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 چکیده

آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات  هدف این تحقیق تأثیر        

قرآن کریم بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های مراجعه کننده به 

طرح تحقیق حاضر از نوع نیمه  .مراکز مشاوره شهر اهواز بوده است

بوده  گواهگروه باآزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری 

زوجین مراجعه کننده به  نفر 0022است، جامعه مورد مطالعه 

نفر از لحاظ سن، وضعیت  112مراکز مشاوره شهر اهواز که تعداد 

اجتماعی و اقتصادی، کسب یک انحراف معیار باالتر ازمیانگین در 
تعارضات زناشویی، طول مدت ازدواج و سایر متغیرهای مورد نظر 

ابزار مورد . انتخاب گردیدندو تاسازی شده در تحقیق کامالً هم

استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی زوجین 

(MCQ )د که میان دو گروه نتایج حاصل نشان دا. بوده است

از لحاظ تعارضات زناشویی تفاوت معنی داری وجود  آزمایش و گواه

یسه یعنی تعارضات زناشویی گروه آزمایش در مقا(.>P%221)داشت

و . به طور معنی داری کاهش یافته بود گواهبا پیش آزمون و گروه 

آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش 

تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر 
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Abstract: 
The present study aimed to examine the effects 

of positive thinking. training regarding religion-

centered in decreasing Marital conflicts on the 

basis Quran manifestations. In this study the 
quasi-experimental research design with pre- test 

and post-test control group and one-month 

follow-up testing is used. The research 
population contains contains all of the couples  

refreed to the counseling centers and 110 couples 

randomly selected and 40 couples who have the 
highest levels of conflict and marital conflict 

participants through a standardized questionnaire 

(MCQ) were tested . The course of positive 

thinking 10 sessions of 90 minutes was 
performed and the data analyzed using SPSS 

software . Statistical methods using covariance 

univariate and multivariate taken to calculate the 
reliability study of the alpha Krnbakh and 

bisection methods. The results showed that 

positive thinking training based on the Qur'anic 
verses have been effective in reducing marital 

conflict . Significance level of (a=0.05) was 

considered 

Keyword:Positive Thinking, Faith-based;The 
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 مقدمه
را برای رشد   بین افراد، زمینه 0تعارضها است، توجه به عدم  ها و نیز بارور نمودن آن    ؛ کشف استعداد1نقش آموزش            

تر، آموزش به  برای بهره گیری هرچه بهتر از جامعه سالم و با نشاط(.. 1831موسوی اشرفی، .)آورد و توسعه جامعه فراهم می

تمام تواند مشکل گشای  کرد آموزش نمی اذغان  ترین اهرم همواره از اهمیت خاصی برخوردار است، البته باید    عنوان موثر

 44ماده )رود ولی بدون تردید یکی از مهم ترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور جامعه بشمار می. های جامعه باشد نارسائی

تواند نقش اساسی را در پیشرفت کشور  از طرف دیگر خانواده به عنوان بافت اصلی جامعه می(. 1831قانون استخدام کشوری،

و  8مذهبی _تواند الگو و سرمشق برای جامعه و خانواده باشد، آموزه های دینی  نامه هایی که مییکی از مهمترین بر. ایفا نماید

شک این بافت با آفات و خطرهایی رو در رو است،  بی. دهند رکن اساسی تمام جوامع را خانواده ها تشکیل می. قرآن کریم است

یکی از این راهکارها کاهش تعارضات بین زن و شوهر . اندیشیدکه برای حفظ و پایداری این کانون مهم باید راهکارهای مهمی 

 .در خانواده است

شود، آموزش مهارت های ارتباطی که  علی رغم تفاوت دیدگاه هایی که در مورد علت و فرآیندهای یک ازدواج ناموفق بیان می

یکی از جوانب (.0221، 4فاورز) دارد یکی از اجزاء اصلی رویکردهای مختلف زوج درمانی است و در هسته مرکزی آنها قرار

تانیگوچی، فریمن، تایلر و ) کنند بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می

با بروز تعارض و کشمکش در روابط زناشویی رضایت زناشویی شدیداً کاهش می یابد و ادامه زندگی زناشویی (.0،0221مالکارن

تعارضات و "افرادی که طالق گرفته اند بیان داشته اند که % 11و می سازد، به طوری که آمار نشان می دهد را با خطر روبر

زندگی زناشویی مستلزم . (0224، 1کلمنتس، استنلی و مارکمن)"آنان بوده است 1مشاجرات زیاد و طوالنی عامل وقوع طالق

پر واضح است که سعادت و . توان نظیر آن را یافت در جامعه میآزادسازی احساساتی است که در کمترین روابط میان فردی 

بستگی دارد، و چنانچه پایه و بنیاد خانواده از استحکام الزم  3سالمت خانواده به وجود ارتباطات سالم و بالنده بین زوجین

است دچار انواع مسائل روح و افرادی که ممکن  هایی وجود جوی منفی، فضایی بی برخوردار نباشد، پیامد چنین خانواده

طالق به هر دلیل، درست یا نادرست پیامدهایی برای  (.0224، 1ساالس و کتزنبگر)باشد  جسمی، روانی و اجتماعی هستند می

های متارکه کرده  کند و زوج برای زن و مرد مشکالت اقتصادی، روانی، عاطفی و اجتماعی ایجاد می. فرد و جامعه بدنبال دارد

 (.1811؛ ترجمه طاهری، 1834، و برنز0والچاک)کشاند  موقت یا دائمی میرا به انزوای 

قرار دادن مشاوره . ای به قدمت تاریخ بشر دارد گذرد، مذهب تاریخچه در حالی که از طول عمر مشاوره چند دهه بیشتر نمی

قبیل وجدان، عهد و پیمان، زیرا مفاهیمی از . رسد انداز یا دیدگاه مذهبی امری اساسی و ضروری به نظر می دریک چشم

و  جامعه، نوع دوستی، عشق، امید، روشن سازی افکار وسایل دیگر محورهای اساسی مذهب هستند و بدون شک نظریه ها

در سطح فردی دین و مذهب بر آرامش  .(1831خدایاری فرد، )دهد به طور انکار ناپذیری شکل میهای مشاوره را  فعالیت

روانی، خشنودی، امید، رضایت از زندگی، تفسیر خوش بینانه از مرگ و سالمت جسمانی افراد، تاثیر گذار است و در سطح 

آذربایجانی و )اجتماعی هم در انسجام افراد با یکدیگر، نوع دوستی، کمک به دیگران و کاهش جرم و انحراف موثر میباشد

 (.1830 همکاران،
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معتقدند یکی از فراگیرترین بیماری های عصر کنونی، تفکر منفی ( 1882به نقل از برنز، ) 0و مک ویلیام 1راجرز            

افکار منفی، عصبیت، . سازد های ناخوشایندی است که ذهن، احساسات و جسم انسان را مبتال می تفکر منفی ویژگی. است

کنند، به عکس افکار مثبت موجب امیدواری، آرامش، محبت و  خستگی، تولید می پرخاشگری، اضطراب، خصومت؛ خشم و

است افکارمان را تغییر دهیم تا احساسات ما به  خواهیم احساساتمان تغییر کند، کافی اگر می. شوند دلگرمی به زندگی می

عتقد است که اصالح رفتار از طریق کند و م به اصول مهم شناخت درمانی اشاره می(.1882)8برنز . سرعت از آن تبعیت کند

ها  در چند دهه گذشته بیشتر تالش روان شناسان بالینی بر درمان کمبودها و رفع ناتوانی.تغییرات شناختی ممکن است

های شخصی و  اما روان شناسی نوین، به افزایش شادمانی، سالمت و مطالعه علمی در مورد نقش نیرومندی. متمرکز بوده است

 (. 003،ص0224، 4کار) اجتماعی مثبت، در ارتقای سالمت بهینه تأکید دارد سامانه های

است و کارهای زشت و قبیح را  ها و ارزش های انسانی که آدمی در راستای گرایش به خوبی: در قرآن کریم هم آمده است

ارتقای سالمت جامعه، « 0لوامهوال اقسم بالنفس ال» کند  ها خود را مالمت می دوست ندارد و در صورت آلوده شدن به  بدی

از دیدگاه اسالم کسی که در خودآگاه خویش با تمامی . شود یکی از مهمترین مسائل اساسی در جوامع انسانی، محسوب می

احمدی، ) تواند تعارضات خویش را با جهت گیری مثبت حل کند، از نظر روانی سالم است هستی ارتباط زنده و پویا دارد و می

داشتن نگرش مثبت به زندگی، اگر چه در حفظ سالمت روانی فرد بسیار اهمیت دارد، اما با وجود فشارها و مشقت (. 1834

های عاطفی، همه و همه ممکن است دیدگاهی  های کاری، نگرانی ها، دشواری بیماری. ای نیست های زندگی کنونی، کار ساده

رایطی برای مدت طوالنی در انسان ایجاد شود و نتواند مشکالت مربوط اگر چنین ش. منفی نسبت به زندگی، در فرد ایجاد کند

شود که در نهایت این حالت به افسردگی و یأس منجر  به آن را برطرف سازد، احساس ناامیدی بر او مستولی می

طف انسانی، در دنیای لجام گسیخته کنونی که مادیات، همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و عوا(.1833سیدا، )گردد می

احساسات، و نوع دوستی به فراموشی سپرده شده، در دنیایی که فقر و تنگدستی، جنگ و خونریزی، فساد و تباهی هر روز، رو 

تواند بشر را از این همه  به افزایش است، چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت اندیشی، امیدواری، تغییر و تحول درونی نمی

به خصوص زوجین جامعه، که توجه به (. 0228، 1کویلیام)های روانی نجات دهد از هم پاشیدگینابسامانی، از هم گسیختگی و 

تواند تاثیر  ی امیدوار، سرزنده و شاداب می سالمت جسمانی و روانی آن ها بسیار حائز اهمیت بوده و برخورداری از روحیه

تر از آن، با وجود  ات شادی نسل بعد را فراهم کند و مهمها داشته و به نوبه خود موجب ی کارکرد و فعالیت آن بسزایی در نحوه

تعارضات بین زن و شوهر آنان باید نگاه تلخ جامعه به خود را متحمل شوند که اغلب به همین دلیل، دچار سرخوردگی، یأس و 

 .رسد ری به نظر میجسمانی این افراد الزم و ضرو -از این رو هر گونه تالش برای بهبود وضعیت روانی. گردند ناامیدی می

از این رو مسأله اصلی تحقیق این است که آیا آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات            

تعارض همیشه منفی نیست، بلکه روشی که    باشد؟ زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز اثر بخش می

محققان (. 1888، 1گاتمن و سیلور)شان بکار می برند، می تواند تأثیر منفی بر رابطه داشته باشد  عارضزوجین برای مدیریت ت

در تعامالت زوجین، با میزان خشونت و درگیری ( خشم، نفرت، ناراحتی و ترس)نشان داده اند که تأثیرات منفی تعارض 

مخرب یا تعامالت منفی بین زوجین منجر به کاهش رضایت  این ارتباطات(. 0220، 3بوک واال، سوبین و زدینوک)مرتبط است 

اینکه حل تعارض ازدواج با موفقیت انجام (. 0221، 8ماریوت-آماتو، ماهمن)شوند  رضایت در رابطه و افزایش احتمال طالق می
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حل . زینندگ گیرد یا به صورت زیان بار، به روشی بستگی دارد که زوجین برای اتمام یا خاتمه دادن این تعارض بر می می

ها ارتقا  حل مثبت تعارض ارتباط را به وسیله تمرکزکردن بر عقاید و ارزش. تواند به طور مثبت یا منفی انجام گیرد تعارض می

شوند کارِ درست  هر وقت زوجین دچار تعارض می. کند که حل منفی تعارض ارتباط را تضعیف و سست می حالی بخشند در می

 (.1881، 1سون، اسپری و لوئیسلکار)است که به سوی یک حل مسأله مثبت گام بردارند  و مسئولیتِ هر دو شریک این

مهمترین تاثیر مثبت اندیشی بر کاهش تعارضات زناشویی این است که زندگی روزمره معطوف به آینده شده و افراد             

های  د کرد، لذا پذیرای برنامه داشتن و کنشای، رهایی پیدا خواهن های آنی و لحظه از گذشته نگری منفی و داشتن کنش

تر نموده، به  ها را وادار به تالش و کوشش مضاعف و نیل به اهداف متعالی هایی که آن کنش. شوند عقالنی معطوف به هدف می

پیامدهای مثبت متعددی را تواند  نماید و با ایجاد امید می ها تقویت می اندیشی را در آن  گرایی و آینده ای که نوعی آینده گونه

شود که بدانیم امید، نشاط و سرزندگی  ارزش مثبت اندیشی وقتی معلوم می(. 1830، 0پیل.)برای آنان، به دنبال داشته باشد

پیشوایان دین، این نکته را در روایات خود بیان کرده اند و بزرگان و فقها نیز بابی . شود ی خوش بینی حاصل می در سایه

حسن ظن، از بهترین صفات انسانی و »: فرماید می( ع)امام علی (. 01و 08،ص 1831اشرفی، )اند آن گشوده مستقل برای

ها موهبتی است که به واسطه آن آدمی در مواجهه با  نگرش صحیح نسبت به مسائل و ناکامی« پربارترین مواهب الهی است

تمیمی )کند ها را جستجو می ها نیز زیبایی بیند و حتی در زشتی ها را درآن می های به ظاهر موزون خلقت زیبایی و خوبی نمونه

ی پر لیوان را ببینند و همه چیز را با  این روش برخورد با موضوعات آموزشی است که انسان ها همیشه نیمه (.1838آمدی، 

 (.01و01،ص1831فانی، )نگاهی مثبت و سازنده بنگرند

: که در برخورد گفتاری با دیگران اصل را بر گفتار نیکو و پسندیده قرار دهید: دده سوره بقره دستور می 38خداوند در آیه ی 

د که ظاهر این آیه آن است که با مردم به نیکی سخن بگویید و گفتارتان نسبت بغض و عداوت هر چن« و قولوا للناس حسنا»

امام . ه عنوان شاهدی بر تأیید اصل عقالنی دانستدر تفسیر آیه آن را ب( ع)توان باتوجه به روایتی از امام صادق  نگردد ولی می

ی آن جز داوری  که یقین ندارید کار دیگران شر و قبیح و ناپسند است درباره تا زمانی: فرماید با اشاره به این آیه می( ع)صادق 

نگاهی مثبت  ای که افرادش به مسائل و رخدادهای فردی و جمعی با جامعه(.1831جواهری، )خیر و نیکو نداشته باشید

نگرد، از امنیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود، به جای آن که فرد خود را از نظر روحی و روانی در رنج افکند و با تصور و  می

سوره نور هم استفاده می شود و مراد از  10هم چنان که از آیه (.1830صالحی، )تصورسازی منفی خود و دیگران را فراهم آورد

اجتناب از خود ظن نیست، زیرا ظن نوعی ادراک نفسانی است، پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیست بلکه  اجتناب از ظن

می خواهد بفرماید اگر درباره کسی ظن بدی به دلت وارد شد آن را نپذیر . منظور آیه مورد بحث نهی از پذیرفتن ظن بد است

بعضی از ظن ها گناه است باز خود ظن منظور نیست بلکه ترتیب اثر  و به آن ترتیب اثر نده، بنابراین اگر در ادامه آیه آمده

مانند این که نزد شما از کسی بدگویی کنند و شما دچار سوءظن به او بشوید . دادن به آن است که در بعضی موارد گناه است

سبت را که شنیده اید به او بدهید و این سوء ظن را بپذیرید و در مقام ترتیب اثر دادن برآمده به او توهین کنید و یا همان ن

تا مثبت اندیشی مبتنی با توجه به مطالب فوق محقق بر آن شد  .که همه این ها آثار بد و منفی بدگمانی و سوءظن است

 .برآیات قرآن کریم را بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بررسی نماید

مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم برکاهش تعارضات زناشویی زوجین، کاهش همکاری زوجین،  آموزش:فرضیه اصلی

های هیجانی زوجین، افزایش جلب حمایت فرزندان زوجین، افزایش رابطه فردی  کاهش رابطه جنسی زوجین، افزایش واکنش

کردن امور مالی از یکدیگر زوجین مراجعه  با خویشاوندان زوجین، کاهش رابطه خانوادگی با خویشان همسر زوجین، جدا

ابتدا به توصیف جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  قسمتدر این  .کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز تاثیر دارد

پردازیم سپس ابزارهای جمع آوری اطالعات و داده ها ارائه می شوند و در آخر به طرح تحقیق، نحوه اجرا و روشهای  می

زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز شامل کلیه  تحقیق جامعه آماری این .یه و تحلیل داده ها اشاره می شودتجز

  .مورد بررسی قرار گرفتند 1880که در سال 

 

                                                             
 . Carlson, Sperry & Lewis 
5. Pill 
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 :جامعه و نمونه آماری
کهه از راه تصهادفی    گیهری از روش نمونهه   آنهابرای انتخاب مذکور می باشد که زوج از جامعه  42نمونه این تحقیق مشتمل بر 

 .که جدول توزیع آزمودنی ها بر حسب متغیرهای موجود در تحقیق در صفحه بعد می آید.استفاده گردیدساده 

 متغیرهای موجود در تحقیقتوزیع آزمودنی ها بر حسب :  1جدول 

 42تها   81گروه سهنی   زن و مرد گروه آزمایش، آزمودنی های، در نشان داده شده است 1 همان طوری که در جدول

سهال   02تها   41گروه سنی آزمودنی های مربوط به مردان و%40و  مربوط به زنان درصد%00بیشترین فراوانی را با حدود سال 

، نیهز  ر گهروه گهواه  به خهود اختصهاص داده و د  را نمونه  در بین مردان از% 00در بین زنان و  %02کمتهرین فراوانی را با حدود 

متعلهق بهه مهردان و    % 10و  متعلق بهه زنهان   درصد %12بیشترین فراوانی را با حدود سال  42تا  81گروه سنی  آزمودنی های

به خود اختصهاص داده   را نمونه از مردان% 12زنان و % 0کمتهرین فراوانی را با حدود سال  02تا  41گروه سنی آزمودنی های 

بهه   گهروه گهواه  و   42/1و  10/81سال و 33/1و  12/84گروه آزمایش به ترتیب  و مردان میانگین و انحراف معیار سن زنان .اند

  .سال می باشد 81/0و  02/81و   18/1و  12/80 ترتیب

و % 40 بیشهترین فراوانهی را بها حهدود    سطح تحصیالت ابتهدایی   با زن در گروه آزمایش، آزمودنی های همچنین در این جدول

در گهروه  امها  نمونهه بهه خهود اختصهاص داده     % 10کمتهرین فراوانی را بها حهدود   سطح تحصیالت دانشگاهی با آزمودنی های 

 بها و آزمودنی های  %82بیشترین فراوانی را با حدود سطح تحصیالت ابتدایی و متوسطه هر کدام  مرد با آزمایش، آزمودنی های
 ، آزمودنی هاینیز و در گروه گواهاند  نمونه به خود اختصاص داده %10کمتهرین فراوانی را با حدود سطح تحصیالت راهنمایی 

سهطح   بها ههای   و آزمهودنی  %82بیشترین فراوانهی را بها حهدود    سطح تحصیالت ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی هر کدام  با زن

 متغیر

 گروه

 کل گواه آزمایش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 

 (سال)سن

 

 %02 %00 3 12 %12 %00 0 0 %82 %00 1 0 82تا  01

 %00 0/10 00 00 %10 %12 18 14  %40 %00 8 11 42تا  81

 12 0 %00 %0 0 1 %00 %02 0 4 02تا  41
0/

10 
00% 

 02 02 کل
122

% 
122% 02 02 122% 

122

% 
42 42 

122

% 

122

% 

 
 تحصیالت

 

 8 10 %10 %82 8 1 %82 %40 1 8 ابتدایی
0/

81 
0/00 

 %10 %10 1 1 %10 %12 8 0 %10 %02 8 4 راهنمایی

 0/80 %00 18 12 %80 %82 1 1 %82 %02 1 4 متوسطه

 10 8 %80 %82 1 1 %00 %10 0 8 دانشگاهی
0/

00 
82% 

 02 02 کل
122

% 
122% 02 02 122% 

122

% 
42 42 

122

% 

122

% 

 

طول مدت 

 (سال)ازدواج

 

 0/11 1 %10 8 %02 4 0تا  1

 0/01 11 %02 12 %0 1 12تا  1

 0/01 11 %12 0 %40 8 10تا  11

 0/10 0 %10 8 %12 0 02تا  11

سال به  01

 باالتر
4 02% 0 12% 1 10% 

 %122 42 %122 02 %122 02 کل
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 مهرد بها   ، آزمودنی ههای نیز گروه گواهاما درد اختصاص داده نمونه به خو %12کمتهرین فراوانی را با حدود تحصیالت راهنمایی 
سطح تحصیالت ابتدایی و  باو آزمودنی های  %80بیشترین فراوانی را با حدود سطح تحصیالت  متوسطه و دانشگاهی هر کدام 

در گهروه   آزمهودنی ههای  در ادامه توزیهع   .اند نمونه به خود اختصاص داده%10کمتهرین فراوانی را با حدود راهنمایی هر کدام 

 12تا  1با مدت ازدواج و آزمودنی های  %40بیشترین فراوانی را با حدود سال  10تا  11با مدت ازدواج  آزمایش، آزمودنی های

 1بها مهدت ازدواج    ، آزمودنی هاینیز درصد نمونه به خود اختصاص داده و در گروه گواه 2/0کمتهرین فراوانی را با حدود سال 

سال به باال ههر کهدام    01سال و  10تا  11با مدت ازدواج درصد و آزمودنی های  2/02بیشترین فراوانی را با حدود  سال 12تا 

میانگین و انحراف معیار مدت ازدواج گهروه آزمهایش    .درصد نمونه به خود اختصاص داده اند 2/12کمتهرین فراوانی را با حدود 

 .سال می باشد 18/1و  12/11سال و گروه گواه  08/1و  12/18به ترتیب 

 :ابزار اندازه گیری 
 :شده است زیر استفاده ری متغیرهای مورد نظر از ابزاربه منظور اندازه گی تحقیقدر این 

د کهه بهرای   ههاز دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شتعارضات زناشویی در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه 

 (.را مالحظه نمائید 1ه 8جدول )می باشد  مطلوبب پایایی هه، که بیانگر ضرای82/2و  33/2کل پرسشنهامه به ترتیب برابر با 

 در تحقیق حاضرتعارضات زناشویی ضرایب پایایی پرسشنامه :   جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس

 ضرایب پایایی

 تنصیف آلفای کرونباخ

 30/0 88/0 (کل) تعارضات زناشویی

 18/0 11/0 مؤلفه کاهش همکاری

 0/ 1 0/ 2 مؤلفه کاهش رابطه جنسی

 21/0 51/0 مؤلفه افزایش واکنش های هیجانی

 0/ 2 12/0 مؤلفه جلب حمایت فرزند

 52/0 50/0 مؤلفه افزایش رابطه فردی با خویشاوندان

 0/ 5 18/0 مؤلفه کاهش رابطه خانوادگی با همسر

 0/ 2 10/0 کردن امور مالی از یکدیگر مؤلفه جدا

 

 و2 /33 با استفاده از آلفای کرونبهاخ تعارضات زناشویی مشاهده می شود ضریب پایایی پرسشنامه  0همانطوری که در جدول 

 .می باشد82/2روش تنصیف

 :روش تحقیق
برای . پردازد تعارضات زناشویی میتحقیق حاضر به بررسی تاثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش 

ابزار . شود جمع آوری داده ها پس از انجام مراحل الزم از روش پیش آزمون و پس آزمون به همراه آزمون پیگیری استفاده می

مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بوده که در بین نمونه آماری از جامعه مورد نظر توزیع شده و جهت گردآوری داده ها 

 . استفاده شده است که از ضرائب پایانی و روایی الزم برخوردار می باشد 1از پرسشنامه تعارضات زناشویی

 جامعه آماری 

باشد که به روش همتاسازی با درنظر  جامعه آماری این تحقیق کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز می

کسب یک انحراف معیار باالتر از میانگین درپرسشنامه تعارضات  مدت ازدواج،طول  اقتصادی، -وضعیت اجتماعی گرفتن سن،

نفر به طور  42جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد  نفر به عنوان 112زناشویی و سایر متغییرهای مورد نظر در پژوهش تعداد

و با استفاده از روش پیش آزمایشی ه در این تحقیق، طرح تحقیق نیم. تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند

 .باشد اجرای آزمون پیگیری با فاصله یکماه بعد از پس آزمون استفاده گردیده است پس آزمون با گروه گواه می -آزمون

                                                             
1 Marriage conflict  Questionnaire.(M. C.Q) 
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 :ابزار  پژوهش
دهندگان به آن مراجعه پرسشنامه منبع اصلی اطالعاتی است که پاسخ . باشد ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می

در این پژوهش برای گرد (.1838خجسته، )گیرند که به سؤال های آن پاسخ دهنده یا خیر کنند و سرانجام تصمیم می می

پرسشنامه  -1) آوری اطالعات از عمده ترین تکنیک های کمی و کیفی جمع آوری اطالعات یعنی استفاده از پرسشنامه 

پکیج آموزشی مثبت اندیشی  -0مقیاس و به منظور سنجش میزان تعارضات زناشویی زوجین تعارضات زناشویی با هفت خرده 

( که شامل ده جلسه آموزش مثبت اندیشی با تأکید بر آیات قرآن کریم به منظور کاهش تعارضات زناشویی زوجین بوده 

  .استفاده شده است

این  .است شده ساخته و شوهری زن سنجش تعارضات برای که است سؤالی 40 ابزار یک پرسشنامه تعارضات زناشویی

عبارتند  که سنجد می را زناشویی تعارضات از بعد هفت تهیه و تنظیم گردیده و( 1810)آزمون توسط ترابی و زیر نظر ثنایی 

 با فردی رابطۀ حمایت فرزندان، افزایش جلب هیجانی، افزایش هایواکنش افزایش جنسی، رابطۀ کاهش همکاری، کاهش :از

-محتوای مؤلفه. یکدیگر از مالی امور کردن جدا و دوستان همسر و خویشاوندان با خانوادگی رابطۀ کاهش ،خود خویشاوندان

 هر برای. دارند مستقیم و نزدیک ارتباط (تعارضات زناشویی)نظر  متغیر مورد با که شده تهیه گونه ای به پرسشنامه های

 پرسشنامه کل نمرة حداکثر .است شده داده اختصاص آنها به نمره 0تا  1 به تناسب و شده گرفته نظر در گزینه پنج سؤال

هنجار  .است بهتر رابطۀ معنی به کمتر نمرة و بیشتر تعارض معنی به بیشتر نمرة ابزار این در .است 40آن  حداقل و 012

کسانی که نمره . است شده محاسبه مردان و مطالعه زنان هایگروه برای استاندارد های نمره حسب بر پرسشنامه این (نرم)

قرار  184تا  110قرار می گیرد، دارای روابط زناشویی بهنجار می باشند و کسانی که در دامنه  114تا  12خام آنها در دامنه 

بط نشان دهنده تعارض زناشویی شدید یا روا 180نمره خام باالی . دارند، دارای تعارض زناشویی بیش از حد بهنجار هستند

 (.1818ثنایی، )شدیداً آسیب پذیر می باشد 

 تحقیق یافته های
های نمونه برای کلیه  های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص  

زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج  های این پژوهش شامل فرضیه .ارائه شده است زیرول امتغیرهای در این پژوهش در جد

رعایت  پیش فرض تساوی قبل از بررسی فرضیه ها برای . به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه می گردد

همچنین  .ارائه شده است 0ه4در جدول واریانس ها متغیر های تحقیق از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن 

جهت پیش فرض نرمال  بودن توزیع نمرات در جامعه و نیز نتایج آزمون بررسی  کلموگروف ه اسمیرنفج آزمون همچنین نتای

 .نشان داده شده است 4ه4و  8-4در جداول  تعارضات زناشوییپیش فرض همگنی شیب های رگرسیون، برای متغیر 

 

 ها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعهنتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های نمره : 9جدول

 F متغیر
درجه آزادی 

 اول

درجه آزادی 

 دوم
 سطح معنی داری

 312/2 83 1 201/2 تعارضات زناشویی

 118/2 83 1 181/2 مؤلفه کاهش همکاری

 041/2 83 1 811/2 مؤلفه کاهش رابطه جنسی

 841/2 83 1 803/2 مؤلفه افزایش واکنش های هیجانی

 131/2 83 1 31/1 حمایت فرزندمؤلفه جلب 

 113/2 83 1 01/0 مؤلفه افزایش رابطه فردی با خویشاوندان

 108/2 83 1 041/2 مؤلفه کاهش رابطه خانوادگی با همسر

 141/2 83 1 120/2 مؤلفه جدا کردن امور مالی از یکدیگر

 

های نمره هها دو گهروه در متغیرههای     مشاهده می شود، فرض صفر برای تساوی واریانس 8همان گونه که در جدول

 .گروه آزمایش و گواه تأیید گردید های نمره ها در دو یعنی پیش فرض تساوی واریانس. گردد تحقیق تأیید می
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پس  ،مراحل پیش آزمونهای آزمایش و گواه در  گروههای تعارضات زناشویی نمره  انحراف معیار و میانگین : جدول

 و پیگیریمون زآ
شاخص                    

 آماری

 متغیر                  

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه مرحله

 تعارضات زناشویی 

 پیش آزمون
 02 00/02 03/33 آزمایش

 02 81/02 00/88 گواه

 پس آزمون
 02 44/1 33/11 آزمایش

 02 44/18 32/88 گواه

 پیگیری
 02 88/12 32/11 آزمایش

 02 80/18 83/82 گواه

تعارضات زناشویی در زمینه 

 کاهش همکاری

 پیش آزمون
 02 30/0 10/12 آزمایش

 02 11/0 83/12 گواه

 پس آزمون
 02 88/1 00/3 آزمایش

 02 20/0 80/12 گواه

 پیگیری
 02 11/1 10/3 آزمایش

 02 01/0 20/11 گواه

زناشویی در زمینه  تعارضات

 کاهش رابطه جنسی

 پیش آزمون
 02 12/8 33/12 آزمایش

 02 11/8 00/11 گواه

 پس آزمون
 02 11/1 12/1 آزمایش

 02 00/0 82/11 گواه

 پیگیری
 02 11/1 30/3 آزمایش

 02 82/0 00/11 گواه

تعارضات زناشویی در زمینه 

 افزایش واکنش های هیجانی

 پیش آزمون
 02 34/4 13/11 آزمایش

 02 11/4 03/13 گواه

 پس آزمون
 02 41/0 20/11 آزمایش

 02 01/8 13/11 گواه

 پیگیری
 02 33/0 38/10 آزمایش

 02 34/0 12/11 گواه

تعارضات زناشویی در زمینه 

 افزایش جلب حمایت فرزند 

 پیش آزمون
 02 21/8 81/11 آزمایش

 02 40/8 81/11 گواه

 آزمون پس
 02 24/1 02/1 آزمایش

 02 11/0 10/11 گواه

 پیگیری
 02 12/0 00/3 آزمایش

 02 18/0 82/12 گواه

تعارضات زناشویی در زمینه 

افزایش رابطه فردی با 

 خویشاوندان خود
 

 

 

 پیش آزمون
 02 11/4 22/10 آزمایش

 02 04/8 02/10 گواه

     

 پس آزمون
 02 28/0 28/8 آزمایش

 02 10/0 38/10 گواه

     

 پیگیری
 02 88/1 10/12 آزمایش

 02 81/0 13/10 گواه

 02 31/8 82/10 آزمایش پیش آزمونتعارضات زناشویی در زمینه 
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کاهش رابطه خانوادگی با 

خویشاوندان همسر و 

 دوستان

 02 22/4 02/10 گواه

 پس آزمون
 02 38/1 30/3 آزمایش

 02 31/0 00/10 گواه

 پیگیری
 02 01/1 18/3 آزمایش

 02 04/0 48/18 گواه

تعارضات زناشویی در زمینه 

جدا کردن امور مالی از 

 یکدیگر

 پیش آزمون
 02 20/8 01/10 آزمایش

 02 00/8 10/10 گواه

 پس آزمون
 02 14/1 08/12 آزمایش

 02 08/8 20/11 گواه

 پیگیری
 02 12/0 23/10 آزمایش

 02 81/0 80/10 گواه

 

مشاهده می شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار تعارضات زناشویی هر یک از گروه  4همان طوری در جدول 

، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار، گروه 81/02و  00/88، گروه گواه 00/02و  03/33ها به ترتیب گروه آزمایش 

و  32/11و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش  44/10و  32/88، گروه گواه 44/1و  33/11آزمایش 

تعارضات زناشویی در زمینه کاهش همکاری در مرحله پیش آزمون میانگین و  ، در متغیر80/18و  83/82و گروه گواه  88/12

، در مرحله پس آزمون 11/0و  83/12، گروه گواه 30/0و  10/12انحراف معیار هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 

و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار،  20/0و  80/12، گروه گواه 88/1و  00/3میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش 

بطه جنسی در مرحله تعارضات زناشویی در زمینه کاهش را ، در متغیر01/0و  20/11و گروه گواه  11/1و  10/3گروه آزمایش 

، 11/1و  12/1، در مرحله پس آزمون، گروه آزمایش 11/8و  00/11، گروه گواه 12/8و  33/12پیش آزمون، گروه آزمایش 

و  00/11و گروه گواه  11/1و  30/3و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش  00/0و  82/11گروه گواه 

ناشویی در زمینه افزایش واکنش های هیجانی در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار هر تعارضات ز ، در متغیر82/0

، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف 11/4و  03/13، گروه گواه 34/4و  13/11یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 

حله پیگیری میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش و در مر 01/8و  13/11، گروه گواه 41/0و  20/11معیار، گروه آزمایش 

تعارضات زناشویی در زمینه افزایش جلب حمایت فرزند در مرحله پیش  ، در متغیر34/0و  12/11و گروه گواه  33/0و  38/10

گروه  ،24/1و  02/1، در مرحله پس آزمون، گروه آزمایش 40/8و  81/11، گروه گواه 21/8و  81/11آزمون، گروه آزمایش 

، 18/0و  82/12و گروه گواه  12/0و  00/3و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش  11/0و  10/11گواه 

تعارضات زناشویی در زمینه افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار  در متغیر

، در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف 04/8و  02/10، گروه گواه 11/4و 22/10وه آزمایش هر یک از گروه ها به ترتیب گر

و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش  10/0و  38/10، گروه گواه 28/0و  28/8معیار، گروه آزمایش 

ر زمینه کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان تعارضات زناشویی د ، در متغیر81/0و  13/10و گروه گواه  88/1و  10/12

، در مرحله پس آزمون، گروه 22/4و  02/10، گروه گواه 31/8و  82/10همسر و دوستان در مرحله پیش آزمون، گروه آزمایش 

و  01/1و  18/3و در مرحله پیگیری میانگین و انحراف معیار، گروه آزمایش  31/0و  00/10، گروه گواه 38/1و  30/3آزمایش 

تعارضات زناشویی در زمینه جدا کردن امور مالی از یکدیگر در مرحله پیش آزمون  و در متغیر 04/0و  48/18گروه گواه 

، در مرحله پس 00/8و  10/10، گروه گواه 20/8و  01/10میانگین و انحراف معیار هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 

و در مرحله پیگیری میانگین و  08/8و  20/11، گروه گواه 14/1و  08/12ه آزمایش آزمون میانگین و انحراف معیار، گرو

آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر بنابر این .می باشد 81/0و  80/10و گروه گواه  12/0و  23/10انحراف معیار، گروه آزمایش 

 .تأثیر دارد آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره
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زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعارضات زناشویی  نمراتتحلیل کواریانس یک راهه بر روی پس آزمون میانگین نتایج : 1جدول

 با کنترل پیش آزمون گروه های آزمایش و گواه

یر
تغ
م

 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 معنی داری سطح

p 

مجذور 

 اتا
 توان آماری

ت 
ضا

عار
ت

ی
وی

اش
زن

 

 22/1 02/2 2221/2 40/81 38/0001 1 38/0001 پیش آزمون

 22/1 32/2 2221/2 11/148 80/3888 1 80/3888 گروه

  88/12 81 82/0080 خطا

 
زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بین با کنترل پیش آزمون نشان داده شده است  0همان طوری که در جدول             

بنابراین (. F 11/148 و> p 2221/2) تفاوت معنی داری وجود داردتعارضات زناشویی از لحاظ  گواهگروه آزمایش و گروه 

با توجه آموزش مثبت اندیشی با رویکرد دینی و مذهبی مبتنی بر آیات قرآن کریم به عبارت دیگر،  .تأیید می گردد اولفرضیه 

موجب  گواه،گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعارضات زناشویی به میانگین 

 درصد 32می باشد، به عبارت دیگر،  32/2میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  .گروه آزمایش شده استتعارضات زناشویی کاهش 

آموزش مثبت اندیشی با رویکرد دینی و مذهبی تعارضات زناشویی مربوط به تأثیر تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون 

ان خطای نوع دوم وجود یعنی، امک. است 22/1توان آماری برابر با . می باشد( عضویت گروهی) مبتنی بر آیات قرآن کریم

 .نداشته است
مؤلفه های تعارضات زناشویی زوجین مراجعه نمرات تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون میانگین نتایج : 2 جدول

 با کنترل پیش آزمون گروه های آزمایش و گواهکننده به مراکز مشاوره 

یر
تغ
م

 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 p معنی داری
 توان آماری امجذور ات

ی
ار
مک
ه

 

 0/ 58 0/0  008/0 33/5 19/59 5 59/ 1 پیش آزمون

 00/5 20/0 0005/0 2 /5  58/   5 58/   گروه

  23/5 95  2/1  خطا

ه 
بط
را

ی
س
جن

 

 0/ 33 0/0  0005/0 0 /3  1 /53 5 1 /53 پیش آزمون

 00/5 50/0 0005/0  99/5 28/525 5 28/525 گروه

   /9  95 8/23  خطا
ی 
ها
ش
کن
وا

ی
جان

هی
 

 522/0 0/0  003/0 28/5 8 /29 5 8 /29 پیش آزمون

 00/5 25/0 0005/0 3 /50  95/95 5  95/95 گروه

  2/ 9 95 08/532 خطا

ب 
جل

ت 
مای
ح

ند
رز
ف

 

 5/0 5 58/0 059/0 30/2 0 /09 5 0 /09 پیش آزمون

 00/5 28/0 0005/0 8/22   53/ 8 5  53/ 8 گروه

   /30 95 35/83 خطا

ه 
بط
را

با 
ی 
رد
ف

ند
او
ش
وی
خ

ن
ا

 

 030/0 05/0 3/0 1 928/0 18/5 5 18/5 پیش آزمون

 333/0 2/0  0005/0 2 /35 82/551 5 82/551 گروه

   /90 95 5/599  خطا

ه 
بط
را

ی
دگ
وا
خان

 

 139/0 0/ 5 095/0 59/1 0 / 5 5 0 / 5 پیش آزمون

 333/0 5/0  0005/0 5 / 8  55/ 9 5  55/ 9 گروه

   /09 95 1 58/5 خطا

ن 
رد
داک

ج

ی
مال
ور
ام

 

 0/0 1 0/ 5 5/0 0  /90   /03 5   /03 پیش آزمون

 00/5 15/0 0005/0 5 /35  9 /30 5  9 /30 گروه

  20/1 95 559/ 5 خطا

 

       

سطوح معنی داری همه آزمونها، بیانگر آن هستند با کنترل پیش آزمون  نشان داده شده است 1همان طوری که در جدول  

مؤلفه )از متغیرهای وابسته  یلحاظ یک زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره گروه های آزمایش و گواه حداقل ازکه بین 
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 برای پی بردن به این نکته که از. (12/02F و >2221/2p) مشاهده می شودتفاوت معنی داری ( های تعارضات زناشویی

لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، هفت تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل 

تفاوت های فردی در  درصد 30می باشد، به عبارت دیگر،  30/2میزان تأثیر یا تفاوت برابر با . ارائه شده است 1-4در جدول 

آموزش مثبت اندیشی با رویکرد دینی و مذهبی مبتنی بر مربوط به تأثیر زناشویی  تعارضات نمرات پس آزمون مؤلفه های

به عبارت دیگر، امکان خطای نوع دوم وجود . است 22/1توان آماری برابر با . می باشد( عضویت گروهی)آیات قرآن کریم 

 .نداشته است

 :بحث و نتیجه گیری

تبین یافته های فرضیه تحقیق حاضر می توان به این نکته اشاره کرد که در  در: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها             

که حتی در میان «دین درمانی»عصر کنونی با توجه به رشد و افزایش نابسامانی های روانی و اجتماعی، گرایش به سوی 

خواندن قرآن و تدبر در آیات . جوامع غربی شتاب بیشتری دارد، می توان در درمان بسیاری از بیماری های روانی مؤثر باشد

آن نه تنها معنویت افراد را باال می برد بلکه در زندگی به انسان کمک می کند تا خود را بهتر بشناسد، قرآن کریم با تأکیدی 

غباری بناب، )که بر تفکر مثبت و خوش بینی دارد از جهات مختلف بر روی حاالت روحی و روانی انسان تأثیر می گذارد

زمانی که خوش . خوش بینی ابزاری است که می تواند به فرد کمک کند تا به اهداف از پیش تعیین شده برسد(. ص، 1833

؛ترجمه 1883سلیگمن،)بینی آموخته شده با یک تعهد احیاء شده به عام، همراه شود افسردگ، یأس و پوچی ما به سر می آید

ست یافت که تفکر مثبت و به طور کلی داشتن باورهای مثبت در در ادامه می توان به این نتیجه د(. 441، ص1831خدایی

مورد خود و دیگران، در حل مشکالت و تعارضات، غلبه بر یأس و نا امیدی، بهبود بیماری های سالمت روانی و جسمانی تأثیر 

که . استفاده گردید SPSSدر این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از نرم افزار  (.0220تیلر و همکاران، )گذارد زیادی می

آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش : با توجه به فرضیه این تحقیق. شود نتایج به شرح زیر بیان می

همان طوری که در جداول گذشته نشان داده . تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز تاثیر دارد

تعارضات از لحاظ  گواهگروه آزمایش و گروه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بین ل پیش آزمون با کنترشده است 

با توجه به تأیید   .گردد تأیید میمذکوربنابراین فرضیه (. 11/148Fو> p 2221/2)تفاوت معنی داری وجود داردزناشویی

 .فرضیه ها و نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می شود

تحقیقی با موضوع مشابه این تحقیق بر روی دیگر خانواده ها و سوابق ازدواج باالتر و پایین تر به منظور مقایسه یافته های * 

 .تحقیق حاضر انجام گیرد

مذهبی بر گرفته از احادیث ائمه  –تحقیقی تطبیقی برای مقایسه اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی با رویکرد های دینی * 

، نهج البالغه صورت گیرد تا مزایا و نقاط قوت  این شیوه (ع)ن بر گرفته از کتاب گهربار امیر مؤمنان علیاطهار و همچنی

 .اثربخشی در مقایسه با هم تعیین گردد

دولت بودجه ای را به منظور آموزش و درمان به موقع پیرامون متعارضات زناشویی اختصاص دهد تا از گسترش آسیب های * 

 .گیری به عمل آیدپیاپی آن جلو 

مشاوران، روان پزشکان و روان شناسان بالینی برای جلو گیری از تعارضات زناشویی  رویکرد آموزش مثبت اندیشی را * 

 .انتخاب کرده و آموزش دهند

شی برای مشاوران شاغل در مدارس، کارگاه هایی در زمینه درمان تعارضات زناشویی به ویژه از طریق شیوه های مثبت اندی* 

در روابط خانوادگی برگزار گردد تا مشاوران مذکور بتوانند به نحو مؤثری در جهت پیشگیری و درمان  تعارضات زناشویی 

 .اقدامات الزم به عمل آید

مذهبی با تأکید بر آیات قرآن کریم بطور اختصاصی  –بسته های آموزشی برای طرح آموزش مثبت اندیشی با رویکرد دینی * 

 .رس دیگران قرار گیردای این تحقیق حاضر تهیه و در دستعارضات زناشویی بر اساس یافته هبرای درمان ت

پیشنهاد می شود مداخالت مثبت اندیشی در خانواده به همراه دیگر مهارتهای ارتقاء کیفیت زندگی و زناشویی برای زوج * 

 .های جوان در آستانه ازدواج آموزش داده شود
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