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چکیده
این پژوهش باهدف تعيين مداخالت مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر بر عاطفه مثبت و عاطفه منفي
زنان دارای همسر با اختالالت رواني در سال  1371و در شهر اصفهان انجام گرفت .روش پژوهش ،نيمه
آزمایشي با طرح پيشآزمون ،پسآزمون ،با گروه كنترل بود .جمعيت آماری شامل كليه زنان دارای همسر
با اختالل رواني مراجعهكننده به مراكز مشاوره تحت پوشش سازمان نظام و بهزیستي اصفهان بودند .از بين
زنان  33نفر كه تمایل به همکاری در جلسات درماني داشتند انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 11نفر) و
گروه كنترل ( 11نفر) بهصورت تصادفي گمارده در این طرح گروه آزمایش در طي  13جلسه آموزش
گروهي  73دقيقهای با تناوب هر هفته دو بار در معرض مداخالت مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر
قرار گرفت همه آزمودنيها قبل از مداخله ،پس از آن و  51روز بعد در مرحله پيگيری به پرسشنامه عاطفه
مثبت و منفي واتسون و همکاران ( )1799پاسخ دادند .نتایج تحليل كوواریانس چند متغيره نشان داد كه
مداخالت مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر باعث افزایش عاطفه مثبت و كاهش عاطفه منفي در

گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل گردید ( .)p>3/331بهعالوه این تأثير در مرحله پيگيری نيز تائيد شد
( .)p>3/331بنابراین جهت افزایش عاطفه مثبت و كاهش عاطفه منفي زنان دارای همسر مبتال به اختالل
رواني ميتوان از مداخالت مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر استفاده نمود.
کلیدواژهها :رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،عاطفه مثبت ،عاطفه منفي ،همسران ،اختالل رواني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * -1استادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبریزdr.gharadaghi@gmail.com .
 -7دانش آموخته كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد الکترونيکي.

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال دهم ،شمارة  ،81تابستان 8831

871

مقدمه
در چند دهه اخير با توجه به پيشرفتهای غيرقابلتصور در زمينه تمامي علوم و صنایع،
آدمي با مسائل و مشکالت عدیدهای مواجه شده است و دائم در حال دستوپنجه نرم
كردن با مسائل و مشکالت است اختالالت رواني یکي از این مشکالت بوده كه در
سالهای اخير روند روبه رشدی داشته است .نگاهي به آمار و ارقام منتشرشده در زمينه
شيوع اختالالت رواني در كشورهای مختلف جهان ،حاكي از بحراني بودن وضعيت
سالمت روان است .طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت ،بيش از  133ميليون نفر در دنيا
مبتالبه یکي از انواع اختالالت رواني هستند كه از این عده  13ميليون نفر مبتالبه اختالالت
شدید رواني 713 ،ميليون نفر مبتالبه اختالالت خفيف رواني 173 ،ميليون نفر مبتالبه
عقبماندگي ذهني 13 ،ميليون نفر مبتالبه صرع بوده و  33ميليون نفر از دمانس رنج
ميبرند (مهرباني  .)1391نتایج مطالعات انجامشده در ایران نيز نشان ميدهد كه ميزان شيوع
اختالالت رواني ،كمتر از سایر كشورها نيست (خسروی .)1391،خانواده بهعنوان
اساسيترین ركن هر جامعه است و هنگاميكه یکي از اعضای خانواده بخصوص سرپرست
خانواده بهطور ناگهاني دچار بيماری ميشود خانواده با طوالني شدن و مزمن شدن بيماری
مواجه ميشود تعادل سيستم خانواده در مرزها ،نقشها ،انتظارات ،اميدها و آرزوها به هم
ميخورد؛ بنابراین نمي توان خانواده و همسران را در بيماری نادیده گرفت (ماج و

سرتوریوس.)7337،1

بدون شك همسر فردی با بيماری مزمن ازجمله نزدیكترین اطرافيان وی است و
بيشترین و گستردهترین روابط را به لحاظ عاطفي و شناختي ،كالمي و غيركالمي و نيز در
ارتباط رودررو و دائم با فرد بيمار داشته و در صورت عدم ارضاء نيازهای عاطفي و ارتباط
نامناسب در خانواده انتظار ميرود بيشترین مشکالت و ناراحتيها را همچنان كه نتایج
پژوهشهای مختلف نشان داده است متحمل شود (فرامرزی و همکاران.)1373،
در خانوادههای دارای اختالل رواني بهطور مشخص ،نقش عمده واصلي مراقبت از
بيماران روان پزشکي بر عهده خانواده بيماران و بخصوص همسر فرد است .مطالعات نشان
داده كه فشار تحميلي ناشي از این مراقبت بر روی بستگان بيمار قابلتوجه بوده و موجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maj, M., & Sartorius, N.
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تهدید سالمت رواني آنها و كاهش رضایتمندی آنان از زندگي ميشود
(مایورین .)1773،1مراقبت از یکي از اعضای خانواده كه دچار مشکالت روانپزشکي
است ،فشارهای ذهني و عيني شدیدی بر خانواده تحميل ميكند (سایپرز و استام.)7333،7

از سوی دیگر نوع مراقبت خانواده از بيمار روانپزشکي و ميزان آمادگي و توانایي خانواده
این بيماران تأثير مستقيم بر نتيجه درمان دارد (پرليك .)7331،3با توجه با آنچه گفته شد،
به نظر مي رسد مراقبت از بيمار مبتالبه اختالل رواني مسئوليتي است كه فشار و استرس
زیادی برای اعضای خانواده و همسران آن به همراه دارد كه كيفيت زندگي را در این افراد
كاهش ميدهد .این احتمال وجود دارد كه فشارها و استرسهای خانوادگي ميتواند خطر
عود را نيز در بيمار افزایش دهد .باوجود انواع فشارهای رواني بر همسران بيمار دارای
اختالل رواني ،تحمل و ماندن در این موقعيتها نيازمند پذیرفتن و كنار آمدن با عواطف
خود است .عواطف یکي از جنبههای رفتار انسان است كه نقش مهمي در زندگي انسانها
دارد .بعضي از دانشمندان مانند داروین بر این نکته تأكيددارند كه عواطف برای بقا انسان
سودمند ميباشند .عواطف ازآنجهت برای انسان سودمند هستند كه فعاليتهای آنان را
برای رسيدن بهسوی هدفي متوجه مي سازد و بدین ترتيب انسان را وادار به انجام كارهایي
مي كند كه برای بقاء وی سودمند است و از انجام كارهای كه برای بقای او مضر است
دوری ميكند (لطفآبادی .)1393 ،واتسون و تلجن )1791( 5عواطف را به دو بعد عاطفي
پایه تقسيمبندی ميكنند .یکي از این ا بعاد عاطفه منفي است .بدین معني كه شخص تا چه
ميزان احساس ناخرسندی و ناخوشایندی ميكند .عاطفه منفي یك بعد عمومي از یاس
دروني و عدم اشتغال به كار لذتبخش است كه به دنبال آن حالتهای خلقي اجتنابي از
قبيل خشم ،غم ،تنفر ،حقارت ،احساس گناه ،ترس و عصبانيت پدید ميآید .از سوی دیگر
عاطفه مثبت حالتي از انرژی فعال ،تمركز زیاد و اشتغال به كار لذتبخش است .عاطفه
مثبت دربرگيرنده طيف گستردهای از حالتهای خلقي مثبت ازجمله ،شادی احساس
توانمندی ،شور و شوق ،تمایل ،عالقه و اعتمادبهنفس است .پژوهشهای مختلف نشان
دادهاند عوامل كاميابي و موفقيت افراد ناشي از احساسات و عواطف مثبتي است كه آنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maurin, JT., & Boyd, CB.
2. Cuijpers, P., & Stam, H.
3. Perlick, D., & Rosenheck, R., et al.
4. Watson, D., & Tellegen, A.
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در خود ایجاد كردهاند( .چيدا و استپتو .)73391،در مقابل افراد ناموفق كساني هستند كه
احساسات و عواطف منفي را در خود پرورش ميدهند .عاطفه مثبت نشاندهنده تعامالت
لذتبخش فرد با محيط است كه بهتبع آن فرد احساس فعال بودن ،شور و اشتياق را در
خود ميیابد .درحاليكه عاطفه منفي نشاندهنده تعامالت منفي با محيط و آشفتگي ذهني
در سطح باال برای فرد است .همچنين نتایج تحقيقات نشان داده افراد باعاطفه منفي باال
تمایل بيشتری برای مصرف سيگار و الکل نشان ميدهند ،درحاليكه افراد باعاطفه مثبت
باال بهتر ميتوانند وسوسه مصرف مواد را كنترل كنند (اسچالوچ ،گوین -شاپيرو ،استازیویز
و انار و النگ .) 7313 7،عواطف مثبت و منفي ازجمله عواملي است كه در بهداشت روان،
رضایت از زندگي و نهایتاً كارایي افراد نقش مؤثری ایفا ميكند (واتسون .)1797 ،یلماز و
آرسالن )7313( 3در پژوهشي نشان داد كه عاطفه منفي با بهزیستي روانشناختي رابطه منفي
و عاطفه مثبت با بهزیستي روانشناختي رابطه مثبت دارد .درواقع افزایش هيجانات و
عواطف مثبت و كاهش عواطف منفي بهزیستي روانشناختي افراد را باال ميبرد.
طي سالهای اخير روانشناسي مثبت نگر با تأكيد بر توانمندیها و فضيلتهای آدمي،
به بررسي عواملي در انسان پرداخته است كه سالمت روان ،شادكامي و خشنودی از

5

زندگي را ،حتي در شرایط خطر و پراسترس به دنبال دارد (سليگمن ،رشيد و پارک،
 .)7332روان شناسان مثبت نگر اظهار ميدارند كه فنون موردنظر آنان نهتنها از سطح
افسردگي افراد ميكاهد بلکه راه و روش درست زندگي كردن و درنتيجه رضایتمندی از
زندگي را نيز به افراد آموزش ميدهد (سليگمن و همکاران .)7332 ،روانشناسي مثبت
نگر نهتنها ميتواند منابع مثبت را ایجاد نماید بلکه ميتواند تأثير متقابلي بر نشانگان منفي
داشته باشد (كردميرزا .)1399 ،ليبوميرسکي و الئوس )7313( 1معتقدند كه مداخلههای
روان درماني مثبت نگر از طریق افزایش عواطف ،افکار و هيجانات مثبت و ارضای نيازهای
اساسي افراد مثل خودمختاری ،عشق ،تعلقخاطر و ارتباط باعث كاهش افسردگي و افزایش
شادكامي ميشود .باید عنوان نمود افرادی كه دارای شناخت مثبت از خود و محيط اطراف خود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chida, Y., & Steptoe, A.
2. Schlaucg, R. C., Gwynn-Shapiro, D., Stasiewicz, P. R., Molnar, A. R., & Lang
3. Yilmaz, H., & Arslan, C.
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ميشوند ،تأكيد بيشتری بر ویژگيهای مثبت خوددارند (اسنایدر و لوپز ،7332 ،1رایان و دسي
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 ،7331لوتنس و لوتنس .)7335 ،3افزایش عواطف مثبت ،معنا و ارتقا توانمندیهای افراد

نهتنها باعث كاهش مشکالت هيجاني ميشود بلکه بهطور مستقيم در افزایش ميزان
شادكامي نيز مؤثر است (رشيد7311 ،؛ اوهانلون و برتولينو.)7317،5
یکي از مداخله های درماني جدید كه تلفيقي از رفتاردرماني شناختي و روانشناسي
مثبت نگر است ،مداخله رفتاردرماني شناختي مثبت نگر هست .رفتاردرماني شناختي مثبت
نگر ،رویکردی نسبت به تغيير دارد كه در آن ،گفتگو درباره اهداف فرد و عوامل مؤثر بر
دستیابي به این اهداف فراخوانده ميشود .تأكيد رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،بر
آسيب شناسي ،خطاهای مراجعان و تصحيح این خطاها ،نيست ،بلکه تأكيد بر نقاط قوت،
جنبه های مثبت و عملکرد درست مراجعان است ،اگرچه هدف اصلي در تمامي صور
رواندرماني كمك به مراجع در ایجاد تغييرات مطلوب در زندگيشان است ،اما تأكيد
رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،بهجای توجه به مسائل و مشکالت ،بر ایجاد و یا
سازماندهي مجدد جنبههای مثبت و تأثيرگذار است (بن نينك .)7317 ،تأكيد رفتاردرماني
شناختي مثبت نگر ،دیگر صرفاً بر آسيبشناسي ،مسائل و مشکالت مراجع و اصالح
بدترین شرایط نيست ،بلکه ،ابتدا و پيش از هر چيز به جنبههای مثبت ،نقاط قوت و
عملکردهای صحيح و ایجاد و خلق بهترین چيزها ميپردازد و صرفاً بر كاهش ناراحتيها
تأكيد نميشود ،بلکه بر دستیابي و ایجاد موفقيت نيز تأكيد ميشود (بن نينك.)7317 ،
تاكنون تحقيقات زیادی به اثربخش بودن رویکردهای درماني بر عاطفه مثبت و منفي زنان
تأكيد داشتهاند (بهعنوانمثال سعيدی و موسوی نسب1375 ،؛ ملکي و برجعلي1371 ،؛
رحيم زاده ،مشهدی و صالحي1375 ،؛ لشني ،شعيری ،اصغری و گلزاری1371 ،؛ غروی،
1393؛ رشيد7311 ،؛ سلطاني .)7313،پژوهشها نشان ميدهد درمان بهوسيله رفتاردرماني
شناختي مثبت نگر بر خودباوری ،خودكار آمدی و اميد بيماران سرطاني مؤثر بوده است
(طاهری زاده .)1375 ،همچنين در پژوهش چراغ سحر ( )1375رفتاردرماني شناختي مثبت
نگر بر سالمت روان ،انعطاف پذیری و عاطفه منفي در مادران دارای كودكان بيشفعال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snyder, C.R., & Lopez, S. J.
2. Ryan, R.M., Deci, E.L. Ryan, Deci
3. Luthans, F., Luthans, K., & Luthans, B.C.
4. O’honlon, B., & Bertolino, B.
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مؤثر بوده است .رواندرماني مثبت نگر نهتنها از طریق كاهش نشانگان منفي بلکه بهگونهای
مؤثر و مستقيم ميتواند از طریق ایجاد هيجانات مثبت ،توانمندیهای منش و معنا موجب
تغيير آسيبپذیری به تابآوری شود .رواندرماني مثبت نگر نهتنها ميتواند منابع مثبت را
ایجاد نماید ،بلکه مي تواند تأثير متقابلي بر نشانگان منفي داشته و نيز سدی برای وقوع
مجدد آنها باشد (كرد ميرزا نيکوزاده.)1373،

با توجه به پژوهشهای متعدد ،پژوهشي درزمينهٔ بهبود عواطف مثبت و كاهش

عواطف منفي با رویکرد رفتاردرماني شناختي مثبت نگر بر روی زنان دارای همسر با
اختالالت رواني بهعنوان قشر آسيبپذیر صورت نگرفته است .لذا با توجه به اهميت این
زنان و ارتقا سطح سالمت رواني و با توجه به كمبود پژوهش در این زمينه پژوهش حاضر
دو فرضيه را موردبررسي قرار داد:
 -1مداخله مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر برافزایش عاطفه مثبت زنان دارای
همسر مبتال به اختالل رواني مؤثر است.
 -7مداخله مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر بر كاهش عاطفه منفي زنان دارای
همسر مبتال به اختالل رواني مؤثر است.

روششناسی
پژوهش از نوع نيمه آزمایشي با طرح پژوهشي پيشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل بود.
روش نمونهگيری از نوع نمونه گيری هدفمند بود .با توجه به اینکه امکان انتخاب نمونه از
بين جامعه بهطور تصادفي وجود نداشت و دسترسي بهكل افراد جامعه نيز ميسر نبود بدین
منظور پس از دریافت معرفي به سازمان بهزیستي استان اصفهان با همکاری این سازمان،
مراكز تحت نظر این سازمان بهمنظور مطالعه در سال  1371به پژوهشگر معرفي گردیدند و
با صحبت و اثرات طرح برای این زنان كه همسرانشان طبق نظر روانپزشك مركز یك
اختالل رواني را داشت ،تعداد  33نفر با توجه به تمایل به شركت و داشتن شرایط ورود به
مطالعه انتخاب شدند .این افراد در دو گروه كنترل و آزمایش (هر گروه  11نفر) جایگزین
شدند .برای گردآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شد:
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مقیاس عاطفه مثبت و منفی
این مقياس بيست گویه ای توسط واتسون و همکاران ( )1799ساخته و اعتباریابي شده
است و دو زیر مقياس عاطفهی مثبت (ده عاطفه) و عاطفه منفي (ده عاطفه) را ميسنجد .به
هر گویه بر اساس مقياس پنجدرجهای ليکرت از «اصالً» تا «بسيار زیاد» پاسخ ميدهد و
نمرات هر مقياس آن در دامنه  13تا  13هست .هم عاطفهی منفي و هم عاطفهی مثبت از
پایایي دروني مناسبي برخوردارند و ضریب آلفای كرونباخ برای زیر مقياس عاطفهی مثبت
در دامنهی  3/92تا  3/73و برای زیر مقياس عاطفهی منفي از  3/95تا  3/92گزارششده
است .فهرست عاطفهی مثبت و منفي از اعتبار سازهی باالیي برخوردار است و مقياس
عاطفهی منفي بهصورت مثبت و مقياس عاطفه مثبت بهصورت منفي با پرسشنامهی
افسردگي بك همبستگي دارد .همچنين مقياس عاطفهی منفي با پریشاني عمومي همبستگي
مثبت دارد (بخشایش .)1397 ،با استفاده از تحليل عاملي نشان دادند كه الگوی دوعاملي
عاطفهی مثبت و منفي برازندهترین الگو برای این مقياس است و ازلحاظ روایي نيز با
كمك ابزار بهخوبي ميتوان بيماران افسرده و اضطرابي را از هم تفکيك نمود .همچنين
نشان داده شد كه ضریب اعتبار دو خرده مقياس آن  3/92بوده است .پایایي پرسشنامه فوق
در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای كرونباخ  3/25محاسبه گردید .بعد از
نمونهگيری ،پرسشنامه پژوهش بهعنوان مرحله پيشآزمون اجرا شد ،سپس گروه آزمایش
به مدت ده جلسه مداخله رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،با تناوب هفتهای دو بار و به
مدت نود دقيقه دریافت كردند كه در این روند گروه كنترل هيچگونه مداخلهای دریافت
نکردند .پس از اتمام مداخله ،از هردو گروه آزمایش و كنترل پسآزمون گرفته شد و بعد
از یك ماه بهمنظور بررسي پایداری اثرات مداخله مجدداً ارزیابي صورت گرفت .روش
آماری توصيفي شامل (ميانگين ،انحراف استاندارد) ،برای نرمال بودن توزیع نمرات از
آزمون كلموگروف-اسميرونف و روش استنباطي از كوواریانس استفاده گردید .برای
تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار آماری  spssنسخه  73استفاده شد.
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جدول ( )1خالصه جلسات آموزش مبتني بر رويكرد رفتاري-شناختي مثبت نگر مبتني بر كتاب
رفتاردرماني شناختي مثبت نگر (بن نكيك )1131،و مثبت باش (آتش پور)1131،
جلسه

هدف
آشنایي با

1

اهداف و فرایند
گروه

محتوا

تکلیف

آشنایي با قواعد و هنجارهای گروه،

سرمایهگذاری عاطفي و فکری درباره ميزان

آشنایي اعضای گروه با یکدیگر،

حضور در فعاليتهای گروهي ،لزوم ارائه

معرفي برنامه آموزشي مبتني بر

بازخورد به اعضای دیگر ،پایبندی به

رویکرد رفتاری-شناختي مثبت نگر

تکاليف خانگي
ثبت گزارش روزانه افکار منفي خودآیند،

7

آشنایي با فکر و

آشنایي اعضا با افکار و احساسات و

خطاهای شناختي مربوط به هر فکر منفي

احساس و رفتار

شناخت باورها ،نقش افکار در رفتار

خودآیند ،تمرین تمایز بين فکر و احساس

سالم اندیشي

آموزش ده روش برای سالم اندیشي
و توضيح فواید استفاده از آن

و رفتار
3

5

ارزیابي
مجدد شناختي

1

تصویرسازی
ذهني مثبت

تکميل كاربرگهای خانگي ،مطالعه جزوه
گروهي ،مقایسه افکار و رفتارهای هميشگي
با معيارهای سالم اندیشي

نقش خاطرات بد و تلخ در تداوم

نمونهگيری از خاطرات بد گذشته ،مرور و

آشفتگي رواني و ارزیابي مجدد

ثبت تجربه عاطفي كنوني ،نمونهگيری از

شناختي در تفسير خاطرات بد،

نشخوارهای ذهني و تعویض آن با

شناسایي نشخوارهای ذهني

خودگویيهای مثبت

آموزش تصویرسازی ذهني مثبت و

تصویرسازی ذهني روزانه درباره

نقش آن در افزایش عواطف مثبت و

موفقيتهای آینده و احتماالت مطلوب

انگيزه در زندگي ،خوشبيني ،اميد،
ثبت توانمندیهای شخصي ،یادآوری

2

2

توانمندیهای شخصي ،تقویت نقاط

كاربست توانمندیهای شخصي در گذشته

توانمندیهای

قوت شاخص و احساسات و عواطف

و مرور بازده آن ،روایت توانمندیهای

شخصي

مثبت

شخصي به اشخاص كليدی ،ثبت احساس
برآمده از روایت داستان شخصي

توانایي پيدا كردن معنا و هدف و
جهتگيری در زندگي ،توضيح

تنظيم و اولویتبندی مجدد اهداف ،پيدا
كردن جهتمندی اهداف به سمت خود یا

فواید هدفداری و تنظيم اهداف و

دیگران ،تصویرسازی درباره وضعيت

اولویتبندی آنها

مطلوب اولویتبندی،

هدفمندی
در زندگي
شيوه

9

اثر عواطف
منفي

معرفي عواطف منفي و حوزه
اثرگذاری آنها ،آموزش چگونگي

نمونهگيری از عواطف روزانه ،اجرای فن

شناخت موقعيتهای ناخوشایند

دكمه فشار ،تمرین خانگي دكمه فشار

زندگي و عواطف منفي
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آموزش مفهوم سپاسگزاری و

شناسایي موارد قدرشناسي از خود و

قدرشناسي ،آموزش نحوه نوشتن نامه

دیگران،

قدرشناسي ،آشنایي با فواید و

نوشتن نامه قدرشناسي ،تنظيم تقویم

مزیتهای قدرشناسي از خود و

شخصي سپاسگزاری ،آموزش شفقت به

دیگران در زندگي

خود و دیگران

یکپارچهسازی مطالب و فرآیندهای جلسات قبل ،تبيين تجربه گروهي و اثرات آن،
13

خاتمه گروه

گرفتن بازخورد از اعضا در مورد احساس و نظراتشان نسبت به گروه ،بازخورد
اعضاء درباره پایان جلسات گروه ،آمادهسازی اعضا بر ای ترک گروه و استفاده از
دستاوردهای آن ،جمعبندی و خاتمه گروه

یافتهها
همانگونه كه در جدول  7مشاهده ميشود ،عاطفه مثبت در گروه آزمایش نسبت به گروه
كنترل در مراحل پسآزمون و پيگيری افزایش بيشتری نسبت به مرحله پيشآزمون نشان
دادهاند .هم چنين عاطفه منفي در گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل در مراحل
پسآزمون و پيگيری كاهش بيشتری نسبت به مرحله پيشآزمون نشان دادهاند .بهمنظور
بررسي فرضيههای پژوهش ،پيشفرضهای موردنياز برای آمار پارامتریك بررسي شد.
نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون كولموگرف اسميرنف تائيد گردید.)P<3/31( .
مفروضه همساني واریانسها توسط آزمون لوین در متغير عاطفه مثبت ( )17/3P-و عاطفه
منفي ( )31/3P-در مرحله پيشآزمون تائيد ميگردد .ماتریس كوواریانسهای
مشاهده شده برای متغيرهای وابسته در هر دو گروه همگن بود .همچنين ارزش المبدا برای
متغيرهای پژوهش در سطح ( )P>3/331معنادار به دست آمد .ميانگين نمرات عاطفه مثبت
(ضریب المبدا –  )P=3/331( ،3/19و عاطفه منفي ضریب المبدا –  )P=3/331( ،3/23در
مرحله پس آزمون و پيگيری در دو گروه آزمایش و كنترل تفاوت معناداری دارد .نتایج
تحليل كوواریانس چند متغيره نشان داد كه نزدیك به  13/2درصد از تفاوتهای فردی در
افزایش عاطفه مثبت و  27/1درصد از تفاوتهای فردی در كاهش عاطفه منفي در دو
مرحله پژوهش به تفاوت بين دو گروه مربوط است .همچنين نتایج نشان داده است كه
رابطه بين پيشآزمون با پسآزمون و پيگيری نيز معنادار شده است.)P=3/331( .
بهعبارت دیگر مداخله رفتاردرماني شناختي مثبت نگر باعث افزایش عاطفه مثبت و كاهش
عاطفه منفي در گروه آزمایش شد .توان آماری نزدیك به  1نشان ميدهد حجم نمونه برای
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آزمایش این فرضيه كافي بوده است .نتایج تحليل كوواریانس تك متغيری برای مقایسه دو
گروه در پسآزمون و پيگيری به شکل مجزا در جدول ( )7ارائهشده است.
جدول ( )2شاخصهاي توصيفي نمرات عاطفه مثبت و عاطفه منفي به تفكيك دو
گروه و سه مرحله پژوهش
متغیر گروهها

عاطفه مثبت

عاطفه منفي

آزمايش
پیشآزمون پسآزمون

کنترل
پیشآزمون پسآزمون

پیگیری

پیگیری

ميانگين

33/22

35/33

33/31

33/53

31/51

33/11

انحراف استاندارد

2/11

2/12

2/31

1/11

2/31

2/337

ميانگين

31/71

73/17

75/35

37/27

33/21

35/37

انحراف استاندارد

9/27

2/11

2/71

9/91

9/51

9/99

جدول ( )1آزمون كلموگروف -اسميرنف جهت ارزيابي نرمال بودن توزيع نمرات عاطفه مثبت و
عاطفه منفي در مرحله پيشآزمون
متغیر
عاطفه مثبت

گروهها
آزمایش

آماره
3/151

درجه آزادی
11

معنیداری
3/171

كنترل

3/119

11

3 /7

آزمایش

3/121

11

3/13

كنترل

3/117

11

3 /7

عاطفه منفي

جدول  4نتايج تحليل تك متغيري
حجم
اثر
3/272

توان
آماری
3/777

متغیر

منبع

عاطفه

پسآزمون

مجموع
مجذورات
313/151

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
313/151

327/1755

3/711

مثبت

پيگيری

132/11

1

132/11

9/271

3/335

عاطفه

پسآزمون

317/217

1

317/217

12/571

3/332

3/211

منفي

پيگيری

795/15

1

795/15

11/521

3/332

3/157

F

معنیداری
3/331

3/357

1/333
3/779

بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول  ،5ميانگين نمرات عاطفه مثبت دو گروه
آزمایش و كنترل در مرحله پسآزمون ( )p=3/331و پيگيری ( )p=3/331معنيدار است.
بهعبارتدیگر ميتوان گفت مداخالت مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر نمرات
عاطفه مثبت در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون و پيگيری را افزایش داد .ميزان تأثير
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این مداخالت بر بهبود عاطفه مثبت در مرحله پسآزمون برابر با  27درصد و در مرحله
پيگيری  35/7درصد است .همچنين ميانگين نمرات عاطفه منفي دو گروه آزمایش و كنترل
در مرحله پسآزمون ( )p=3/331و پيگيری ( )p=3/331معنيدار است .بهعبارتدیگر،
ميتوان گفت مداخالت مبتني بر مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر نمرات عاطفه
منفي در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پيگيری را كاهش داده است .ميزان تأثير
این مداخالت بر كاهش عاطفه منفي در مرحله پسآزمون برابر با  21/1درصد و در مرحله
پيگيری  15/7درصد است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تعيين اثربخشي مداخالت مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر بر
عاطفه مثبت و عاطفه منفي زنان دارای همسر با اختالل رواني در شهر اصفهان انجام گرفت.
تجزیهوتحليل داده ها نشان داد كه آموزش گروهي مبتني بر رفتاردرماني شناختي مثبت نگر
بهطور معناداری باعث افزایش عاطفه مثبت و كاهش عاطفه منفي شد .نتایج این پژوهش با
مطالعات نریماني ،عالي ساری نصيرلو و موسيزاده ( ،)1373قرهداغي ،شفيع آبادی ،حسين
رشيدی ،فرحبخش و اسعميلي ( ،)1377چراغ سحر ( )1375و روشني ( )1371همسو بوده
است.
در پژوهش اظهری ،ساراني ،مظلوم و آقا محمدیان شعرباف ( )1375بين خوشبيني و
راهبرد آمادگي برنامهریزیشده و راهبرد معنوی مثبت در زنان باردار رابطه مثبتي یافت شد.

همچنين آالركون ،بولينگ و خازون )7317( 1بين خوشبيني با بهزیستي روانشناختي،
رضایت از زندگي ،شادكامي و بهداشت جسمي ارتباط مثبت و با اضطراب و افسردگي
رابطه منفي یافتند .به همين ترتيب ،اميد با افسردگي و فشار رواني رابطه منفي و با شادكامي
ارتباط مثبتي داشت .همسو با یافتههای این پژوهش ،نتایج مطالعات اخير نشان دادهاند كه
اميد یك پيش بيني كننده مهم رضایت از زندگي ،عاطفه مثبت ،عاطفه منفي و كاميابي
است و افراد دارای اميدواری باالتر ،شرایط استرسزا را بهجای تهدید ،چالش در نظر

ميگيرند و عموماً قضاوتهای مثبتي دارند (ساتيجي .)7312 ،7اميد با حس تضعيفكننده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alarcon, G. M., Bowling, N. A., & Khazon, S.
2. Satici, S. A.
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نافذی كه مركز درد مراجع است مقابله ميكند (فرانك و فرانك .)7335 ،1ازاینروی،
ميتوان گفت رفتاردرماني شناختي با افزایش مقادیر سازههای خوشبيني و اميد در زنان
دارای همسران با اختالل رواني ،اعتمادبهنفس ،انرژی بيشتر و سطوح پایينتر افسردگي را
سبب شده و در مقابل رفتارهای دردسرساز همسران خود تابآوری بيشتری پيدا كردند.
در تبيين یافتههای پژوهش مي توان دریافت كه در زنان دارای همسر مبتال به اختالل
رواني در طول آموزش بر اساس رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،زمينه تجربههای مثبت
فعال گردیده و برای كسب احساس عالقه و شوق احساس توانمندی بيشتری كردند تا در
طول ارتباط با همسر و شرایط كلي زندگي به مبالغههای خود درباره مشکالت همسر توجه
كنند (مثالً  :او هميشه عصبي است) ،به نقاط قوت همسرشان متمركز شوند (بهرغم عصبي
بودن ،مرد كاری و زحمت كشي است) و تعامالت سازنده هرچند كوچك همسر خود را
تقویت كنند.
نف )7333( 7اظهار ميكند افرادی كه شفقت بر خود 3باالیي دارند ،رفتار مثبت بيشتری
نشان ميدهند و احساس بهتری نسبت به خوددارند و رضایت بين فردی بيشتری تجربه

ميكنند .همچنين آنها در قبال كساني كه رنج ميكشند رئوفتر هستند و احساس
شایستگي ،شادكامي و توانمندی بيشتری در ابراز عقاید تجربه ميكنند (قرهداغي و باقرزاده
احمدآباد .)1372 ،در پژوهش حاضر ،رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،با آموزش
قدرشناسي از خود و دیگران بهعنوان سازه نزدیك به شفقت بر خود ،موجب افزایش
تجربه عواطف مثبت و كاهش عواطف منفي شد .فریدریکسون )7337( 5بر این باور است
كه رمز شکوفایي عاطفي در این است كه تراز عواطف مثبت نسبت به عواطف منفي كه ما
در طول یك روز تجربه مي كنيم بيشتر باشد و این نشانگر كاركرد بهداشت رواني ماست.
اهميت انتخاب كردن هدف ،تمركز بر هدف ،بهكارگيری هيجانهای مثبت ،پافشاری بر
راهبردهای تغيير ،حفظ تغيير ،استفاده كردن از نقاط قوت و اهميت توجه كردن به نيك
سرشتي انسانيت بهعنوان بهترین راهبرد برای فرا رفتن از تنگناهای انساني است (كونولي و
كونولي .)1373 ،1تأكيد در رفتاردرماني شناختي مثبت نگر ،بهجای عواطف مثبت بر تعادل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Frank, J. D., & Frank,
2. Neff, D.
3. self-compassionate
4. Fredrickson, B. L., & Branigan, C.
5. Conoley, W., C. & Conoley, J.
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بخشيدن ميان عواطف مثبت و منفي است .در رفتاردرماني شناختي مثبت نگر درباره ماهيت
و شدت مسئله ،به جزئيات و علتیابي پرداخته نميشود بلکه درباره انتظارات مراجعان
صحبت مي شود .باید عنوان نمود در طول شرایط بيماری همسر و همراهي و مواظبت از آن
همسران ،آنان در معرض احساسات منفي زیادی قرار ميگيرند كه این احساسات زمينههای
فکری منفي را نيز برای آنان فراهم ميكند .تغيير ادراک در چنين موارد از طریق

چارچوبدهي مجدد یا بازسازی شناختي صورت ميگيرد .بازسازی شناختي 1فرایندی
است كه طي آن ادراک فرد مورد ارزیابي قرار ميگيرد ،از تأثيرات منفي برخي افکار
آگاه ميشود و جایگزیني این شناختها با افکار واقعيتر و مناسبتر را یاد ميگيرد
(كوری .)7313 ،7بازسازی شناختي در خصوص اختالل رواني ،اینكه اختالالت رواني،
هر یك هویت و ساختمان مشخصي دارند و این اختاللها مثل بيماریهای جسمي آثار و
پيامدهایي برای خود فرد و اطرافيان دارند ،موجب پذیرش و همدلي بيشتر با همسر دارای
اختالل در زنان شد.

3

طبق نظریه گسترش و ساخت هيجانهای مثبت ،تفکر و رفتارهای فرد را گسترش
ميدهد و به هنگام تجربه هيجانهای مثبت ،فرد بهطور خالقي با دنيای خود درگير ميشود
كه درنتيجه ،خزانه رفتاری او گسترش ميیابد؛ و طبق ساخت ،مهارتهای عقلي و
اجتماعي توسعه ميیابد و آرایه توانایيها و تماسهای اجتماعي افزایش ميیابد
(فردریکسون ،برانيگان .)7331 ،5حال در تبيين اثربخشي رفتاردرماني شناختي مثبت نگر
ميتوان گفت در این مداخله بهجای تمركز بر مشکالت ،به تغييرات و تفاوتهایي كه در
صورت نداشتن مشکل ،در زندگي ،ارتباطات با دیگران و نحوه مدیریت خانواده و
فرزندانشان پدید ميآید و همچنين به جنبههای مثبت و نقاط قوت خود كه ميتواند این
تغييرات را تسریع كنند ،تمركز كنند .ازآنجایيكه این رویکرد بيشتر به دنبال رواندرماني
متمركز بر تغيير و معنایابي است ،زمينه تغيير و كاهش احساسات منفي برای زنان دارای
همسر با اختالل رواني را فراهم كرد .ازاینرو تجربه احساس فشار رواني كمتر شده و
عواطف منفي كاهش ميیابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cognitive restructuring
2. Corey, G.
3. broaden and building
4. Branigan, C.
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