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Abstract 
The aim of the present study was to compare the 
effectiveness of emotion-focused therapy and positive 
psychotherapy on marital satisfaction and feelings of 
loneliness in married women without parental consent. 
The present practical study used a single-case 
experimental design with multiple asynchronous 
baselines. The statistical population included women who 
were married without parental consent. The sample 
consisted of 6 individuals selected from among women 
married without parental consent in Khorramabad. 
Emotion-focused therapy and positive psychotherapy 
protocol were conducted during three baseline phases and 
10 sessions of 90-minute intervention and follow-up in 
three phases in 2021, and subjects answered the Marital 
Satisfaction and Feelings of Loneliness scales in two 
groups of three. Data were analyzed using the visual 
drawing, reliable change index (RCI), and percent 
recovery formula. The results of the study indicated that 
the average rate of improvement in the marital satisfaction 
variable of emotion-oriented treatment at post-treatment 
for three individuals was 61.41% and at follow-up 
60.91%, positive treatment, in the post-treatment for three 
people was 53.21 percent and for the follow-up 51.46%, 
in the variable of the feeling of loneliness, emotion-
oriented treatment in the post-treatment for three people 
was 58.36% and for the follow-up 58.9%, positive 
treatment, in the post-treatment for three people was 
59.56% and for the follow-up it was 59.76%. The results 
of the study show that both the emotion-focused and 
positive treatments had an effect on marital satisfaction, 
with the emotion-focused treatments having a stronger 
effect. In addition, both treatments had an effect on 
feelings of loneliness and there was no significant 
difference. 
Keywords: Emotion-Focused Therapy, Positive 
Treatment, Marital Satisfaction, Feeling of Loneliness, 
Marriage without Parental Consent.

 دهیچک
و درمـان   مـدار  جانیدرمان ه یاثربخش سۀیحاضر مقا هدف از پژوهش

زنان ازدواجکرده بدون  ییو احساس تنها ییزناشو تینگر بر رضا مثبت
 یشـ یاز نـوع طـرح آزما   يپژوهش کـاربرد  نیبود. در ا نیوالد تیرضا

 يچندگانۀ ناهمزمان استفاده شد. جامعۀ آمار ۀیاز نوع خط پا يتکمورد
ازدواج کـرده بودنـد. حجـم     نیوالـد  تیبود که بدون رضا یشامل زنان

زنــان انیــنفــر بــود کــه بهصــورت دردســترس از م 6نمونــه شــامل 
آبـاد در شـهر خـرم   1400در سـال   نیوالـد  تیازدواجکردة بدون رضـا 

نگـر در سـه مرحلـۀ و مثبت مدار جانیانتخاب شدند. پروتکل درمان ه
حلـه در  در سـه مر  يریگیو پ يا قهیدق 90جلسه مداخلۀ  10و  هیخط پا
ـ ن هـا  یاجرا شـد. آزمـودن   1400سال  نفـره (درمـان    3در دو دسـتۀ   زی

) ENRICH( ییزناشو تیرضا يها اسینگر) به مق و مثبت مدار جانیه
 میهـا بـه روش ترسـ    ) پاسـخ دادنـد. داده  UCLA( ییو احساس تنهـا 

ـ تحل يو فرمـول درصـد بهبـود    ایپا رییشاخص تغ ،يدارید شـدند.   لی
ـ در متغ يبهبود زانیم نیانگیش، مپژوه يها افتهیبراساس   تیرضـا  ری

در مرحلـۀ پـس از    جانمـدار یدرمان ه ياست: برا ریبه شرح ز ییزناشو
ــر  ــان ســه نف ــگیدرصــد و پ 41/61درم ــان  91/60 يری درصــد، درم

 يریـ گیدرصـد و پ  21/53نگر در مرحلۀ پس از درمان سـه نفـر    مثبت
در  نمـدار جایدرمـان ه  يبـرا  ییاحساس تنهـا  ریدرصد، در متغ 46/51

درصـد،   9/58 يریـ گیدرصـد و پ  36/58مرحلۀ پس از درمان سه نفـر  
درصـد و   56/59نگر در مرحلـۀ پـس از درمـان سـه نفـر       درمان مثبت

پژوهش، هردو درمـان   يها افتهیدرصد بود. با توجه به  76/59 يریگیپ
زن اثرگـذار بـوده، امـا درمـان      تینگـر بـر رضـا    و مثبـت  مـدار  جانیه
 ییبـر احسـاس تنهـا    نیداشته است. همچنـ  يشتریب ریتأث مدار جانیه
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 مقدمه
 خاطربه تعلق نکهیبه ا دی. امرندیبپذ را ما نکهیاو  شدندركبه  دیام شود؛ یم آغاز یخاص يدواریام با زدواجا

 دیام شوند، یکه عاشق م یزمان شخاصا شتریب. میابیب خاطرتیامن و میشو تیحما م،یکن تیحما م،یابی دست
کم را عقل نقش تواند یاست که م يوق يقدر به دداشتنیام نیا. باشد یشگیهمو  جاودانهدارند عشقشان 

 بارةکه در یشخاص. اببندد قیحقا يروها را  چشم نیهمچن وکند  یشدن و حل اساس یها را ب و استدالل رنگ
را  يا جامعه چیه درواقع ؛اند کرده دیأکآن در جامعه ت یاتیح گاهیجابر خانواده و  ،اند کرده قیخانواده تحق روابط

 ییزناشو وندیسالم برخوردار باشد. خانواده با پ يا مگر آنکه از خانواده ؛و مناسب باشد که سالم افتی توان ینم
 ،ياصل، گودرز ی(فاطم دارد یبستگ ییزناشو یزندگیبقاتداوم و  به زیآن ن يو تداوم و بقا ردیگ یشکل م

 از تیرضا ،یروان و یجسمان سالمت زانیم بر ییزناشو یزندگ از تیرضا). 1398 پور، یو بوستان یثانیمیکر
 تیرضا). 1400فرد،  يا و دوکانه يآبادعیشف ،ياست (شکر اثرگذار یاجتماع ارتباطات در تیموفق و یزندگ

شده است  فیدلخواه تعر ییو عملکرد زناشو ییزناشو وندیپ تیبرآمده از وضع ،ياز شاد ينمود مانند ییزناشو
 م،یس و یحسنی(حاج شود یم یمشترك ناش یاز زندگ تیو رضا ندیخوشا يها تجربه امد،که از تعامالت کار

آن زن و  یطاست که  خانواده درستعملکرد  نییتع يها شاخص نیترمهم از یکی ییزناشو تیرضا). 2019
 ).2020و الونر،  امسونیلی(و کنند یم تیو رضا یاحساس شادمان بودنهمو با گریکدیاز ازدواج با  مرد

 ،همسران انیمانطباق  ،يخشنود مشهودرا احساس  1ییزناشو تیشگران رضااز پژوه يتعداد باره، نیا در
هدف  کهاند  کرده فیتعر یمختلف زندگ يها تیدر موقع شوهرزن و  بردنلذت نیهمچن و تیرضا ،همسران

وجود ارتباط  جۀینت ییزناشو تیرضا). 2019 وانگ، و انگیج(هو،  است نیزوج انیمدوجانبه  تفاهم جادیاآن 
 شمار بهمشترك  یزندگ تدوامو  يداریپا عامل نیترمهم و نیتر یاساس واست  نیفق زوجو مو زیآممحبت

 یحالترا  تیگفت افراد رضا توان یم شود، یحاصل م يندیخوشا حسبه همراه  تی. از آنجا که رضادیآ یم
است که از  یتیوضع يندیخوشا رو نیا از باشد؛ داشته هاآن يبرا يندیاول احساس خوشا ۀدر وهل که دانند یم

 تیوضع ةدربار یمنطق یابیو ارز یاز بررس تیرضا اما د،یآ یم وجودبه فرددر  شدهنهاده يازهاین يارضا
 دستبه گریکدیافراد نسبت به  یو بروز حاالت روان یمتقابل اجتماع يها و در کنش شود یم جادیا ندیخوشا

شود  یم جادیدر افراد ا یعقالن لیتحل و هیتجزو  ندیحاالت خوشا انیماز تعامل  تیرضا گر،ید انیب. به دیآ یم
 ).1393 ،يدیجاو(

و حس  2ییبا آن مواجهه هستند، احساس تنها کم ییزناشو تیرضا يدارا زنان که یمسائل از یکی
به موقع  اگر که ستا ها ياز نابهنجار ياریبس بسترساز ییمحکم است. احساس تنها یگاه هینداشتن تک

از اختالالت  ياریبس بروز بهافراد حاکم باشد،  یو اجتماع يفرد یدر زندگ یطوالن یمدت يبرادرمان نشود و 
 یآگاه کنندة انیب ییاحساس تنها درواقع). 2020(ارمر، سگال کارپاس و بنسون،  شود یم منجر یروان

1. marital satisfaction 
2. feelings of loneliness 
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 ،ینیمگغ ،یاست که به احساس پوچ يفردنیب روابط ۀخود در شبک يها ییو نارسا کمبودها از فرد یشناخت
ممکن است با  یاز زندگ یتیدر هر موقع يفرد هر). 2020(موند و جانسون،  انجامد  یم دلهرهاضطراب و 

 يمرزها بهکه  است یانسان یزندگ یاساس تیواقع ییاحساس تنها گرید انیب. به شود مواجه ییتنها احساس
از هر چهار نفر در  دهد یم ننشا. آمارها شود ینم محدود یخاص یجسم ای ياقتصاد ،یجنس ،ينژاد ،یسن
 ).1390 ،یمی. (جوکار و سلکند یم ییتنها احساسنفر  کی ا،یدن

 ،وجود دارد احساس نیاکه امروزه از  یمفهوماست.  یشناخت روان دةیچیپ میمفاه از یکی ییتنها احساس
 شتریو ب تداشمثبت  یمفهموم ییاحساس تنها ن،یا از شیپمتفاوت است.  گذشتهواژه در  نیا فیتعربا 

ارتباط با  و تعمق مراقبه، ،یانسان يباال شأن وبه منزلت  دنیرس ياز اجتماع برا يو دور اضتیر کنندةیتداع
 دنبال به کهدارد  داللت يندیناخوشا تجربۀ بر شتریب و دارد یمنف ییمعنا بار عبارت نیخدا بود، اما امروزه ا

 احساس گرید انیب به). 1390 حجت، و پوراعتماد اده،ز می(رح شود یحس م یهمدم و همراه در زندگ نبود
 بروز سبباست که  یو دردناک سخت وحشتناك، ،یآور و منف عذاب ند،یناخوشا یشخص تجربۀ ییتنها

و  یپناه کوند،یردری(م شود یم ایدن دنیدو تار رهیو ت یافسردگ بودن،دهیفا یب ،يدیناام ،یحوصلگ یب احساس
 ).1395 ،یرمقان ینیحس

 يها تفاوت مقوله نیا بارةدر دهد ینشان م ییو مفهوم احساس تنها فیدر تعر یپژوهش نۀیشیپ یسبرر
روان تیوضعرا  ییاحساس تنها محققان یرخمثال ب يبرا ؛نظران وجود دارد صاحب نیب يرینسبتاً چشمگ

پوراعتماد  زاده، می(رح شود یم حاصل یدر روابط اجتماع یفیو ک یکم يها یینارسا ازکه  دانند یم يا یشناخت
نقش  تواند یها م زوج انیم تیمیو صم يسازگار شیافزا دهدیم نشانشواهد  نی). همچن1390و حجت، 

 ییشناسا رونیاز ا ؛)2012 سالرد،یبو و مرگمبکیز ،ی(کل باشد داشته ییتنها احساس کاهش بر يؤثرم
است.  بوده آنان يها دغدغهاز  یکی وانواده خ درمانگران مدنظرابعاد همواره  نیمؤثر بر ا یدرمان يراهکارها

) 1980 نبرگ،یگر و جانسون( یدرمانزوج حوزة در حاضر عصر شگامانیپ و پژوهشگران از نفردو  باره نیا در
 درمان ،یدلبستگ ۀینظر ،یستمیس ۀینظر براساس هینظر نیااند.  کرده یرا معرف 1مدار جانیه یدرمان کردیرو

 يسازگاربر روش  2مدارجانیه یدرمانزوج دیأک). ت2014(پنگ،  است هشد نیتدو یگرا و تجرب انسان
 رسد یم نظربه. است همسر و شخصخود  يازهاین يو توجه متقابل برا مراقبت ت،یحما کمک به 3ییزناشو
 باشد دکنندهیتهد کمتر هاآن يکه برا کنند یم ابرازرا  یجانیه ،يقو يها جانیه انیب يجاها به زوج

 ).2007ون، (جانس
در تعامالت  یاحساس -یعاطف يها مجدد واکنش ینیبازبو  یدسترس مدار جانیدرمان ه کردیرو هدف

 یهمدل ن،یمتفاوت تعامل زوج يتر و الگو امن یدلبستگ يها سبک ۀها به توسع واکنش نی. استا ها زوج
که  محور جانیدرمان ه ندی. فرا)2001 ،(هالفرد شود یم ختم دیجد یتعامل يالگوها نیو تدو گریکدی با ها آن

1. emotion-focused therapy 
2. emotionally-focused couple therapy 
3. marital adjustment 
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در هشت  یجانیه يو کشف و بازساز یفراخوان ،یو آگاه یوستگیپ ۀبا سه مرحل شود، یاجرا م يبه روش فرد
 عنوانبه مراجع درمان، اسردر سر نیهمچن. دارند یپوشهم گریکدیسه مرحله با  نی. اشود یم نییگام تع

 گرفته درنظراهداف مراجع  يبرا راهنماو  لگریتسه منزلۀ به ردرمانگخود و  يها بهتجر دربارة متخصص يفرد
را  یجانیه يها ربهکه افراد تج يا وهیش محور، جانیدرمان ه براساس). 2020و کوق،  موالكی(ت شوند یم

 موالك،یت و کوق گان،یهان و،ی(ک است شده منجرآنها  ییزناشو یدرماندگ به کنند، یو پردازش م یده یسازمان
 يتمندیرضا سبب منیا یدلبستگ يو الگوها شخاصا ییشناسا و افراد انیمتعامالت سازنده  جادیا ا). ب2020

بهبود  يبرا يابزار را یدلبستگ يرفتارها رییتغ کردیرو نی. اشود یدر آنان م یشناخت يها فیو کاهش تحر
 ).2018 آدمسون،( کند یم تمرکزو بر آن  داند یمروابط آشفته 

 تجربۀتوجه کند.  افراد مثبت نقاطبه  دارد لیاست که تما يکردهایاز رو یکی 1نگر مثبت یدرمان روان
در استفاده از  يبهتر ییتوانا موارد شتریب دردارد،  دیأکنگر بر آن ت مثبت یدرمان که روان یمثبت يها جانیه

 مداخلۀ). 1397 ،یاصالن و دانیجاو( کند یم جادیا یدر مواجهه با مشکالت زندگ يو سازگار ها يتوانمند
 شیافزا گران،ید مثبت يها جانیها و ه در تجربه شدنکیمثبت، شر يها جانیه شیاافز سببگرا  مثبت
به هدف و تسلط  دنیرس ت،یموفق شرفت،یافراد، پ نی. همچنشود یم یدوست ارتباطاتو  یاجتماعروابط  شبکۀ
 شود یم یارزشمند تلق يامر مواقع شتریب در تیموفقو  شرفتیپ. رندیگ یم درنظرارزشمند  ياموررا  طیبر مح
انجام  که يکار در شتریب کنند، یم يریگیپهدفمند را  یکه زندگ ی). کسان1397 ،یصالح و یکاظم پور،(بشر

 یزمانکسب لذت هستند و  دنبالبه مصرانه. آنان نندیب یخود م در يشتریب ییو توانا شوند یم غرق دهند یم
در خدمت هدف  تواند یم تیموفق نیا که کنند یمثبت را تجربه م يها جانیه ،آورند یم دستبه یتیموفق که

 ).1398 کنام،ینباشد ( زین يتر بزرگ
 دیاز ق ي(آزاد يفرد احتماالً خودمختار یو احساسات شخص افکار ،بر باورها رینگر با تأث مثبت مداخالت

و تجربه)  يریادگی کمک به فرد یشخص ی(بهبود زندگ ی)، رشد شخصیاجتماع يهنجارها و مقابله با فشارها
 عصارزادگان( بخشد یبهبود م زیخود) را ن گذشته یزندگ و شیخو به مثبت نگرش(داشتن  شتنیخو رشیو پذ

 ۀتا توجه، انتظارات و حافظ کند یکمک م شخاصنگر به ا مثبت یشناس روان يها ). مداخله1398 ،یسیرئ و
مداخله در  نیا نیسوق دهند. همچن دوارکنندهیمثبت و ام عیبه سمت وقا یو منف زیآم فاجعه اتفاقاترا از  خود
 ا،یکیفیکند (شر جادیا یمثبت راتییتغ تواند یم زیکم هستند ن يو معنا دیاحساس ام يکه دارا يافراد

 کسون،یفردرنظر  اساسبر توان یمثبت را م يها جانیو کارکرد ه ری). تأث1398 طحان، و يعسکر ،يآهنگر
گرا  مثبت یشناس روان یاصل يها مثبت در افراد (که از فرض يها جانیداد: ه حیصورت توض نیا به 2001

 راتیأثمؤثر در برابر ت يپادزهرمثبت  يها جانیه جهینتدر کنند؛ یم یرا خنث یمنف يها جانیاست)، اثر ه
 تینهادر شوند؛ ریدرگود خ رامونیپ طیتا با مح کنند یم ختهیو افراد را برانگ هستند یمنف يها جانیه مقاوم
رشد  و یبالندگ يبستر الزم برا جادیا و یشناختروان يآور تاب يارتقا ،یمنابع شخص شیو افزا جادیا سبب

1. positive psychotherapy 
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 ).2015 امسون،یلیوو  دیرش زاك،یولی( شود یم انسان
 امشآر به هاکه در کنار آن دمیآفر یشما همسران ياز جنس خودتان برا دیفرما یروم م سورة 21 ۀیآ در

و خلق  ها هیروح بهآرامش دارد. با توجه  يبرا داشتنانسان به همدم و همراه ازیقرآن نشان از ن ۀیآ نیا. دیبرس
 یدر زندگ یرانیدر فرهنگ ا ژهیو به زنان است،تر  و حساس تر یغن ،یجنس زن که به لحاظ عاطف يو خو

ازدواج  دیام نیکنند. زن با ا هیبتوانند به آن تک یزندگ يها و خم چیپدر  تاامن هستند  یگاه هیتک دنبالخود به
که بدون  یدختران انیم نیکند. در ا تشیحما ییزناشو یاو باشد و در زندگ همسر گاه هیتک نیکه ا کند یم

 خأل احساس دهند، یخانواده را از دست م تیحما نکهیا لیدلبه کنند، یو خانواده ازدواج م نیوالد تیرضا
 ارضا آنان ییزناشو یدر زندگ ازین نیاگر ا حال نیا با ،از همسر خود دارند يشتریانتظار بو  کنند یم يشتریب

 ،يصدر ،ي(مراد کند یم بودنو فرد احساس تنها دیآ یم وجودبه هاآن یدر زندگ يشتریب یتینارضا ،نشود
صورت نگرفته است و گروه از زنان  نیدر ا يا مداخله چیه تاکنون نکهیا به نظر). 1401 ،یدرگاه و کشاورز

و درمان  مدارجانیدرمان ه یاثربخش سۀیپژوهش حاضر به مقا ست،ین کم جامعه در قشر نیا تعداد نکهیا
. است پرداخته نیوالد تیبدون رضا کردهزنان ازدواج ییو احساس تنها ییزناشو تینگر بر رضا مثبت
 :از اند عبارتپژوهش  يها هیفرض

 سبباست و  اثرگذار نیوالد تیرضا بدون کردهازدواج زنان ییزناشو تیرضا بر مدارجانی. درمان ه1
 .شود یآن م شیافزا

کاهش آن  هاست و ب مؤثر نیوالد تیبدون رضا کردهازدواج زنان ییتنها احساس بر مدارجانیه درمان. 2
 .انجماد یم

 سبباست و  اثرگذار نیلدوا تیرضا بدون کردهزنان ازدواج ییزناشو تینگر بر رضا مثبت یدرمان . روان3
 .شود یآن م شیافزا

است و باعث  مؤثر نیوالد تیبدون رضا کردهزنان ازدواج یینگر بر احساس تنها مثبت یدرمان . روان4
 .شود یکاهش آن م

 پژوهش روش
چندگانه  ۀیپا خط و ینیبال شیآزما نوع از یآزمودنتک يها طرح جزء پژوهش طرح و يکاربرد حاضر پژوهش
 مطالعه یچند آزمودن ای کی يرو را گرید ریبر متغ ریمتغ کی ياثرگذارپژوهشگر  ،ها نوع طرح نیدر ااست. 

 يبرابودند.  آبادشهر خرم نیوالد تیبدون رضا کردةزنان ازدواج همۀ حاضر پژوهش يآمار جامعۀ. کند یم
 1400 سال در دردسترس صورتبهنفر  6بودند،  خوانبا هدف پژوهش هم هزنان ک نیا انیمانتخاب نمونه از 

و  أمبد خانوادة با نداشتنارتباطخانواده،  تیورود عبارت بودند از: ازدواج بدون رضا يها شدند. مالك انتخاب
یهمراه ،یسه جلسه در جلسات درمان کردنبتیغ شامل زیخروج ن يها . مالكییزناشو یزندگ از یتینارضا

شروع  از شیپبود.  دارو مصرف و یروان اختالل گونهو داشتن هر فیتکال ندادنانجام و درمانگر با نکردن
 ییو احساس تنها ییزناشو تیرضا ۀنفر، با استفاده از دو پرسشنام 6 يدر سه نوبت برا هیدرمان خط پا
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گروه تحت  کیدر دو گروه ( ها یو آزمودن شد آغازافراد  نیا يبرا یشد. سپس جلسات درمان يریگ اندازه
سه بار  ها یآزمودن مداخالت، نیا یط. گرفتند قرارنگر)  گروه تحت درمان مثبت کیو  دارمجانیدرمان ه

جلسات بعد  انیپا در وپنجم  ۀجلس یعنی ،یبار اواسط جلسات درمان کیاول و  جلسۀ در بارکی. شدند یابیارز
 دوبه هر ها یودنسوم آزم ۀهر گروه) در مرحل ينگر (برا و مثبت مدارجانیدرمان ه ۀاز ده جلسه مداخل

 افراد درمان از پس ماه کی زین يگریپ منظورجواب دادند. به ییو احساس تنها ییزناشو تیرضا پرسشنامۀ
. سرفصل جلسات شدند یابیارزپس از درمان  يریگیپ مرحلۀ سه در بار،کی هفته دوهر  هفته، شش یط

 یدرمان روان ۀبرنام ۀیته ي. براشد میظ) تن1396 جانسون،( مدار جانیه یدرمانزوجکتاب  اساسبر یدرمان
 .شد استفاده) 2001( کسونیفردر روش از زیننگر  مثبت

 مدار جانیجلسات آموزش درمان ه يمحتوا ۀخالص. 1 جدول

 جلسات شرح جلسات تعداد

 اول و دوم ۀجلس
و  هاقوتاز  هیاول یابیارز ها،انتظارات آن ةو سؤال کردن دربار انبا مراجع ییو همدالنه، آشنا يا ارتباط حرفه يبرقرار
و کشف  ییزناشو تیو رضا ییمفهوم احساس تنها انیب مدار، جانیاهداف درمان ه حیتشر ،ییزناشو ۀرابط يهاضعف

 ییتنها احساس و ییزناشو تیرضا آزمونشیپ ي. اجراشود یدر زنان م ییتنها احساس سببکه  يموارد

 سوم ۀجلس
تعامل با همسر و به یو چگونگ ییزناشو یارتباط يها با مهارت ییمناسب، آشنا یبا عوامل مؤثر بر زندگ ییآشنا
مشکل و موانع  یابیارز ه،یاول يها  جانیه ةدربار بحث و ییتنها احساس کاهش يبرا یزندگ يها مهارت يریکارگ

 مسران خودزنان با ه يبرا یامن ارتباط يفضا جادیخود و ا يها جانیه از زنان یآگاه شیافزاو  یدلبستگ

 چهارم ۀجلس
آموزش مهارت ابراز  ،ییزناشو روابط در ها آن يامدهایپ یو بررس ییزناشو ۀمخرب رابط يرفتارها ةدربار وگو گفت

به  یآزمودن قیبه احساسات و تشو توجهآموزش  نیارتباط و همچن یمثبت و منف يها جانیبا ه ییو آشنا جانیه
 با همسر یعاطف يریدرگ

 پنجم جلسۀ
 يازهاین و ییربنایز احساسات حسبمجدد مشکل بر يریگ قاب ،یمثبت همسر، آموزش روش بخشودگ یژگیسه و نایب

 زانیم یابیارز زین و همسر به یدلبستگ يرفتارها دادنو نشان ها جانیه انیب در مراجع ییتوانا بر دیتأک و یدلبستگ
 پرسشنامه از استفاده با ییتنها احساس و ییزناشو تیرضا

 درك با تیمیصم جادیا و رابطه در يرارادیغ افکار نقش نییتع بخش،تیرضا ۀرابط کی ریمس در موجود موانع ییشناسا ششم جلسۀ
 یجانیه ۀتجرب با يریدرگ به یبخشو عمق ها جانیه رشیپذ تحوالت، و راتییتغ

 هفتم جلسۀ
 يآرزوها ژهیوبه آرزوها ينمادگذار ،یبستگدل مجدد فیتعر ،يگرید يجابه خود برتعامل، تمرکز  يها روش يارتقا

 شاد از رابطه با همسر یو ساختن داستان دیجد يها تیوضع رشیپذ شده،سرکوب

 ةدربار وگو گفت آن، از نشدنخارج و درمان خط بر ماندن شامل روزانه یزندگ در یدرمان يدستاوردها از استفاده هشتم جلسۀ
 ییمشترك زناشو يها به ارزش دنیرس منظور بهبا همسر  وگو گفت يها برا حلراه ۀارائ ،يتوانمندساز

 نهم و دهم جلسۀ
 ،ییمشکالت زناشو ةدربار اختالفات تیریمد يبرا یمدل آموزش ها، نیتمر در مهارت کسب و مصالحه هنر نفوذ، رشیپذ

حفظ  مت،یبا مالآغاز مکالمات  يها آموزش مهارت ،یشدن حلمشکالت  ةحل اختالفات دربار يبرا یآموزش مدل
 ییتنها احساس و ییزناشو تیرضا ۀپس آزمون با پرسشنام ياجرا ،یدلبستگ تیتقو ۀادام منظوربه یجانیه يریدرگ

 )1396( جانسون: منبع
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 نگر جلسات آموزش درمان مثبت يمحتوا خالصۀ. 2 جدول
 جلسات شرح جلسات تعداد

 اول و دوم ۀجلس
اهداف درمان مثبت انیانتظارات از درمان، ب ةدربار کردن و سؤال انبا مراجع ییآشناو همدالنه،  يا ارتباط حرفه يبرقرار
 همسرانشان، با زنان انیمسازنده و مؤثر  يوگو آموزش گفت ،ییزناشو یزندگ يها و ضعف ها از قوت هیاول یابیارز نگر،

 ییتنها احساس و ییزناشو تیرضا آزمونشیپ ياجرا

 سوم ۀجلس
 نییتعاز اتفاقات روزانه و  ییها ذکر مثال ،یشیاندمثبت نکات ییشناسا نگر،یمنف و شیاندافراد مثبت يها یژگیو حیتوض

و آموزش چهار مهارت  آنان فردبهمنحصر يتوانمند پنج ی)، معرفنانهیو بدب نانهیبها (خوشآن ةدربار خود ینییتب سبک
 مثبت يرفتارها حفظ و نفسعزت تیتقو ،یذهن يهاریتصو ردادنییتغ ،یمنف افکار با مبارزه ،ینیبخوش یاصل

 حالت تمسخر، و ریتحق انتقاد، شامل رابطه یروپاش(چهار عامل ف ییزناشو ۀمخرب رابط يرفتارها ةدربار وگو گفت چهارم ۀجلس
 ییزناشو روابط در هاآن يامدهایپ یبررس و) معقوالنه يوگو گفت از رفتنطفره و یتدافع

 پنجم ۀجلس
 يازهاین ییشناسا به بیترغ. ندیخوشا روابط بر تمرکز و ییتنها احساس ةدربار بحث همسر، با مثبت تعامالت شیافزا

آن یتعامل يتعامل با همسر و انعکاس الگوها ةویش به یآزمودن توجهجلب ،اند از خود که انکار شده ییها و جنبه طردشده
 ییو احساس تنها ییزناشو تیرضا یابیارز ،یمثبت و منف يها تجربه رشیو پذ یهمدل ،احترام ها،

آموزش  گران،یاز د یاز خداوند و بخشودگ یمفهوم طلب بخشودگ حیخود، تشر يو استعدادها ها ییاز توانا یفهرست یۀته ششم ۀجلس
 )يشاد احساس و لذت کسب ،يوربهره شیافزا ،يآورتاب ،يگزار(شکر گمنیسل ينگرمثبت ۀبرنام

 هفتم ۀجلس
مقابله با مشکالت  يها راه اند، شدهن یحال قدردانکه تابه يزهایچ ةبارکوتاه به همسر در يسپاسگزار ۀنام نوشتن

توافق  ةنحو آموزش و همسر به یدهآرامش همسر، ياهایرؤ شناخت ،ییزناشو ياهایرؤ و آرزوها به توجه ،ینشدن حل
 مورد خاص کی يرو

و  ییاحساس تنها ةدربار یشناخت فیتحر به توجه خطاها، لیدل به همسر از نخواستبخشش و خود اشتباهات رفتنیپذ هشتم ۀجلس
 با همسر انهیمیروابط صم در خود کردن تیتقو

 نهم و دهم ۀجلس
خود با همسر و به ییاحساس تنها ةدربار بحث و همسر يرفتارها از انتقادکردن يبرا یچیساندو کیتکن آموزش

و  ییزناشو تیرضا ۀپرسشنام از استفاده با آزمونپس ياجرا و شدهارائه مباحث يبندجمع احساس، نیا گذاشتناشتراك
 ییاحساس تنها

 )2001( کسونی: فردرمنبع

 پژوهش هايابزار
سیمق شو تیرضا ا ا یزن ر ی ن  )EMS( 1چیا

 عبارت 47 شامل دنظرشدهیتجد اسیمق. است کرده دنظریتجدآن  ةدربارو  هی) ته1989( السون را اسیمق نیا
را ابراز  اسیمق نیا توان یماست که  5و حل تعارض 4ارتباطات ،3یآرمان فیتحر ،2تیرضا اسیمقردهخ 4 و

) 2014 ،یمانیبه نقل از سل 2000السون ( و السون راپرسشنامه  نی. اکرد استفادهآن  ازدانست و  قیتحق
پژوهش،  نیدست آمد. در ابه 77/0و  62/0، 78/0، 68/0 بیترتکه به کردندزوج متأهل اجرا  25501 دربارة

به یآرمان فیارتباطات، حل تعارض و تحر ،ییزناشو تیرضا يها اسیمقخرده يپرسشنامه برا يآلفا بیضر

1. Enrich Marriage Sutisfication (EMS) 
2. satisfaction 
3. Ideal distortion 
4. connections 
5. conflict resolution 
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 93/0 اسیمق نیا ییایپا) 2014 ان،یمانی(سل یرانیا نمونۀ در. آمد دستبه 78/0و  54/0، 62/0، 72/0 بیترت
 جمع. است) 5 مخالفم کامالً تا 1 موافقم(کامالً  يا نهیگز پنج کرتیل فیط صورتبه يگذار . نمرهشدگزارش 

 -122 نینمرات ب د،یشد یتینارضا 47-84 نی. نمرات باست 47-235 بیترتبه پرسشنامه نیا در نمرات کل
 نیو نمرات ب ادیز تیرضا 161-198نمرات  متوسط، تیرضا 123 - 169 نیبنمرات  ،ینسب یتینارضا 85

 .هستند ادیز یلیخ تیرضا انگریب 199 -235

ام شن س ر س ۀپ سا ح ها ا یتن ه ی شگا رنیکال دان  )UCLA-LS( 1ایف
 ۀجمل 10، يا نهیگز 4صورت سؤال و به 20که شامل  ند) ساخت1980و کورتونا ( لوایپ ،راسل را اسیمق نیا

: گزهر: استصورت  نیا  به پرسشنامه نیا در ها نمره ریو تفس يگذارنمره روش است. ینفم ۀجمل 10و  مثبت
، 6، 9، 10، 15، 16، 19، 20سؤاالت  ازیامت اما ،4 ازی: امتشهیهم و 3 ازی: امتیگاه ،2 ازی: امتندرتبه ،1 ازیامت
(حداقل) و  20 نیها ب نمره دامنۀ. است 1: شهیو هم 2: یگاه ،3ندرت: به ،4هرگز:  یعنی ؛عکس استبر 1و  5

 ییتنها شتریشدت ب دهندةنشان نیانگیباالتر از م ةنمراست.  50نمره  نیانگیم نیبنابرا ؛(حداکثر) است 80
 گزارش درصد 78 دنظرشدهیتجد دیجد ۀنسخ ) در1996(توسط راسل  پرسشنامه نیا ییایپا و ییروا. است
 را اسیمق نیده است. اکرزارش گدرصد  89با  برابر) 1996راسل ( را ییآزماباز روش به آزمون ییای. پاشد

و  یمقدمات ي) ترجمه و پس از اجرا1388 شناس،و حق يبه نقل از نادر 1376( کوندیردریشکرکن و م
 درصد گزارش شد. 76 یرانیا نمونۀ در اسیمق نیا ییایپا و ییروا. اند کرده استفادهاصالحات 

 اطالعات لیتحل و هیتجز روش
اثر  تیاهم ای یش علماستفاده شده است که به ارز 2ینیبال يها از معنادار داده لیتحل يبرا پژوهش، نیا در

 کردیاند از: رو عبارت ینیبال يداراعمده و پرکاربرد در معن کردی. دو روشود یم گفته شدهانجام يا مداخله
جانسون و تراکس  بار نیاول را ایپا رییشاخص تغ 4.نیهنجار سۀیمقا کردی) و روRCI( 3ایپا رییشاخص تغ

 نمرة شاخص، نیا در. کردند یمعرف يموردتک يها طرححاصل از  يها داده لیو تحل هیتجز يبرا) 1991(
. شود  یم مینمره تقس دو انیماستاندارد تفاوت  يو حاصل بر خطا شود یم کم آزمون شیپ ةآزمون از نمر پس

و اسکاورز  بالنچربار  نینخست کهشد  محاسبه يفرمول درصد بهبود کمک به ینیبال يمعنادار نیهمچن
 يها از روش یکی ي. فرمول درصد بهبودکردندارائه  يموردتک يها داده لیو تحل هیتجز يبرا )1988(

 ةرا از نمر آزمون شیپ ةنمر ،فرمول نیاست. در ا 5یدر مراجعان در کاهش مشکالت آماج شرفتیسنجش پ
 ).1988 اسکاورز، و بالنچر( کنند  یم میتقس آزمون شیپ ةو حاصل را بر نمر کنند یمآزمون کم  پس

1. university of california, los angeles loneliness scale 
2. clinical significant 
3. reliable change index 
4. normativ comparisions 
5. target problems 
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با نرم یکینمودار گراف ای يدارید میترس يها روش از زین ییکارا یابیها و ارز داده لیو تحل هیتجز يبرا
 آمده 3جدول  درقبل و بعد از مداخله  جیاستفاده شد. نتا یصیبهبود تشخ نیهمچن و 2018 ورژن اکسل افزار
مربوط به  يها جدول ادامه درها صورت گرفت.  داده ریو تفس يگذار نمره ،یدرمان جلسات ياجرا از پس. است

 در ییزناشو تیرضا اسیمق در مدارجانیسه نفر تحت درمان ه يها نمره 4شده است. در جدول  انیب ها افتهی
 ۀدرمان سه بار و مرحل ۀسه بار، مرحل هیخط پا ۀ(مرحل يریگیپ ۀدرمان و مرحل ۀمرحل ه،یخط پا مرحلۀ

 است. آمدهمراحل مختلف درمان  حسببر یکل يبهبود و درصد ایسه بار) همراه با شاخص پا زین يریگیپ

 اخالق پژوهش
که شرکت در پژوهش  يا نندهک گان گرفته شد. شرکت کنندهآگاهانه از شرکت تیپژوهش رضا ياز اجرا شیپ

 یطورکل. بهشددر پژوهش شرکت داده ن وجه چیهبه کرد، یکردن مقاومت مشرکت يبرا ای کرد یرا رد م
 يدار امانت ،یاز جمله دقت در استنادده قیتحق انیمربوط به اخالق در پژوهش را در جرپژوهشگران نکات 

 يها ارزش تیشده و رعايریگ افراد نمونه یخصوص میحر تیرعا گران،یاز د یاز منابع، قدردان دهدر استفا
 ها اعمال کردند. داده يدر گردآور یاخالق

 ها افتهی
 که داشتند شرکت بودند، کرده ازدواج نیوالد تیرضا بدون که یمتأهل زنان از نفر ششپژوهش حاضر  در
 چهار التیتحص. داشتندفرزند  کی گریسه نفر د وفرزند  دو نمونه نیا. سه نفر از بود 34 هاآن یسن نیانگیم

 .بود سانسیل نفر دو و پلمید آنان از نفر
 ییزناشو تیبر رضا مدار جانیمراحل درمان ه ریی. روند تغ3جدول 

 سوم نفر دوم نفر اول نفر درمان راداف
888171 اول ۀیپا خط
818374 دوم ۀیپا خط
798680 سوم ۀیپا خط

6/823/8375 مرحله نیانگیم
درمان

9510485 اول جلسۀ
11212199 پنجم جلسۀ
134136119 دهم جلسۀ

6/1133/120101 درمان مرحلۀ نیانگیم
53/257/214/2) درمان( ایپا رییتغ شاخص

 6/58 2/624/63درمان از پس بهبود درصد
41/61درمان از پس یکل بهبود درصد

يریگیپ
137138121اول نوبت يریگیپ
129128116 دوم نوبت يریگیپ
132140123 سوم نوبت يریگیپ

6/1323/135120 يریگیپ مرحلۀ نیانگیم
44/254/218/2) يریگیپ( ایپا رییتغ شاخص

5/604/629/59 يریگیپ از پس بهبود درصد
9/60يریگیپ از پس یکل بهبود درصد
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(مدارجانیه درمان)با  ییزناشو  تیرضا اسیمق در اول نفر. 1 نمودار

(مدارجانیه درمان)با  ییزناشو   تیرضا اسیمق در دوم  نفر. 2 نمودار

( مدارجانیه درمان)با  ییزناشو  ت یرضا اسیمق در سوم نفر. 3 نمودار
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در هر سه  ییزناشو تیرضا ریمتغ يها و سطح نمره نیانگیم ،3و  2، 1 يو نمودارها 3جدول  به توجهبا 
 ۀاست. براساس مالك دوگان افتهی شیافزا هیپا خطبا  سهیمقا در يریگیو پ درمان مرحلۀنفر در 
 يها داده يها نقطه همۀ 3 و 2، 1 یآزمودن در نکهیا به توجه با ،)1988 ،(بالنچر و اسکاورز 1کارانه محافظه

 ریثقرار گرفته است، تأ راتییو روند تغ طحس نیب شیخطوط پ يباال درمان ۀ(سه نقطه) در مرحل 2میترس
 در آمدهدستبه يایپا رییمقدار شاخص تغ است یگفتن. شود یم مشاهدهوابسته  ریمستقل بر متغ ریمعنادار متغ

 بیترتسه نفر به يبرا يریگیپ مرحلۀ در و 14/2 و 57/2، 53/2پس از درمان  مرحلۀ در بیترتبه نفر سه
 کردیرو نیا ادارسطح معن کنندة انیب ا،یاست، که با توجه فرمول شاخص پا شده حاصل 18/2و  54/2، 44/2

 96/1 از شیب که یزمان ایپا شاخص .ستا ها یدر آزمودن ییزناشو تیرضا شیبر افزا مدارجانیه یدرمان
 توان ی) مP>05/0( نانیاطم درصد 95 با انیم نی. در اکند یم دییرا تأ يآمار يها افتهی معناداربودن باشد،

سه  نیا يبهبود درصد. ستین یاز اثر مداخله است و تصادف یآمده ناش دست به يبهبود ای رییگرفت تغ جهینت
 مرحلۀ در فرد سه نیا بهبود درصد. است آمده دستبه 6/58 و 4/63 ،2/62 بیترتبه درمان از پس یآزمودن

معنادار  يفرمول درصد بهبود براساسسه مقدار  نیاست که ا 9/59و  4/62، 5/60 بیترتبه زین يریگیپ
درمان و  ۀسه نفر در مرحل نیدر ا ینیبال نظر ازو  یو درصد بهبود کل ایبراساس شاخص پا نیبنابرا ؛دهستن

 شیافزا سبببوده و  گذاراثر ها یآزمودن ییزناشو تیبر رضا مدارجانیه درمانگفت  توان یم يریگیمرحله پ
 .است شده هاآن ییزناشو تیرضا

 ییزناشو تیر بر رضانگ مراحل درمان مثبت ریی. روند تغ4جدول 
 ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر درمان افراد

 109 84 98  اول ۀیپا خط
 91 107 102  دوم ۀیپا خط
 93 99 96  سوم ۀیپا خط

 91 3/103 68/96  مرحله نیانگیم
 درمان

 108 113 105  اول جلسۀ
 126 127 122  پنجم جلسۀ
 152 149 146  دهم جلسۀ

 6/128 6/129 3/124  اندرم مرحلۀ نیانگیم
 96/2 23/2 31/2 ) درمان( ایپا رییتغ شاخص

 1/67 4/44 1/48 درمان از پس بهبود درصد
 21/53 درمان از پس یکل بهبود درصد

 يریگیپ
 153 147 143  اول نوبت يریگیپ
 148 143 148  دوم نوبت يریگیپ
 143 150 151  سوم نوبت يریگیپ

 148 6/146 3/147  يریگیپ مرحلۀ نیانگیم
 77/2 11/2 54/2 ) يریگیپ( ایپا رییتغ شاخص

 6/62 1/42 7/49  يریگیپ از پس بهبود درصد
 46/51 يریگیپ از پس یکل بهبود درصد

1. conservative double standard 
2. drawing data 
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نگر( . نفر چهارم در مقیاس رضایت زناشویی )با درمان مثبت4نمودار 

نگر( . نفر پنجم در مقیاس رضایت زناشویی )با درمان مثبت5نمودار 

نگر( ششم در مقیاس رضایت زناشویی )با درمان مثبت. نفر 6نمودار 
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پیگیری
پایه خط  مداخله  

 :  رات ییوسطح تغ نیانگیم

 : راتییتغ روند نیبش یپ خط

: راتییتغ سطح نیبش یپ خط
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در هر  ییزناشو تیرضا ریمتغ يها و سطح نمره نیانگیمنشان،  6و  5، 4 يو نمودارها 4جدول  براساس
 دوگانۀ مالك براساس. است افتهی شیافزا هیپا خط با سهیمقا در يریگیو پ درمانسه نفر در مرحلۀ 

 يها داده يها نقطه همۀ 6 و 5، 4 یآزمودن در نکهیا بهبا توجه  ،)1988 اسکاورز،کارانه (بالنچر و  محافظه
 نیبنابرا است؛ گرفته قرار راتییتغ روندو سطح  نیب شیخطوط پ ي(سه نقطه) در مرحلۀ درمان باال میترس

 يایپا رییتغ شاخص مقدار نکهیا به توجه باوابسته است.  ریمستقل بر متغ ریمعنادار متغ ریتأث دهندة نشان
سه  يبرا يریگیپ مرحلۀ در و 96/2 و 23/2، 31/2پس از درمان  مرحلۀ در بیترت به نفر سه در آمده دست به

 داراسطح معن انگریب ایشاخص پا فرمول بهآمده است که با توجه  دست به 77/2و  11/2، 54/2 بیترت به نفر
 یآزمودن سه نیا يبهبود درصد .ستا ها یدر آزمودن ییزناشو تیرضا شینگر بر افزا مثبت یدرمان کردیرو نیا

 مرحلۀ در فرد سه نیا بهبود درصد نیاست. همچن آمده دست به 1/67 و 4/44 ،1/48 بیترت به درمان از پس
معنادار  يبراساس فرمول درصد بهبود زیسه مقدار ن نیاست که ا 6/62و  1/42، 7/49 بیترت به يریگیپ

 و درمان مرحلۀ در نفر سه نیا در ینینظر بال ازو  یدرصد بهبود کل ا،یبراساس شاخص پا نیبنابرا ؛است
 شیافزااثرگذار بوده و سبب  ها یدنآزمو ییزناشو تینگر بر رضا گفت درمان مثبت توان یم يریگیپ مرحلۀ

 .است شده هاآن ییزناشو تیرضا

 ییبر احساس تنها مدار جانیمراحل درمان ه ریی. روند تغ5جدول 
 سومنفر دوم نفر اول نفر درمان افراد

 60 62 58  اول ۀیپا خط
 64 57 60  دوم ۀیپا خط
 62 65 57  سوم ۀیپا خط

 62 6/61 3/58  مرحله نیانگیم
 ماندر

 56 55 53  اول جلسۀ
 49 48 42  پنجم جلسۀ
 41 39 35  دهم جلسۀ

 6/48 3/47 3/43  درمان مرحلۀ نیانگیم
 78/3 07/4 32/4 ) درمان( ایپا رییتغ شاخص

 2/51 4/57 5/66 درمان از پس بهبود درصد
 36/58 درمان از پس یکل بهبود درصد

 يریگیپ
 40 38 37  اول نوبت يریگیپ
 49 48 42  دوم نوبت يریگیپ
 39 40 34  سوم نوبت يریگیپ

 6/40 3/38 6/35  يریگیپ مرحلۀ نیانگیم
 85/3 19/4 09/4 ) يریگیپ( ایپا رییتغ شاخص

 7/52 3/60 7/63  يریگیپ از پس بهبود درصد
 9/58 يریگیپ از پس یکل بهبود درصد
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مدار( هیجان. نفر اول در مقیاس احساس تنهایی )با درمان 7نمودار 

مدار( . نفر دوم در مقیاس احساس تنهایی )با درمان هیجان8نمودار 

مدار( . نفر سوم در مقیاس احساس تنهایی )با درمان هیجان9نمودار 
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 :   راتییوسطح تغ نیانگیم 

 : راتییتغ روند نیبش یپ خط
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در  ییاحساس تنها ریمتغ يها و سطح نمره نیانگینشان داده شده م 9و  8، 7 يو نمودارها 5 جدول در
 ۀاست. براساس مالك دوگان افتهیکاهش  هیخط پا با سهیمقا در يریگیو پ درمان ۀهر سه نفر در مرحل

 ۀنقطه) در مرحل(سه  میترس يها داده يها نقطه ۀهم 3و  2، 1 یدر آزمودن نکهیکارانه با توجه به ا محافظه
 ریمعنادار متغ ریتأث دهندةنشان نیبنابرا ؛قرار گرفته است راتییسطح و روند تغ نیب شیخطوط پ يدرمان باال

 در بیترتبه نفر سه در آمدهدستبه يایپا رییتغ شاخص مقدار نکهیا به توجه باوابسته است.  ریمستقل بر متغ
به 85/3 و 19/4، 09/4 بیترتسه نفر به يبرا يریگیپ مرحلۀ در و 78/3 و 07/4، 32/4پس از درمان  مرحلۀ
بر  مدارجانیه یدرمان کردیرو نیا داراسطح معن کنندة انیب ایآمده است که با توجه فرمول شاخص پا دست

 ،5/66 بیترتپس از درمان به یآزمودن سه نیا يبهبود درصد .ستا ها یدر آزمودن ییکاهش احساس تنها
 7/52و  3/60، 7/63 بیترتبه يریگیپ مرحلۀ در فرد سه نیا بهبود درصدآمده است و  دستهب 2/51 و 4/57

 50برش پرسشنامه که  نقطۀ اساسمعنادار است. بر يبراساس فرمول درصد بهبود زیسه مقدار ن نیاست که ا
برش در  ۀو نقط یلدرصد بهبود ک ا،یبراساس شاخص پا نیبنابرا ؛معنادار هستند ینیبال نظر از راتییتغ است،

 ها یآزمودن ییبر احساس تنها مدارجانیگفت درمان ه توان یم يریگیپ مرحلۀدرمان و  ۀسه نفر در مرحل نیا
 .است شده هاآن ییکاهش احساس تنها سبببوده و  گذاراثر

 یینگر بر احساس تنها مراحل درمان مثبت ریی. روند تغ6جدول 
 ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر درمان افراد

 59 67 61  اول ۀیپا خط
 56 68 64  دوم ۀیپا خط
 57 66 63  سوم ۀیپا خط

 3/57 67 6/62  مرحله نیانگیم
 درمان

 51 60 55  اول جلسۀ
 44 52 47  پنجم جلسۀ
 37 41 39  دهم جلسۀ

 44 51 47  درمان مرحلۀ نیانگیم
 65/3 68/4 25/4 ) درمان( ایپا رییتغ شاخص

 8/54 4/63 5/60 درمان از سپ بهبود درصد
 56/59 درمان از پس یکل بهبود درصد

 يریگیپ
 39 38 40  اول نوبت يریگیپ
 37 41 42  دوم نوبت يریگیپ
 36 39 39  سوم نوبت يریگیپ

 3/37 3/39 3/10  يریگیپ مرحلۀ نیانگیم
 61/3 99/4 02/4 ) يریگیپ( ایپا رییتغ شاخص

 6/53 4/70 3/55  يریگیپ از پس بهبود درصد
 76/59 يریگیپ از پس یکل بهبود درصد
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نگر( . نفر چهارم در مقیاس احساس تنهایی )با درمان مثبت10نمودار 

نگر( . نفر پنجم در مقیاس احساس تنهایی )با درمان مثبت 11نمودار 

نگر( . نفر ششم در مقیاس احساس تنهایی )با درمان مثبت 12نمودار 
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در هر سه  ییاحساس تنها ریمتغ يها و سطح نمره نیانگیم ،12و  11، 10 يو نمودارها 6جدول  براساس
 دوگانۀراساس مالك . باست افتهی دایکاهش پ هیخط پا با سهیمقا در يریگیو پ درمان ۀنفر در مرحل

(سه نقطه) در  میترس يها داده يها نقطه ۀهم 6و  5، 4 يها یآزمودن در نکهیا به توجه با ،کارانه محافظه
 ریمستقل بر متغ ریمعنادار متغ ریتأث اند، گرفته قرار راتییسطح و روند تغ نیب شیخطوط پ يدرمان باال ۀمرحل

پس از  مرحلۀ دردر سه نفر  آمدهدستبه يایپا رییخص تغمقدار شا است یگفتن. شود یم مشاهدهوابسته 
 دستبه 61/3 و 99/4، 02/4 بیترتسه نفر به يبرا يریگیپ مرحلۀ در و 65/3 و 68/4، 25/4 بیترت بهدرمان 

بر کاهش  مدارجانیه یدرمان کردیرو نیا داراسطح معن انگریب ایآمده است که با توجه فرمول شاخص پا
 و 4/63 ،5/60 بیترتبه درمان از پس یآزمودن سه نیا يبهبود درصد .ستا ها یر آزمودند ییاحساس تنها

 نیا که استآمده  دست به 6/53و  4/70، 3/55 بیترتبه يریگیپ مرحلۀ در فرد سه نیا بهبود درصد و 8/54
 و یکل بهبود درصد ا،یپاشاخص  براساس نیبنابرا ؛است معنادار يبهبود درصد فرمول براساس زین مقدار سه

نگر بر احساس  گفت درمان مثبت توان یم يریگیپ ۀدرمان و مرحل مرحلۀ در نفر سه نیا در 50برش  نقطۀ
 .است شده هاآن ییکاهش احساس تنها سبببوده و  گذاراثر ها یآزمودن ییتنها

 يریگ جهینت و بحث
و  ییزناشو تیگر بر رضان مدار و درمان مثبت جانیدرمان ه یاثربخش سۀیمقا حاضر پژوهش از هدف

جانیدرمان ه دهد یمپژوهش نشان  جینتا. است هبود نیوالد تیزنان ازدواج کرده بدون رضا ییاحساس تنها
 جی. نتااست شدهدر زنان  ییزناشو تیرضا شیافزا سببمؤثر است و  ها یآزمودن ییزناشو تیبر رضا مدار

 یدرمان زوج یاثربخش سۀیبر مقا ی) مبن1396و فرزاد ( نژاد ینواب فر، دانیش مطالعۀ جیپژوهش حاضر با نتا
 د،یاسچم گهلرت، پژوهش جیبا نتا نی. همچندارد ییهمسو نیزوج ییزناشو يتمندیرضا بر مدارجانیه
) و 2015( کارلسون و الوت هونت، کس،ی)، هندر2016( الوت و منیهول ،)، مورو2017الوت ( و یگرچیگ

 .دارد ییسو) هم2015( همکاران و موزر بورگس
 ،یجانیه یآگاه شیرا دارد که با افزا ییتوانا نیا مدارجانیه کردیروگفت  توان یم جینتا نییتب در

 يفردنیکمک کند تا روابط ب شخصها به  پردازش رییدر تجربه و تغ تیعامل شناخت ،یجانیه ينمادگذار
 نیداشته باشد. در ا آن بر يشتریب کنترل و دهد رییتغ است، همسر با رابطه هاآن نیتر خود را که مهم

شوند.  لیسازنده تبد يو رفتارها ریپذ درك يها امیو به پ شوند ییشناسا ها جانیه شد یسع مداخالت
 محسوب گرانیبا د یهمدل انو تو جاناتیابراز ه ص،یتشخ ییتوانا ابزارکه  یجانیه يها مهارت نیهمچن

 شیافزا ها یمثبت را در آزمودن يریپذو انتقاد انجامد  یم تیو احساس امن تیمیصم شیافزا به شود، یم
و  یجانیه یگشودگ گر،یکدیاز  نیزوج تیبا تمرکز بر حما مدار جانیقرار گرفت. درمان ه مدنظر دهد، یم

 ییزناشو یدر زندگ دیجد يها تجربه بروز ها،آن ییخود و شناسا جاناتیمثبت، تمرکز بر ه قیآن به طر ابراز
 ییبر مراقبت از همسر، شناسا دیتأک رابطه، در دیجد تعامالت یدهاه با آن، شکلهمر يها جانیو ه

خود را با  روابط تا کردگان کمک  کننده به شرکت ییزناشو یدر زندگ هاو حذف آن یو منف یتعامل يها چرخه
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 کاسته هاآن ییزناشو یتینارضا زانیم از سازندهسالم و  یارتباط ۀیسادر  نیهمچن. کنند يهمسرشان بازساز
 تیواقع رشیپذ ژه،یو تیموقع دوبارة روابطخود و بهبود  رییحل مسئله و کمک به تغ يارتقا نیبرا افزون. شد

موارد  نیا ۀکه هم بودمؤثر  ییزناشو تیعوامل بر بهبود رضا نیاز ا هرکدام دربارة وگو زا و گفت تنش تیوضع
 بهتعامل با همسر  منظور بهکه  ی. با توجه به فرصتگرفت قرار مدظر هابه آن مدار جانیه یدرمان ۀدر مداخل

را  یاحتمال يها حل تا راه گرفتند کاربه رازا  تنش تیموقع وغلبه بر بحران  يها آنان روش شد، داده ها یآزمودن
 ها رشد کرد. آن يفردنیب يها مهارت جهیکه درنت رندیبگ ادی

 تیبدون رضا کردهازدواج زنان ییتنها احساس بر دارمجانیدرمان ه دهد، یمپژوهش حاضر نشان  جینتا
 اصلیفاطم جینتا با حاضر پژوهش جینتا. است شده آنان در ییتنها احساس کاهش سببمؤثر بوده و  نیوالد

 روابط از دهیدبیآس زنان ییتنها احساس بر مدارجانیه یدرمان زوج یبر اثربخش ی) مبن1398و همکاران (
 یاثربخشها  دارد. آن ییهمسو) 2017( جانسون و هیوب جینتا با جینتا نیا نیهمچن. اردد ییهمسو ییفرازناشو

 جهینت نیاز استرس قرار دارند، نشان دادند و همچن ییکه در سطح باال ینیرا در زوج مدار جانیه یدرمانزوج
 ثر است.پس از سانحه مؤ یاسترس يها و نشانه یدر کاهش افسردگ مدار جانیه یروش درمان گرفتند
درمان  نکهیبه ا نظرگفت  توان یم ییبر کاهش احساس تنها مدارجانیه درمان ياثرگذار نییتب در

تمرکز بر  يجانگر است، به و تجربه یدلبستگ ،یستمیس يکردهایمتشکل از رو یقیتلف مدل مدار جانیه
 متمرکز تعارض بروز يدهانیاو فر يفرد بر عوامل درون شتریبروز تعارض، ب يفردها و عوامل برون موضوع

 جاناتی(ه یرواندرون يها ساختریمدل مداخله در عمق است و بر ز ینوع مدار جانیه درمان نی. همچناست
تعارض را نشانه  حذفدرمان  نیاتمرکز دارد.  نیزوج يفردنیب روابط در) انهیجوتیامن خواستگاه با قیعم
 مدار جانی. درمان هداند یتعارض م شۀیر به دنیرس و مقع به ورود يبرا یسرنخ را تعارض بلکه رد،یگ ینم
 يها تعارض در زوج یشگیهم يدر الگوها ها جانیآن بر مشارکت ه یاصل تمرکزاست که  یدرمان وةیش

مؤثر دارد،  ییزناشو یتینارضا جادیکه در ا ییزناشو يعملکردها از یکی مدار، جانیه دگاهید بنابر. استآشفته 
بحران  ای اضطراب مواقع در خود همسر یجانیه ییگواز پاسخ يهمسر که یزمانت. اس منیناا یدلبستگ

و  کند یم یاحساس ناامن ست،ا گودر دسترس و پاسخ یجانیاو از نظر ه ایآ ستیندارد و مطمئن ن نانیاطم
 یزندگ يها ها و اضطراب با استرس روشدن روبه درها احساس کنند  از زوج کیهر شود یم سبب یناامن نیا

 هدف). 1394 ،یو شاکرم يریزهراکار، مع ا،ی(داورن انجامد یآنها م ییامر به احساس تنها نیتنها هستند و ا
 در آنان ییتوانا لیو تسه زنان از کیهر در ریپذبیآس يها جانیه کردنآشکار یدر جلسات درمان درمان نیا
 . بود منیا و زیآم محبت يها به روش ها جانیه نیا جادیا

 طردکننده ای انتقادکننده ست،ین دسترس در همسرشان کنند یم حساشخاص  یوقت کرد،یرو نیا براساس
که ناخواسته اختالل رابطه را  رندیگ یم کاررا به يا یجانیه میتنظ يکارها راه شتریب ست،ین گوو پاسخ است
مضطربانه  يگر مل سرزنششا ها نی. اکند یم فیرا تضع هاآن انیم وندیپ و دیتشدرا  آن یحت ای دهد یم ادامه

 ۀدر مرحل ها یبا آزمودن ی. در جلسات درمانشوند یکردن میمحل یکردن و بيریگ کناره ایکردن و درخواست
 شیخو یمنف ۀکمک کرد تا آگاهانه چرخ زناناز  کیدرمانگر به هر ،ییزدا تنش یعنی مدار، جانیاول درمان ه
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 ۀ. در مرحلنندیدشمن متقابل خود بب کند، یم جادیا یمنف ۀخچر نیکه ا را يو طرد يدور و نندرا مشاهده ک
و  کنندخود را کشف  یدلبستگ يها خواسته وها  استرس ،ها ترس کنند یم یسعهمسران  ،يبازساز یعنیدوم، 
 يبرا یروشها را به  ها و خواسته استرس نیطور روشن ابه تا کنند دایپرا  ییها راه جیتدرو به بگذارند انیدر م
ها  کرد. آن لیرا تسه تر منیا وندیپ کیو پاسخگوبودن  یجانیه یدسترس ،یکینزد جهینت در ردند؛ابراز ک هم
 .شدند درمان در شدهکسب منافع میتحک یعنی سه مرحلۀ وارد نیا از پس

مؤثر است و  ییزناشو تینگر بر رضا مثبت یشناس روان یمداخالت درمان دهد یمپژوهش نشان  جینتا
بر  ی) مبن1399( يو ساعد يدریح جیپژوهش حاضر با نتا جیزنان شد. نتا ییزناشو تیرضا شیافزا سبب

فنون  یبر اثربخش ی) مبن1397و ترکاشوند ( يعسگر جیبا نتا ،ییزناشو تینگر بر رضا درمان مثبت یاثربخش
 یر اثربخشب ی) مبن1399( یو سامان يسماو ان،ینجارپور ،یحسن جیبا نتا ،ییزناشو تینگر بر رضا مثبت

 ی)، مبن1399( یو کرم رادیمردان ،يزیتبر ،یدنید جیبا نتا زیو ن ییزناشو ينگر بر بهبود سازگار درمان مثبت
 .دارد ییزنان همسو ییزناشو يها نگر بر کاهش تعارض درمان مثبت یبر اثربخش

که  داند یم يها وهیخود را شناختن ش ییهدف نها ينگر گفت مثبت توان یفوق م جینتا نییتب در
تمرکز فرد  ،یو اجتناب از افکار منف یشیاندمثبت شیبا افزا نی؛ بنابراشودافراد را سبب  یو شادکام یستیبهز

او  يو دلسرد يدیناام به ییزناشو یمشکالت زندگ واست  بوده یمثبت زندگ يها بر جنبه یدر زندگ
 تیرضا جهینتو در بخشد یط را بهبود مو آرامش حاصل از آن مشکالت و رواب ينگر با مثبت و انجامد ینم

نکات مثبت  دهندةو بهبود دهنده جینگر ترو مثبت ییگرا مکتب انسان تی. ماهزند یرا رقم م يباالتر ییزناشو
 کمک به فردرشد  تیو ظرف رویفرض است که ن نیبر ا یدرمان مبتن نیا گرید یانیباست. به  یدر زندگ

بپردازد،  یبه پردازش منف تنهااگر انسان  رایز شود؛ یم یابیباز ای روعش ،یانسان روابط انۀیگرا قدرت تحول
 تواند یسالم م ینیب و خوش ينگر ). مثبت2019و بادر،  دی(رش داد خواهدفرصت پرورش و رشد را از دست 

ثبت به م يدیبا د کنند، یم نگاه ندهیبه آ دینگر با ام و مثبت نیب آزاد کند. افراد خوش را يریتصورناپذ يروین
 يبرا ینیب واقع که یزمان. اورندیب دست به یخوب جۀیهستند نت دواریو ام نگرند یم ها تیمسائل و موقع

و  تیعواطف مثبت و تفکر بردبارانه، خالق رود، یم کاربه آن آشکارکردناشتباه و  از اجتنابو  صیتشخ
 ). 2017 همکاران، و بانسوکند ( یرا ساده م یثمربخش

 منظوربه يعمد يها تیفعال ای یدرمان يها نگر در پژوهش حاضر شامل روش مثبت یدرمان مداخالت
 نیبنابرا است؛ هافراد بود یستیبهز شیافزا ومثبت  يرفتارها مثبت، ادراك و شناخت مثبت، احساسات جیترو

سر هم تیاز شخص تیو رضا يسازگار شیافزا سببشناخت و ادراك مثبت  شیبا توجه به افزا یشیاندمثبت
و تجربه  یبه کاهش احساسات منف نهیک کردنو رها یقدردان دار،ید نیتمر ي. استفاده از اجرااست هشد

 يبرا رافرد  ذهن نیهمچناست.  دهیانجام مثبت یو بخشودگ یهمسر مانند قدردان به شتریاحساسات مثبت ب
 نیهمچن. است کرده اهداف و حل مسئله آماده شبردیپ منظور بهو خالقانه  مناسب يها انتخاب روش

 یاساس يها هیاز پا یکیو  شود یم تیتقو شخاصدر ا ينگر در اثر آموزش مثبت که يا لفهؤ(م یخودآگاه
زنان  درواقع. گرفتقرار  دنظرم زیدرمان ن نیاست) در ا ینگر پرورش هدف و معنا در زندگ مثبت یشناس روان
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 دارندمشکالت ن بارةدر ادیبه تمرکز و صحبت ز يازیحل مشکالت خود ن يگرفتند برا ادینگر  در درمان مثبت
قوت خود، همسر و رابطه  نقاطبر  نیو دوست دارند صحبت کنند. همچن خواهند یآنچه م موردو بهتر است در

 ابدی شیافزا تیمیبه همسر و صم آناناحساسات مثبت  تا رندیگ کاربه و کنند يادآوریها را  تمرکز کنند، آن
 . شود یم ییزناشو تیب رضاعوامل موج  نیکه ا

نیبد داشت؛موارد مثبت تعادل  شیبا افزا ینگر در طول مداخله، موارد منف درمان مثبت یاصل ندیفرا در
او در همسر  مثبت اعمال يادآوری و یفراخوان با همسر، از شده ادراك یمنف يو رفتارها ها یعدالت یب ب،یترت

استفاده کنند و  شتریمثبت خود ب يها جنبه نیتالش کرد افراد از ادرمانگر  جهیدرنت د؛کر جادیتعادل ا یشاک
از  يریگ نگر با بهره درمان مثبت ف،یتوص نیداشته باشند. با ا گرانیخود و د به يبهتر یاحساس ۀتجرب
 يجابه ها یآزمودن یوقت. استبهبود احساسات افراد  يبرا يجد یتالش ،يو رفتار یشناخت يها کیتکن

مثبت رابطه و همسر خود تمرکز  يها حد بر مشکالت رابطه و مشکالت همسر، بر جنبه از شیتمرکز ب
 دست بهرابطه  در يشتریب تیرضاو  شود یم کاسته مشکالت قدرت و استرس اضطراب، زانیم کنند، یم
 .آورند یم

 نیوالد تیبدون رضا کردهزنان ازدواج یینگر بر احساس تنها مثبت درمان حاضر، پژوهش چینتا براساس
درمان  یاثربخش دربارة یجینتا ان،یم نیا دردر آنان شده است.  ییکاهش احساس تنها سبباثربخش بوده و 

. پورفرج شود یم سهیمشابه مقا جیفوق با نتا جینتا نیبنابرا است؛ هنشد افتی یینگر بر احساس تنها مثبت
مؤثر  مارانیب یبه زندگ دیو ام یر بر شادکامنگ مثبت یدرمان روان کهگرفتند  جهیت) ن1397عمران و رضازاده ( 

درمان  یبر اثربخش ی) مبن1399( رشجاعیو م یدانش، مدن جینتا باپژوهش حاضر  جینتا نیاست. همچن
 .دارد یخوانو اضطراب زنان هم ینگر بر کاهش افسردگ مثبت

 يرفتار و کردار افکار و ،ها داشتن نگرش يبه معنا ينگر مثبت گفت توان یفوق م جینتا نییتب در
 به یشیاندو مثبت یمنف يها و نپرداختن به جنبه یاست. توجه به امور مثبت زندگ یدر زندگ نانهیب خوش

جلسات  در. میرا سرزنش کن شیخو همواره آنکه نه م،یباش داشته خود از یخوب تصور که است آن يمعنا
از  يبا برخوردار ينگر مثبت ،یمنف يها به جنبهو نپرداختن  یتوجه به امور مثبت در زندگ ،ينگر مثبت یدرمان

 نیا نیبنابرا ؛قرار گرفت مدنظردر مواجهه با مشکالت  يسرد مناسب و حفظ آرامش و خون یتعامل درون
فرد  شد سببو  بود گذاراثر زین ییاحساس تنها دربارة یبافیمنف بر مختلف، امور بهآرامش و تفکر مثبت 

فرد کمتر تنها  شد یم سبب که دیانجام گرانیاو با د شتریبحس به ارتباط  نیهم ؛کند يکمتر ییاحساس تنها
 یعنی مثبت تفکر کهمداخالت آموزش داده شد  نیا در نیهمچن. باشد داشته يکمتر ییاحساس تنها وبماند 
 از. شود یروابط حسنه م يبرقرار سبب گرانیمثبت باشند. سازش با د زین گریبا افراد د بودنمثبت برعالوه

 يشتریب يریپذ انعطاف یو عاطف یاحتماًال از نظر احساس ،بهتر شود گرانیفرد با د رابطۀ چههر گرید يسو
خوب  یزندگ ها یآزمودن شد سببنگر  مثبت ی. جلسات درمانکند یم ییاحساس تنها کمترخواهد داشت و 

 جادیا ،یروان آرامش بهدرمان  نیکنند. ا تیارتباط و تعامل را تقو ت،یاحساسات مثبت، معنا و موفق انندم
 . دیانجام یو آرامش روان یهمدل یفراخوان ،یاحساسات مثبت و کاهش احساسات منف
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بر مسائل و  شتریب تمرکز و توجه ها، يشاد يساز نهیبه ها، ییبر استعدادها و توانا دیتأک با کردیرو نیا در
از  یکیارتباطات مثبت که  شیو افزا یخصش طۀیح به ورود از یمنف احساسات کردنمنع ،احساسات مثبت

 دهد یمپژوهش نشان  جینتاکند.  دایزنان کاهش پ ییتنها احساس شد سببنگر است،  مثبت کردیرو یمبان
 بااما  ،شده است ها یدر آزمودن ییزناشو تیرضا شیافزا سببمؤثر بوده و  ییزناشو تیدرمان بر رضا دوهر

 با سهیمقا در يشتریب ریتأث مدار جانیزنان، درمان ه يو درصد بهبود ییزناشو تیرضا زانیم راتییتوجه تغ
 تیبر رضا مدارجانیه درمان شتریب یاثربخش نییتب درداشته است.  ییزناشو تینگر بر رضا درمان مثبت

و اکنون زنان و  نجایدر رابطه ا شده تجربه يها جانیبر ه مدار جانیگفت تمرکز درمان ه توان یم ییزناشو
 .بود ناندر مرکز عملکرد ز یها و عواطف همراه با دلبستگ آن یدلبستگ ياازهین

آن بر پردازش  يو تجارب فرد و اثرگذار یسبک دلبستگ با قیعم یشکل بهکه  هیو ثانو هیاول جاناتیه
 با زنان ارتباط درمان طول در. شد ییشناسا و گرفت قرار مدنظر اند، ختهیدر رابطه آم یکنون يدادهایرو

 یمتفاوت بازگو و ابراز شوند. ط يا وهیسخت و دشوار به ش يها جانیه که شد لیتبد یتیموقع به انشانهمسر
خود و  جانیفهم ه انیو ب يساز میکه درمانگر ارائه داد، زنان قادر به مال يریدرمان با کمک تفس ندیفرا

 تر منیبا خلق ارتباطات ا یتگدلبس يالگوها رییو تغ هیاول جاناتیبه ه شدنکیهمسرشان شدند و امکان نزد
 فیزنان تعر يبخش برا آرام یمأمن ۀدرمان، رابط انیدر جر دیجد یتعامل يدادهایو رو عیفراهم شد. خلق وقا

 ییدرمان بر احساس تنها هردو دهد یمنشان  جینتا نیهمچنبود.  ییزناشو يتمندیامر رضا نیا امدیکرد و پ
فوق در  کردیرو دو انیم. است دهیانجامدر زنان  ییار احساس تنهامعناد کاهش بهمؤثر بوده و  ها یآزمودن

 .نشد مشاهده یفراوانتفاوت قابل  ییبر احساس تنها یاثربخش
که  یزنان ییروابط زناشو بهبود يبرا یمداخالت درمان نیاز ا گفت توان یم آمدهدستبه جینتا به توجه با

. داد کاهش را زنانگروه از  نیا ییزناشو یتینارضا زانیمرد و ک استفاده ،اند ازدواج کرده نیوالد تیبدون رضا
 یبه حل مشکالت احتمال و کردقرار  یبررس يگریقشر از جامعه را از ابعاد د نیا شود یم شنهادیپ نیهمچن

قشر از زنان  نیا بارةدر یپژوهش نۀیشیبه نداشتن پ توان یپژوهش حاضر م يها تیمحدود ازپرداخت.  گرید
 گریاشاره کرد. از د ندارند، راها  خانواده تیحما و اند کردهخانواده ازدواج  تیبدون رضاجامعه که 

 در نیبنابرا شدند؛ انتخاب یلرستان زنان انیماست که از  يآمار ۀپژوهش مربوط به جامع يها تیمحدود
 .کرد تیرعا را اطیاحت جانب دیبا ،متفاوت يها شهرها و فرهنگ گرید به جینتا میتعم

 بعمنا
 و يزسـاز یمتمانگـر بـر خود   مثبـت  یگروهـ  یدرمـان  روان ی). اثربخشـ 1397. (م ،یصالح.، و ن ،یکاظم.، س بشرپور،

-38 ،)5(25 .سبزوار یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش-یعلم ۀمجل .پستان سرطان به مبتال زنان در مرگ اضطراب
26. 
 مـاران یب یبـه زنـدگ   دیـ و ام ینگر بـر شـادکام   مثبت یندرما روان ی). اثربخش1397. (ح رضازاده، و.، م عمران، پورفرج

 .119-136 ،)33(9 .دانشگاه عالمه یدرمان مشاوره و روان فرهنگ ۀفصلنام .یسرطان
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ـ زهرا آذر ،یفاطمه بهرام ۀترجم. مدارجانیه یدرمانزوج نیتمر). 1396س. ( جانسون، . تهـران:  يو عـذرا اعتمـاد   انی
 .دانژه

 مارانیب یستیو بهز یاختالالت روان يها نگر بر نشانه مثبت یدرمان روان ی). اثربخش1397( .ج ،یاصالن و.، ل دان،یجاو
 .134-147 ،)8(38 .یناتوان مطالعات ۀمجل .مبتال به تصلب چندگانه (ام. اس.)

 .هخـانواد  رفتـار  کنتـرل  و نیزوجـ  ییزناشو تیرضا بهبود بر مدار جانیه یدرمان زوج ی). اثربخش1393. (ا. ن ،يدیجاو
 .65-78 ،)2(3 .يکاربرد ةمشاور ۀدوفصلنام

 یو عـاطف  یاجتمـاع  ،ییاحسـاس تنهـا   اسیـ فرم کوتاه مق یسنج روان يها یژگی). و1390ع. ( ،یمیسل و.، ب جوکار،
 .311-317 ،)4(5 .يرفتار علوم ۀمجل .بزرگساالن

نگـر و درمـان    مثبت یدرمان زوج یاثربخش ۀسی). مقا1399. (س ،یسامانس.، و  ،ي.، سماوس ان،ی.، نجارپورف ،یحسن
 .رازیسـاکن شـهر شـ    يهـا  در خانواده ییزناشو يو بهبود سازگار یشناخت روان یستیبهز بر محور حل راه مدت کوتاه
 .59-72 ،)42(11 .یشناخت روان يها ها و مدل روش ۀمجل

 و يورز عشـق سـبک   ،ییزناشـو  يتمندینگر بر رضا مثبت یدرمان روان ی). اثربخش1399. (س ،يساعد.، و ن ،يدریح
 .191-200 ،)2(7 .یاجتماع سالمت .نیزوج یشادکام

و اضـطراب   ینگر بر کاهش عالئم افسردگ درمان مثبت ی). اثربخش1399. س. (م رشجاع،یم و.، ي ،یمدن.، ف دانش،
 .98-116، )23(3 .پرورش و آموزش و یتیترب علوم ،یشناس رواندر  نینو يها شرفتیپ ۀمجل .در زنان باردار

 بر یگروه ةویشبه  مدار جانیه یدرمان زوج ییکارا ی). بررس1394م. ( ،یشاکرم ون.،  ،يری.، معك زهراکار،.، ر ا،یداورن
 .132-140 ،)2(25 .یاسالم آزاد دانشگاه یپزشک علوم ۀمجل .زنان ییزناشو یفرسودگ کاهش

بـر   یدرمـان نگـر و معنا  درمـان مثبـت   یاثربخشـ  ۀسـ یمقا). 1399( ا. ،یکرمـ  و.، مراد،  ی.، مردانم ،يزی.، تبرر ،یدنید
-98 ،)31(1 .مثبت یشناس روان ۀپژوهشنام .در زنان متأهل ییاحساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشو

83. 
 ،یفـ یک ۀمطالعـ  کی: ییاحساس تنها یمفهوم ی). مبان1390. (م حجت،ع.، و  ،ي.، عسگرح.، پوراعتماد، س زاده، میرح

 .123-141 ،)30(8 ،یرانیشناسان ا : روانیولتح یشناس روان
و  يدوارینگر بر احساس ام مثبت یدرمان روان ی). اثربخش1398طحان، م. ( و.، ز ،ي.، عسکرا ،ي.، آهنگرط ا،یک یفیشر

 .133-142، )2(35. یشناسروان شیرو ۀمجل .گویلیتیو مارانیب یشناخت روان یستیبهز
یانجیـ م و یشـغل  تیـ موفق با گویا قدرت يساخنار یابیمدل). 1400( .ف فرد، يا هدوکان و.، ع ،يآباد عیشف.، آ ،يشکر

 .213-238 ،)45(12 .یدرمانروانمشاوره و  فرهنگ .نفس عزتو  ییزناشو تیرضا يگر
 بـر  یمـاگوتراپ یا و مـدار  جـان یه یدرمـان  زوج یاثربخشـ  ۀسـ یمقا). 1396فـرزاد، و. (  و.، ش نـژاد،  ی.، نـواب ن فر، دانیش

 .75-88 ،)2(4 .خانواده یشناس روان ۀمجل .نیزوج ییزناشو يندتمیرضا
زنـان   ییزناشـو  تیبـر رضـا   یقـ یتلف ينگـر  آمـوزش فنـون مثبـت    ی). اثربخشـ 1397. (ف ترکاشوند،.، و م ،يعسگر

 .91-112 ،)31(8 .ییطباطبادانشگاه عالمه  ینیبال یشناس روان مطالعات ۀفصلنام .یدرمان مراکز به کننده مراجعه
 یشـادکام  و یزندگ تیفیک بر نگر مثبت یشناس روانبر  یآموزش مبتن ی). اثربخش1398. (ز ،یسیرئ و.، م زادگان،عصار

 .97-116 ،)2(30 .سالمت یشناس روان یعلم یۀنشر .دو نوع ابتید به مبتال مارانیب در
مـدار بـر    جـان یه یدرمـان  جزو ی). اثربخشـ 1398.(ع پـور،  یبوستان و.، پ ،یثان یمی.، کرم ،ي.، گودرزشاصل،  یفاطم
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 یشناس روانو پژوهش در  دانش ۀمجل .در شهرستان سلماس ییاز روابط فرازناشو دهید بیآسزنان  ییاحساس تنها
 .48-57 ،)76(20 .يکاربرد

ازدواج بدون  يمتأهل دارا زنان ۀستیز ۀتجرب). 1401.(ش ،یودرگاه.، کشاورز افشار، ح.، ا ،یرچیدم ي.، صدرز ،يمراد
 .225-252 ،)50(13 .یدرمانروانمشاوره و  فرهنگ ۀفصلنام .یدارشناسیپد ۀمعالع کی: نیوالد تیرضا

 ،یارتباط يها در سالمندان: نقش مهارت یی). احساس تنها1395. (ا. ن ،یرمقان ینیحس و.،  ه ،یپناه.، ف کوند،یردریم
 .103-113 ،)2(2 .يریپ یشناس روان ۀمجل .يعملکرد یناتوان و یاجتماع تیحما

ـ م بـا  ییتنهـا  احسـاس  و يتکانشـگر  ۀرابطـ ). 1388( .ف شناس، حق و.، ف ،ينادر  در همـراه  تلفـن  از اسـتفاده  زانی
 .111-121 ،)12(4 .یشناسرواننو در  يها افتهی. انیدانشجو

 ةشـد  ادراكو اسـترس   یشناخت روان ینگر بر سرسخت مثبت یشناس روانبر  یمبتن ۀمداخل ی). اثربخش1398. (م کنام،ین
 .231-251، )54(14 .یشناختروان نینو يها پژوهش ۀفصلنام .همسر معتاد يزنان دارا
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