعنوان یک صفت احساسی و خلقی
شناخته شده است .بهعنوان یک احساس قدردانی را میتوان بهعنوان یک واکنش سریع،
شدید و نسبتاً کوتاه روانشناختی از سپاسگزاری از دریافت نفع از دیگری تعریف کرد.
نهایتاً بهعنوان یک خلق پایدار ،دربردارنده تأثیری درازمدت ،گسترده و ظریف در
خودآگاه است (وود ،ایمونز و آلگو .)5781 ،4این تأثیر درازمدت میتواند به سبک
زندگی و جهت گیری کلی قدردانانه در زندگی تبدیل شود و حتی به زندگی روزمره افراد
نیز گسترش یابد ،بر اساس این جهتگیری افراد هرلحظه برای مسائل مثبتی که در زندگی
آنها اتفاق میافتد احساس شادکامی میکنند (ایمونز.)5788،
نتایج حاصل از بررسی پیشینهی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که قدردانی با
رضایت از زندگی (پرزپیوکا و سوبول کواپینسکا ،)5758 ،1شادی ،کیفیت خواب
(سرالکیوس ،)5757 ،1سالمت ذهنی باالتر ،افسردگی پایینتر ارتباط دارد و همچنین
بهطور قابلتوجهی سالمت روان افراد (کوانگ )5757 ،0را باال میبرد و منجر به افزایش
شادکامی در بین افراد میشود (عطاری ،منیر پور و ضرغام حاجبی ،)8933 ،سطح همدلی
را افزایش میدهد (امید پور ،برادران و رنجبر )8931 ،و همچنین با رضایت زناشویی
زوجین دارای رابطهی مثبتی است (ایمانی ،باغبانی ،زاده اسکونی و نوروزی دشتکی،
.)8477
بر اساس آنچه بیان شد میتوان گفت ،وجود الگوهای فکری مثبت و تفکر مثبت
1. Lomas, T. Waters, L. Williams, P. Oades, L. G. & Kern, M. L.
2. Lambert, N. M. Graham, S. M. &Fincham, F. D.
3. Rosenberg, M.S.
4. Wood, A. M. Emmons, R. A. & Algoe, S. B.
5. Przepiorka, A. & Sobol-Kwapinska, M.
6. Serlachius, A. S.
7. Kuang, C.
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سبب میشود تا افراد رویدادها را به شیوهای مثبت تفسیر کنند و هیجانهای مثبت بیشتری
را در خود پرورش دهند .چنین الگوهایی میتوانند سبب افزایش رضایتمندی ،افزایش
ارتباط باز ،بهبود مهارتهای حل مسئله و افزایش همدلی گردد .بررسی پیشینه پژوهشی
نشان میدهد که تاکنون پژوهشی در ایران بهمنظور بررسی تأثیر استفاده از مهارتهای
مربوط به رشد رفتارهای قدردانانه در بین زوجین صورت نگرفته است؛ بنابراین هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر اثربخشی آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و
دلزدگی زناشویی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی استان البرز میباشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف و ماهیت آن مطالعه نیمه تجربی به شیوه پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه زوجین دارای
مشکالت و تعارضات زناشویی مراجعهکننده به مرکز مشاوره شهر کرج در ششماهه دوم
سال  8931به تعداد  077نفر بود .اعضای گروه نمونه بهصورت نمونهگیری داوطلبانه
انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه ،آزمایش ( )81و کنترل ( )81نفر جایگزین
شدند .روش اجرای پژوهش بدین ترتیب بود که پس از هماهنگیهای الزم با معاونت
اجتماعی سازمان بهزیستی استان البرز و اخذ مجوزهای مربوط به هماهنگی با مسئولین
مرکز مشاوره شهر کرج و توضیح در مورد اهداف پژوهش و لزوم اجرای آن ،فراخوانی به
عمل آمد و از تمامی زنان که داری مشکالت زناشویی و فقدان صمیمیت در روابطشان با
همسر خود بودند ،جهت شرکت در یک دورهی آموزشی دعوت به عمل آمد .سپس به
آنها فرصتی جهت ثبتنام و اعالم آمادگی برای شرکت در جلسات آموزش داده شد که
دراینبین تعداد  17زن دارای مشکالت زناشویی در این فراخوان جهت شرکت در
پژوهش اعالم آمادگی کردند .در مرحله بعد با دعوت فردی از هر یک از این افراد،
مصاحبه مقدماتی کوتاهی با آنان به عمل آمد تا بر اساس مالکهای در نظر گرفتهشده
جهت ورود و خروج به پژوهش ،افراد واجد شرایط انتخاب شوند .مالکهایی که جهت
ورود به پژوهش در نظر گرفته شدند عبارتاند از؛ حداقل  5سال سابقه زندگی مشترک،
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حضور در تمام جلسات آموزش ،تکمیل رضایتنامه جهت شرکت در پژوهش ،نداشتن
اختالالت حاد روانی بر اساس گزارش موجود در پروندهی آنها در مرکز مشاوره ،داشتن
حداقل مدرک تحصیلی سیکل و داشتن دامنه سنی بین  .17-51مالکهای خروج افراد از
پژوهش نیز عبارت بودند از داشتن سابقهی خیانت زناشویی ،مصرف سیگار ،الکل و مواد
روانگردان ،غیبت بیشتر از  4جلسه و همچنین درصورتیکه شرکتکنندگان در حین
اجرای پژوهش با مشکل جسمی و روحی مواجهه شوند و قادر به ادامه شرکت در پژوهش
نباشند از گروه آزمایش حذف میشوند .با توجه به موارد ذکرشده از بین  17خانم ثبتنام
کرده در فراخوان پژوهش  97نفر دارای مالکهای الزم جهت شرکت در پژوهش بودند.
جهت رعایت اصول اخالقی از شرکتکنندگان رضایتنامهی کتبی جهت شرکت در
پژوهش دریافت شد ،در ارتباط با اهداف و موضوع پژوهش مختصری به آنان توضیح داده
شد ،به آنان اطمینان داده شد که نتایج پژوهش بهصورت نتیجهگیری کلی منتشر میشود و
همچنین آنان اختیار دارند که در هر مرحله که تمایل به ادامهی شرکت در پژوهش نداشتند
از آن خارج شوند .درنهایت برای شرکتکنندگان گروه آزمایش آموزش قدردانی به
شیوه گروهی در  3جلسهی  37دقیقهای اجرا شد؛ اما آزمودنیهای گروه کنترل مداخلهای
دریافت نکردند .پس از اتمام جلسات مجدداً اعضای هر دو گروه به پرسشنامهها جهت
سنجش پسآزمون پاسخ دادند .الزم به ذکر است که بهمنظور تجزیه تحلیل دادهها از
نرمافزار  spssنسخهی  58استفاده شد.
جلسات آموزشی پروتکل پژوهش با اقتباس از کتاب قدردانی ایمونز ()5771
جلسات مداخله برای گروه آزمایش تدارک دیده شد .هدف از اجرای این مداخله،
آموزش نگرش قدردانانه به اعضای پژوهش بود .در فرایند اجرای این پژوهش ،همه
چارچوبهای نظری این رویکرد در نظر گرفته شد و درنهایت بر اساس چهارچوب نظری
و تحقیقات انجامشده قبلی و با نظارت استاد مربوطه بسته برای آموزش به جامعهی آماری
موردنظر اعتباریابی و آماده اجرا شد.
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جدول  .5مختصری از جلسات آموزشی قدردانی ایمونز ()3442
مداخله

جلسه
اول

معرفی ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی ،تعاریف ،مفاهیم و پیامدهای قدردانی

دوم

آموزش حوزههای قدردانی و ویژگیهای افراد قدرشناس

سوم آموزش سبکها و روشهای مختلف ابراز قدردانی (کالمی ،احساسی ،عملی و عاطفی)
تکلیف :در این جلسه هرکدام از زنان بایستی برای خود به نوشتن جمالت حاکی از احساس قدرشناسی
میپرداختند و در ارتباط با همسر خود بکار میبردند.
چهارم ترغیب افراد به بررسی شخصیت خود بهعنوان افراد قدردان یا قدرنشناس در موقعیتهای مختلف.
تکلیف :در این جلسه هرکدام از زنان میبایست رفتار خود را در موقعیتهای اجتماعی مختلف ازجمله
در ارتباط با زندگی زناشویی خود بررسی میکردند و به خود ازنظر انجام رفتارهای قدردانانه نمره می-
دادند.
پنجم

آموزش عملی نوشتن نامههای قدردانی برای افرادی که نقش مهمی در زندگی فرد داشتهاند.
تکلیف :در این جلسه هرکدام از زنان وظیفه داشتند که به نوشتن نامههایی به همسر خود اقدام کنند که
در آن به قدردانی و تشکر از زحمات و محبتهای طرف مقابلشان میپرداختند.

ششم بازخورد نامههای قدردانی توسط هر آزمودنی و بحث پیرامون احساسات آنان
تکلیف :در این جلسه هرکدام از زنان در ارتباط با تأثیری که نامههای قدردانانه آنها در جلسه قبل در
ارتباط با همسرشان داشت به فکر و بحث میپرداختند.
آموزش روش ثبت و یادداشت روزانه حوادث مبتنی بر خیروبرکت در زندگی روزمره

هفتم

تکلیف :در این جلسه هرکدام از زنان میبایست به زندگی خود با دید مثبت نگاه میکردند و حوادثی را
در زندگیشان که احساس آرامش و برکت در آنها بهوجود میآورد یادداشت کنند.
هشتم ارائه گزارش و تجربیات شرکتکنندگان در خصوص ثبت حوادث مبتنی بر خیروبرکت و تأثیر آن در
زندگی روزمره
تکلیف :در این جلسه هرکدام از شرکتکنندگان وظیفه داشتند که به ارائه تأثیری که حوادث دارای بار
مثبت در زندگیآنها داشت به بحث و بررسی بپردازند.
نهم

جمعبندی و ارائه راهکارهایی برای حفظ و بهکارگیری این آموزشها در زندگی روزمره

ابزار پژوهش
پرسشنامه احساسهای مثبت :5پرسشنامه احساسهای مثبت برای اندازهگیری احساس
مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال  8301توسط کلینیک زوجدرمانی دانشگاه
1. Positive Feeling Questionnaire
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ایتالیایی نیویورک ساخته شد ،یک پرسشنامه  80آیتمی است و میزان احساسات مثبت را
در افراد میسنجد .پاسخ آزمودنی بر اساس طیف لیکرت  0گزینهای از ( 8تا )0
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه در دو بخش تهیهشده ،در بخش اول شامل  1سؤال
است که از آزمودنی خواسته میشود احساس کلی خود نسبت به همسرش را در طول چند
ماه گذشته با عددهای  8برای (احساس شدید منفی) تا  0برای احساس (شدید مثبت)
مشخص کند .در بخش دوم که شامل  3عبارت است ،آزمودنی بر اساس احساس کلی
خود نسبت به هر عبارت پرسشنامه یکی از اعداد  8تا  0را مشخص میکند .برای به دست
آوردن نمرهی کل پرسشنامه میتوان نمره تکتک سؤاالت را باهم جمع کرد ،احساسات
بین  80تا  49نشان میدهد که میزان احساسات مثبت در بین زوجین ضعیف میباشد ،به
کسب نمرهی بین  49تا  11نشاندهندهی احساسات مثبت متوسط بین وجین و درنهایت
امتیازات باالی  11نشاندهندهی احساسات مثبت باال بین زوجین است .پایایی پرسشنامه از
طریق بازآزمایی مجدد با فاصلهی  8تا  9هفته  7/39برآورد شد .این پرسشنامه توسط
مظاهری و پوراعتماد ( ) 8917به فارسی ترجمه شد و همسانی درونی پرسشنامه را با روش
بازآزمایی  7/11برآورد کردند .در پژوهش حاضر میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از
روش آلفای کرونباخ  7/10به دست آمد.
پرسشنامه اندازهگیری دلزدگی زوجین :5یک ابزار خودسنجی است که توسط پاینز

5

( )8331برای اندازهگیری دلزدگی زناشویی در بین زوجین طراحی گردیده است .دارای
 58آیتم و سه خرده مقیاس شامل ،از پا افتادگی جسمانی ،از پا افتادگی عاطفی و از پا
افتادگی روانی میشود .نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت هفت گزینهای از
هرگز ( )8تا همیشه ( )0صورت میگیرد؛ که آزمودنیها تعداد دفعات اتفاق افتاده موارد
مطرحشده در رابطهی زناشویی خود را طبق پرسشنامه مشخص میکنند .نمرهگذاری چهار
ماده ( )83 ،81 ،85 ،1پرسشنامه بهصورت معکوس انجام میشود .کسب نمره باالتر در
1. Couples Boredom Measurement Questionnaire
2. Pines, A. M.
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آزمون نشاندهندهی دلزدگی بیشتر میباشد .پاینز ( )8331میزان ضریب پایایی پرسشنامه
با روش بازآمایی در یک دورهی یکماهه  7/01گزارش داد و همچنین میان روایی مناسب
را برای پرسشنامه گزارش کرد .مقصودی و محمدی ( )8913در پژوهش خود با استفاده از
روش آلفای کرونباخ میزان پایایی را  7/11گزارش کردند و همچنین روایی آن را نیز در
ایران مورد تأیید قرار دادند .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  7/14به دست آمد که سطح مناسبی از پایایی است.

یافتههای پژوهش
در جدول  5شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آزمودنیها برحسب
مرحله و عضویت گروهی نشان دادهشده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی نمرات احساسهای مثبت و دلزدگی زناشویی آزمودنیها برحسب
مرحله و عضویت گروهی
مرحله
عضویت گروهی

گروه آزمایش

گروه گواه

پیشآزمون

پسآزمون

احساسهای مثبت

N
81

M
53/09

SD
3/57

M
95/19

SD
1/33

خستگی جسمی

81

1/39

8/79

0/09

8/19

خستگی روانی

81

3/09

8/19

3/71

7/31

خستگی عاطفی

81

87/19

8/11

3/89

8/11

دلزدگی زناشویی

81

53/57

8/01

51/19

5/85

احساسهای مثبت

81

53/10

3/57

89/53

1/31

خستگی جسمی

81

1/41

8/91

1/11

8/19

خستگی روانی

81

3/09

8/81

3/39

8/55

خستگی عاطفی

81

87/57

8/15

87/87

8/85

دلزدگی زناشویی

81

51/17

9/57

51/17

9/71

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود میانگین و (انحراف معیار) نمرههای پیشآزمون،
پسآزمون احساسهای مثبت در گروه آزمایشی ،به ترتیب  )3/57( 53/09و 95/19
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( )1/33و گروه گواه ،به ترتیب  )3/55( 53/10و  )1/31(89/53میباشد .میانگین و
(انحراف معیار) نمرههای پیشآزمون ،پسآزمون خستگی جسمانی گروه آزمایشی ،به
ترتیب )8/79(1/39 ،و  )8/19( 0/09و گروه گواه ،به ترتیب  )8/91( 1/41و )8/91(1/11
میباشد .میانگین و (انحراف معیار) نمرههای پیشآزمون ،پسآزمون خستگی روانی گروه
آزمایشی ،به ترتیب )8/19(3/09 ،و  )7/31( 3/71و گروه گواه ،به ترتیب  )8/81( 3/09و
 )8/85( 3/39میباشد .میانگین و (انحراف معیار) نمرههای پیشآزمون ،پسآزمون
خستگی عاطفی گروه آزمایشی ،به ترتیب )8/11(87/19 ،و  )8/11( 3/89و گروه گواه ،به
ترتیب  )8/15( 87/57و  )8/85( 87/87میباشد .میانگین و (انحراف معیار) نمرههای
پیشآزمون ،پسآزمون نمرهی کل دلزدگی زناشویی گروه آزمایشی ،به ترتیب،
 )8/01(53/57و  )5/85( 51/19و گروه گواه ،به ترتیب  )9/57(51/17و )8/85( 51/17
میباشد .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .استفاده
از آزمون  Fبهعنوان یک آزمون پارامتریک ،مستلزم رعایت برخی پیشفرضهای آماری
است .این پیشفرضها شامل .8 :فاصلهای یا نسبی بودن مقیاس اندازهگیری متغیرهای
وابسته  .5نمونهگیری یا گمارش تصادفی آزمودنیها  .9توزیع نرمال نمرات متغیرهای
وابسته  .4همسانی واریانسهای متغیر وابسته  .1تساوی یا تناسب حجم نمونهها  .1همگنی
شیب رگرسیون میباشد؛ که این پیشفرضها در پژوهش حاضر اعمال گردیده است .برای
بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلیک استفاده شد که نتایج آن در جدول -9
ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون شاپیرو -ویلیک برای بررسی نرمال بودن دادهها
شاپیرو-ویلیک
متغیر

پیشآزمون
آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

احساسهای مثبت

7/15

81

7/70

خستگی روانی

7/11

81

7/95

خستگی عاطفی

7/10

81

7/71

خستگی جسمی

7/03

81

7/71
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شاپیرو-ویلیک
پیشآزمون

متغیر
دلزدگی زناشویی

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

7/11

81

7/71

همانگونه که در جدول  -9مشاهده میشود پیشفرض نرمال بودن در مرحله پیشآزمون
برای کلیه متغیرها تأیید میشود و توزیع آنها نرمال است ( .)p>7/71بهمنظور بررسی
پیشفرض همگنی واریانس متغیرهای وابسته پژوهش از آزمون لوین استفاده شد که در
قالب جدول  -4ارائه میشود.
جدول  .0نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
عوامل

F

df1

df2

P

احساسهای مثبت

7/99

8

51

7/10

خستگی روانی

7/81

8

51

7/13

خستگی عاطفی

9/11

8

51

7/71

خستگی جسمی

8/11

8

51

7/57

دلزدگی زناشویی

7/718

8

51

7/15

با توجه به سطح معناداری مشاهدهشده ،واریانس متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و
گواه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد؛ همچنین نتایج بررسی همگنی شیب رگرسیون در
جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1بررسی همگنی شیب رگرسیون متغیرهای پژوهش
شاخص آماری

اثر تعاملی گروه و پیشآزمون

متغیر

SS

Df

MS

F

P

احساسهای مثبت

3/71

5

4/14

7/15

7/14

خستگی روانی

8/97

5

8/08

8/10

7/80

خستگی عاطفی

5/94

5

7/11

7/11

7/45

خستگی جسمی

7/19

5

7/51

7/15

7/13

دلزدگی زناشویی

1/11

5

9/51

8/14

7/58
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با توجه به مقدار سطح معناداری مشاهدهشده ( )P<7/71همگنی شیب رگرسیون در
متغیرهای پژ وهش رعایت شده است؛ لذا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره
بالمانع است که نتایج این آزمون در جدول  1نشان داده میشود.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله پسآزمون
مرحله

پسآزمون

اثر

ارزش

F

Df

معنیداری

اندازه اثر

پیالیی

7/05

89/18

4

7/778

7/05

المبدای ویلکز

7/51

89/18

4

7/778

7/05

هتلینگ

5/10

89/18

4

7/778

7/05

بزرگترین ریشه روی

5/10

89/18

4

7/778

7/05

همانطوری که در جدول  1مشاهده میشود پس از خارج کردن اثر پیشآزمون و سایر
متغیرهای کنترل ،به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ،اثر معنیداری برای عامل
عضویت گروهی وجود دارد .این اثر چند متغیره نشان میدهد که آموزش قدردانی بر
احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی زناشویی زنان دارای ناسازگاری زناشویی تأثیر
دارد و بین نمره احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی زناشویی در گروههای آزمایش و
گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .بهمنظور تعیین اینکه در کدامیک متغیرهای احساس
مثبت نسبت به همسر و دلزدگی زناشویی تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و گواه
وجود دارد از آزمون کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول  0ارائه
گردیده است.
جدول  . 9نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیره برای بررسی تأثیر مداخله بر احساس مثبت نسبت به
همسر آزمودنیهای گروههای آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون
منبع تغییر

گروه

متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

P

Eta

احساسهای مثبت

00/11

8

00/11

3/45

7/778

7/51

خستگی روانی

80/17

8

80/17

91/15

7/778

7/17

خستگی عاطفی

1/83

8

1/83

3/58

7/779

7/50

خستگی جسمی

1/31

8

1/31

85/53

7/775

7/99
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دلزدگی زناشویی

81/34

8

81/34

44/11

7/778

7/11

با توجه به نتایج جدول  ،0با کنترل نمرات پیشآزمون بین گروههای آزمایش و گواه در
متغیر احساس مثبت نسبت به همسر در مرحله پسآزمون تفاوت معنادار وجود دارد
( P>7/778و  .)F=3/45پس آموزش قدردانی موجب افزایش  7/51درصدی احساس
مثبت نسبت همسر در این زنان در مرحله پسآزمون شده است .همچنین با کنترل نمرات
پیشآزمون بین گروههای آزمایش و گواه در ارتباط با متغیر دلزدگی زناشویی در مرحله
پسآزمون تفاوت معنیدار وجود دارد ( P >7/778و  )F=44/11بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که آموزش قدردانی منجر به کاهش دلزدگی زناشویی در زنان دارای ناسازگاری
زناشویی میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و
دلزدگی زناشویی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی استان البرز بود .بهمنظور بررسی تأثیر
آموزش قدردانی بر متغیرهای وابستهی پژوهش ابتدا از دو گروه آزمایش و گواه
پیشآزمون به عمل آمد و سپس به ارائهی آموزش قدردانی برای گروه آزمایش پرداخته
شد ،درنهایت ،نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش قدردانی منجر به افزایش
احساس مثبت نسبت به همسر و کاهش دلزدگی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی
میگردد .یافتههای پژوهش حاضر در ارتباط با دلزدگی زناشویی همسو با یافتههای
پژوهشهای گذشته ازجمله؛ (فنگ )5757 ،و در ارتباط با احساس مثبت نسبت به همسر
همسو با نتایج پژوهشهای گذشته ازجمله؛ (آلگو ،گیبل و میزل )5787 ،و (آیرینگ،
لیویت ،آلسوپ و کلنسی )5758،میباشد.
در ارتباط با تبیین چگونگی تأثیر آموزش قدردانی بر دلزدگی زناشویی میتوان
گفت که؛ بسیاری از مشکالت زناشویی حاصل عدم ارتباط صحیح کالمی و غیرکالمی
زوجین با یکدیگر است .زوجین ناسازگار در ارتباط خود بهصورت تکانشی و هیجانی و
بدون تنظیم هیجان رفتار میکنند که معموالً پیامد آن بیاحترامی به یکدیگر ،رفتارهای
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انتقام جویانه ،سلطهگرایانه و آمرانه است (رولند .)5773 ،8مسلماً چنین ارتباط معیوبی به
کاهش عشق ،عالقه و احترام به همسر و درنهایت سبب ناسازگاری بیشتر زوجین میشود.
فرد در فرایند دلزدگی احساسهایی همچون بیعالقگی ،رنجش ،خشم و صدمهدیدگی را
تجربه میکند (پوالک .)5771 ،5در حین آموزش قدردانی نگرشهای مهرورزی ،شفقت و
مراقبت بهطور آگاهانه درگیر میشوند که بهنوبهی خود به افزایش کنترل فرد بر
واکنشهای هیجانی ،برانگیختگی جسمانی ناشی از نگرانی و رفتارهای خودکار یاری
میرساند (کرگ و چاونس .)5757 ،9در این شرایط فرد قادر خواهد بود با ارائهی
الگوهای ارتباطی مناسب ،رابطه ی مناسب برقرار کنند و تنش کمتری را در زندگی تجربه
کنند (برگر ،باخمر و لوآری .)5783 ،4زوجهایی که قدردان هم دیگر در رابطه هستند
کمتر نسبت به کمبودهایی که در رابطه وجود دارد واکنش منفی نشان میدهند و همین
سبب میشود که احساس تعلق و آرامش بیشتری در رابطه داشته باشند و عالقه آنها به
یکدیگر بیشتر میشود .قدردانی سبب میشود که زوجین تنها به کمبودهای موجود در
زندگی توجه نکنند و با نگاه و توجه به نکات و قابلیتهای مثبتی که در زندگی
زناشوییشان وجود دارد نگرش مثبتی نسبت به زندگی خود داشته باشند و با عالقه به
زندگی خود ادامه دهند و کمتر به مواردی از زندگی توجه کنند که سبب تقویت دلزدگی
آنها از زندگی زناشویی و افزایش ناسازگاری در آنها میشود (پوالک .)5771 ،در
ارتباط با تبیین چگونگی تأثیر این آموزش در جامعهی پژوهشی حاضر میتوان گفت که
ازآنجاییکه در بیشتر موارد سبک زندگی زناشویی در جوامع ایران در مسیر زندگی
زناشویی رو به عادی شدن میگذارد و زوجین از مهارتهای مناسب جهت حفظ
رابطههای عاشقانه و صمیمی با یکدیگر برخوردار نیستند ،وجود چنین آموزشهایی آنها
را قادر میسازد با زبان محبت نسبت به برخوردهایشان با یکدیگر آشنا شوند ،قدردان
1. Roland, A. D.
2. Pollock,H,A
3. Cregg, D. R. &Cheavens, J. S.
4. Berger, P. Bachner-Melman, R. & Lev-Ari, L.
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عالیق و محبتهای همسر خود در زندگی باشند و با ارائهی آنها در زندگی زناشویی به
نشاط زندگی خود بیفزایند و زندگی خود را از غلبهی احساس دلزدگی رها سازند.
در ارتباط با تبیین چگونگی تأثیر آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر
میتوان گفت که قدردانی با بهبود آگاهی هیجانی ،هیجانات منفی را کاهش میدهد و
هیجانات مثبت را افزایش میدهد ،توانایی افراد را در رویارویی با چالشها مختلف را
بیشتر میکند و شادی و لذت را در زندگی روزانه افزایش میدهد (چنگ و بیرکی،8
 .)5789بعالوه قدردانی در سطح ارتباطی سبب میشود تا روابط و ارتباطات بین افراد
قدردان افزایش پیدا کند و افراد روابط گرم و صمیمانهتری را با یکدیگر ایجاد کنند و
چنین روابطی را لذتبخش و رضایتبخش بدانند؛ بنابراین قدردانی عالوه بر بهبود آگاهی
هیجانی و فردی ،آگاهی اجتماعی افراد را نیز افزایش میدهد ،یعنی شادی را به روابط
آنها برمیگرداند (برتون ،فاتریس و نیلسون .)5781 ،5افزایش چنین مؤلفههایی سبب
می شود که زوجین انتظارات و امید بیشتری را نسبت به خود و ارتباطشان با دیگران داشته
باشند ،روابط و تعامالت سازندهتری را شکل دهند که درنتیجهی آن به ایجاد احساسات
مثبت آنها نسبت به هم کمک میکند (ایمونز .)5779 ،بر این اساس با افزایش قدردانی،
فرد میتواند خانواده ،دوستان ،نیروهای معنوی و سایر عوامل را بهعنوان عواملی در نظر
بگیرد که میتوانند در رویارویی با مسائل مختلف به او کمک کنند؛ و در حقیقت قدردانی
با افزایش تفکر عامل و راهبردی فرد امید را در افراد بهبود میبخشد و گشودگی را در
آنها نسبت به زندگی افزایش میدهد (رابینسون ،کارول و فلورز .)5778 ،9احساسات
غالباً در تعامل با دیگران در زندگی روزمره اتفاق میافتد بنابراین میتوان گفت که دارای
کاردهای اجتماعی هستند .درصورتیکه رفتارهای حاکی از قدردانی در افراد این احساس
را به وجود آورد که نسبت به یکدیگر با احترام و عالقه رفتار کنند ،رفتارهای اجتماعی با
احترام متقابل به وجود میآید و همزمان با بهوجود آمدن رفتارهای سرشار از احترام
1. Chang, Y. P.& Berki, A.
2. Barton, A. W., Futris, T. G., & Nielsen, R. B.
3. Robinson, B. E., Carroll, J. J., & Flowers, C.
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زوجین ناسازگاری کمتری را در روابط خود ایجاد میکنند و با اشتیاق و عالقهی بیشتری با
یکدیگر زندگی میکنند (آلگو ،فریدکسون و گابل .)5789 ،8بهگونهای که زوجین بیشتر
میتوانند بر جنبههای مثبت زندگی خود تمرکز نمایند و در حقیقت میتوان گفت که
قدردانی سبب تغییر در فرایندها و مکانیسمهای پردازش اطالعات میگردد بهگونهای که
افراد در ادراک ،تفسیر و تغییر رویدادهای مختلف زندگی ،بهگونهای مثبت میپردازند
درنتیجه چنین زوجی اهداف مثبتی را در زندگی انتخاب میکنند و با افزایش پردازش
مثبت اطالعات ،تفکر عامل و تفکر گذرگاه به میزان بیشتری در آنها رشد میکند بنابراین
احساسات مثبت در آنان نیز نسبت به یکدیگر رشد و افزایش مییابد (آلگو ،گیبل و میزل،
 .)5787در ارتباط با تبیین چگونگی تأثیر آموزش در جامعهی پژوهشی حاضر میتوان
نتیجه گرفت که ازآنجاییکه زنان شرکتکننده در پژوهش ناسازگاری زناشویی را تجربه
کردهاند و خانوادههای آنها از ثبات عاطفی الزم در مواقع مختلف برخوردار نیست
آشنایی با این آموزشها باعث میشود که در حین اینکه از عواطف و کارهایی که
همسرشان در حق آنها انجام میدهند با آرامش دلگرمی و شادی برخورد کنند ،با
همسرشان قدردانانه برخورد کنند و همین باعث بروز تجارب مثبت و احساسات مثبت در
کانون خانواده آنها شود و از این طریق رضایت زناشویی آنان نیز افزایش یابد.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان نتیجه گرفت که درصورتیکه به زوجین
رفتارهای قدردانانه آموزش داده شود باعث میشود که فرد به این باور برسد که در زندگی
قدردان تالشهای افراد نسبت به خود باشد ،همیشه نیمهخالی لیوان را نبیند و در زندگی
زناشویی کمی و کاستیهای آن بهعنوان مسائلی نباشند که منجر به ناسازگاری شوند و
احساسات مثبت را کم کنند و ایجاد دلزدگی زناشویی کند ،چراکه در بلندمدت در
خانواده یک جو فرسایشی ایجاد میکند و روابط زناشویی بین زوجین رو به سردی
میرود.
تحقیق حاضر همانند سایر تحقیقات دارای برخی محدودیتهایی بود ازجمله؛
1. Algoe, S. B., Fredrickson, B. L., & Gable, S. L
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محدود شدن پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر کوتاهمدت آموزش قدردانی در نمونه
موردنظر ،عدم تعمیمپذیری نتایج به زنان دارای ناسازگاری زناشویی شهرهای دیگر؛ عدم
امکان کنترل متغیرهای مداخله کننده از قبیل شرایط محیطی ،وضعیت عاطفی و مسائل
خاص شخصی آزمودنیها که باعث محدودیت در تعمیم دادن نتایج میشود .بهتبع
محدودیتهای یادشده و یافتههای نهایی این مطالعه ،پیشنهاد میشود در طرحهای بعدی از
فرآیند جلسات پیگیری جهت حصول اطمینان از اثرات درازمدت این مداخله استفاده شود.
در پژوهشهای بعدی متغیرهایی که در پژوهش حاضر کنترل نشده است ،کنترل شود؛
تحقیق مشابهی بر روی مردان دارای ناسازگاری زناشویی انجام شود و نتایج مقایسه گردد؛
طول مدت مداخله برای به دست آوردن نتایج ماندگارتر افزایش یابد .همچنین ،پیشنهاد
میگردد که در پژوهشهای آتی عالوه بر پرسشنامه از ابزارهای دیگری مانند مصاحبه که
میتوانند این متغیرها را دقیقتر موردسنجش قرار دهند استفاده شود.
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