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چكیده
هدف از اين پژوهش ،بررسي اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقي در بین زنان دارای همسر ناسازگار
بود .طرح پژوهش ،نیمه آزمايشي از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل بود .حجم نمونه  04نفر بود كه از جامعه مذكور ،به
روش تصادفي ساده انتخاب شدند 04.نفر به گروه آزمايش و  04نفر به گروه كنترل تخصیص يافتند .ابزارهای پژوهشي مورداستفاده
پرسشنامه باورهای غیرمنطقي بود .گروه آزمايش در طول يازده جلسه ،هر جلسه به مدت  04دقیقه آموزش روانشناسي مثبت نگری
دريافت كردند .برای تحلیل دادهها از تحلیل كوواريانس چندمتغیره و يك متغیره استفاده شد .نتايج مؤيد آن است كه بین گروههای
آزمايش و كنترل ازلحاظ پسآزمون باورهای غیرمنطقي با كنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .براين اساس ميتوان گفت
كه تفاوت معناداری حداقل دريکي از متغیرهای وابسته يعني ابعاد باورهای غیرمنطقي ايجادشده است و ضريب تأثیر نشان ميدهد
كه  57/1درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمايشي است .مهمترين نتايج اين پژوهش ،مؤثر بودن آموزش روانشناسي مثبت
نگری در كاهش باورهای غیرمنطقي زنان دارای همسر ناسازگار ميباشد .ازاينرو به مراكز مشاوره خانواده توصیه ميشود گامهای
مؤثری در جهت كاهش باورهای غیرمنطقي در زنان بردارند.
واژههای کليدی :آموزش روانشناسي مثبت نگری ،باورهای غیرمنطقي ،زنان دارای همسر ناسازگار.
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مقدمه
خانواده جوهرهای زنده و در حال تغییر است كه با استفاده از اعضای خويش و در جريان ارتباطي دائمي ،تعاملي و طرح دار با
يکديگر يك كل را سازماندهي ميكند و در طول زمان و مکان گسترش مييابد (موسوی ،رشیدی و گل محمديان )1901 ،و يكنهاد
اجتماعي اولیه حیاتي است كه تثبیت و تضمین سالمت فرد و بقای جامعه در اين كانون شکل ميگیرد (قرباني و اماني )1900 ،و
نیز يکي از ركنهای اصلي جامعه و كوچكترين جزء اجتماع است كه ستونهای اصلي آن را زن و شوهر تشکیل ميدهند و محل
ارضای نیازهای مختلف جسماني ،عقالني و عاطفي است و داشتن آگاهي از نیازهای زيستي ،رواني و شناخت چگونگي ارضاء آنها
و مجهز شدن به تکنیكهای شناخت تمايالت زيستي و رواني ضرورتي انکارناپذير ميباشد (عدالتي و ردزوان .)0414،1مسئله
ازدواج و زناشويي يکي از مهمترين و اساسيترين موضوعات موردتوجه جامعه بشری است و اولین تعهد عاطفي و حقوقي است
كه افراد در بزرگسالي قبول ميكنند .روابط مطلوب توأم با رضايت در درون خانواده به سازگاری مؤثر افراد در موقعیت گوناگون
ياری ميرساند و از طرف ديگر تعارضات زناشويي ،زمینه آسیب رواني را فراهم ميكند (گودرزی و همکاران )1907 ،بنابراين
خانواده يك نظام اجتماعي و از اركان جامعه بهنوعي كوچكترين سلول اجتماع ميباشد ،ارتباطات اعضاء خانواده ازجمله رابطه
زوجین باهم و كاهش میزان ناسازگاری زناشوييشان نهتنها ميتواند زمینهساز ارضاء نیازها و رشد رواني زوجین و احساس
خوشبختي گردد بلکه در سايه رابطه سالم توأم با رضايت زوجین ،روبرو شدن با مشکالت و چالشهای زندگي ،آسانتر و فرزندان
سالم و مفید به حال اجتماع تربیت و تحويل جامعه داده ميشوند؛ ناسازگاری زناشويي به علت ناكامي در عشق بروز ميكند و
پاسخي است در برابر مسائل وجودی انباشته شدن فشارهای رواني تضعیفكننده عشق ،افزايش تدريجي خستگي و يکنواختي و
جمع شدن رنجشهای كوچك ،به بروز ناسازگاری زناشويي كمك ميكنند؛ ناسازگاری يكروند تدريجي است و بهندرت بهطور
ناگهاني بروز ميكند .درواقع صمیمیت و عشق بهتدريج رنگ ميبازد و به همراه آن احساس خستگي عمومي عارض ميشود .در
بیشترين نوع آن ،اين ناسازگاری باعث فروپاشي رابطه ميشود .ناسازگاری طبق تعريف ،از پا افتادگي جسمي ،عاطفي و رواني است
كه ناشي از عدم تناسب مزمن بین انتظارات و واقعیت است (ديناری .)1901 ،رويدادهای زندگي يعني راهحل انتقال و رشد و شرايط
حاد و مزمن ميتواند با تعارضات زناشويي رابطه داشته باشد .تعارضات در خانواده اصلي نیز عامل خطر در روابط زوجین محسوب
ميشود .میزان و كیفیت شناخت زوجین از همديگر در قبل از ازدواج با تعارضات مربوط است ،هر چه اين شناخت بهتر و بیشتر
باشد ،رضايت زناشويي بیشتر شده و در غیر اين صورت افراد فرصت پیدا ميكنند همسر مناسب را از همسر نامناسب تشخیص
دهند .موقعیتهای فشارزای زندگي همواره ميتواند بر جريان توانايي افراد در كنار آمدن با شرايط گوناگون مؤثر باشد و تداوم
شرايط دشوار بهنوبه خود موجب بروز يا تشديد نابساماني جسمي و رواني ميشود (ابريشم كار .)1905 ،گاهي همسران در ارتباط
ناكارآمد هستند و احتیاج به يادگیری مهارتهايي در جهت ابراز عواطف با حل مؤثر مشکالت دارند .اين مسئله در جنبههای رفتاری
شناختي احساس رخ ميدهد .ازلحاظ رفتاری اين موضوع را ميتوان در مکالماتي مشاهده كرد كه شوهر يك حرف منفي به همسرش
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ميزند و همسرش نیز بهگونهای منفي پاسخ ميدهد ،ازنظر شناختي هنگاميكه زن احساس ميكند شوهرش سرحال نیست ،تالش
بیشتری به رفتار منفي ،اسنادهای منفي در مورد رفتار شوهرش ميكند .ازلحاظ احساس وقتي همسران با همديگر بهصورت منفي
رفتار ميكند ،به تفکر منفي در مورد هم ميرسند هركدام ممکن است يك برجستگي احساسي با عواطف و احساسات منفي كمي
نسبت به همسرش به وجود آورد .آنگاه اين احساسات منفي احتمال رفتار و شناخت منفي بعدی را زياد ميكند .عالوه بر موارد باال
به عوامل ديگری هم ميتوان اشارهكرده ،ازجمله باورها و احساسات غیرمنطقي در زمینه هايي چون اهمیت ارتباط ،اهمیت خانواده،
دوستان و نقشهای جنسیتي ،رضايت را كاهش داد و تعارضات را افزايش ميدهد (ديناری .)1901 ،از طرفي ،روانشناسي مثبت
نگر ،سالمت رواني را معادل كاركرد مثبت روانشناختي تلقي و آن را در قالب اصطالح روانشناسي مثبت نگر مفهومسازی كرده
است؛ از اين منظر روانشناسي مثبت نگر به معني كاركرد روانشناختي بهینه است .به بیاني ديگر ،روانشناسي مثبت نگر را ميتوان
واكنشهای عاطفي و شناختي به ادراک ويژگيها و توانمندسازیهای شخصي ،پیشرفت بسنده ،تعامل كارآمد و مؤثر با جهان ،پیوند
و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعريف كرد .اين حال ميتواند مؤلفههايي مانند رضايت از زندگي،
انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (امامیان و لطیفي .)1900 ،يکي از راههای كه ميتواند باعث تغییر در كاهش پريشاني
روانشناختي ،باورهای غیرمنطقي و درگیری فکری در بین زنان دارای همسر ناسازگار شود ،آموزش روانشناسي مثبت نگری است.
مثبتگرايي به معنای داشتن نگرشها ،افکار و رفتار و كرداری خوشبینانه در زندگي است؛ بهعبارتديگر ،ازنظر روانشناسي،
مثبتگرايي هم مثبتانديشي است و هم مثبتكرداری (براتي .)1901 ،مثبتانديشي به ما كمك ميكند تا به بهترين شکل با زندگي
كنار بیايیم .برای داشتن يك زندگي مثبتتر ،اولین قدم ،آن است كه احساسات ،افکار و باورهای خود را بشناسیم .مثبتانديشي
صرفاً در داشتن افکاری خاص خالصه نميشود ،بلکه نوعي رويکرد و جهتگیری كلي درباره زندگي است ،مثبتانديشي يعني
توجه داشتن به امور مثبت در زندگي و نپرداختن به جنبههای منفي .مثبتانديشي به معنای آن است كه تصور خوبي از خويش داشته
باشیم ،نه آن كه همواره خود را سرزنش كنیم .مثبتانديشي يعني نیك انديشیدن درباره ديگران و حسن ظن داشتن به آنها و با
ديگران بهصورت مثبت برخورد كردن .مثبتانديشي به اين معناست كه انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترين چیزها برسیم و يقین
داشتن به اينكه به خواستههای خودخواهیم رسید (انوری .)1901 ،مطالعاتي كه در سالهای  0447تا  0411انجامگرفته نشان داده
است ،كساني كه مثبتانديش هستند ،در مقايسه با افراد منفيباف ،در دوران میانسالي سالمترند و ازنظر شغلي موفقیتهای بیشتری
دارند .اين مطالعات نشان داده كه احتمال آن كه افراد مثبتانديش ،كار خود را ترک كنند ،نصف افراد منفيباف است ولي احتمال
شادماني آنها سي برابر افراد منفيباف است و بهطور متوسط هم هفت سال و نیم بیشتر از آنها عمر ميكنند (زماني و عباسي،
 .)1900مسرت مشهدی و دولتشاهي ( )1901در پژوهشي تحت عنوان بررسي اثرپذيری میزان سازگاری زناشويي از باورهای
غیرمنطقي به اين نتیجه رسیدند كه بین مقیاسهای باورهای غیرمنطقي با سازگاری ارتباط خطي و معنادار وجود دارد .بیرانوند،
رحیمي و شاه اويسي ( )1901در پژوهش خود با موضوع اثربخشي زوجدرماني شناختي  -رفتاری بر باورهای غیرمنطقي و سالمت
رواني زوجین دچار تعارضهای زناشويي به اين نتیجه رسیدند كه با كنترل اثر پیشآزمون ،بین میانگین نمرات پسآزمون افراد
گروههای آزمايش و كنترل در متغیرهای باورهای غیرمنطقي و سالمت روان تفاوت معناداری وجود داشت .بنابراين نتیجه ميگیريم
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ديد ما نسبت به زندگي ،تركیبي است از احساسات ،افکار ،باورها و عقايدی كه دارد .اگر خواهان آن باشیم كه ديدگاه منفي خود را
به ديدی مثبت تغییر دهیم ،اولین گام اساسي در اين مسیر ،شناسايي و تمايز قائل شدن بین احساسات ،افکار و باورهای خود است.
از فکر كردن به نتايج منفي خودداری كنیم .چون هر چیزی را كه به ذهنتان راه دهیم در آنجا رشد خواهد كرد؛ بنابراين فقط و فقط
بهترين افکار را به ذهن خود راه دهیم .اين افکار را پرورش دهیم و بر آنها تمركز كنیم ،آنها را تائید كنیم ،آنها را مجسم كنیم،
درباره آنها دعا كنیم و آنها را باايمان احاطه كنیم .بگذاريم اين افکار ،دلمشغولي ما شوند .انتظار بهترين نتیجه را داشته باشیم تا
قدرت ذهني خلّاق كه قدرت خداوند آن را هدايت ميكند بهترين نتیجه را عايد ما بکند (موحد .)1901 ،بنابراين مسئله اصلي در
اين تحقیق بررسي اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقي در بین زنان دارای همسر ناسازگار ميباشد.
درواقع سؤال اصلي پژوهش اين است كه آيا آموزش روانشناسي مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقي در بین زنان دارای همسر
ناسازگار تأثیر دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف كاربردی و شیوه اجرا نیمه آزمايشي و از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل است.
جامعه آماری در اين پژوهش شامل كلیه زنان دارای همسر ناسازگار مراجعهكننده به مراكز مشاوره (مركز مشاوره نوبهار) شهر
كرمانشاه در سال  1900-1044بودند كه طي سه ماه آخر سال  00به مراكز مشاوره نوبهار كرمانشاه مراجعه داشتند كه در اين سه ماه
كساني دارای مشکالت زناشويي داشتند در اين سه ماه كه دارای پرونده زير نظر روانشناس مركز ،تعداد آنها حدود 17نفر بودند.
از بین جامعه آماری 04 ،نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند كه شرايط الزم جهت همکاری با اين پژوهش را
دارا بودند و بر اساس آزمون سنجش ناسازگاری و تشخص مشاور و روانشناس برگزيده و در دو گروه آزمايشي و كنترل (در هر
گروه  04نفر گروه آزمايش و  04نفر گروه كنترل) انتخاب شدند .پس از انتخاب نمونه ،پرسشنامه را همزمان در اختیار آزمودنيها
قرار داده و توضیحات پیرامون پژوهش و نحوه پاسخگويي به سؤاالت از آزمودنيها خواسته شد تا باكمال دقت پرسشنامه را تکمیل
كند .مداخلهای آزمايشي (آموزش روانشناسي مثبت نگری) روی زنان دارای همسر ناسازگار گروه آزمايشي اجرا شد و اين در حالي
است كه زنان دارای همسر ناسازگار گروه كنترل هیچ نوع مداخله درماني دريافت نکردند .جلسات معناداری بهصورت آموزش
عملي بود و در يازده جلسه  04دقیقهای و هفتهای دو جلسه برگزار شد .برنامهريزی جلسات بهگونهای است كه  94دقیقه ابتدايي
جلسه به ارائه مطلب خاص جلسه مربوطه اختصاصيافته و  14دقیقه باقيمانده بهصورت بحث گروهي پیرامون مسئله اعضای گروه
در رابطه با مطالب آموزشي ارائه ميشود و نیز اجرای تکنیكهای خاص اين رويکرد ميباشد .معیار ورود و خروج آزمودنيها
كساني بودند كه متأهل بود و در سطح شهر كرمانشاه بهصورت تصادفي گزينشي و بر اساس آزمون سنجش ناسازگاری و تشخصي
مشاور و روانشناس انتخاب شدند و همچنین بهصورت كامالً داوطلبانه و اختیاری تمايل به پاسخ دادن به پرسشنامههای پژوهش را
داشتند .گزينش نمونهی اين پژوهش به اين طريق بود كه به زنان دارای همسر ناسازگار مراجعهكننده به مراكز مشاوره شهر كرمانشاه
اطالعات مختصری راجع به طرح پژوهشي ،اهداف آن و شیوهی اجرای مداخله داده ميشد .درنهايت افرادی كه تمايل داشتند،
بهعنوان گروه آزمايش ،در جلسات مداخله حضور يافتند .پس از جايگزيني تصادفي زنان دارای همسر ناسازگار در دو گروه آزمايش
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و كنترل ،زنان دارای همسر ناسازگار گروه آزمايش به مدت  11جلسهی  1/7ساعته ،بهصورت هفتگي تحت آموزش مثبت نگری
قرار گرفتند؛ اما زنان دارای همسر ناسازگار گروه كنترل در اين مدت مداخلهای دريافت ننمودند .زنان دارای همسر ناسازگار هر دو
گروه هم در خط پايه و هم بالفاصله پس از پايان مداخله ،به پرسشنامه باورهای غیرمنطقي پاسخ دادند .هر جلسه اهداف مشخصي
را دنبال ميكرد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه باورهای غيرمنطقی ،اين پرسشنامه توسط جونز و همکاران ( )1000ساخته و دارای  04سؤال و بهصورت طیف 7
گزينهای (بهشدت مخالف ،تاحدی مخالف ،نه مخالف نه موافق ،تاحدی موافق ،بهشدت موافق) ميباشد دراين پرسشنامه ،به هر
گزينه از  1تا  7امتیاز داده ميشود .درنهايت ،پس از پاسخگويي به همه سؤاالت ،نمرات باهم جمع ميشوند .كامکاری وعسکريان
در پژوهشي تحت عنوان بررسي تفکرات غیرمنطقي در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران ،روايي واعتبار اين پرسشنامه را
برآورد نموده اند .برای دستیابي به اين منظور ،پس از ترجمه ،سؤاالت به رؤيت متخصصان روانشناسي رسانده شد و روايي محتوايي
پرسشنامه ،مورد تائید قرار گرفت .در مرحله بعد ،پرسشنامه بر روی يك گروه  744نفری اجرا گرديد ،ضريب اعتبار آن با كل
پرسشنامه از طريق ضريب همبستگي محاسبه گرديد .سپس تجانس دوروني سؤاالت پرسشنامه مشخص گرديد .همچنین با تأكید
بر روش تحلیل عام ،تمامي عوامل دهگانه پرسشنامه موردپذيرش تحلیل عامل تأيیدی قرار گرفت .در پژوهش ديگری كه توس
اسماعیلزاده وعسکريان و تحت عنوان بررسي رابطه بین تفکرات غیرمنطقي و پیشرفت تحصیلي در بین دانشجويان دانشگاه آزاد
واحد اسالمشهر انجام گرفت ،مشخص گرديد كه اين پرسشنامه از روايي واعتبار مطلوبي برخوردار و واجد ويژگيهای روانسنجي
مناسبي ميباشد .در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  4/11محاسبه شد.
جدول  .1شرح جلسات آموزش مؤلفه روانشناسی مثبتگرا (گودوین)8112 ،
هدف

شرح جلسه

جلسات
جلسه اول

آشنايي گروه باهم ديگر

ايجاد رابطه حسنه مبتني بر همکاری-آشنايي با نحوه كار

جلسه دوم

معرفي ،مرور كلي و بیان سه اتفاق

-ارائه كلیاتي از پروتکل گروهي ،معرفي اعضاء و انتظارات گروه

خوب

 مراقبه ذهنآگاهي مختصرتمرين كتبي تائید خويشتن و بیان ارزشهاشرح تمرين (تکلیف خانگي) سه اتفاق خوب-مراقبه ذهنآگاهي

جلسه سوم

استفاده از نقاط قوت خود

جلسه چهارم

لذت بردن

بحث راجع به تمرين سه اتفاق خوببحث راجع به نتايجشرح تمرين (تکلیف خانگي) استفاده از نقاط قوت خودمراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به تمرين استفاده از نقاط قوت معرفي تمرين (تکلیف خانگي) لذت بردن-مراقبه ذهنآگاهي
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جلسه پنجم

داشتن يك روز خوب

جلسه ششم

ديدار قدرداني

جلسه هفتم

پاسخ فعال/سازنده

جلسه هشتم

صندلي داغ

جلسه نهم

نوشتن بیوگرافي

جلسه دهم

خدمات مثبت

جلسهيازدهم

خاتمه

كمانكش

بحث راجع به تمرين (تکلیف خانگي) لذت بردنمعرفي تمرين (تکلیف خانگي) داشتن يك روز خوبمراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به تمرين داشتن يك روز خوبمعرفي تمرين (تکلیف خانگي) ديدار قدردانيمراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به تکلیف خانگي ديدار قدردانيمعرفي تمرين (تکلیف خانگي) پاسخ فعال/سازنده مراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به تمرين پاسخ فعال/سازندهمعرفي تکلیف صندلي داغمراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به تمرين صندلي داغمعرفي تمرين نوشتن بیوگرافيمراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به تکلیف نوشتن بیوگرافيمعرفي تکلیف خدمات مثبتمراقبه ذهنآگاهيبحث راجع به جلسه پايانيبحث راجع به گروهپر كردن مقیاسها-مراقبه نهايي

یافتهها
جدول  .8ميانگين و انحراف معيار باورهای غيرمنطقی و ابعاد آن به تفکيک گروه و مرحله سنجش
پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین
17/01 ± 0/47

متغیر پژوهش

گروه

تعداد

توقع تائید از ديگران

آزمايش

04

11/19 ± 4/51

انتظارات بیشازحد از خود

كنترل

04

10/11 ± 1/40

10/41 ± 4/09

سرزنش خود

آزمايش

04

11/00 ± 4/11

10/44 ± 1/79

واكنش همراه با ناكامي

كنترل

04

10/15 ± 1/10

10/07 ± 1/14

آزمايش

04

14/40 ± 4/11

19/11 ± 1/10

كنترل

04

19/44 ± 1/07

10/15 ± 1/10

توقع تائید از ديگران

آزمايش

04

10/11 ± 1/91

10/91 ± 0/50

انتظارات بیشازحد از خود

كنترل

04

11/00 ± 4/10

11/10 ± 1/11

سرزنش خود

آزمايش

04

11/90 ± 4/01

17/00 ± 0/70

واكنش همراه با ناكامي

كنترل

04

14/15 ± 4/70

14/44 ± 4/59

آزمايش

04

10/99 ± 1/79

17/07 ± 0/11

كنترل

04

10/44 ± 1/11

11/55 ± 1/01

آزمايش

04

07/11 ± 14/90

104/41 ± 15/41

بيمسئولیتي هیجاني

بيمسئولیتي هیجاني
نمره كل باورهای غیرمنطقي
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كنترل

05/47 ± 14/70

04

09/14 ± 1/07

نتايج جدول شماره  0نشان ميدهد كه میانگین (و انحراف معیار) نمره كل متغیر باورهای غیرمنطقي در افراد گروه آزمايش در مرحله
پیشآزمون برابر با ( 07/11و  )14/90و در مرحله پسآزمون برابر با ( 104/41و  )15/41ميباشد .در افراد گروه كنترل میانگین (و
انحراف معیار) اين متغیر در مرحله پیشآزمون برابر با ( 05/47و  )14/70و در مرحله پسآزمون برابر با ( 09/14و  )1/07ميباشد.
جدول  .3نتایج آزمون لوین در مورد پيشفرض همگنی خطای واریانسها
متغیرهای وابسته

آماره F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 0

سطح معناداری

باورهای غیرمنطقي

0/070

1

91

4/099

همانگونه كه در جدول شماره  9مشاهده ميشود پیشفرض لوين در كلیه متغیرهای پژوهش تأيید ميگردد؛ كه به دلیل تصادفي
بودن دو گروه و حجم نمونه باال ميتوان از روش تحلیل كوواريانس استفاده كرد.
جدول  .4نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره (مانکوا)
نوع آزمون

مقدار

آزمون F

سطح معناداری

ضريب تأثیر

توان آماری

اثر پیاليي

4/007

110/709

4/444

4/507

1/444

المبدای ويلکز

4/477

110/709

4/444

4/507

1/444

اثر هتلینگ

15/091

110/709

4/444

4/507

1/444

بزرگترين ريشه روی

15/091

110/709

4/444

4/507

1/444

نتايج جدول شماره  0بیانگر آن است كه اثر المبدای ويلکز (P=4/444؛  )F=110/709معنادار است .نتايج نشان ميدهد كه بین
آزمودنيهای گروه آزمايش و كنترل ازلحاظ پسآزمون متغیرهای كلي با كنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .براين اساس
ميتوان گفت كه تفاوت معناداری حداقل دريکي از متغیرهای وابسته ايجادشده است و ضريب تأثیر نشان ميدهد كه  50/7درصد
تفاوت دو گروه مربوط به برنامه آزمايشي است .بعدازاين ،به بررسي اين موضوع بايد پرداخته شود كه آيا متغیرهای وابسته (پريشاني
روانشناختي -باورهای غیرمنطقي و درگیری فکری) بهطور جداگانه از متغیر مستقل (آموزش روانشناسي مثبت نگری) اثر پذيرفتهاند
يا خیر؟ بدين منظور از آزمون تحلیل كوواريانس چندمتغیره ( )MANCOVAاستفادهشده است كه نتايج آن در جدول شماره 7
ارائهشده است.
جدول  .5نتایج اثرات بين آزمودنی کوواریانس چندمتغيره در پسآزمون متغيرهای وابسته
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

df

آماره F

P-Value

ضريب تأثیر

توان آماری

باورهای غیرمنطقي

1107/051

1

19/174

4/441

4/710

4/071

نتايج تحلیل كوواريانس چندمتغیره (مانکوا) در جدول شماره  7نشان ميدهد كه آموزش روانشناسي مثبت نگری (با كنترل اثر
پیشآزمون بهعنوان عامل هم پراش روی پسآزمون) بر كاهش باورهای غیرمنطقي با ضريب اتای  4/71تأثیر معناداری داشته است.

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041

07

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگری بر باورهای ...

كمانكش

بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقي در بین زنان دارای همسر
ناسازگار شهر كرمانشاه در سال  1900-1044ميباشد .نتايج مؤيد آن است كه بین گروههای آزمايش و كنترل ازلحاظ پسآزمون
باورهای غیرمنطقي با كنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد .براين اساس ميتوان گفت كه تفاوت معناداری حداقل دريکي
از متغیرهای وابسته يعني ابعاد باورهای غیرمنطقي ايجادشده است و ضريب تأثیر نشان ميدهد كه  57/1درصد تفاوت دو گروه
مربوط به مداخله آزمايشي است .اين يافته با يافتههای پژوهشهای دهکردی و همکاران ( ،)1901اينگلهارت ( )0410همسو ميباشد.
در تبیین اين فرضیه ميتوان گفت كه باورهای فرد يا طرحوارههای ذهني است كه طرز برخورد و نگرش شـخص بـه خود ،جهان
و آينده تعیین مـيشود .اگر اين سـاختارهای شـناختي مـنطقي و مثبت باشد ،گرايش فرد به همهچیز مثبت و امیدوارانه خواهد بود
و درصورتيكه اين ساختارهای شناختي غیرمنطقي باشد ،نگرش فرد به خود ،آينده و دنیای پیرامونش مفید خواهد شد ،بهگونهای
كـه واقعیتهای متضاد طوری تعبیر ميشوند كـه در چهارچوب دريافتهای از پیش شکلگرفته و جهتدار جای بگیرند و اين
تعبیر جهتدار موجب پردازش نادرست اطـالعات و تحريفها و خطاهای شناختي ميشود .بنابراين زوجین متقاضي طالق با
نـیازهای مـتعددی پا به عرصه وجود مـيگذارند و دائم درصـدد رفع مشکالت ميباشند .تمايل شديدی به عشق ،محبت و احترام،
رشد ،ترقي و آرزو دارد و بهشدت از ناكامي و بيتوجهي اجتناب ميكند .بهطوركلي او با توان زيـادی بـرای خواستن مـتولد
مـيشود .اصرار دارد هر چیزی به بـهترين وجه در زندگي او وجود داشته باشد .اگر اين خواستها سريع و كامل ارضا نشوند
ممکن است دو برداشت متضاد بر اساس تمايالت ذاتي خود از اين حادثه فعالكننده داشته بـاشد .يکي افکار ،عـقايد و بـاورهای
منطقي و عقالني و ديگری افکار ،عقايد و باورهای غیرمنطقي .آمارهای منتشرشده در كشور ،در چند دههی گذشته ،حکايت از
افزايش روزافزون نارضايتي زناشويي در بین زوجها دارد كه در پي آن در بسیاری از موارد ،اقدام به متاركه و طالق صورت ميپذيرد
(احمدی .)1901 ،اگر زندگي برای افراد معنا و مفهوم داشته باشد فشار ناشي از آن نیز قابلتحمل است .موقعیتهای فشارزای
زندگي همواره ميتواند بر جريان توانايي افراد در كنار آمدن با شرايط گوناگون مؤثر باشد و تداوم شرايط دشوار بهنوبه خود موجب
بروز يا تشديد نابساماني جسمي و رواني ميشود (ابريشم كار .)1905 ،گاهي همسران در ارتباط ناكارآمد هستند و احتیاج به يادگیری
مهارتهايي در جهت ابراز عواطف با حل مؤثر مشکالت دارند .اگرچه تعامالت ناسازگارانه ممکن است ناشي از كمبود مهارت
باشد ،اما در بسیاری موارد اتفاق میافتد كه همسران از عدم ارضای نیازهای خود ناامید شدهاند .عالوه بر موارد باال به عوامل ديگری
هم ميتوان اشارهكرده ،ازجمله باورها و احساسات غیرمنطقي در زمینه هايي چون اهمیت ارتباط ،اهمیت خانواده ،دوستان و نقشهای
جنسیتي ،رضايت را كاهش داد و ناسازگاری را افزايش ميدهد (مهدوی .)1901 ،در اين زمینه الیس ( )1015نیز تأكید ميكند
باورهای غیرمنطقي علت اصلي اختالفها در روابط اجتماعي بهويژه در روابط زوجها به شمار ميرود .الیس معتقد است كه
تعارضات زناشويي را ميتوان با باورهای غیرمنطقي زوجین توجیه نمود اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکالت ارتباطي ديدگاههای
متفاوتي ارائهشده است اما در اين در زمینه موضع رويکرد شناختي از جايگاه برجستهای برخوردار است (حیدری)1911 ،؛ بنابراين
بايد اذعان داشت كه همیشه در جريان شکلگیری انديشههای بشری دو جريان اساسي يعني واقعیتهای عیني و ديگری برداشتهای
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ذهني انسان از اين واقعیتها وجود دارد كه در بسیاری از مواقع ذهنیت و عینیت در انطباق با يکديگر قرار نميگیرند و موجب
پديد آمدن باورهای غیرمنطقي و تفسیری وارونه از واقعیتهايي چون ناسازگاری زناشويي ميگردد؛ بهعبارتديگر باورهای
غیرمنطقي با تحريف واقعیت شکل ميگیرند ،مکانیزم های دفاعي نیز شیوههای غیرارادی و ناخودآگاهانه ای هستند كه برای كاهش
اضطراب و حفظ شخصیت به كار ميروند و تحريف واقعیت در آنها به چشم ميخورد (قرباني .)1915 ،طبق اين ديدگاه احساسات
و رفتارهای آشفته معلول رفتارهای غلط يکي از زوجین و يا حتي مشکالت و گرفتاریهای زندگي نیست ،بلکه بخش عمدهای از
آن ميتواند به دلیل باورها و نگرشهايي باشد كه يکي يا هردوی آنها در مورد رفتار و يا دشواریهای زندگي دارند (نیکل.)0441 ،
مثبت نگری درنتیجهی تركیب تنظیم هیجاني ،ويژگيهای شخصیتي ،هويت و تجارب زندگي به وجود ميآيد و شناسايي مؤلفههای
مؤثر در پیشبیني مثبت نگری ميتواند به فهم جنبههای مثبت و رفتارهای سازگارانهی افراد مختلف جامعه كمك كند .آموزش مثبت
نگری به زنان دارای همسر ناسازگار كمك مينمايد تا افکار و احساساتشان را تجربه كنند بهجای اينکه از آن اجتناب كنند به خاطر
به كار بردن اين تکنیك ميباشد كه نمرات باورهای غیرمنطقي نسبت به گروه كنترل كاهش معناداری داشته است .در آموزش مثبت
نگری برای كاهش ،تغییر ،اجتناب ،سركوبي و يا كنترل تجربههای خصوصي (افکار و احساسات) اقدامي صورت نميگیرد .بلکه
مراجعان ياد ميگیرند كه اثر و تأثیر افکار و احساسات ناخواسته را از طريق استفاده مؤثر از هوشیاری فراگیر كاهش دهند .مراجعان
ياد ميگیرند كه جنگیدن با اين تجربههای خصوصي را متوقف كنند ،نسبت به آنها گشاده باشند ،جايي را به آنها اختصاص دهند
و بدون هیچ تالشي به آنها اجازه دهند كه بیايند و بروند .ازآنجاييكه جامعه آماری پژوهش زنان دارای همسر ناسازگار شهر
كرمانشاه بودند ،تعمیميافتههای پژوهش به ساير جوامع ميبايست بااحتیاط انجام گیرد .تجربه مجدد آزمون (پسآزمون) با توجه به
تجربه اولي (پیشآزمون) ،تصمیم دربارهی اختالف نمرات آزمودنيها راكمي با مشکل مواجه كرد .پیشنهاد ميشود كه مشابه چنین
پژوهشهايي بر جامعههای ديگر نیز اجرا شود ،زيرا افزايش دامنه چنین تحقیقاتي ميتواند در پیشگیری از بسیاری از مشکالت
خانوادگي و آسیبهای روحي و رواني و اجتماعي زنان دارای همسر ناسازگار جلوگیری نمايد .يافتههای پژوهش حاكي از آن است
كه آموزش مثبت نگری بر كاهش باورهای غیرمنطقي زنان دارای همسر ناسازگار تأثیر مثبت دارد؛ لذا الزم است كه مسئولین
بیمارستانها و مراكز درماني بهمنظور كاهش باورهای غیر از طريق برگزاری دورههای آموزشي در جهت ارتقای كیفیت زندگي اين
افراد اقدام كنند.
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