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  چكيده
ود مزاياي فراوان آن گاه با منفي انديشي زوجين، موج گسترش علم آموزي و تغيير سبك زندگي زناشويي، با وج :سابقه و هدف

هاي مثبت انديشي براي در چنين شرايطي ، آموزش مهارت. استها به جاي گذاشتهظن و نگراني را در بين آناي از سوءفزاينده
حاضر بررسي نقش مثبت انديشي  هدف از پژوهش .باشدتواند موثر ها ميها و اعتماد سازي در بين آنهمسران به منظور تقويت رابطه

 .باشددر بين دانشجويان متاهل به منظور كاهش مشاجرات زناشويي مي
دار از ميان كليه دانشجويان متاهل دانشگاه گيري هدفكه به روش نمونه باشدپژوهش حاضر به صورت نيمه آزمايشي مي: يسروش برر 

ابتدا پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و . نمونه انتخاب گرديد 96تعداد  90- 91آزاد واحد شهركرد در نيم سال اول  سال تحصيلي 
هاي ذكر شده بر نفر از افرادي را كه در آزمون 50هاي پژوهش سپس جهت بررسي فرضيه. ها توزيع گرديدپرسشنامه آكسفورد در بين آن

 40ها بر اساس نتايج به دست آمده كيو در بين آنافياساس نقطه برش آزمون  نمره كمي كسب كرده  انتخاب و پس از توزيع آزمون پ
هاي مثبت نفري آزمايش و گواه جايگزين شده و به گروه آزمايش به مدت شش جلسه يك ساعته مهارت 20نفر انتخاب، و در دو گروه 

  . وي هر دو گروه اجرا گرديدهاي آموزش، به عنوان پس آزمون، آزمون انريچ ردو هفته پس از پايان جلسه. شدانديشي آموزش داده
 . شتندداري با هم دايهاي بارز و معنمورد بررسي تفاوت بررسي نگرش مثبت، در هر گروه از دانشجويان :هايافته

 .داري دارديهاي مختلف زناشويي تاثير متفاوت و معنانديشي در گروههاي مثبتنتايج نشان داد كه آموزش مهارت :گيرينتيجه

  .مثبت انديشي، مشاجرات زناشويي، دانشجويان :ليديواژگان ك

  

  1مقدمه
و ) 1(ازدواج يك امر اجتماعي است كه پايـه و اسـاس ارتبـاط    

اين كـانون بـه عنـوان    . باشدسبب ساز ايجاد كانون خانواده مي
ترين تشكل اجتماع بيشترين تـاثير را در  ترين و  بنيادياصلي

كه اين مهـم مشـروط بـه    كند؛ اي ايجاد ميسالمت هر جامعه
 برخورداري افراد از سالمت رواني و داشتن ارتباطات مطلوب با

نياز است ارتباطات ميان فـردي بـه    بنابراين .)2( يكديگر است
                                                 

  سيد رحمت اهللا موسوي مقدم، دكتر دانشگاه علوم پزشكي ايالم ، ايالم: نويسنده مسئولآدرس 
)email: s.mousavimoghadam@yahoo.com  (  

  30/7/1392: تاريخ دريافت مقاله
  25/10/1392 :تاريخ پذيرش مقاله

عنوان شالوده هويت و كمال انسان و مبناي اوليه پيوند فرد بـا  
ديگران به خصوص در روابط زناشويي همواره مورد توجه قـرار  

كه ارتباطات موثر موجب شكوفايي و بهبود كيفيـت   چرا. گيرد
 شـود روابط افراد و ارتباطات غير موثر مانع شكوفايي انسان مي

رسـد  نظـر مـي  ه در اين راستا ب .)3( كندو روابط را تخريب مي
خيلي از روابط مخـرب بـدليل تعارضـات و بـدنبال آن منفـي      

و سـبك  هاي زوجين كه برگرفته از آرايش ذهني، رواني نگري
كه شيوه تفكر اسـت كـه   چرا. گيردهاست نشات ميانديشه آن

توانـد  بيني ميمثال خوش .)4(كند كيفيت زندگي را تعيين مي
و ) 5(به شادكامي، سالمتي و حتـي عـزت نفـس منجـر شـود      
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در دوران . بدبيني به غمگينـي و حتـي اضـطراب منجـر شـود     
قرار گرفتـه   معاصر خانواده ايراني در معرض تغييرات ساختاري

است و همين امر روابط موجـود در ميـان اعضـاي خـانواده را     
گرايش بيش از گذشـته افـراد    .)6( دچار دگرگوني نموده است

هـا و گسـترش   نسبت به ادامه تحصيل به ويژه در ميـان خـانم  
ـ ارتباطاتي كه در اين ميان براي افراد به وجود مي نظـر  ه آيد ب

در ميـان برخـي از افـراد بـه      رسد در كنار مزاياي آن هنوزمي
ي قواعد رفتاري كه مورد پذيرش همگـاني باشـد هنجـار    مثابه

و بـه همـين علـت    ) 6( نشده و به صحنه اجتماع نيامده اسـت 
هرچند سـبب  . سبب ساز اختالل در كارايي خانواده شده است

ساز اين اختالل و گسستگي در خانواده شيوه تفكر افراد اسـت  
بسـياري   .)7( باشدزندگي افراد نيز مي و تعيين كننده كيفيت

آورنـد، در حقيقـت   از افكار منفي كه به ذهن افراد هجـوم مـي  
باورهايي هستند كه افراد دربـاره خودشـان، ديگـران يـا دنيـا      

كه احسـاس و عملكـرد   بخشي از كمك به افراد براي آن. دارند
ر در اين راستا به نظ .)8( بهتري در زندگي روزانه داشته باشند

هاي مثبت انديشي به افراد براي كنترل رسد آموزش مهارتمي
در  .)9( تواند تاثير گذار باشدو تغيير افكار منفي يا نادرست مي

هـاي خـوب   واقع هدف تفكر مثبـت ايـن اسـت كـه بـر جنبـه      
رويدادها تكيه شود و حتي از بدترين شـرايط بهتـرين نتيجـه    

هـاي مثبـت   هارتكسب شود كه اين امر نيازمند ممارست بر م
انديشي همچون تصويرسازي مثبت ذهن، بخشـش و سـخاوت   

بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي . باشدمي... و
مثبت انديشي بر كاهش مشاجرات زناشويي دانشجويان متاهل 

     .باشدمي
  

  مواد و روشها
پـس   -در اين پژوهش از روش آزمايشـي طـرح پـيش آزمـون    

كه مشخصا به بررسي (است  واه استفاده شدهآزمون  با گروه گ
اثر مثبت انديشي بر اختالفات حاصـل از تحصـيل زوجـين در    
زندگي زناشـويي و بـروز مشـكالت حاصـل از آن تاكيـد شـده       

ــه گيــري هــدف ) اســت ــه روش نمون دار از ميــان كليــه كــه ب
دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد واحد شهركرد در نيم سال اول  

گروه،  5تركيبي از (نمونه كه  96تعداد  90-91سال تحصيلي 
هاي مختلف زوجين از لحاظ وضـعيت تحصـيالت   شامل حالت

 .انتخاب گرديد) دانشگاهي بودند

  . آقا دانشجو، خانم دانشجو: گروه اول
  . آقا دانشجو، خانم فارغ التحصيل دانشگاه: گروه دوم
  .آقا فارغ التحصيل دانشگاه، خانم دانشجو: گروه سوم

  .آقا دانشجو، خانم بدون تحصيالت دانشگاهي: روه چهارمگ
  . آقا بدون تحصيالت دانشگاهي، خانم دانشجو: گروه پنجم

هـا  ابتـدا   ذكـر اسـت در ايـن بررسـي در بـين نمونـه      ه الزم ب
پرسشــنامه رضــايت زناشــويي انــريچ و پرسشــنامه شــادكامي  

هـاي  سـپس جهـت بررسـي فرضـيه    . توزيع گرديد) آكسفورد(
  :كه شاملپژوهش 

مشكالت و مشاجرات زندگي زناشـويي دانشـجويان متاهـل     - 1
ها نسبت بـه تحصـيل   تواند حاصل از ديد بد يكي از زوجمي

  .باشد
هـا بيشـتر   مشاجرات احتمالي موجود در كدام يـك از گـروه   - 2

 .است

مداخالت مثبت انديشي بر بهبود عملكرد كلي زوجين تاثير  - 3
 .مثبت دارد

ل مشكل زوجين تاثير مثبـت  مداخالت مثبت انديشي در ح - 4
 .دارد

هاي ذكر شده بر اساس نقطه نفر از افرادي را كه در آزمون 50
برش آزمون نمره كمي كسب كـرده بودنـد، انتخـاب و پـس از     

هـا  مبنـي بـر سـنجيدن     در بـين آن   PFQتوزيـع پرسشـنامه  
نفـر   40احساس مثبت به همسر بر اساس نتايج به دست آمده 

نفري آزمـايش و كنتـرل جـايگزين     20ه انتخاب، و در دو گرو
شده و در مرحله بعدي به گروه آزمايش به مدت شش جلسـه  

دو . هاي مثبـت انديشـي آمـوزش داده شـد    يك ساعته مهارت
پرسشنامه انـريچ   دوبارههاي آموزش، هفته پس از پايان جلسه

ذكر ه الزم ب. به عنوان پس آزمون روي هر دو گروه اجرا گرديد
كه گفته شد آموزش جلسات مثبـت انديشـي    طور است همان

در شش جلسه يك ساعته صورت گرفت كه اهـم مـوارد ذكـر    
  .شده در اين جلسات در زير عنوان شده است

صحبت در مورد موضوع پـژوهش مـورد بررسـي و    : جلسه اول
و همچنين پرسش  روند كار  به كار گرفته شده در اين جلسات

  .هاراي نمونهو پاسخ در مورد سواالت پيش آمده ب
صـحبت در مـورد ديـدگاه همسرشـان نسـبت بـه       : جلسه دوم

ــيل و     ــن تحص ــل از  اي ــالت حاص ــكل و معض ــيل و مش تحص
ها  در جهت رفـع مشـكالت   راهكارهاي بكار برده توسط نمونه

احتمالي كه از هر نمونه بصورت فـردي و بـا مصـاحبه محقـق     
  .صورت گرفت
هـايي بـا   هدسـته بنـدي مشـكالت و ايجـاد گـرو     : جلسه سـوم 

مشكالت مشترك و در آخر جلسـه معرفـي اعضـاي گـروه بـه      
  .يكديگر

هـايي در خصـوص زمـان درس    آمـوزش مهـارت  : جلسه چهارم
  . خواندن در غياب همسر
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آمـوزش پـذيرا بـودن، احتـرام گذاشـتن وابـراز       : جلسه پـنجم 
  .احساسات براي هر گروه

شته در اصل اين جلسه بعد از اتمام دو هفته گذا:  جلسه ششم
  .شد بحث در مورد بازخورد كارها و نتيجه گيري بود

هاي مستقل گروه Tدر نهايت تحليل نتايج با استفاده از آزمون 
هاي آزمون و پـيش آزمـون صـورت    روي تفاضل ميانگين نمره

  .گرفت
سوالي رضايت زناشويي انـريچ   35در اين مطالعه از پرسشنامه 

ون مطـابق پـژوهش   روايي اين آزم .استفاده شد) 10(ترجمه 
به عالوه  .)11(است  گزارش شده% 88صورت گرفته در ايران 

احسـاس مثبـت نسـبت بـه     استفاده شد كه  PFQمه پرسشنااز 
سـوال   17و همكـاران در   سـنجد و توسـط دانيـل   همسر را مي

پايايي اين مقياس از طريق آزمون مجـدد بـا   . طراحي شده است
همسـاني  . ارش شـده اسـت  گـز %  94هفته برابر با  3تا  1فاصله 

 محاسـبه شـده اسـت   %  89دروني پرسشنامه در ايران برابـر بـا   
و در كنار اين دو آزمون از  پرسشنامه شادكامي آكسـفورد  ) 12(

سـاخته   توسط آرگايل 1989ماده است و در سال  29كه داراي 
در  .)11( اسـتفاده شـد   ،سنجدشده و ميزان شادكامي فرد را مي

و % 91ت گرفته ضريب پايايي پرسشـنامه  مطالعات خارجي صور
و ) 13( اسـت گزارش شـده % 65تا % 4ها همبستگي دروني گويه

% 78پايايي اين آزمون در ايران مطابق با پژوهش صورت گرفتـه  
   . )13( استگزارش شده

  
  هايافته
 21زن و  75 كنيد درابتدامشاهده مي 1طور كه در جدول  همان

نفـر جهـت    20، كه از اين تعدادند شتمرد شركت كننده وجود دا
 5نفـر زن و   15 كه ندمثبت انديشي انتخاب شد برگزاري آموزش
- اي در پـيش با توجه به جدول فوق تفـاوت نمـره  . نفر مرد بودند

 .آزمون پرسشنامه آكسفورد و انريچ مشاهده نشدآزمون و پس

داري اكسـفورد نسـبت بـه    يسـطح معنـ   ،با توجه به جدول فوق
داري انريچ در مرحله پس يآزمون كاهش و سطح معنمرحله پس

هاي شادكامي با توجه بـه  پس تاثير آموزش. آزمون افزايش يافت
   .بودتحليل پرسشنامه اكسفورد در مرحله دوم آزمون مشهود 

  
  بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشـي مثبـت انديشـي بـر     
نمونـه  حجم . بودكاهش مشاجرات زناشويي دانشجويان متاهل 

گـروه   :گروه تقسـيم شـدند   5كه به  نفر بود 96آماري تحقيق 
 نفـر   32 گـروه سـوم   ،%)4/12( نفر 12گروه دوم  ،%7/24اول 

 نفـر   20و گـروه پـنجم    %)3/9( نفـر   9گروه چهارم ، %)5/33(
  . ي آماري را  تشكيل دادنداز جامعه% 6/20
  

 مشخصات جنسيتي شركت كنندگان. 1جدول

 
 

انحراف استاندارد ميانگينتعدادجنسيت

 252/12 61/44 75 زن اكسفورد پيش آزمون

 016/18 24/49 21 مرد

 562/20 3/113 75 زن انريچ پيش آزمون

 211/12 29/116 21 مرد

 7619/7946456/6 21 زن احساس مثبت به همسر

 80110/7 00/82 8 مرد

 0667/10982741/20 15 زن انريچ پس آزمون

 2000/11251154/19 5 مرد

 5333/418226/12 15 زن اكسفورد پس آزمون

 14926/15 000/46 5 مرد

  
به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا  در اين پژوهش سعي شد
تواند باعث كاهش مشاجرات زوجين آموزش مثبت انديشي مي

هـاي  و افزايش رضايت زناشويي شود؟ كه بـا توجـه بـه فـرض    
ز فرض اول در كنار مصاحبه اين نتيجه را توان امطرح شده مي
هـا بـر سـر تحصـيل     برخي  نمونه اختالف عمده گرفت كه گاه

اي بود كه  خانم عالقـه زيـادي بـه    است كه  مصداق آن نمونه
تحصيل داشت و آقا بسيار مخالف اين تحصيل بود و به صـرف  

ي امضـا شـده بـر سـرخطبه  عقـد مبنـي بـر ادامـه         تعهد نامه
اي در نمونـه . به تحصيل خانم رضـايت داده بـود  تحصيل خانم 

بلكـه مسـائل مختلـف     ،ديگر مسئله صرف درس خواندن نبـود 
اي بود زمينه ساز اعتراض به تحصيل بود كه  مصداق آن نمونه

اي در قبـال اعتـراض او بـه    كه درس خواندن خانم  تنها بهانـه 
 ايـن ) 14( اش بود كه بـه گفتـه  وابستگي شديد آقا به خانواده

در فرضـيه  . تواند باعث كاهش رضايت زناشويي گـردد خود مي
دوم پژوهش با بررسي نمرات كـم حاصـل  از آزمـون رضـايت     
زناشويي و شادكامي ابتدا گروه سوم بررسي يعني گروهـي كـه   

التحصيل و خانم در حـال گذرانـدن دوران دانشـجويي    آقا فارغ
وه اول كـه  بعد از آن گر. شدبودند، بيشترين تعارضات مشاهده 

و بعـد گـروه    زمان مشغول بـه تحصـيل بودنـد   هر دو زوج  هم
ـ   ترتيـب   ه پنجم و دوم در حالت ميانگيني مساوي بودند كـه ب

 خانم دانشجو وآقا بدون تحصيالت دانشگاهي بودند كـه خـانم  
تحصيل هاي اين گروه مدعي بودند كه با تشويق آقا مشغول به

يل و آقـا تــازه دوران  التحصـ گـروه دوم خــانم فـارغ   . انـد شـده 
 گـروه آخـر كـه بـا توجـه بـه       .بودنـد دانشجويي را شروع كرده

ـ   رسـيد كمتـرين ميـزان    نظـر مـي  ه ميانگين به دست آمـده ب



  كاهش مشاجرات زناشويي دانشجويان متاهل ومثبت انديشي                                    دانشگاه آزاد اسالميپزشكي علوم مجله / 52

يعنـي   ،اختالفات را از منظر تحصيل و دانشجو بـودن داشـتند  
گروهي كه خانم بدون تحصيالت دانشگاهي و آقا تازه مشـغول  

رض سوم و چهارم با توجه در خصوص ف. به تحصيل شده بودند
هاي آماري و نتـايج بـه دسـت آمـده از تفاضـل      تحليل داده به

بـه   3ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون كه در جـدول  
نشان از تاثير مثبت آمـوزش مثبـت    استنمايش گداشته شده

. داردانديشي بر بهبود عملكرد كلي و كاهش اخـتالف زوجـين   
داري اكسـفورد نسـبت بـه    يمعنـ در واقع از آنجايي كه سـطح  

داري انريچ در مرحلـه  يمرحله پس آزمون كاهش و سطح معن
هــاي پــس تــاثير آمــوزش ،پــس آزمــون افــزايش يافتــه اســت

شادكامي با توجه به تحليل پرسشنامه اكسفورد در مرحله دوم 
داري هر يطوري كه احتمال سطح معنه ب ،آزمون مشهود است

ن تحليل به استناد اينكه  سطح اي. است %37دو مرحله آزمون 
داري هر چه كمتر باشد به اين معنـي اسـت كـه شـدت     يمعن

در واقـع همـواره    .وابستگي اين دو متغير به هم بيشـتر اسـت  
مطـابق  . كمترين مقدار نشان دهنده بيشـترين احتمـال اسـت   

داري در پرسشـنامه اكسـفورد در مرحلـه    يجدول سـطح معنـ  
پرسشنامه انـريچ در مرحلـه    است و %94به  %31پيش آزمون 

داري آزمون پي اف يو سطح معن باشدمي %91به  %70اول از 
 جا كه مطابق با تحقيقات صـورت گرفتـه  از آن. است %85كيو 

هسـتند  عوامل بسياري در كاهش مشاجرات زناشـويي دخيـل   
توان نتايج به دست آمـده در بحـث شـادكامي را    مي) 17-15(

مبني بـر   2004و جوزف كه در سال همسو با تحقيقات لينلي 
. )18( تواند به شادكامي منجر شود دانستاينكه خوشبيني مي

 فـرد همچنين اين نتايج با نتـايج حاصـل از بررسـي خـداياري    
هــاي مبتنــي بــر تقويــت مداخلــه. اســتنيــز همســو ) 1383(

هـاي  تواند بـه افـزايش توصـيف   هاي مثبت شخص ميبرداشت
هـاي   ايـن برداشـت   و ممكن است مثبت فرد از خود بينجامد

و  ســازگاري مــوثرتر و رفتــار بهتــر فــرد راســبب شــود جديــد
ناسازگاري خانوادگي را كاهش داده و باعث افزايش عزت نفس 

 . گردد

 توصيف آزمون .2جدول  tگروه هاي مستقل پيش آزمون و پس آزمون .2جدول

 آزمون ها T F سطح معناداري درجه آزادي نگيناختالف ميا

 اكسفورد پيش آزمون 172/1 -369/1 .282 94 625/4- 

 انريچ پيش آزمون 091/8 -.626 006/0 94 - 252/2

 احساس مثبت به همس 822/0 -/.788 373/0 27 - 238/2

 انريچ پس آزمون 003/0 -295/0 958/0 18 771/0

 فورد پس آزموناكس 929/0 -674/0 .339/0 18 509/0

  
  نتايج تحليل كوواريانس مربوط به تاثير مثبت انديشي بر كاهش مشاجرات زوجين پيش آزمون و پس آزمون. 3جدول
 سطح معنا داري F مربع درجه آزادي مجموع مربعات 

532/1329 بين گروهي اكسفورد پيش آزمون  4 383/332  826/1  131/0  

024/16749 داخل گروهي  92 055/182    

557/18078 كل  96    

529/3110 بين گروهي انريچ پيش آزمون  4 632/777  248/2  70/0  

925/31825 داخل گروهي  92 934/345    

454/34936 كل  96    

PFQ 386/68 بين گروهي  4 096/17  336/0  851/0  

442/1222 داخل گروهي  24 935/50    

828/129 كل  28    

يبين گروه انريچ پس آزمون  175/3016  4 044/754  450/2  91/0  

375/4616 داخل گروهي  15 758/307    

550/7632 كل  19    

508/1192 بين گروهي اكسفورد پس آزمون  4 127/298  426/2  94/0  

542/1844 داخل گروهي  15 936/122    

550/3036 كل  19    
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 هاي مثبت انديشي در گـروه نتايج نشان داد كه آموزش مهارت
 چنـان . داري دارديهاي مختلف زناشويي تاثير متفاوت و معنـ 

-بيشترين تاثير پذيري مثبت از آموزش مهـارت  كه گروه سوم

ــرات     ــروه دوم تغي ــتند و در  گ ــي را داش ــت انديش ــاي مثب ه
و در ديگرگروها تاثيرات از نتايج نخست  محسوسي حاصل نشد

  . خيلي متفاوت نبود

  تشكر و قدرداني 
دانيم از كليه دانشجويان موافق  به همكاري كه به عنوان الزم مي

گرفته شدند و كليـه كسـاني كـه مـا را در      نمونه پژوهش در نظر
  .نماييمصميمانه تشكر مي ،انجام اين پژوهش ياري نمودند
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