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 روانشناختی و صميميت زنان و مردان متأهل شهر تهران اثربخشی آموزش تفكر انتقادی بر سرمايه

 1محبوبه موسيوند

Effectiveness of teaching critical thinking on psychological capital and on marital 

intimacy among married men and women of tehran 
Mahboobe Moosivand1 

 چكيده

 سرمایه راما مسئله اینست: آیا تفکر انتقادی ب. دهدیر قرار میت ثصمیمیت زوجین را تحت  فرآیندی است که تفکّر انتقادی زمينه:

 اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر افزایش سرمایه روانشناختی و صمیمیت هدف:یر دارد؟ ت ثروانشناختی و صمیمیت زنان و مردان مت هل 

ی ه. جامعبودآزمون با گروه گواه پس - آزمونآزمایشی از نوع پیشطرح این پژوهش نیمه روش: زنان و مردان مت هل شهر تهران بود.

تهران  2ای منطقه کز مشاورهامنظور حل مشکالت زناشویی خود به مربه 0315شهر تهران که در سال  زوجینآماری این پژوهش، را کلیه 

 گیری در دسترسنفر از زوجین مراجع کننده به مرکز مشاوره بود که به روش نمونه 11. نمونه پژوهش شامل تشکیل دادند مراجعه کردند

تی لوتانز های روانشناخوه گواه گمارده شدند. پژوهش با کمک پرسشنامه سرمایهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گرانتخاب و به

، پرسشنامه صمیمیت زناشویی (2100گی )سرمایه روانشناختی مک ابزار عبارتند از: آوری شد.جمع و همکاران و صمیمیّت زناشویی اولیاء

ها با استفاده از روش داده(. 0159( و مایرز )2118انتقادی فیشر ) پروتکل آموزشی تفکر انتقادی: محتوای آموزشی تفکر ( و0358اولیاء )

آموزش تفکر انتقادی بر سرمایه روانشناختی و  ها:يافته ( مورد تحلیل قرار گرفتند.MANCOVAتحلیل کوواریانس چندمتغیری )

ی منجر به افزایش سرمایه روانشناختد توان می آموزش تفکر انتقادی گيری:نتيجه(. p≤110/1داشت )یر ت ثصمیمیت زناشویی زوجین 

ه برای بهبود روابط زناشویی زوجین ایرانی استفاد آموزشیتوانند از این روش و خانواده درمان ران می زوجین شود و صمیمیت زناشویی

 های روانشناختی، زوجینتفکر انتقادی، صمیمیّت، سرمایه :هاكليد هواژد. کنن
Background: Critical thinking is a process that affects couples intimacy. But the question is: does critical 

thinking affect the psychological capital and intimacy of married men and women? Aims: The purpose of 

this study was to evaluate the effectiveness of critical thinking training on increasing psychological capital 

and intimacy of married men and women in Tehran. Method: The design of this study was quasi-

experimental with pretest-posttest with control group. The statistical population of this study consisted of 

all couples who referred to counseling centers in Tehran 2 in order to resolve their marital problems. The 

sample consisted of 90 couples referring to counseling center who were selected by convenience sampling 

and were randomly assigned into two experimental and control groups. The research was conducted with 

the help of Lutz et al. Questionnaire of psychological capital and parent's marital intimacy. Tools include 

McGee's Psychological Capital (2011), Parenting Marital Intimacy Questionnaire (2006), and Critical 

Thinking Educational Protocol: Fisher's Critical Thinking Educational Content (2005) and Myers (1986). 

Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results: Critical thinking 

training had an effect on psychological capital and marital intimacy of couples (p≥0/001).  

Conclusions: Critical thinking training can increase psychological capital and marital intimacy of couples 

and therapists' families can use this educational method to improve the marital relationship of Iranian 

couples. Key Words: Critical thinking, intimacy, psychological capital, couples 
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 مقدمه

ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و 

سازنده میان انسان و برقرار بودن عشو به همنوع و ابراز صمیمیّت و 

محل ارضای نیازهای مختلف  همدلی به یکدی ر است، خانواده

جسمانی و عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی 

های و روانی و شناخت چ ون ی ارضا آنها و تجهیز شدن به تفکیک

تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر است )وانیک  شناخت

(. در تعریف گلدنبرگ، استاتون و گلدنبرگ 2100و گولیک، 

فرهن ی است که بر اساس تاریخچه مشترک، ( خانواده، خرده210۳)

ها و ادراکات درونی شده در مورد جهان و اهدا  مشترک فرضیه

ای عمیو و چند الیه وجود دارد افراد در چنین بین اعضای آن، رابطه

 های هیجانی قدرتمند، پایدار وها و دلبست ینظامی از طریو وفاداری

(. نتایج 031۱اند )مقتدایی و خوش اخالق، ردهمتقابل به هم گره خو

دهد کارکرد مطلوب خانواده مفهومی است که مطالعات نشان می

 مندی از زندگی و روابطت ثیر مستقیمی بر نیازها، اهدا ، رضایت

( و 2115عاطفی خانواده داشته )میلر، رایان، کیتنر بیشاب واپستاین، 

یت های شخصادراک و پویاییبر عواملی چون ساختار، نقش، ارتباط 

گیری فرزندان بر کارکرد خانواده، ت ثیر مستقیم دارد )والش، و شکل

؛ به نقل از عباسی، ب یان کوله مرز، درگاهی و قمری گیوی، 2113

ای فردی از دهند که عوامل زمینه(. نتایج مطالعات نشان می031۱

انی داشت روقبیل: خانواده مبدأ )وضعیت ازدواج والدین، وضعیت به

فرهن ی  -والدین، وضع کارکرد خانواده پدری(، عوامل اجتماعی 

)میزان حمایت والدین زوجین، سن ازدواج، آموزش و تحصیالت، 

درآمد و شغل، طبقه و گروه اجتماعی، نوع جامعه(، وضعیت فعلی 

زندگی )حمایت دوستان، فشارهای درونی و بیرونی( و عوامل 

ز قبیل همسانی )همسانی در مذهب، همسانی ای: ادوجانبه -ارتباطی 

در وضعیت اجتماعی و اقتصادی، همسانی در سن، همسانی در هوش، 

های کلی شخصیت(، همسانی در تحصیالت، همسانی در ویژگی

فرآیندهای بین فردی )درجه و میزان شناخت یکدی ر، مدت نامزدی 

های هارتو ازدواج، روابط قبل از ازدواج، حامل ی، تولد کودک و م

های های فردی )سالمت عاطفی، ویژگیارتباطی( و ویژگی

 و رسوم و سالمتهای بین فردی، انطباق با آداب شخصیتی، مهارت

 جسمانی( مهمترین عوامل سازش یافت ی و صمیمیّت زناشویی هستند

                                                           
1. intamacy 

؛ پالت و همکاران، 210۱گاتمن،  ،2111)برادباری، فینیچام و بیچ، 

2105.) 

ای مهم عنوان سازههای اخیر بهدر مطالعات سال 0صمیمیّتمفهوم 

های ارتباط زناشویی در نظر گرفته شده است )کونری و در پویایی

(. صمیمیّت، نیاز اصلی بشر است که از درون یکی 2109همکاران، 

ابد. نیاز به یاز نیازهای اساسی بشر به نام نیاز به دلبست ی تحول می

ر دیکی فیزیکی، پیوند و تماس با دی ر افراد را دصمیمیّت، نیاز به نز

های تداوم، ( و یکی از ضرورت2103گیرد )باگاروزی، بر می

رضایت مندی و موفقیّت ازدواج است. لغتنامه ان لیسی رندم هاوس، 

عاطفی، خصوصی و عاشقانه  اغلبرا رابطه نزدیک، آشنا،  صمیمیّت

 مفهومی (. صمیمیّت2103کند )باگاروزی، با فردی دی ر تعریف می

 به معنای که است زوجی در روابط ویژهبه و انسانی ارتباطات در پویا

 ابعاد در فرد چند یا دو نزدیکی و در روابط بازداری عدم و بودن باز

 ایجاد روابط بستر در که است عملکردی و عاطفی، منطقی گوناگون

 است برآیندی صمیمیّت است که لحاظ این از آن و پویایی شودمی

نق   یا شکا  وجود صورت در که رابطه یک کلیت و تمامی از

 متقابالً و پذیرفته ت ثیر مسئله این از فردی، بی یک ابعاد از یک هر در

. (2102راپسون،  و بنسمن )هاتفیلد، گذاردمی ت ثیر رابطه کلیت بر

( اعتقاد دارد صمیمیّت یک نیاز اساسی انسانی 2103بارگاروزی )

عنوان نزدیکی، تشابه و رابطه شخصی دوست است. صمیمیّت به

داشتنی با شخ  دی ر است و مستلزم آگاهی، درک عمیو، پذیرش 

، های جانسون، ن وینو بیان افکار و احساسات است. نتایج پژوهش

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 2108اندرسون، لئو و نوم )

جین یکی از عامل های افزایش سازش روابط صمیمانه و عاشقانه زو

یافت ی و تداوم خانواده است. همچنین نتایج نشان داد که این روابط 

با مشکالت سالمت روانشناختی، تعامل منفی زوجین و بد کارکردی 

عملکرد خانواده رابطه منفی دارند. و چ ون ی تعامالت و تجارب 

طور هرزندان بخانواده اصلی بر کیفیت و روابط زندگی زناشویی ف

 ای اثر خواهد داشت.مالحظهقابل

است. ریشه  2ی روانشناختیمتغیر دی ر این پژوهش سرمایه

( 2119 ،0115را باید در کارهای سلی من ) مفهوم سرمایه روانشناختی

رد شناسند، جستجو کگرا میعنوان پدر روانشناسی مثبتکه او را به

عنوان ارزیابی خود روانشناختی بهسرمایه (. 2101)هاجزس و تیموتی، 

2. psychological capital 
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در رابطه با شرایط و احتمال درک موفقیت تعریف شده است 

ی روانشناختی جنبه مثبت زندگی سرمایه(. همچنین 210۳)هووارد، 

ها است و مبتنی بر درک شخصی خود، داشتن هد  برای انسان

 ودش رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت تعریف می

. تاکنون چهار مؤلفه اصلی یعنی (211۳نز، آولیو، آوی و نورمن، )لوتا

سرمایه برای  ۱آوریو تاب 3، امیدواری2بینیخوش ،0خودکارآمدی

؛ آوی، 2111، جنسن، زمعرفی شده است )آوی، لوتان روانشناختی

( نشان داد 0313پرور )نتایج مطالعات گل(. 2101و یوسف،  زلوتان

بینی با رضایت آوری و خوشابخودکارآمدی، امیدواری، ت

ی در ازناشویی رابطه مستقیم داشتند و رضایت از زندگی متغیر واسطه

بینی با رضایت زناشویی بود. به عبارت دی ر رابطه امیدواری و خوش

بینی بخشی از اثرهای خود را در رضایت زناشویی امیدواری و خوش

 دهند.از طریو رضایت از زندگی انجام می

 وهای روانشناختی تواند بر سرمایههای که میجمله آموزشاز 

 8بهبود صمیمیّت زناشویی زوجین مؤثر باشد آموزش تفکر انتقادی

فکر وتحلیل ارزیابی ت( تفکر انتقادی را هنر تجزیه2108است. زکی )

کند. تفکر انتقادی همراه با بررسی برای اصالح آن تعریف می

از دانش  مندیاساسی برای تحول و بهرهعنوان یک فرآیند شناختی به

 سئلهمشود و این نوع از تفکر برای پیشرفت و حل در نظر گرفته می

(. 2101قابل استفاده است )گل، گوسما، احمد، خانا، سعید و پارپیو، 

 اده میگیری و استنتاج استفتفکر انتقادی برای حل مسائل، تصمیم

ه   به هد  و مبتنی بر نتیج(. تفکر انتقادی معطو2102شود )باتلر، 

(. تفکر 2119است که نیاز به قضاوت دارد )جکسون و همکاران، 

عنوان یک فرآیند شناختی، درک بنیادی برای تحول و بهره انتقادی به

ی در گیراز دانش است و این نوع از تفکر برای حل مسئله، تصمیم

سیاسی  ی وتواند اجتماعی، بالینی، اخالقی، مدیریتهر بافتی که می

اسماعیلی و باقری،  ،2101بل اجرا است )گل و همکاران، باشد، قا

(. نتایج پژوهش هلسدین ن، ون دن باچ، ون اگ و ون مرینبور 2108

( با هد  بررسی ت ثیر برنامه آموزشی تفکر انتقادی بر آموزش 2101)

گیری پیچیده پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که برنامه تصمیم

ن گیری را در طی آموزش و آزموموزشی تفکر انتقادی پیامد تصمیمآ

دهد همچنین این آموزش هم برای پیامدها و هم برای افزایش می

                                                           
1. self efficacy 
2. optimism 
3. hope 

خصوص انتقال مسائل آموزش ندیده سودمند است. نتایج فرآیند به

کند که برنامه آموزش تفکر انتقادی این پژوهش پیشنهاد می

دهد و فهم اصول اولیه و ه میگیری را توسعراهبردهای تصمیم

( در 2108دهد. ماتسو، اینو و ماقاکی )عمومی از آن را افزایش می

های زندگی )حل مسئله، پژوهشی با هد  مقایسه آموزش مهارت

خودآگاهی، تفکر انتقادی، روابط بین فردی، مدیریت خشم و 

 تبازسازی شناختی( به والدین و والدین فرزندان نوجوانان با مشکال

های اساسی همانند مدیریت دریافتند که آموزش مهارت تحولی

تنیدگی، خشم و حل مسئله و بازسازی شناختی به والدین در کاهش 

تعارضات والدین با نوجوانان و اختالالت تحولی و رفتاری آنها مؤثر 

( در پژوهشی با هد  ت ثیر 2101مان شوم ) -است. رونالد سو و کار 

 آگاهی با رابطه میانجی شده تفکر انتقادی و پریشانیذهن کنندهلیتعد

های شناختی در نوجوانان نتایج نشان داد روانشناختی از طریو تحریف

شناختی  هایکه سطوح پایین ذهن آگاهی و تفکر انتقادی با تحریف

کر آگاهی و تفرابطه مثبت دارند. همچنین در بین سطوح باالی ذهن

ها های مشاهده نشد. همچنین یافتتی رابطههای شناخانتقادی با تحریف

آگاهی با صورت مستقیم با نشان داد که تفکر انتقادی و ذهن

کارکردهای شناختی رابطه مثبت و با پریشانی روانشناختی رابطه منفی 

( در یک مطالعه تجربی به بررسی 2101دارند. پرادپ و همکاران )

مدیریت  های خودآگاهی، همدلی،اثربخشی آموزش مهارت

های بین فردی، تفکر انتقادی، تنیدگی، مدیریت هیجانی، مهارت

های بین فردی و تفکر خالق گیری، حل مسئله، مهارتتصمیم

نفر از دانش  ۳12پرداختند نتایج نشان داد که این آموزش بر روی 

 های روانشناختیآموزان و دانشجویان باعث افزایش نمرات همبسته

 شود.می

با شناخت عوامل مؤثر در روابط زناشویی، مهار و  مجموع در

های در خور توجه در حل مشکالت مدیریت، آن یکی از روش

ود. رزناشویی و رسیدن به رضایت از زندگی زناشویی به شمار می

ند کبه خانواده درمان ر کمک می تنهانهبنابراین شناخت این عوامل 

تا با  رساندز یاری میتا مشکل را تشخی  دهد، بلکه به زوجین نی

آشنایی با این عوامل به ایجاد، تقویت و یا اصالح این متغیرها پرداخته، 

مندی و صمیمیّت دست یابند. همچنین با توجه به افزایش به رضایت

4. resiliency 
5. critical thinking 
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سالیانه آمار طالق که وجود مشکالت رفتاری و ارتباطی در زندگی 

لوب مشکالت آید، ت ثیر نامطاز مهمترین عوامل آن به حساب می

ها و فرزندان، ضرورت شناخت و رفتاری و ارتباطی در زندگی زوج

های مؤثر در کاهش تعارضات و بهبود ارتباطات حلیافتن راه

های جدید برای تحقیو درباره ها و جستجوی زمینهنامناسب زوج

مشکالت و تعارضات زناشویی جهت استفاده محققان و درمان ران 

هستند که اهمیت و ضرورت این پژوهش را نشان خانواده، از دالیلی 

ر آموزشی تفک دهند. همچنین تعیین میزان ت ثیرگذاری شیوهمی

انتقادی و آگاهی بخشی به خانواده درمان ران و برنامه ریزان خانواده 

جهت استفاده از کارکردهای آن در کنار سایر مداخالت بر بدیع و 

راین هد  پژوهش حاضر پاس  افزاید. بنابنو بودن پژوهش حاضر می

وانشناختی ر سرمایه پژوهشی بود: که آیا تفکر انتقادی بر سؤالبه این 

 یر دارد بود؟ت ثو صمیمیت زنان و مردان مت هل 

 روش

پژوهش حاضر از نظر هد  یک پژوهش کاربردی و از نظر 

 آزمایشینیمه. طرح ی بودشیآزما مهینها این پژوهش آوری دادهجمع

شامل مراحل  0گواهآزمون با گروه پس - آزمونحاضر پیشپژوهش 

از نمونه پژوهش،  صورت در دسترسبهانتخاب  .0: بوداجرایی زیر 

جای زین کردن  .3ها؛ آوری دادهآزمون و جمعاجرای پیش .2

تفکر آموزش اجرای متغیرهای مستقل ) .۱ها؛ تصادفی آزمودنی

آوری آزمون و جمعای پساجر .8 ی وآزمایش روی گروه( انتقادی

 .هاداده

ی آماری این پژوهش، گیری: جامعهجامعه، نمونه و روش نمونه

منظور حل مشکالت زناشویی به 0315را کلیه زوجین که در سال 

شهر تهران مراجعه کردند تشکیل  2ای منطقه خود به مرکز مشاوره

مراکز  به کنندهمراجعهنفر از زوجین  11داد. نمونه پژوهش شامل 

گیری در دسترس انتخاب و ای بود که به روش نمونهمشاوره

های آزمایشی و گواه گمارده شدند. صورت تصادفی در گروهبه

زوج  11که بر اساس فراخوان پژوهش ر از بین  صورتنیبد

زوجی که بعد از انجام  31ای به مراکز خدمات مشاوره کنندهمراجعه

یاء پرسشنامه صمیمت زناشویی اول گویی بهمصاحبه بالینی و پاس 

گیری در ( مالک ورود به مطالعه را داشتند به روش نمونه0358)

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه دسترس انتخاب و به

                                                           
1. The pretest-posttest control group design 
2. benchmark 

گمارده شدند. در مورد انتخاب نمونه باید اشاره کرد که در روش 

که نمونه نفر باشد و برای این 08آزمایشی باید هر زیر گروه حداقل 

انتخاب شده نماینده واقعی جامعه باشد و پژوهش از قابلیت اعتماد 

نفر برای هر  31زوج ) 08بیرونی باالیی داشته باشد، تعداد نمونه 

(. الزم به توضیح است که در 0311گروه( در نظر گرفته شد )دالور، 

های آزمایشی و گواه، میزان این پژوهش قبل از انتخاب گروه

ر یک از زوجین از طریو مقیاس صمیمیّت زناشویی اولیاء صمیمیّت ه

( مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از اطمینان از میزان صمیمیّت 0358)

ها تر از میان ین(، آزمودنییک انحرا  استاندارد پایینانتظار )مورد 

صورت تصادفی جای زین شدند. در در دو گروه آزمایشی و گواه به

 11جلسه، طی جلسات  5مایش به مدت این پژوهش، گروه آز

ای هفت ی، تحت آموزش تفکر انتقادی قرار گرفتند و به گروه دقیقه

های ی مالکریکارگبهگواه هیچ درمانی ارائه ن ردید. همچنین با 

ها رعایت گردید: الف. آزمودنی 2ورود و خروج زیر معیار هم ونی

ساس پایین بر ا های ورود مشتمل بر داشتن صمیمیّت زناشوییمالک

پرسشنامه صمیمیّت زناشویی و مصاحبه بالینی، برخورداری از سالمت 

روانی، داشتن سطح سواد حداقل دیپلم، عدم اعتیاد،  -جسمانی 

سال از  0سال، در شر  طالق نبودن و  ۱1تا  21شرایط سنی بین 

داشتن های خروج مشتمل بر ازدواج آنها گذشته باشد. ب. مالک

ی های روانمواد، در شر  طالق بودن و داشتن بیماری سابقه مصر 

 مثل افسردگی و اختالالت شخصیت.

گتتروه نمونه  یشتتناخت تیجمع یهتتایژگیودر این پژوهش 

 تحصیالت، طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان سطح ،سنشتتامل 

ا هجمله آن ازکه . شد تتتیرعا ینکیهلستت تتهیانیثبتتت و مفتتاد ب تتزین

کستتب  برای زوجین،اهتتدا  پژوهتتش  تتحیتتتوان بتته توضیم

بتتودن  یتتاریمطالعتته، اخت مورد یآگاهانتته از واحدهتتا تتتیرضا

شتترکت در پژوهتتش، حتتو ختتروج از مطالعتته، بتتدون ضتترر 

 در تتجیقتترار دادن نتا تتاریبتتودن پاستت  بتته ستتؤاالت و در اخت

 اشتتاره کتترد. تتل،یصتتورت تما

 ابزار

 صمیمیّت (: پرسشنامهMIQ) 3پرسشنامه صمیمیت زناشویی

زاده، ؛ به نقل از فالح0358اولیاء ) توسط ایران در بار اولین زناشویی

 پرسشنامه این شد. ( ساخته و هنجاریابی0310ثنایی ذاکر و فرزاد، 

3. marital intimacy questionnaire (MIQ) 



 ندمحبوبه موسیو                                                                     ...                               زنان صمیمیت و روانشناختی سرمایه بر انتقادی تفکر وزشآم اثربخشی

 

15 

 
 

(، سؤال 00)صمیمیّت عاطفی  که نُه بعد است سؤالی 58ابزار  یک

صمیمیّت ، (سؤال 9)(، صمیمیّت بدنی سؤال 5)صمیمیّت عقالنی 

 ،(سؤال 00) ارتباطی ، صمیمیّت(سؤال 5) تفریحی –اجتماعی 

 ،(سؤال 1روانشناختی ) ، صمیمیّت(سؤال 1) صمیمیّت معنوی

 .( استسؤال 08) کلی صمیمیّت و( سؤال 5) جنسی صمیمیّت

 عقالنی، فیزیکی، عاطفی، صمیمیّت شامل زناشویی، صمیمیّت

مذهبی، روانشناختی و نمره کلی  جنسی، تفریحی، ارتباطی، اجتماعی،

 چهار صورتبه لیکرت در طیف سؤال هر کند.ی میریگاندازهرا 

 شود.می داده ( پاس 0) نمره تا اصالً (۱نمره ) همیشه از ایگزینه

 نمره .است 5۳ نمره حداقل و 3۱5 این پرسشنامه در نمره حداکثر

 کمتر میمیّتص معنی به کمتر نمره و باالتر صمیمیّت بیشتر نمایان ر

 8 نظر از ،پرسشنامه این درست آزمایی محتوایی تعیین منظوربه. است

 بهره هاندانش اه اصف تربیتی علوم دانشکده مشاوره متخصصان از تن

(. 0310زاده و همکاران، ؛ فالح0358است )اولیاء،  شده گرفته

( 0358اولیاء ) کل پرسشنامه توسط برای آزمون این آلفای ضریب

 زمان اینهم درست آزمایی بررسی است. برای شده گزارش 12/1

 ؛ به نقل از فالح0153و تامپسون ) واکر مقیاس صمیمیّت از پرسشنامه

داد همبست ی  نشان نتایج گردید، (. استفاده0310زاده و همکاران، 

 12/1والتر و تامپسون  صمیمیّت مقیاس و اولیاء صمیمیّت آزمون بین

درست  تعیین برای. معنادار است 110/1از  کمتر در سطح که است

 دش استفاده با آزمون سؤال هر ،همبست ی روش از هاسؤال آزمایی

 داشتند همبست ی 110/1سطح  کل در نمره با هاسؤال تمامی که

آلفای  بیدر پژوهش خود، ضر( 0358ی )ذوالفقار(. 0358)اولیاء، 

کرد )فالح زاده و همکاران،  کل پرسشنامه گزارش برای را 10/1

0310.) 

: برای سنجش سرمایه (PCQ) 0پرسشنامه سرمایه روانشناختی

گی سؤالی معرفی شده توسط مک 29روانشناختی از پرسشنامه 

 ( نسخه0312پرور، جعفری و جوادیان )( بهره گرفته شد. گل2100)

را در ایران ترجمه و آماده اجرا نموده است. ای از این پرسشنامه 

تا  0 =ای )کامالً مخالفمگویی این پرسشنامه شش درجهمقیاس پاس 

( است. این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس است 9 =کامالً موافقم

، 0۱تا  5امیدواری سؤاالت ، ۳تا  0سؤاالت  که شامل خودکارآمدی

است. دو  29تا  20سؤاالت  بینیخوش و 21تا  08سؤاالت  آوریتاب

                                                           
1. psychological capital questionnaire (PCQ) 

اهدافی  ام بهنمونه از سؤاالت پرسشنامه به این شرح است: من توانسته

ام برسم )خودکارآمدی( و من که برای خودم در کارم تعیین کرده

( درست 2100گی )کنم. مکپرانرژی اهدافم را در کارم دنبال می

 02و  28های مآزمایی و قابلیت اعتماد این پرسشنامه را همراه با فر

طور گسترده و وسیعی بررسی نموده و سؤالی سرمایه روانشناختی به

شواهد متنقنی از درست آزمایی و قابلیت اعتماد آن ارائه نموده است. 

در این پژوهش درست آزمایی صوری و محتوایی این پرسشنامه 

و  رورپگردید. گل ییدتوسط تنی چند از متخصصین بررسی و ت 

( تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس بر 0312) همکاران

سؤال این پرسشنامه، درست آزمایی سازه این پرسشنامه را  29روی 

را به دست داده است.  58/1مستند ساخته و آلفای کرونباخ برابر با 

صورت نفری به 31آلفای کرونباخ این پرسشنامه در یک نمونه 

همبست ی سؤاالت و نقش به دست آمد و  18/1مقدماتی برابر با 

سؤاالت در آلفای کرونباخ حاکی از مناسب بودن وضعیت این 

پرسشنامه برای سنجش سرمایه روانشناختی بود. در پژوهش حاضر 

-و برای خرده مقیاس 52/1ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

، 5۱/1بینی و امیدواری برابر با آوری، خوشهای خودکارآمدی، تاب

 به دست آمد. 52/1و  ۳5/1، 59/1

پروتکل آموزشی تفکر انتقادی: محتوای آموزشی تفکر انتقادی 

(، فیشر 011۳؛ به نقل از آنجلی، 015۱های هایپل )بر اساس دیدگاه

ساعته به  8/0جلسه آموزشی  5( تهیه شد و در 0159( و مایرز )2118)

شرح ذیل اجرا گردید )کمالی زارچ، زارع و علوی لن رودی، 

0310.) 

جلسه اول: بیان مسئله؛ مراسم آشنایی و تبیین موضوع و بیان مسئله 

ر های تفکتفکر انتقادی به همسران، معرفی مهارت مورد آموزشدر 

 یادگیری تفکر انتقادی به زوجین. انتقادی، ضرورت و هد 

 آزمون.پیش

و تفسیر؛ همسران به درک و فهم اولیه جلسه دوم: مهارت تعبیر 

نند. در کخویش اشرا  پیدا می نسبت به مسئله پیش روی زندگی

ای مهارت تعبیر و تفسیر همسران باید درک و فهم خود را از مسئله

شان که آنها را از طریو اطالعات و تجارب که مسئله شده در زندگی

م له به سه صورت انجاین مرحا اند، بیان نمایند.خویش به دست آورده

سازی معنا.بندی، فهم محتوایی، روشنپذیرد، طبقهمی
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 باید به؛همسران  جلسه سوم: مهارت تحلیل؛ در مهارت تحلیل

 ها مفاهیم مرتبط با مسئله،ها بپردازد؛ آنها با مقایسه ایدهایده آزمون

این  کند. درارتباط مفهومی اجزا با کل و یکدی ر را شناسایی می

له اطالعاتی که حاوی یک استدالل هستند در کنار هم قرار می مرح

آورد. به این هایش مقدماتی را فراهم میدهند و برای اقامه استدالل

 معنی که هر عبارتی تا چه مقدار توان ارائه استدالل منطقی دارد.

ها به جلسه چهارم: مهارت ارزشیابی؛ سنجش ادعاها و استدالل

ه تشخی  دهند تا چه حدی اطالعات کند ککمک می همسران

. تواند موجب تضعیف یا تقویت استدالل شوداضافی قابل دسترس می

ایی اشتباه هفرضها به مفروضات یا پیشباید تعیین کرد آن استدالل

 شود که بههایی مشخ  میمتکی است یا نه؟ در این مرحله مالک

 واسطه آنها بتواند عملکردشان را ارزیابی نماید.

 ردنک مشخ  معنی به استنتاج جلسه پنجم: استنتاج؛ مهارت

 این رد. باشدیم مستدل و منطقی نتایج تدوین و طرح برای عناصر

 ممکن که مدارک و شواهد از پرسش و بررسی به همسران مرحله

 پردازند.می ب ذارد اثر نتیجه بر روی است

 هاعلت یانب با نظراتشان را جلسه ششم: توضیح و تبیین؛ همسران

خود  نتاجاست نتایج آنها مهارت این در. کنندمی بیان فهمی قابل طوربه

 داللیاست فرآیند طریو از کارآمد انتقادی تفکر. کنندمی اعالم را

 آن رسیدند جدیدی هاینظریه به همسران اگر. شودمی مشخ 

 دهد، اننش را نتیجه که کنندمی بیان هاییاستدالل قالب در را نظریه

 برسانند. رضایت از سطحی به را یکدی ر و دهد توضیح

 و توجه درباره است مهارتی جلسه هفتم: خودنظم جویی؛ این

 تفکر به تا دکنمی کمک به همسران که خویشتن تفکر روند بر تمرکز

 از نیازبی آنها مرحله. در این بخشند تعادل و هماهن ی خود

 و رتغیی برای را عاطفی - عقالنی هاییواکنش آگاهانه هایکوشش

 .کرد خواهد تجربه خود تفکر تصحیح

آزمون و تقدیر و تشکر ها، اجرای پسجلسه هشتم: مرور تمرین

 کنندگان.و اهدا هدایایی به شرکت

روش اجرای تحقیو به این صورت بود که بعد از هماهن ی با 

تهران، از طریو فراخوانی که در سراسر  2ای منطقه مراکز مشاوره

ها دعوت به عمل آمد. ای و درمانی ارائه شد از زوجراکز مشاورهم

سپس با رعایت مالحظات اخالقی و بیان اهدا  پژوهش، با 

کننده و کسب اجازه از آنها، رضایت افراد سازی زوجین مراجعهآگاه

نمونه تحقیو برای شرکت در این پژوهش جلب شد. سپس بعد از 

 یی به سؤاالت پرسشنامه صمیمیّتگوانجام مصاحبه بالینی و پاس 

و  های ورودکننده با توجه به مالکزناشویی، از بین زوجین مراجعه

صمیمیّت زناشویی و آمادگی  زوج بر اساس نمره پرسشنامه 31خروج 

صورت در دسترس انتخاب و برای شرکت در جلسات آموزشی به

ند. دصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شبه

ضمن توجیه افراد نمونه تحقیو و بیان اهدا  پژوهش، از آنها 

درخواست شد تا در طول دوره آموزش تفکر خالق شرکت کنند. 

قبل از شروع روش آموزشی هر دو گروه مورد مطالعه تحت 

ای هآزمون قرار گرفتند و از آنها درخواست شد تا پرسشنامهپیش

ود تکمیل نمایند و تا حد امکان های خمورد نظر را متناسب با ویژگی

آزمایشی تحت آموزش  سؤالی را بدون جواب ن ذارند. سپس گروه

دریافت  ایگروهی تفکر خالق قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله

 8/0جلسه  5نکردند. مدت جلسات درمانی برای آموزش تفکر خالق 

وسط ت صورت گروهی و در هفته یکبار در محلی کهساعته بود و به

شد. در طی این جلسات و بعد از پژوهش ران تعیین شده بود اجرا می

-آزمون به عمل آمد. در پایان دادهاتمام آموزش از هر دو گروه پس

آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری های جمع

(MANCOVAمورد تجزیه ) وتحلیل قرار گرفتند. در ضمن اطمینان

ماندن اطالعات، آزادی انتخاب برای خروج دهی در مورد محرمانه 

از مطالعه در هر مرحله از پژوهش وآماده ساختن افراد نمونه تحقیو 

از لحاظ روحی و روانی برای شرکت در پژوهش از نکات اخالقی 

 رعایت شده این پژوهش بود.

 هايافته

میان ین سنی و انحرا  استاندارد سنی زنان گروه آزمایشی تفکر 

است. میان ین  10/30 ± 93/3و گروه گواه  3/31 ± 39/3انتقادی 

سنی و انحرا  استاندارد سنی مردان گروه آزمایشی تفکر انتقادی 

است. همچنین میان ین  23/32 ± 92/3و گروه گواه  05/32 ± 55/3

و گروه  09/8 ± 00/2تفکر انتقادی  مدت ازدواج گروه آزمایشی

 است. 02/9 ± 88/2گواه 
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 اهگوو  آزمایشیهای آزمون گروهپس -آزمون روانشناختی در پیش های صمیمیّت و سرمایه. میان ین )و انحرا  استاندارد( خرده مقیاس0جدول

 متغیر
 گواه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD M SD M SD 

 ۱3/۱ 09/32 ۳5/2 59/3۱ 8۱/3 38 ۳3/۱ 19/30 عاطفی
 38/۱ 39/29 ۱8/۱ 13/29 53/2 13/21 35/۱ ۳3/29 عقالنی
 3۳/2 09/03 51/0 93/0۱ 11/2 03/09 8۱/2 09/08 بدنی

 9۱/3 39/20 99/3 11/20 10/3 53/28 ۱۱/2 51/23 اجتماعی
 ۱۱/0 93/29 3۳/0 91/22 29/3 51/30 80/0 99/22 ارتباطی
 ۱5/2 13/28 18/0 33/29 23/۱ 29/32 95/2 51/2۱ معنوی

 ۱1/۱ ۳1/28 30/۱ 91/29 39/5 51/21 5 19/2۳ روانشناختی
 ۱0/8 ۱9/29 99/8 ۳1/2۳ 9۳/2 93/21 8۱/5 19/22 جنسی
 10/9 39/2۱ 58/8 ۱0/23 02/9 ۱5/21 91/8 93/22 کلی

 05/20 22/220 05/2۱ 19/22۱ 05/29 59/281 05/21 ۳9/20۳ صمیمیت زناشویی

 22/0 ۳9/05 03/0 81/0۳ ۱5/0 53/22 12/0 99/0۳ آوریتاب
 29/0 91/20 21/0 39/20 33/0 13/29 2۳/0 23/20 خودکارآمدی

 ۱3/0 23/22 38/0 13/22 39/0 29/25 20/0 51/20 امید
 ۱8/0 ۱9/22 ۱3/0 23/22 59/0 33/21 ۱3/0 23/22 بینیخوش

 59/2 59/5۱ 10/3 51/52 15/2 39/01۳ 10/2 13/52 سرمایه روانشناختی
 

 

میان ین )و انحرا  استاندارد( نمره کل  0با توجه به نتایج جدول 

صمیمیّت زناشویی گروه آزمایشی آموزش تفکر انتقادی در پیش 

( است. 05/29)و  59/281آزمون ( و در پس05/21)و  ۳9/20۳آزمون 

میان ین )و انحرا  استاندارد( صمیمیّت زناشویی گروه گواه در 

( 05/20) 22/220آزمون ( و در پس05/2۱)و  19/22۱آزمون پیش

آزمایشی پس از دریافت آموزش تفکر  گروه  ریدعبارتبهاست. 

انتقادی از صمیمیّت زناشویی باالتری برخوردار هستند. میان ین )و 

کل سرمایه روانشناختی گروه آزمایشی تفکر انحرا  استاندارد( نمره 

 39/01۳آزمون ( و در پس10/2) 13/52آزمون انتقادی در پیش

( است. همچنین میان ین )و انحرا  استاندارد( نمره کل 15/2)

( و در 10/3)و  51/52آزمون سرمایه روانشناختی گروه گواه در پیش

های آزمایشی گروه  ریدعبارتبه( است. 59/2) 59/5۱آزمون پس

پس از دریافت آموزش تفکر انتقادی از سرمایه روانشناختی باالتری 

ها از روش تحلیل کوواریانس برای تحلیل دادهبرخوردار بودند. 

 استفاده شد؛ بنابراین قبل از تحلیل داده (MANCOVAچندمتغیری )

 های این پژوهشها، برای اطمینان از این که دادههای مربوط به فرضیه

 ورد میرا برآچندمتغیری های زیربنایی تحلیل کوواریانس مفروضه

کنند، به بررسی آنها پرداخته شد. بدین منظور شش مفروضه تحلیل 

ه )برای نیل بها شامل نرمال بودن واریانسچندمتغیری کوواریانس 

 یششاپیرویلک بیان ر آن بود که پ آزموننتایج رعایت این مفروضه 

متغیرهای آزمون پیشها در ای دادهتوزیع نمونهفرض نرمال بودن 

آزمون پس(، P ،31 =df ،120/1=Z≤ 121/1) صمیمیّت زناشویی

آزمون ، پیش(P ،31 = df ،19۳/1 =Z≤ ۱82/1) صمیمیّت زناشویی

آزمون پس( P  ،31= df ،185/1=Z≤2۳2/1) سرمایه روانشناختی

( برقرار است P ، 31 = df ،181/1 =Z ≤ 311/1) سرمایه روانشناختی

(18/1≤P نشان داد که مفروضه )(، نتایج نمودار پراکندگی )اسکاتر

مطالعه  آزمون متغیرهای موردآزمون و پسخطی بودن بین پیش

برقرار است، همچنین با توجه به نتایج ضریب همبست ی بین متغیرهای 

که با یکدی ر همبست ی آن آزمونها( و پسکمکی )کوواریت

ریباً های به دست آمده، تقنداشتند و با توجه به همبست ی 11/1باالیی 

 ها(چندگانه بین متغیرهای کمکی )کواریت یمفروضه هم خط

-اجتناب شده است، نمودار شاخ و برگ نشان داد که در مرحله پیش

ای در کرانه باال و پایین متغیرها مشاهده نشد آزمون نمرهپسو  آزمون

های پرت ود که مفروضه بررسی دادهکه نشان دهنده این امر ب

غیرها نیز مت رعایت شده است، برای بررسی هم نی واریانس یدرستبه

نتایج آزمون . های لوین و تصیحات باکس استفاده شداز آزمون

و  P ،3۱0/0 =F ≤ 1۱1/1) متغیر صمیمیّت زناشوییباکس برای 

382/32  =BOX 020/1) سرمایه روانشناختی( و ≥ P ،2۱0/0 =F  و

302/2۳ =BOX بیشتر  18/1( که میزان معناداری آزمون باکس از

 - های واریانساست در نتیجه فرض مربوط به هم نی ماتریس
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کوواریانس، پذیرفته شد. برای بررسی هم ونی واریانس دو گروه در 

های لوین استفاده آزمون، از آزمون هم ونی واریانس مرحله پس

ه در مورد هیچ یک از متغیرهای مورد شد. آزمون لوین محاسبه شد

یش در مرحله پ صمیمیّت زناشوییبررسی از لحاظ آماری برای متغیر 

،  P≥1۳5/1)و پس آزمون ( F(0و  85)= P  ،930/1≥۱31/1)آزمون 

دار نبوده است همچنین نتایج آزمون لوین معنی (F(0و  85) = 203/3/1

،  P≥031/1) آزمونروانشناختی در مرحله پیش هیسرمابرای متغیر 

( F(0و  85)= P  ،۳۱۳/2≥013/1)و در پس آزمون  (F(0و  85)= 392/2

ت یید  ها نیزدار نبوده است. بنابراین مفروضه هم ونی واریانسمعنی

شد. مفروضه مهم دی ر تحلیل کوواریانس، هم ونی ضرایب 

 رگرسیون است.

الزم به ذکر است که آزمون هم ونی ضرایب رگرسیونی از 

 و صمیمیّت زناشوییآزمون نمرات متغیرهای طریو تعامل پیش

( در آموزش تفکر انتقادیمستقل ) هایبا متغیرسرمایه روانشناختی 

ها نآزموآزمون مورد بررسی قرار گرفت. تعامل این پیشمرحله پس

 ییبرای صمیمیّت زناشو( آموزش تفکر انتقادی)مستقل با متغیر 

 Wilkes= 122/1و  P  ،۳0۱/1 =F= 9۱5/1 ≥ 18/1آزمون )پس

Lambda)  385/1  ≥ 18/1آزمون )پسو سرمایه روانشناختی =P  ،

۱02/0 =F  101/1و =Wilkes Lambda ) معنادار نبوده و حاکی از

شود  طور که مشاهده میهم ونی ضرایب رگرسیونی است همان

 دار نمیمعنیز های چندمتغیری مربوطه یعنی المبدای ویکلآماره

(. بنابراین مفروضه هم نی ضرایب رگرسیونی برقرار P≥18/1باشند )

 های تحلیل کوواریانس یک راهه است. با توجه به برقراری مفروضه

، استفاده از این آزمون مجاز بود. بنابراین برای گیری مکرربا اندازه

در متن  راههیکآزمودن فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس 

نشان داد که  tاستفاده شد. در نهایت نتایج آزمون  ی تکراریمانکووا

های آزمایشی و گواه در متغیرهای وابسته آزمون گروهپیش

 دار نبوده است( معنیصمیمیّت زناشویی و سرمایه روانشناختی)

(18/1≤Pحال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته می .)د. با شو

های گروه رصد از کل واریانسد 11توجه به اندازه اثر محاسبه شده، 

ناشی از اثر متغیر مستقل است. همچنین توان آماری  گواهآزمایش و 

 بود که داللت بر کفایت حجم نمونه دارد. 0آزمون برابر با 

ها )آزمایش و دهد که بین گروهنشان می 2مندرجات جدول 

گواه( از لحاظ حداقل یکی از متغیر وابسته صمیمیّت زناشویی 

(110/1>P ،11۱/25 =(۱0  1و)F( و سرمایه روانشناختی )110/1>P ،

داری وجود دارد. برای بررسی نقطه ( تفاوت معنیF(۱و  80)= 051/238

روی  اوراهه در متن مانکوهای یکتفاوت به انجام تحلیل کوواریانس

 هر یک از متغیرهای وابسته مبادرت شد.

تحلیل کوواریانس دهند که نشان می 3نتایج مندرج در جدول 

ر آزمون( دآزمون تا پسچندمتغیری مربوط به اثر مداخله )از پیش

دار متغیرهای وابسته )صمیمیّت زناشویی و سرمایه روانشناختی( معنی

با توجه به نتایج جدول ت ثیر گروه بر نمرات متغیر صمیمیّت  باشند.می

بنابراین  دار است.( معنیF(8۱و  0)= P  ،0۳1/9۱<110/1زناشویی )

توان بیان کرد که بین میان ین نمرات )صمیمیّت زناشویی( بین دو می

گروه آموزش تفکر انتقادی و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد. 

،  P<110/1ت ثیر مداخله بر نمرات متغیر سرمایه روانشناختی )

توان بیان کرد که دار است. بنابراین می( معنیF(8۱و  0)= 21۱/598

های صمیمیّت زناشویی و سرمایه تفکر انتقادی بر مؤلفه آموزش

 روانشناختی اثربخش است.

 

 آزمون صمیمیّت زناشویی و سرمایه روانشناختیآزمون و پسهای پیش. خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره2جدول

 اندازه اثر P خطا df فرضیه F df ارزش آزمون اثر

 صمیمیّت زناشویی

 P 591/1≤110/1 ۱0 1 11۱/25 591/1 اثرپیالیی

 P 591/1≤110/1 ۱0 1 11۱/25 0۱1/1 ویلکز المبدای

 P 591/1≤110/1 ۱0 1 11۱/25 0۱۳/9 اثر هتلینگ

 P 591/1≤110/1 ۱0 1 11۱/25 0۱۳/9 ی رویریشه ینتربزرگ

 سرمایه روانشناختی

 P 1۱1/1≤110/1 80 ۱ 051/238 1۱1/1 اثرپیالیی

 P 1۱1/1≤110/1 80 ۱ 051/238 180/1 لمبدای ویلکز

 P 1۱1/1≤110/1 80 ۱ 051/238 ۱۱8/05 اثر هتلینگ

 P 1۱1/1≤110/1 80 ۱ 051/238 ۱۱8/05 ی رویریشه ینتربزرگ
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آزمون صمیمیّت زناشویی و سرمایه روانشناختی در آزمون و پسهای پیش. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری روی نمره3جدول

 های آزمایش و گواهگروه

 SS DF MS F P Eta متغیر وابسته 

 صمیمیّت زناشویی

 P 21/1≤110/1 001/02 103/08۱ 0 103/08۱ عاطفی

 P 20/1≤110/1 132/02 ۳13/۳1 0 ۳13/۳1 عقالنی

 P 20/1≤110/1 201/03 91۳/38 0 91۳/38 بدنی

 P 3۳/1≤110/1 138/21 180/011 0 180/011 اجتماعی

 P ۱8/1≤110/1 8۱2/۱0 511/29۳ 0 511/29۳ ارتباطی

 P 83/1≤110/1 112/89 383/8۳1 0 383/8۳1 معنوی

 P 09/1≤11۱/1 293/1 590/11 0 590/11 روانشناختی

 P 21/1≤110/1 231/02 19۳/053 0 19۳/053 جنسی

 P 21/1≤110/1 390/02 005/030 0 005/030 کلی

 P 8۳/1≤110/1 0۳1/9۱ 31۱/83۳2 0 31۱/83۳2 صمیمیت زناشویی

 سرمایه روانشناختی

 P ۳1/1≤110/1 ۳93/025 105/2۱1 0 105/2۱1 آوریتاب

 P 53/1≤110/1 ۱۱8/2۳۳ 052/۱21 0 052/۱21 خودکارآمدی

 P 5۱/1≤110/1 921/212 383/8۳2 0 383/8۳2 امید

 P 50/1≤110/1 8۱3/235 0۳1/911 0 0۳1/911 بینیخوش

 P 53/1≤110/1 21۱/598 ۳05/۳۱98 0 ۳05/۳۱98 روانشناختیسرمایه 
 

 

 گيریبحث و نتيجه

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر افزایش پژوهش حاضر هد  

 .روانشناختی و صمیمیّت زنان و مردان مت هل شهر تهران بود سرمایه

آموزش تفکر انتقادی منجر به افزایش نتایج پژوهش نشان داد که 

انشناختی زوجین گروه آزمایش صمیمیّت زناشویی و سرمایه رو

های های پژوهشاین نتایج با یافتهنسبت به گروه گواه شده است. 

؛ ماتسو و همکاران، 2101)هلسدین ن و همکاران،  دی ر برای مثال

( مبنی بر 2101و پرادپ،  2101مان شوم،  -؛ رونالد سو و کار 2108

رده بودند در ک اینکه افرادی که برنامه آموزشی تفکر انتقادی دریافت

مقایسه با همتایان خود از صمیمیّت زناشویی و سرمایه روانشناختی 

باالتری برخوردارند، همسو است. نتایج مطالعات زارع و نهروانیان 

ای ه( با عنوان ت ثیر دوره آموزش تفکر انتقادی بر سبک0319)

گیری و سبک های حل مسئله نتایج نشان داد که آموزش تفکر تصمیم

است.  های حل مسئله مؤثرگیری و سبکهای تصمیمقادی بر سبکانت

ای با ( در مطالعه2109همچنین حسنی مطلو، علیزاده و شاه آبادی )

روانی و های زندگی بر سالمتهد  اثربخشی آموزش مهارت

کننده به مراکز مشاوره شهر سازش یافت ی زناشویی زنان مراجعه

ر های زندگی )تفکموزش مهارتیاسوج به این نتیجه رسیدند که آ

های ارتباطی و همدلی( بر بهبود سالمت انتقادی، حل مسئله، مهارت

 زناشویی زنان گروه آزمایش اثربخش است. روانی و سازش یافت ی

 توان گفت، استفاده از راهبردهای تفکردر تبیین این نتایج می

تفکر،  های جدیدتواند، منجر به توسعه راهانتقادی در افراد می

استفاده، انتقال و ارزیابی دانش خود و همچنین منجر به توسعه روش 

(. تفکر انتقادی 211۳های جدید دستیابی به تصمیم شود )آرند، 

شکلی از تفکر سطح باال است و گفته شده است که برای 

توانمندسازی کاربرد و توانایی حل مسئله مؤثر است. همچنین بر 

صمیمی  خود همسر با توانندزمانی می هازوج برابری، نظریه اساس

 سودی که و بازده و داشته برابری خویش احساس رابطه در که شوند

همسرشان به دست  که سودی و بازده با شود،حاصل می رابطه از

هد   با تفکر انتقادی آموزش مهارت باشد. مقایسه آورد، قابلمی

و  همسر دو توافو مورد حل عملیراه یک به رسیدن مشکالت، حل

به شکلی  را مشکالت تا سازدمی متعهد را زوج مشارکتی، جو ایجاد

برود  دست از دی ری خاطر به همسر یک نباشد نیاز که نمایند حل

احساس  همسر دو هر برنده، -برنده  گیری ال ویشکل با نهایتاً و

زناشویی در  میزان صمیمیت شودمی موجب خود این نمایند. برابری

(. از سوی دی ر در این روی آورد با 2102یابد )باتلر،  افزایش رابطه

به مسائل  نسبت کندمی کمک هازوج به مسئله ت کید بر مهارت حل

مسئله و  یک عنوانبه را هااختال  و داشته نانهیبواقعبازخورد 

به  دو همسر هر شودمی سبب بازخورد این ب یرند. نظر در کشاکش

 بر اساس و دست یابند زناشویی مشکالت مورد در مشابه دید یک
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ها زوج نیاز امور به مشابه نسبت شناختی، بازخوردهای تعادل نظریه

احساس  هم نسبت به هازوج شودباعث می و کندمی رفع را تعادل به

 احترام به ر این،ب (. افزون031۱نمایند )عباسی و همکاران،  صمیمیت

خلو  جمله: از آموزش مختلف در مراحل دیدگاه همسر و نظر

و انتخاب  یریگمیتصم حل،راه هر زیان و سود ها، ارزیابیحلراه

افزایش صمیمیت  موجب تواندمی موارد سایر کنار در حل،راه بهترین

 بودن ها از طبیعیزوج شود. در این آموزش با آگاهیمی زناشویی

 عاملی نه قابل حل یک مسئله عنوانبه آنها به ن ریستن و اختالفات

 عدم ها،این توانش بردن بکار مشکالت با بر نیز تسلط و تهدیدکننده

های سازد. یادگیری توانشمی اطمینان مبدل به را آنها اطمینان

 و طرد قضاوت نکردن، نکردن، تحقیر و مانند مسخره مثبت رفتاری

مسائل  بیان همسران برای که کندمی ایجاد را مقصر نساختن؛ جوی

 در باشند، که اطمینان داشته و امنیت احساس خود درونی و روانی

صمیمیت زناشویی شود. لذا  افزایش موجب تواندمی مجموع

در قالب ال وی آموزشی تفکر  صمیمیت از رایج یپردازمفهوم

ارزش  یگذاراشتراکنزدیکی همسر،  سطح از است انتقادی عبارت

 جنسی، روابط های مشترک،عواطف و هیجانات، فعالیت ها،ایده ها،

کردن  نوازش نظیر عاطفی دی ر و رفتارهای از یکدی ر شناخت

 باالیی از رضایت زناشویی صمیمی هاینتیجه زوج در است.

 بتواند تا یابد دست تحول فردی از ایدرجه به باید و فرد برخوردارند

خود  شناخت با کند. صمیمیت برقرار صمیمانه با دی ران روابط

 صمیمیت باالیی میزان فردی که است معنی بدین این است، همراه

کند  عرضه در روابط تریی مطلوبشیوه به را خود است قادر دارد،

 رضایت کند. ابراز خود به همسر شکل مؤثرتری به را خود نیازهای و

 دارند، بیشتری صمیمیت میزان که ییهازوجدر  تواندمی زناشویی

 است ممکن باالتری دارند، صمیمیت یی کههازوجیا  باشد بیشتر

 رابطه خود به مربوط تغییرات و مشکالت مواجهه با در قابلیت بیشتری

کنند )مان  را تجربه باالتری زناشویی نتیجه رضایت در و داشته باشند

 (2115و بدر، 

نشان داد که آموزش تفکر انتقادی بر  همچنین نتایج پژوهش

زوجین مؤثر است. نتایج این مطالعه با  روانشناختیهای سرمایه

؛ زارع و 2101)هلسدین ن و همکاران،  های دی ر برای مثالپژوهش

؛ حسنی مطلو و همکاران، 2108؛ ماتسو و همکاران، 0319نهروانیان، 

( همخوان 2101دپ، و پرا 2101مان شوم،  -؛ رونالد سو و کار 2109

ای هاست. در تبیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سرمایه

توان گفت؛ آموزش تفکر انتقادی اعتقاد به توانایی و روانشناختی می

اصر کند و یکی از عنبه زندگی را ارائه می نانهیبخوشیک فلسفه 

کند تا فرد فاصله بین نیروهای خود سازنده عملی است که کمک می

( و به دی ر 210۱های خود را پر کند )میلر و همکاران، محدودیتو 

سخن، موجب بازیابی اعتقاد خود بوده و جرأت انجام کار را به افراد 

یابد و های خودآگاهی میدهد و از طریو، دل رمی، فرد به ارزشمی

(. 2115شود )واتس و کارزا، های خود واقف میبه نقاط قوت و داشته

طح ای از تفکر سگیری صدای سادهوان گفت، تصمیمتهمچنین می

گیری عمل بسیار فعالی است که از باال است. چرا که تصمیم

یل و وتحلای از دانش مورد نیاز اطالعات برای تفسیر، تجزیهمجموعه

(. تفکر 0118کند )پارتا، دستکاری در راه غیرمعمول استفاده می

ر تعامل و توجه به سطح عمیوانتقادی منجر به تفکر سطح باال، با ت

شود. لذا با ترکیب آموزش تفکر درک که مورد نیاز است، می

انتقادی در محیط زناشویی، هر یک از زوجین نیاز دارند که بر هر دو 

نوع مشاهده )سطحی و ساختارهای اساسی و علل موقعیتی( تمرکز 

تر از اطالعاتی که کسب شده است کند و در نتیجه به درک عمیو

بپردازد تا به این وسیله بتوانند نوع تفسیرهای منفی خود را که بر اساس 

سطح پردازش سطحی بوده است تعدیل کنند، امیدوار به اصالح و 

ع تفکر ی این نوریکارگبهتعدیل شناخت های سطحی باشند و پس از 

فکرات سطحی یر تدر روابط بین فردی احساس کنند که شایست ی تغی

را دارند. لذا زمانی که هر کدام از زوجین توانستند از این آموزش 

 مدتوتاهکتوانند در برای اصالح تفسیرهای سطحی استفاده کنند می

بینی و امید برای حل مشکالت را داشته احساس کارآمدی، خوش

با تغیر تفکرات عمقی مبتنی بر اسنادهای غلط  بلندمدتباشند و در 

ینه را برای بهبود روابط فراهم کنند )کارمزی و همکاران، زم

( معتقد است که با افزایش امید، 2100(.آوی و همکاران )2108

مت، سطح سال باال بردنبینی سبب آوری و خوشخودکارآمدی، تاب

شود خودکارآمدی و احساس توانمندی افراد در وظایف محوله می

 سر پشت های زندگی راچالش دهد با موفقیتکه به آنها اجازه می

 این از و داشته و تنهایی کمتری ناامیدی احساس افراد این ب ذارند.

 که یامسئله عنوانبه به یک مشکل که ها برخوردارندتوانش

 طرق به یا و کنند تحمل دهند، تغییر کنند، کندوکاو را آن توانندیم

در  آنها تحمل توان و موضوع همین و کنند حل کنند، ن اه دی ر

بینی و سازش یافت ی خوش مثبت، اندازچشم سبب برابر مشکالت

 هایهای سرمایهمؤلفه از یکی بینیخوش شود.می زندگی آنها به
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 هایقرار گرفتن در محیط وجود با افراد گونهاست،این روانشناختی

 مشکالت و مسائل و با ندیبینمآسیبی  زا، روانشانآسیب و پرخطر

 کنندمی ن اه ن ری مثبتهمراه با یک آینده و دید مثبتزندگی به 

 برابر در آنان تحمل میزان مثبت سبب افزایش بازخورد همین و

 برنامه و هد  شانندهیآ برای افراد گونهنیاشود، می مشکالت

 باالی شادکامی میزان دلیل به و است معنادار و زندگی برایشان داشته

 بر نشده و دلسرد و دیناام شکست، از پس آنان در مثبت و باورهای

 یهن ام(. 2119)لوتانز و همکاران،  ندیافزایم خود یهاتالش میزان

 یکالم یاهامیبه پ اموزند،یو موثّر را ب حیارتباط صح ةنحو ن،یکه زوج

موجود در ارتباط توجه کنند وگوش دادن فعال را  یرکالمیو غ

 شناختیهای روانسرمایه جهینتو در  افتهیروابط آنان بهبود  اموزند،یب

ب برقرار مناس یوهیارتباط به ش یوقتیابد. می شیافزا زین یدر زندگ

د و افکار و احساسات خو شوندیم کترینزد  ریبه همد نیشود، زوج

و از بروز هر گونه  گذارندیم انیبا هم در م یشتریب زانیرا به م

 یاهها و تعارضاز اختال  یاریکه سبب بس یسوءتفاهم احتمال

 یبرا وهیش نی، بهترتوانش نی. اکنندیم یریجلوگ شود،یم ییزناشو

طلب است. م یفرد نیاز بروز تعارضات ب یریش یاعتماد و پ جادیا

 میمستق ریاظهار داشت، ت ث توانیم هیفرض نیا نییکه در تب ی رید

 است. نیزوج سرمایه روانشناختیبر  تفکر انتقادی یهامؤلفه ریسا

 نیزوج شودیهای حل مسئله باعث معنوان مثال، مهارتبه

ارائه  شانیرا در مورد مسائل و مشکالت زندگ یموثّر یراهکارها

ببرند.  یشتریخود لذّت ب یکه از زندگ شودیامر سبب م نیدهند و هم

بط و در روا ،های تفکر انتقادیمهارتبا  ییگفت که آشنا توانیم

 ،طیبا شرا ن،یاز زوج کیکه هر  شودیباعث م ییزناشو یزندگ

 د،یآیم شیپ یکه اغلب در زندگ هاناسازش یافت یو  دادهایرو

در  اهناسازش یافت ی نیا جادیاز ا یکنار آمده و تا حدود یراحتبه

 (.211۳یی کاسته شود )یالسین و کارهان، زناشو یروابط و زندگ

های مواجه هستند محدودیتدر انجام هر پژوهش پژوهش ران با 

توان به محدود بودن جامعه، های این پژوهش میاز جمله محدودیت

شهر تهران که امکان تعمیم نتایج این پژوهش را  2به زوجین منطقه 

سازد. محدودیت های جامعه با محدودیت مواجه میبه سایر گروه

های زمانی در آموزش گروهی تفکر انتقادی از جمله محدودیت

ی ر این پژوهش بود. نداشتن مرحله پی یری محدودیتی بود که د

یا چند ماهه بررسی نکنیم،  2منجر شد تا ما ثبات مداخله را در پی یری 

با توجه به شرایط دوره آموزشی و رعایت مالحظات اخالقی، امکان 

پذیر نبود، سال امکان 21تر از آموزش تفکر انتقادی به زوجین پایین

سال، نمونه پژوهشی انتخاب  ۱1تا  21تنها از میان زنان  به همین دلیل

شود در تحقیقات بعدی، و دوره آموزشی را طی کردند. پیشنهاد می

میزان اثربخشی آموزش تفکر انتقادی با توجه به متغیرهای مدت 

ها بررسی شود. همچنین پیشنهاد می ازدواج، جنس و سن آزمودنی

ر ی بر سایدرمانزوجی آوردهای شود تفکر انتقادی را با دی ر رو

زناشویی و سایر متغیرهای  مؤلفه های مرتبط با سازش یافت ی

روانشناختی مقایسه شود تا اثربخشی هر کدام مشخ  شود. با توجه 

به اثربخشی روی آوردهای تفکر انتقادی بر صمیمیت سرمایه 

ها و مراکز دولتی و خصوصی شود سازمانروانشناختی پیشنهاد می

ولی آموزش خانواده از این روی آورد در حل مشکالت زناشویی مت

 و خانوادگی استفاده نمایند.

 منابع
زندگی زناشویی بر  یسازیبررسی آموزش غن(. 0358اولیاء، نرگس )

ی کارشناس نامهانیپا مندی زوجین شهر اصفهان.افزایش رضایت

 ارشد دانش اه اصفهان.

(. ت ثیر دوره آموزش تفکر انتقادی 0319)زارع، حسین و نهروانیان، پروانه 

نامه دو فصلهای حل مسئله. گیری و سبکهای تصمیمبر سبک
 .0۱-30(، 1) ۱، راهبرد شناختی در یادگیری

کوله مرز، محمدجواد؛ درگاهی، شهریار و قمری عباسی، مسلم؛ ب یان

ر ارتباطی ب - رفتاری یدرماناثربخشی زوج(. 031۱گیوی، حسین )
 مرکز تحقیقات ی زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین.سازگار

های پرستاری دانش اه علوم پزشکی ایران )نشریه پرستاری مراقبت

 .22-33(، 18) 25ایران(، 

(. بررسی 0310فالح زاده، هاجر و ثنائی ذاکر، باقر و فرزاد، ولی اله )

ی سیستمی تلفیق یدرمانهیجان مدار و زوج یدرماناثربخشی زوج

 5 ،فصلنامه خانواده پژوهیها. ش اضطراب و صمیمت زوجبر کاه

(32 ،)۱98-۱5۱. 

 یهامقایسه بین صمیمیت و سازگاری در ازدواج(. 0318فنایی، مریم )
کارشناسی ارشد، دانش اه آزاد  نامهانیپا فامیلی و غیر فامیلی.

 اراک.

کمالی زارچ، محمود، زارع، حسین، علوی لن رودی، سمیه سادات، 

آموزش تفکر انتقادی بر باورهای اثربخشی »(، 0310)
ور، ، دانش اه پیام ن«دانشجویان، شناخت اجتماعی یشناختمعرفت

0 (2 ،)0۱-30.
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های سرمایه روانشناختی در (. ال وی نقش مؤلفه0313پرور، محسن )گل

رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهر 

 .80-85(، 0) 02کرد. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 

 (. پتتیش0312پتترور، محستتن؛ جعفتتری، متتریم و جوادیتتان، زهتترا )    گتتل

هتتتای معنویتتتت در  بینتتتی ستتترمایه روانشتتتناختی از طریتتتو مؤلفتتته   

 .38-۱۱(، 3) 0، یروان پرستار فصلنامهپرستاران. 

(. اثربخشتتی درمتتان  031۱مقتتتدایی، مستتعود و ختتوش اختتالق، حستتن )   

روانشتتناختی همستتران  یریپتتذمبتنتتی بتتر پتتذیرش و تعهتتد بتتر انعطتتا 
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