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 دمهمق

  مکملمقابل یا  جنس با ارتباط از جمله  جدید هایتجربه با همراه جوانان برای دانشگاه به ورود
 احتمالبر  و شده عاطفی هایاولویت یافتن نیاز موجب خانواده از دوری و موقعیت است، تغییر

 تدریج سنی، به دوره ینا به عالوه، در، می افزاید مکمل جنس با عاطفی روابط در شدن درگیر

 در پدیده عشق است ممکن و می شود تبدیل زندگی در مهمی رویدادبه زندگی،  شریک یافتن

 (.3151، 5یابد )مک کراتی و مگوین ظهور فرد

 یک فروپاشی از پس که است شدیدی هاینشانه و عالیم مجموعه 3عشق ضربه نشانگان 
 ایحرفه و تحصیلی، اجتماعی متعدد هایزمینه در را فرد عملکرد، کندمی بروز رمانتیک رابطه
 مانندمی باقی هانشانه این زیادی زمان مدت و دارد دنبال به انطباقیغیر هایواکنش، کندمی مختل

 تجربه زا آسیب ای اندازه تا و شدید استرس با همراه رویدادی عنوان به عشق ضربه نشانگان
 در ناتوانی احساس فرد در و انگیزدمی بر را استرس عشق ضربه رویداد. (3155، 2شود )فیلدمی

 در که رویدادهایی. (3119و همکاران،  1اشمیت) کندمی ایجاد را رویدادها از پیشگیری و کنترل
 در ،کرد تقسیم دو و یک نوع عشق ضربه به توانمی را هستند سهیم عشق یضربه نشانگان ایجاد
 شدن مغلوب احساس کامل طور به فرد و هستند ناگهانی و غیرمنتظره یک، رویدادها نوع ضربه

 انتظارات مداوم طور به و دارند شونده تکرار و مزمن ماهیتی دو، رویدادها نوع ضربه در و کندمی
 عشق دارای چهار ضربه (. نشانگان3151، 1شود )فیشرمی ریخته هم در رابطه از فرد مطلوب
هستند  هیجانی بی تفاوتی و خودکار یادآوری، باجتنا، برانگیختگی لشام کلیدی ویژگی

 (.3155، 0گیلبرت و سیفر)

از جمله عوامل اثرگذار در این ( 3153، 7صبرا، اسمیت و مهلیبرای مثال ) از مطالعاتبرخی  
نظر،  ،تلقی، وجهه طرز معنای به 2نگرش اند.دانستهنگرش افراد نسبت به جنس مقابل زمینه را، 

                                                 
1. McCarthy, Maughan 

2. love trauma syndrome 

3. Field  

4. Schmitt 

5. Fisher 

6. Gilbert, & Sifers 

7. Sbarra, Smith, & Mehl  

8. attitudes 
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، 3112، 3، پتی، ویلر، و تورماال3112، 5است ) اولسون و مایو بازخورد به مایلت و فکر، رویه طرز
گیری قبلی برای انجام شامل نوعی جهت نگرشهر (. 5222، 2به نقل از بارون، برن و برنسکامب

سازی و شکل دهی به کنشی مثبت یا منفی نسبت به اشخاص، اشیاء و رویدادهاست و در زمینه
)متساسیموال و  نقش مهمی داردها یزه، ارضای نیاز و جهت دهی به گرایشرفتارها، ایجاد انگ

ها امرى اکتسابى و ناشى از گیرى و اِعمال نگرشبراین اساس، فرایند شکل(، 3152، 1مارتیکاینن
. (3151، 1)کولو و بویلی باشدهاى زیستى ـ روانى فرد مىمحیط اجتماعى ـ فرهنگى و زمینه

، تعاملی که خود منتج به کنش و واکنش دو طرفه استتعامل  ازبر تافته به هر شی  تنگرش نسب
 (. 3112، 0میان ارگانیزم ها است )شمیس

تحلیل رفتار و حاالت  نظریه، کرد اشاره شخصیتتوان به مینگرش  موثر براز عوامل مهم 
 هایواکنش و زندگی حوادث ندایبین فردی، فر روابط به که است نظریاتی از یکیشخصیتی 

 TA از بخشی سه الگویی و، (5291شامیر،  داشته است )لطفی و سعادتی بسیار افراد توجه متقابل

این  .دهدارایه می هاانسان شناختی ساختار روان از تصویری و (والد، کودك، بالغ) نفسانی حاالت
 کار به باشد ارتباطات و فردی ، روابط بینمتقابل درك به نیاز که هاییزمینه حاالت شخصیتی در

 شخصی(، روش رشد) درمانی روان برای منظم روشی و (3119، 7رود )استورات و جوینزمی
 حال زمان مسئولیت در قبول و آگاهی خویش، کسب رفتار درك و تجزیه، تحلیل عقالنی برای

)اکبری،  است بالغ-بالغ یارایه الگوی ارتباط و در روابط شخصیتی بررسی حاالت هدفبا 
 .(5295عظیمی،  ، پورشریفی، علیلو وخانجانی

های وجودی از جمله معنادرمانی از سابقه تجربی شناختی، درماندر میان مداخالت روان
، یک ساختار های زندگیچالشبرای مقابله با  تواندمی( و 5291اسبی برخوردار است )ترخان، من

 دارند انسان هستی در ریشه که یهپا چهار بر شیوه این(، 3151، 2)آساگبا مفهومی را تدارك بیند
 و انزوای وجودی، و مسئولیت ناشی از آزادی آزادی مرگ،ناپذیری استوار است: اجتناب

مفروضه اساسی که انسان موجودی نیست که رفتارش در قالب شرایط، قابل با این  .معناییبی

                                                 
1. Olson & Maio 

2. Petty,Wheeler & Tormala 

3. Baron, Byrne & Branscomb 

4. Metsa-Simola 

5. Kulu, & Boyle 

6. Schamess 

7. Stewart, Joines 

8. Asagba 
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یا آن که مقاومت ورزد  تواند تصمیم بگیرد تسلیم شرایط گردد وبینی باشد، بلکه انسان میپیش
 شناختیروان عوامل با مثبتی ارتباط در زندگی هدف و معنا داشتن ،دیگر سوی(، از 3111، 5)برانز
اگر زندگی »این است:  معنا درمانی هسته مرکزی (.3150، 3)سوتویک، لودرزت و گاربرد دارد

اما هیچ کس « ردن یافت.کردن رنج بردن است، برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج ب
تواند این معنا را برای دیگری بیابد. هر کس باید معنای زندگی را خودش پیدا کند و نمی

 زندگی در معنایابیرسد به نظر می ،از این رو. (3151، 2)سورکمپ مسوولیت آن را بپذیرد
 .باشد داشته بالینی مختلف های گروه روانی مشکالت کاهش بر عمیقی تأثیرات تواندمی

شناختی تمرکز دارند، های روانکه بر رشد شخصی و توانایی یهایدر غالب نظریه همچنین
( و چه به عنوان نتیجه 5992، 1سینگر و معنا چه به عنوان یک مولفه سرنوشت ساز )ریف

موضوع مشترك و (، 3111، 1دی سای و رایان) های فرد اهمیتی اساسی داردتوانایی سازیبیشینه
، 0)آفالکسیر در زندگی است معناهای حوزة دین و معنویت، ایدة یافتن در پژوهش فراگیر
 کمک افراد به که داندمی شناختیروان فلسفی نظام یک و معنا را هدف( 3113) 7وانگ. (3153

باشند  معنا جستجوی در بلکه نکنند تمرکز رفتهدست ازآنچه  بر ،ناامیدی یا سوگ رغمبه کندمی
( 5295در پژوهش یوسفی، جهانبخشی و اصالنی ). (3152، 2، پسمور و بیوروز هاول)به نقل ا

مشخص شد که معنا درمانی موجب کاهش نشانگان وسواس در مراجعان در آستانه ازدواج 
درمانی به شیوه گروهی در ( نشان داد معنا5292همچنین مطالعه خالدیان و سهرابی ) شود.می

 شیانه خالی موثر است.آ د در سالمندان با سندرمکاهش افسردگی و افزایش امی
از  جلوگیری و همدردی حس ایجاد برای گروه در شرکت و درمانیمعنا که آنجایی از
 عالیم کاهش در را درمانی روش تأثیر که هستند درصدد پژوهشگران است، موثر افراد در تنهایی

بررسی  حاضر پژوهشاز انجام دف هبر این اساس،  یند.نما بررسی مبتال افراد شناختی روان
 جنس به دوسوگرایی و عشق شخصیتی، ضربه حاالت بر هوتزل شیوه به معنادرمانی اثربخشی

 . بود مازندران دانشگاه عاطفی شکست با دختر دانشجویان در قابلم

                                                 
1. Branes 

2. Southwick, Lowthert, & Graber 

3. Surcamp 

4. Ryff & Singer 

5. Ryan, & Deci 

6. Aflakseir 

9. wang 

8. Howell, Passmore, & Buro 
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 روش
 است.کنترل  گروه با آزمون پس – آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمهاز نوع  پژوهش حاضر

 با که بود، مازندران دانشگاه عاطفی شکست با دختر دانشجویان شامل پژوهشاین  آماری هجامع
 32 (31با نقطه برش ) (LTI) عشق ضربه پرسشنامهتکمیل  همچنین و مقدماتی مصاحبهاز  استفاده

نفر در  51تصادفی  بر اساس انتساب و شدند انتخابگیری غیر تصادفی هدفمند به روش نمونه نفر
گروه آزمایش طی ده جلسه بسته آموزشی  قرار گرفتند، کنترلنفر در گروه  51آزمایش و گروه 

 گواه هیچ آموزشی را دریافت نکرد.درمانی را دریافت کرد اما گروه معنا
 رسشنامهپ :5(ASI) قابلم جنس به نسبت دوسوگرایی پرسشنامهگیری: ابزار اندازه

 پدر) مقیاس -گزاره و سه زیر 33با ( 5990، یسکهف و گلیک) قابلم جنس به نسبت دوسوگرایی
 هنجاریابیبه  که( 5293) سروقد پژوهش در. است( گرایی جنس دگر و جنسی ساالری، تمایز

 بار دلیل به گویه 2 و یافت کاهش گویه 59 به 33 از هاگویه تعداد پرداخته است پرسشنامه این
)از  ایگزینه 1از نوع لیکرت  ین پرسشنامها طیف. شد حذف پرسشنامه از 21/1 از کمتر عاملی
مقدار پایایی به ترتیب  (5990) فیسکه و . در تحقیقات گلیکاست مخالفم( موافقم تا کامالً کامال ً
 دست آمد. ه کرونباخ ب یاز راه آلفا 91/1و  93/1و با روش باز آزمایی  29/1و  20/1برابر با 

سوال توسط انجمن  05با  پرسشنامهاین  :(پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل )حاالت شخصیتی
TA  اروپا ساخته شده است و میزان استفاده از هریک از حاالت شخصیتی )والد، بالغ، کودك( را

دهد، نمره گذاری آن به صورت صفر )پاسخ منفی( و یک )پاسخ مثبت ( مورد سنجش قرار می
گیرد، و فرد مورد استفاده قرار میتوسط  حالتی است که بیشتراست. باالترین درصد نشان دهنده 

باشد، حالت شخصیتی  ینقطه درصدی تفاوت بیشتر 31اگر بین باالترین نمره و نمره باالی بعدی، 
سنجش قرار  ( مورد5295در فرد غالب است، همسانی درونی آن در پژوهش اکبری و همکاران )

از روا و پایا بودن ابزار مورد  است، که حکایت 71/1دست آمده برابر با ه گرفت و ضریب آلفای ب
 نظر دارد. 

که پرسشنامه نشانگان شکست عاطفی نیز نامیده  هپرسشناماین  :3(LTIپرسشنامه ضربه عشق )
هر که از ده ماده تشکیل شده است  برای سنجش شدت ضربه عشق (5999توسط راس )شود، می

ترین گزینه را عشقی خود مناسببر اساس تجربه ضربه  که پاسخ دهندهای است ماده چهار گزینه

                                                 
1. Ambivalent Sexism Inventory 

2. Love Trauma Inventory 
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کند. این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و میانتخاب 
 نمره اگر. شودمی گرفته نظر در پرسشنامه این  برش نقطه عنوان به 31 نمرهکند. رفتاری فراهم می

بیانگر  59 تا 51بین نمره. است عشق ضربه نشانگان جدی تجربه معنای به باشد 21 تا 31 بین
 که دهدمی نشان 51 تا 1 بین نمره. است تریتحمل قابل حد در عشقی ضربه نشانگان وجود

 را جدی زندگی طور به و است شدنی کنترل و تحمل قابل سطح در کامالً عشقی ضربه نشانگان
ایی با روش و پای 25/1( ضریب همسانی درونی 5229کند. در پژوهش دهقانی )نمی تخریب

 دست آمده است. ه ب 22/1بازازمایی برابر با 
 فنون بر مبتنی یافته سازمان هایمجموعه فعالیت  :(3113) برنامه آموزشی معنادرمانی هوتزل

( 2 عشق طریق از یافتن معنا( 3 معنا منابع و معنا با آشنایی( 5: از عبارتندکه  هدف 53 بادرمانی، معنا
 از بردن طریق لذت از معنا یافتن( 0 آفرینندگی هایارزش طریق معنا از یافتن (1 رنج در معنا یافتن
 به و خندیدن خود از رفتن فرا توانایی ایجاد( 2 تجربی هایطریق ارزش از معنا یافتن( 7 کار انجام

معنا  یافتن برای مسئولیت احساس افزایش( 51 به گذشته مراجعه طریق از معنا یافتن( 9 مشکالت
 آموزش( 53 و اعضا زندگی با آن و تطبیق معنا یافتن منابع بر مجدد مروری( 55 حال انزم در

 جلسات گروه، در شرکت برای توافق از پس .ناامیدی با مقابله برای قصد تضاد تکنیک

 اصول بر تکیه با پژوهش جلسات و محتوای تشکیلکلینیک درمانی  در گروهی معنادرمانی
 ایدقیقه 91جلسه  دهدر ( 3113) هوتزل درمانی طرح چارچوب در و معنادرمانی فنون و نظری

در پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون  شدگروه کنترل هیچ آموزشی داده نبه شد.  اجرا
 . شدو نتایج دو گروه با یکدیگر مقایسه  شدگرفته 

 شرح جلسات اجرایی. 1جدول 
 تمرین گروهی و تکلیف فرایند جلسه

5 
معنادرمانی،  مورد در پایه اطالعات ، ارائهمعرفی اعضا

 از آگاهی فن معنادرمانی، توضیح با های مرتبطپرسش
 ها، تمرین ارزش

 هایارزش کشف:  «باشم خواهم می آنچه» مسیر آغاز
 خالق گروهی

3 
 و پیشرفت دربارة بحث ،های خالقارزش سازیشفاف

 هاارزش برگة تکلیف خانه، توزیع به مربوط مشکالت

: خانه کننده، تکلیفدستاوردهای ارضا: گروهی تمرین
 آغاز: خانه خالق، تکلیف هایارزش کشف کردن کامل

  تجربی ارزشهای اکتشاف

2 
و  پیشرفت دربارة بحث ،تجربی های ارزش سازیشفاف

 خانه تکلیف به مربوط مشکالت

 و مردم: گروهی رویدادهای اخیر، تمرین: گروهی تمرین
: هنری، بحث هاینمایش :گروهی رینمثبت، تم افراد

 کردن کامل: وابستگی، تکلیف خانه مقابل در استقالل
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 به شروع :خانه تجربی. تکلیف هایارزش اکتشاف
 نگرشی هایارزش اکتشاف

1 
و  پیشرفت دربارة بحث ،نگرشی هایارزش سازیشفاف

 خانه تکلیف به مربوط مشکالت

: گروهی نتمریهای حکیمانه، گفته: گروهی تمرین
 کشف کامل کردن: خانه من، تکلیف فوت آگهی

 از مراتبی ساختن سلسله: خانه نگرشی، تکلیف هایارزش
 هاارزش

1 
 مشکالت و پیشرفت بحث درباره ،اهداف بر تمرکز
 مراتب سلسله: گسترش دادن، خانه تکلیف به مربوط

 ها ارزش

 متفاوت هایها، دیدگاههدف تعیین: گروهی تمرین
 تمرین دو مورد در اهداف، بحث گروهی هب نسبت

 شده کامل اهداف

0 

و  پیشرفت دربارة بحث، هاارزش با اهداف کردن متناسب
منظور  به اهداف خانه، تحلیل تکلیف به مربوط مشکالت

مدت،  کوتاه اهداف) شخصی هایارزش با بودن متناسب
 تجربه اهمیت دادن ، توضیح(مدت بلند و میان مدت

 خودش کمک به فرد هایتمامی ارزش

-ارزش از و کنندمی تحلیل را کنندگان اهدافشانشرکت

 .یابند می خود آگاهی شدة رها های

7 

 مشکالت و ة پیشرفت دربار بحث ،جدید اهداف تعیین
-ارزش برای جدید اهداف خانه، تعیین تکلیف به مربوط

 بلند و میان مدتمدت،  کوتاه شده )اهداف رها های
 (مدت

جدید،  هایهدف تعیین موضوع مرتبط با راتنظ: بحث
 و میان مدتمدت،  هدف کوتاه یک کنندگانشرکت
 .کنندارزشیابی می و تعیین را جدید مدت بلند

2 

 در گروهی بحث، اهداف به دستیابی برای ریزی برنامه
 کننده اهداف شرکت هر: خانه تکلیف نتایج مورد
 دستیابی به رحگذارد، طمی میان در دیگران با را جدیدش

. الف(: مدت بلند و میان مدتمدت،  کوتاه هدف) هدف
 .تعدیل و تنظیم. ارزشیابی، د. اجرا، ج. ریزی، ب برنامه

 به منظور ریزیبرنامه موضوع با مرتبط نظرات :بحث
 هر برای کنندگانشرکت: خانه تکلیف. اهداف تحقق

 بلندمدت، برنامه و میان مدتمدت،  اهداف کوتاه از یک
: خانه تکلیف. نمایند می ارائه به هدف دستیابی( طرح)

 تولد بدو از) خویش زندگی اول سناریوی قسمت نوشتن
 (.حاضر لحظه تا

9 
 کننده شرکت هر (گروهی بحث) جاری وضعیت تحلیل

 نموده طرح را هایی برنامه اهآن تحقق برای که را سه هدفی
 گذارد، می میان در با دیگران است

 در ما: گروهی معایب، بحث و محاسن :گروهی تمرین
-می انتخاب تغییر را عدم یا تغییر که داریم قرار موقعیتی

 معایب، تکلیف و محاسن تعدیل و تغییر: ، بحثکنیم
کنید، تکلیف  توصیف را خود معایب و محاسن: خانه
 وارد ها برنامه طرح در را خود معایب و محاسن: خانه
 زندگی سناریوی دوم قسمت نوشتن: خانه ، تکلیفکنید

 (.آینده تا از حال) خویش

51 

 وارد چگونگی در مورد را هاییمثال کنندگانشرکت
 دیگران با هایشانطرح برنامه معایب، در و محاسن کردن

 است؟ داشته خط سیری چه گذارند، گروه می میان در
: گروه، بحث گروهی مورد در نظری اظهار هرگونه

 . اعضا از یک هر به یادبود ارائه
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شرکت  واسطه به کنندگان مشارکت که تغییری هرگونه
روند  و گروه، گروه بینند، اعضایمی در خود جلسات در

 دهند. می قرار نقد مورد را آن

 هایافته
های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات ضربه عشق، آماره 3در جدول 
مقابل و تحلیل رفتار متقابل در دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل  جنس به نسبت دوسوگرایی

 پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده است. 

 معیار متغیرها در دو گروه انحراف، میانگین .2جدول 

ها نرمال داده که لیک شاپیرو وهای انجام شده با آزمون ا توجه به بررسیبه طور کلی ب
عدم همچنین و هاست واریانس بیانگر همسانیکه  است و عدم معناداری آزمون باکس

بیان توان میدر متغیرهای پژوهش ها توسط آزمون لون همسانی واریانسخطای معناداری 
پارامتریک و  آماراساسی مفروضات  همسان وها دادهواریانسشیب رگرسیون و نمود 

 رعایت شده است. وا(ک)مان واریانس چند متغیرهکوتحلیل 

 آزمون متغیر
 آزمایش کنترل

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 ضربه عشق
 22/1 51/30 51/1 21/31 پیش آزمون

 31/2 50 23/1 72/31 پس آزمون

 نگرش خصمانه
 5/1 35/30 95/1 30 پیش آزمون
 10/1 93/35 10/1 17/31 پس آزمون

 نگرش خیرخواهانه
 21/1 21/30 02/1 17/37 پیش آزمون
 9/1 01/31 10/1 37 پس آزمون

 نگرش دوسوگرایانه
 13/51 17/13 99/2 17/12 پیش آزمون
 70/7 17/13 51/2 17/13 پس آزمون

 حالت والد
 31/3 72/51 19/3 32/51 پیش آزمون

 29/3 75/51 99/5 21/53 پس آزمون

 حالت بالغ
 13/3 93/52 50/3 21/51 پیش آزمون
 20/3 72/50 32/3 51 پس آزمون

 حالت کودك
 03/2 93/51 75/3 1/51 پیش آزمون
 22/5 72/55 11/3 52 پس آزمون
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 بر روی تفاضل نمرات چند متغیره واریانس نتایج حاصل از تحلیل. 2جدول 

 منبع
 پراکندگی

 متغیرها
 مجموع
 مربعات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مربعات

تحلیل 
 واریانس

 معناداری

ت
سی

جن
 و 

ت
ومی

ق
 

177/32 حالت والد  5 177/32  319/1  125/1  

502/25 حالت بالغ  5 502/25  573/1  122/1  
252/32 حالت کودك  5 327252 313/2  127/1  

 119/1 971/7 111/533 5 111/533 عشق ضربه
121/99 نگرش خصمانه  5 121/99  159/1  111/1  

نگرش 
 خیرخواهانه

191/337  5 191/337  212/55  113/1  

 نگرش
 دوسوگرایانه

511/032  5 511/032  927/51  112/1  

والد، ضربه عشق،  حالت هایمقیاس خرده بیننتایج این آزمون حاکی از آن است که 
 و آزمونپیش در دوسوگرایانه، نگرش و خیرخواهانه نگرش خصمانه، بالغ، نگرش حالت

 وجود دارد. معناداری تفاوت کنترل و آزمایش دوگروه آزمونپس

 گیرينتیجه بحث و
بر حاالت  هوتزلتوان گفت استفاده از معنادرمانی به روش های مطالعه حاضر مییافته هبا توجه ب

 و ادهمیان یوسفی، هاییافته با نتایج اینشخصیتی، ضربه عشق و دو سوگرایی موثر است. 
 5ریموپ ،(5291) تردست و الهی امان ،(5292) شامیر و سعادتی ،لطفی ،(5291) عبدالمحمدی

 اشمیت ،(3153) همکاران و ،صبرا(3151) 2پوپال و (، دهخدا3110) 3اولیچ و روجینا ،(3152)
 معنادرمانی که نددریافت( 3110) اولیچ و روجینا همچنین ،است همسو( 3119) همکاران و

 . شودمی افراد روانشناختی مشکالتاز موجب بهبود برخی 
را  حاالت شخصیتی تواندمعنادرمانی می ص شدمشخ (5291) اکبری و همکاراندر مطالعه 

 از که فرد اصلی هایویژگی از ( یکی3151اساگبا و واینبرلی ) عقیده تحت تاثیر قرار دهد. به
با  ههمواج در معنا جستجوی دهد، توضیح را رفتارها چگونگی و چرایی تواندآن می طریق

 هایاحساس و عشق که آنجا از. تچالش انگیزاس هایموقعیت یا نشدنی حل به ظاهر مشکالت

                                                 
1  . Primeau 

2  . Rogina & Quilitch 

3  . Dehkhoda & Popal 
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 ،مدارهیجان هایدیدگاه اساس بر است، هیجان توأمان بانوعی رفتار  عشقی شکست با همراه
 از ناشی خشم سالم، گذاری مرز به زدنآسیب موجب اولیه هایهیجان ابراز از جلوگیری

 اینکه ( و3150، 5نر)واینر و وای شودمی الزم مواقع در سوگواری و خود به شدن قائل احترام
 در که شودمی آن استحاله و تبدیل به منجر نشده حل هایهیجان مناسب و کافی پردازش
 درمانی معنا بر این اساس، .(3151گردد )دهخداو پوپال، می فرد به آسیب سبب دیگر موقعیتی

 گیزند هایچالش با مواجهه در فرد کهشود سبب میرنجش افراد  تعریف در بازنگری با
 به دنیای پیرامونش بازنگری کند در نگرش خود و بوده معنایی هستی بخش یافتن درصدد

خود  به رسیدن ی برا توانایی کسب دنبال به که است فرایندی درمانی، عنام. (3153 ،3اولریچوا)
 و خود به نسبت دید ای از شخصیت مساله مدار و مبتنی بر واقعیت، گسترشواقعی با زمینه

 دهدمی معنا فرد آینده و زندگی حال به که است موضوعاتی کردن روشن و رافاط دنیای
  .(3151، 2)کمپ و بولتر

 فقدان هیجانی درد از و ترمیم را عشق ضربه ،جایگزین یک با کوشندمی افراد اغلب
 خطر با همیشه اما باشند، موفق نسبتا ظاهر به و مدت کوتاه در است ممکن د،کنن اجتناب

 تریپیچیده نشانگان احتمال بروز هستند و رو به رو عشق ی ضربه نشانگان سرکوبی پیامدهای
با تنفر،  قابلم جنس به بویژه نگرش تغییر چارچوب در توانمی را آن تظاهرات که ،وجود دارد

، که در جست رشد نایافتهکودکانه و  شخصیتی در حاالت و ارتباط، پرخاشگری ازاجتناب 
 (.3151، 1وینبورنگردد )می در افراد مبتال یش رفتارهای خود تخریبنهایت منجر به گستر

 عواطف که دهدمی روی هنگامی ،تغییر اجتماعی – و زیستی مدار هیجان دیدگاه از همچنین
 در موارد این که یابند،می معنا هیجان دگرگونی و بازتاب تنظیم، بیان، آگاهی، طریق از فرد
 و عشقی هایتجربه بازنمایی و شناسایی طریق از درمانگر و دارندجای  معنادرمانی اساس و بطن

 مثلث تجربه عشقی، رابطه هایسمبل و نمادها بازگشایی و تجربه در موجود هایهیجان تفکیک
 برای (،3150، 1است )کانتا فیزیولوژیک عالئم و شناخت احساس، هایمؤلفه شامل که را

این روش  .پی برد خود احساس عمق به تا کرد کمک مراجع به درنتیجه ه وکرد زنده مراجع

                                                 
1. Wyner, & Wyner 

2. Ulrichová 

3. Kemp, & Butler 

4. Winborn 

5. Kantha 
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بینانه یط پرفشار منجر به تعدیل و قضاوت واقعادرمانی با ایجاد انعطاف در ایجاد بایدها تحت شر
 را او و خارج های شخصیاستنباط و شخصی گزینش حالت از را فرد گردد، به نحوی کهمی

 زمان تا شودمی کمک بیمار به مداخالت نهگو این طریق از .کندمی تر منعطف محیط به نسبت
مسیر در در گذشته زندگی نکند و بتواند فصلی نو  و ناچیز نشمارد را فعلی خود بهبود و حال

 این هایمحدودیت میان از گزیند.بر با توجه به باورها و اهداف تصحیح شده زندگی خود
 امکان که کرد اشاره ت عاطفیشکس دارای دانشجویان جامعه بودن پنهان به توانمی پژوهش
های پژوهش در جهت اثربخشی با توجه به یافته .نکرد میسر را تصادفی گیرینمونه از استفاده

که مشاوران و درمانگران از  دشوشناختی و هیجانی پیشنهاد میمعنادرمانی بر حاالت شخصیتی، 
ن افراد مبتال به شکست این روش درمانی به عنوان یک رویکرد اساسی در جهت بهبود و درما

که اثربخشی این روش درمانی را  شودتوصیه می اطفی استفاده نمایند و به دیگر پژوهشگرانع
 سنی، جنسیتی و بالینی بررسی نمایند. هایدامنهدر دیگر 

 منابع

 .زینب عظیمی، مجید؛ علیلو، محمود حمید؛ پورشریفی، زینب؛ خانجانی، ابراهیم؛ اکبری،
 در رفتاری -شناختی درمان با متقابل رفتار تحلیل درمان اثربخشی همقایس(. 5295)

، شماره 1دوره  ،بالینی شناسیروان. دانشجویان عاطفی شکست مرضی عالئم بهبـود
  . 515-27 ، صفحه2

 هایسبک اساس بر عمومی سالمت بینیپیش(. 5291) .کوثر تردست، عباس؛ الهی، امان
 عاطفی شکست تجربه دارای دختر شجویاندان در تمایزیافتگی و دلبستگی
 . 117-221صفحه  ،2شماره  55دورهپژوهی،  خانواده فصلنامه اهواز، هایدانشگاه

ترجمه کریمی،  .شناسی اجتماعیروان(. 5222) .نایالبرنسکامب،  ان؛بیرن، د ابرت؛بارون، ر
 .ویراست یازدهم، نشر روان ،یوسف

 مبتال زنان ناامیدی و شده ادراك استرس بر ادرمانیمعن اثربخشی. (5291) .مرتضی ،ترخان
، شماره 1دوره . ایران پستان هایبیماری پژوهشی - علمی فصلنامه. پستان سرطان به
 .11-13:، صفحه1
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(. اثر بخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر 5292) .و سهرابی، فرامرز ؛خالدیان، محمد
فصلنامه مطالعات آشیانه خالی. کاهش افسردگی و افزاش امید در سالمندان 

 .512-79 ، صفحه51، شماره 1دوره ، شناسی بالینینروا
و  یتیشخص یهاگیژیو ینرابطه ب یبررس(. 5291) .ابوطالبیر، شام یسعادت ی، نرگس؛لطف

و  ینیبال یشناسروان یهامجله پژوهشی. با شکست عاطف یدلبستگ یهاسبک
 . 553-92 صفحه ،5، شماره0دوره  ،مشاوره

(. آموزش اثربخشی تاثیر گشتالت 5295) .اصالنی، خالد ؛یوسفی، ناصر؛ جهانبخشی، زهرا
درمانگری و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان وسواس مراجعان در آستانه ازدواج. 
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