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ي در زوجین متقاضی ا مقابلههاي مقایسه نوع باورهاي غیرمنطقی، تعارضات زناشویی و سبک
  طالق و عادي  

 4علی محمدزاده ؛3صالح قنبري ؛2حسن اکبرزاده ؛*1داود اکبرزاده

  
  چکیده

. بدیهی است که ردگذا یمخانواده از جمله نهادهاي اساسی جامعه است که ساختار و روابط درون آن بر جامعه تأثیر  زمینه:
ي برخوردار است. هدف پژوهش ا ژهیواز اهمیت  شناخت عوامل و راهکارهاي مقابله با آن و کمک به حفظ و دوام خانواده

  ي در زنان متقاضی طالق و عادي شهر تبریز بود.   ا مقابلهي ها سبکحاضر مقایسه باورهاي غیرمنطقی، تعارضات زناشویی و 
سال متقاضی طالق و  18-30 متأهلي است. جامعه آماري این پژوهش کلیه زنان ا سهیمقا -نوع علی ازر پژوهش حاض ها:روش

نفري زنان متقاضی  100گروه  2( نفر 200منظور تعداد  نیاي براسال عادي شهر تبریز بودند.  18-30 متأهلهمچنین کلیه زنان 
ي آور جمعانتخاب شدند. براي در گروه دوم  تصادفی ساده صورت بهصورت در دسترس در گروه اول و  بهطالق و زنان عادي) 

ي اندلر و پارکر استفاده شد. ا مقابلهی جونز، تعارض زناشویی ثنایی و راهبردهاي منطقري باورهاي غیها پرسشنامه، از ها داده
  شدند.   لیتحلی و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره فیتوصي آماري ها روش کمک به ها داده

پژوهش نشان داد که بین زوجین متقاضی طالق و افراد عادي در متغیرهاي نوع باورهاي غیرمنطقی، تعارضات  جینتا :ها افتهی
زوجین متقاضی طالق از باورهاي  که یمعن). به این P>001/0اداري وجود دارد (معنتفاوت  ،يا مقابلهي ها سبکزناشویی و 

  مدار برخوردارند.   هیجاني ا مقابلهی، تعارضات زناشویی و سبک رمنطقیغ
اي زوجین در موارد ارجاعی براي طالق توجه به باورهاي غیرمنطقی، تعارضات زناشویی و راهبردهاي مقابله ي:ریگ جهینت
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  مقدمه 
انسانی است. انسان  رابطهشکل  نیتر دهیچیپازدواج 

شکوفا شود. در  تواند ینمتباط سازنده و سالم بدون ار
ي است که در آن اثر ا نهیزم نیتر یاصلواقع ازدواج 

و متجلی  ابدی یمو روابط اجتماعی رشد  تیمیصم
. زوجین در زندگی مشترك و تعامل با یکدیگر گردد یم
بخشند.  تیفعلي زناشویی خود را ها مهارت توانند یم

هستند.  مند بهرهي حیات ها اذبهجاز نافذترین  ها انسان همه
، از طریق ارتباط با ها جاذبهتنها بستر مشروع متبادر این 

همسر است. ارتباط مؤثر و سازنده، سنگ زیربنایی 
). اما گاه تحوالت زندگی، 1سالم و موفق است ( خانواده

که زن و شوهر  کنند یم ثبات یبسیستم زناشویی را چنان 
قادر به گذشت و بخشودن  از یکدیگر قطع امید کرده،

اعمال، افکار و احساسات یکدیگر نیستند و در باور خود 

شی
ژوه

له پ
مقا
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ي جز وارد شدن به تعارضات زناشویی و گاه طالق ا چاره
جلوه تعارض شدید است  نیتر عیشا. طالق نندیب ینم
یی که در ها زوجسرانجام بالغ بر نیمی از که  طوري به

   ).2( رندیگ یمصدد مشاوره هستند، طالق 
 نیتر مهمکه یکی از  اند دادهتحقیقات مختلف نشان 

شود، ادراك که باعث افزایش طالق می ساز مشکلعوامل 
 چه آنشده و تفکر غیرمنطقی زوجین است. یعنی  تحریف

در روابط زناشویی بیشتر زمینه مشکل و اختالل را موجب 
و نه رویدادهاي بیرونی است، بلکه  ها محرك، نه شود یم

ر و باورهاي غیرمنطقی آنان نسبت به نحوه تفک
و  ها خواست). باورهاي غیرمنطقی 3رویدادهاست (

صورت ترجیحات ضروري و الزامی  اهدافی هستند که به
و تبدیل به اهداف اجباري و الزامی و قطعی  ندیآ یمدر 

که اگر برآورده نشوند، به آشفتگی و  طوري ، بهگردند یم
  ).4( ندشو یماضطراب منجر 

س معتقد است مشکالت نوروتیک از یک یا چند الی
. در مورد اختالالت زناشویی و شود یمباور غلط ناشی 

خانوادگی نیز این اعتقاد وجود دارد که ریشه مشکالت 
زناشویی و خانوادگی از تفکرات غیرمنطقی یک یا دو 

. الگوهاي اسنادي منفی یا استنباط ردیگ یمشریک نشأت 
و غفلت از رفتارهاي مثبت در  منفی از رفتارهاي همسر

). در 5ایجاد و رشد اختالفات زناشویی مؤثر است (
) درباره تأثیر تفکرات 6پژوهشی که توسط سلیمانیان (

د، افراد واجد شغیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی انجام 
طور معناداري از نظر رضایت  تفکرات غیرمنطقی به
همچنین در  ند.شتي قرار داتر نییپازناشویی در سطوح 

پژوهش دیگري نشان داده شد که باورهاي غیرمنطقی، 
ناامیدي  و اضطراب بیش از حد، آمادگی براي سرزنش

در سطح باالیی ي متقاضی طالق ها زوجبراي تغییر در 
  ). 3دارد ( قرار 

عقیده  ها زوجاز سویی دیگر بسیاري از درمانگران و 
 مشکالت در نیتر مخربو  نیتر عیشادارند که 

). 7خورده، مشکالت تعارضی است ( ي شکستها ازدواج
ناخوشنودي و   عمدهماهیت ارتباط زناشویی سرچشمه 

) تعارض 8تعارضات زناشویی است. از نظر گالسر (
زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و 

، ها خواستهروش ارضاي آن، خودمحوري، اختالف در 
نسبت به  مسئوالنهرفتار غیري رفتاري و ها واره طرح

ارتباط زناشویی و ازدواج است. درمانگران سیستمی 
تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و 

). عدم توافق در 9( دانند یم ها زوجمنابع قدرت در بین 
 اند دادهنشان  ها پژوهشزناشویی طبیعی است.  رابطههر 

مثبتی تعارضات را مدیریت بتوانند به شیوه  ها زوجکه اگر 
را داشته باشند، وجود تعارض  ها آنکنند و توانایی حل 

تأثیرات   نهیزمدر  ها پژوهش). 10نیست ( زا بیآسفراوان 
که تعارضات  دهند یممخرب تعارضات زناشویی نشان 

ي بر سالمت جسم، روان و آور انیززناشویی، تأثیرات 
که  اند دادهنشان  ها پژوهش). همچنین 11خانواده دارد (

ي طالق و غیرطالق ها خانوادهکیفیت روابط خانوادگی در 
ي طالق ها خانوادهکه در  طوري متفاوت است، به

ین طالق، بنابرا. شود یمتعارضات زناشویی بیشتر مشاهده 
ر مخرب تعارض است و آمار باالي طالق در اث نیتر عیشا

ن به که شیوع آ طوري کشورهاي غربی گواه آن است، به
  ).   13( رسد یمدرصد  50بیش از 

 ها زوجکه بیشتر  دهند یمعالوه بر این، مطالعات نشان 
از  زا استرسي ها تیموقعرا در  شان یارتباطي ها مهارت
زمان با هم بودن، فرصت  تواند یم. استرس دهند یمدست 

کسب تجارب مشترك، خودافشایی هیجانی متقابل، 
و احساس ما بودن  مندانه تیرضامهربانی و روابط جنسی 

را کاهش دهد و از طریق کاهش در کیفیت  ها زوج
). در 14تأثیر بگذارد ( ها زوجارتباط زناشویی بر روابط 

، رفتارهاي مثبت از جمله گوش دادن زا استرسشرایط 
و  ابدی یمکاهش  ها زوجابراز عالقه و همدلی در  و فعال

ردن، تحقیر و در مقابل رفتارهاي منفی مانند انتقاد ک
طور  ي بهریگ کنارهخصومت و  و احترامی بی

  ). 15( ابدی یمي افزایش ا مالحظه قابل
مناسب با استرس،  ي مقابلهها مهارتبدون توانایی و 

ي که ا گونه، به ندیب یمبسیاري از روابط زناشویی آسیب 
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یکی از  ها زوجناتوانی در مقابله مناسب با استرس در 
). دو نوع 16ن باالي طالق است (دالیل اساسی میزا

در برابر فشار مدار  مدار و هیجان ي مسألها مقابلهراهبرد 
فرد بر  ،مدار مسألهاي  راهبرد مقابله در .ی وجود داردروان

ی در حل آن دارد. در واقع سعو  گردد یم متمرکز مسأله
زا رفشا حادثهي اطالعات مربوط به آور جمعفرد به 

ي حل براي ا نقشهاده از منابع، طرح و و با استف پردازد یم
 يا مقابله يراهبردها ،برعکس. برد یم کار به مسأله

 آن اساس بر که کنند یم فیتوص را يا وهیش مدار جانیه
 کاهش متوجه او تمام تالش و شده متمرکز خود بر فرد

که  دهند یمنشان  ها افتهی .)17است ( شیخو احساسات
عوامل روابط صمیمانه،  متغیرها براي نیتر بخش انیز

مزمن بیرونی هستند که به روابط و  خفیففشارزایی 
 دلیل تنشزا  عوامل استرس. این کند یمصمیمانه سرایت 

که  هاست آنو بیگانگی میان  ها زوجو تعارض در بین 
  ). 18( دهد یماحتمال طالق را افزایش 

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که تجربه 
توسط سطوح مناسب مقابله  تواند یمه استرس روزان

عنوان یک  فردي و مقابله زوجی تعدیل شود و متعاقباً به
پیامد، از تأثیر منفی استرس بر روابط صمیمانه و بهزیستی 

). در 19( جلوگیري کندکلی و خطر تعامل دو نفره منفی 
کننده در  ي شرکتها زوجي نشان داده شد که ا مطالعه

ي در ا مالحظه ، افزایش قابلها زوج آموزش تقویت مقابله
). در پژوهش دیگري 20( اند دادهکیفیت زناشویی نشان 

، ها زوجي مقابله ها مهارتي ساز یغند که شمشخص 
باعث افزایش رضایت زناشویی در روابط زناشویی 

گزارش شده ). همچنین 21ي ناسازگار شده است (ها زوج
 تواند یم ها زوجي مقابله ها مهارتآموزش برنامه است که 

بر کاهش ناسازگاري و افزایش کیفیت ارتباط زناشویی 
  ). 18مؤثر باشد (

زن و شوهري  منظومهکه خانواده و  با توجه به این
  همه، روابط شود یمعنوان یک کل و نظام در نظر گرفته  به

و از هم تأثیر  شتهگذا اعضاي آن بر یکدیگر تأثیر 
که به بررسی  باورهاي  بنابراین ضروري است .ردیپذ یم

ي ا مقابلهغیرمنطقی، تعارضات زناشویی و راهبردهاي 
ناکارآمد که از مقدمات جدایی و طالق است، پرداخته 

و ممکن  است زا تنششود. عالوه بر آن طالق و جدایی 
است به افزایش استرس و کاهش بهزیستی روانی زوجین 
 منجر شود. از سویی با مشخص کردن متغیرهایی که

زمینه را براي  توان یم، شوند یمی طالق نیب شیپباعث 
ي بعدي فراهم نمود و از رخداد طالق که در ها پژوهش

مطالب کشور رو به افزایش است، پیشگیري کرد. با توجه 
هدف این پژوهش مقایسه باورهاي غیرمنطقی،  ،ذکرشده

ي در زنان ا مقابلهتعارضات زناشویی و راهبردهاي 
  عادي شهر تبریز است. متقاضی طالق و 

  
   ها روشمواد و 

ي بود. ا سهیمقا-از نوع علیتحلیلی این پژوهش 
جامعه آماري پژوهش را کلیه زوجین متقاضی طالق و 

دادند که در فاصله زمانی ي عادي تشکیل میها زوج
 در شهر تبریز زندگی 1391تا بهمن  1390اسفند 

گروه  .تندکم سواد خواندن و نوشتن داش دست و کردند یم
براي تقاضاي طالق به دادگستري اول افرادي بودند که 

تبریز مراجعه نموده بودند. همسران عادي هم در تاریخ 
و سابقه مراجعه  کردند یمیادشده در شهر تبریز زندگی 

به دادگستري براي طالق گرفتن را نداشتند. نمونه شامل 
 200زوج عادي (جمعاً  100زوج متقاضی طالق و  100

ر ي دریگ نمونهروش  ي طالق بهها زوجزوج) بود. انتخاب 
زوج به دادگاه  180ماه،  11دسترس انجام شد. در فاصله 

 23خانواده تبریز مراجعه کرده بودند که از این تعداد 
به همکاري نشدند و  حاضرزوج  19سواد بودند،  زوج بی

صورت ناقص پاسخ دادند. به  پرسشنامه را به نیززوج  38
نفر کاهش یافت. براي  100صورت حجم نمونه به  این

ي ا مرحلهي عادي از روش تصادفی چندها زوجانتخاب 
ي و ریگ نمونهاستفاده شد. با توجه به پیچیدگی روش 

ي عادي براي همکاري و ها زوجدسترسی مشکل به 
از  تر قیدقپژوهش، پژوهشگر براي کسب اطالعات 

ي کمک گرفت. زیر برنامهمعاونت آمار سازمان مدیریت و 
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فهرست  ،ي پژوهشها هدفاین سازمان پس از آشنایی با 
 1390منطقه تبریز را که در سال  10تصادفی خانوارهاي 

تهیه شده بود، در اختیار پژوهشگر قرار داد. با استفاده از 
ي عادي را که واجد ها زوجاین فهرست تصادفی تعداد 

د تا آن زمان . این افراانتخاب شدند شرایط تحقیق بودند
براي حل اختالفات زناشویی خود به دادگاه مراجعه 

 100تعداد  ،يبردار نمونهنکرده بودند. با توجه به نسبت 
زوج عادي که از نظر سن، دامنه تحصیلی و منطقه زندگی 
با گروه طالق همتا شده بودند، انتخاب شدند. ابزارهاي 

امه پرسشن -مورد استفاده شامل موارد زیر بود: الف
بر اساس نظریه  این پرسشنامه  :هاي غیرمنطقی جونزرباو

آلبرت الیس تهیه شده است و انواع باورهاي غیرمنطقی را 
. این پرسشنامه در کند یمسؤال بررسی  100با استفاده از 

 سؤال تشکیل یافته 10کل از ده مقیاس و هر مقیاس از 
ي اه سؤالاست. در این پژوهش از نمره کل استفاده شد. 

ي از کامالً ا درجه 5صورت  آزمون به روش لیکرت و به
. نمره باال در شود گذاري می نمرهموافقم تا کامالً مخالفم 

باور غیرمنطقی باال و نمره پایین  دهنده این پرسشنامه نشان
تر است. حداقل نمره در این  باور منطقی کم  دهنده نشان

از  است. پایایی هر یک 500و حداکثر  100مقیاس 
و میانگین پایایی همه  66/0-80/0از  گانه دهي ها اسیمق

همچنین روایی  گزارش شده است. 74/0 ها اسیمق خرده
ضریب بررسی و این آزمون با آزمون افسردگی بک 

ب: پرسشنامه  ).22( گزارش شده است 82/0آمده  دست به
سؤالی  42یک ابزار  : این پرسشنامه نیزتعارض زناشویی

سنجیدن تعارضات زن و شوهري و بر  است که براي
) ساخته شده 23مبناي تجربیات بالینی توسط ثنایی (

مقیاس است و براي  خرده 7است. این پرسشنامه داراي 
 ،هر سؤال پنج گزینه در نظر گرفته شده است و به تناسب

. حداکثر نمره شود یماختصاص داده  ها آننمره به  5-1
است. در این  42و حداقل آن  210کل پرسشنامه 

تر  پرسشنامه نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کم
به معنی رابطه بهتر است. پایایی این پرسشنامه از طریق 

 - ). ج23دست آمده است ( به 94/0آلفاي کرونباخ 

این  :ي اندلر و پارکرا مقابلهپرسشنامه راهبردهاي 
هرگز  (از کرتیلي ا نهیگزال پنج ؤس 48شامل  پرسشنامه 

ی از ابعاد مقابله کال به یؤس 16) است. هر ادیزی لیختا 
غالب هر فرد با توجه به  سبک تینهامربوط است و در 

 شود یم، مشخص کند یم کسبدر آزمون  کهي ا نمره
ي باالترنمره  کهاز رفتارها  کهر ی گرید. به عبارت )24(

ی حیترجي ا مقابله سبکعنوان  به کند کسب اسیمقدر 
سؤاالت آزمون بر  کل نی؛ بنابراشود یمر نظر گرفته فرد د

ي ا مقابلهي به سه نوع راهبرد ا مقابلهي سه نوع رفتار مبنا
یی ایپا. شوند یم میتقسو اجتنابی  مدار جانیهمدار،  مسأله

در  کرونباخي آلفا بیضرمحاسبه  قیطرآزمون از  نیا
ي برامدار  ) در راهبرد مسأله24( پارکرمطالعه اندلر و 

 مدار جانیه؛ در راهبرد 92/0ي پسران براو  90/0دختران 
و در راهبرد  82/0ي پسران براو  85/0ي دختران برا

دست  هب 85/0ي پسران براو  82/0ي دختران برای اجتناب
) پایایی این 25همچنین در پژوهشی جعفرنژاد (آمد. 

روش آلفاي کرونباخ براي سبک مقابله  پرسشنامه را به
و سبک  82/0مدار  ، سبک مقابله هیجان83/0ر مدا لهأمس

 ها دادهتحلیل و تجزیه دست آورد.  به 72/0مقابله اجتنابی 
ي افزار نرمبا اجراي آزمون تحلیل واریانس در محیط 

SPSS 16  .انجام گرفت  
  

  ها افتهی
در متغیرهاي باورهاي که دهد نتایج نشان می

اي بلههاي مقامنطقی، تعارضات زناشویی و سبک غیر
زوجین متقاضی طالق از میانگین  ،مدار و اجتنابی هیجان

اي باالتري برخوردارند. همچنین در متغیر سبک مقابله
 زوجین عادي از میانگین باالتري برخوردارند ،اجتنابی

  . )1(جدول 
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس 

آزمون هاي آن از  فرضجهت رعایت پیش ،چندمتغیري
باکس و لوین استفاده شد. بر اساس آزمون باکس که 

دار نبوده است، شرط همگنی ایک از متغیرها معن براي هیچ
هاي واریانس و کواریانس به درستی رعایت شده ماتریس
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). بر اساس P ،87/0=F ،85/13=BOX=59/0است (
آزمون لوین و عدم معناداري آن براي همه متغیرها شرط 

 هاي بین گروهی رعایت شده استانسهمسانی واری
. بنابراین آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري )2 (جدول

  قابل اجرا است. 
نتایج مشخصه آماري المبداي ویلکز نشان داد که اثر 
گروه بر ترکیب باورهاي غیرمنطقی، تعارضات زناشویی و 

مدار و اجتنابی مدار، هیجاناي مسألهراهبردهاي مقابله
= المبداي P ،88/12=F ،593/0 >001/0باشد (می دارامعن

ویلکز). آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واریانس 
چندمتغیره (مانوا) را مجاز شمرد. نتایج نشان داد که 
حداقل بین یکی از متغیرهاي مورد بررسی در بین دو 

    ).3(جدول  گروه تفاوت معناداري وجود دارد

دمتغیري نشان داد که نتایج تحلیل واریانس چن
، تعارضات F=52/35میانگین نمرات باورهاي غیرمنطقی 

مدار اي مسأله، راهبردهاي مقابلهF=32/12زناشویی 
77/10=F01/9مدار اي هیجان، راهبردهاي مقابله=F  و

باشد. یعنیمی F=84/14اي اجتنابی راهبردهاي مقابله
 

  در زنان متقاضی طالق و زنان عاديمورد بررسی غیرهاي مت )انحراف معیار(میانگین  مقایسه -1جدول 

 متغیرها
  زنان عادي  زنان متقاضی طالق

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
  22/16  84/138  34/18  48/159  هاي غیرمنطقیرباو

  31/20  70/52  89/17  14/66  تعارضات زناشویی
  36/20  84/59  01/23  58/45  مداراي مسألهراهبردهاي مقابله
  54/17  76/47  32/17  22/58  مداراي هیجانراهبردهاي مقابله
  21/15  36/44  91/16  76/56  اي اجتنابیراهبردهاي مقابله

  
  مورد بررسی هاي دو گروه در متغیرهاي فرض تساوي واریانسنتایج آزمون لوین در مورد پیش -2جدول 

  P value  درجه آزادي دوم  درجه آزادي اول  F  متغیرها
  256/0  98  1  30/1  هاي غیرمنطقیرباو

  080/0  98  1  12/3  تعارضات زناشویی
  787/0  98  1  07/0  مداراي مسألهراهبردهاي مقابله
  883/0  98  1  02/0  مداراي هیجانراهبردهاي مقابله
  336/0  98  1  93/0  اي اجتنابیراهبردهاي مقابله

  
  هاي معناداري مانووا بر اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهاي وابسته نتایج آزمون -3جدول 

 F    P value  ارزش  آزمون  متغیرها

  گروه

 >٠٠١/٠  12//88  407/0  بارتلت- پیالیی

 >٠٠١/٠  12//88  593/0  المبداي ویلکز

 >٠٠١/٠  12//88  686/0  اثر هتلینگ 

 >٠٠١/٠  12//88  686/0  ترین ریشه خطا  بزرگ

)001/0< P(  
  



  
 

 1393شماره نهم، آذر سال هیجدهم،  - ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                                                 )521(

  زنان متقاضی طالق و زنان عادي  متغیرهاي مورد بررسی نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري روي میانگین  -4جدول 
  SS df  MS F   P value  متغیرها

 >٠٠١/٠  52/35  24/10650  1  24/10650  هاي غیرمنطقیرباو

  001/0  32/12  84/4515  1  84/4515  تعارضات زناشویی
  001/0  77/10  69/5083  1  69/5083  مداراي مسألهقابلهراهبردهاي م

  003/0  01/9  29/2735  1  29/2735  مداراي هیجانراهبردهاي مقابله
 >٠٠١/٠   84/14  01/3844  1  01/3844  اي اجتنابیراهبردهاي مقابله

                                      )001/0< P(  
  
، تعارضات طور معناداري باورهاي غیرمنطقی به

مدار و اجتنابی در اي هیجانزناشویی و راهبردهاي مقابله
زنان متقاضی طالق بیشتر از زنان عادي است. همچنین 

طور معناداري در زنان  مدار بهاي مسألهراهبردهاي مقابله
    .)4(جدول  است طالقمتقاضی عادي بیشتر از زنان 

  
  بحث 

قی، هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهاي غیرمنط
ي در زنان ا مقابلهتعارضات زناشویی و راهبردهاي 

متقاضی طالق و عادي شهر تبریز بود. نتایج پژوهش 
نشان داد که بین دو گروه از زنان متقاضی طالق و زنان 
عادي در باورهاي غیرمنطقی تفاوت معناداري وجود 
دارد. بدین معنا که زنان متقاضی طالق در مقایسه با زنان 

ورهاي غیرمنطقی باالتري برخوردارند. این عادي از با
)، سالیوان و سوبیل 6یافته با نتایج پژوهشی سلیمانیان (

) همسو است. نتایج 27) و استاکرت و بورسینگ (26(
ها نشان داد که بین باورهاي غیرمنطقی و عدم رضایت آن

) معتقد 5از زندگی زناشویی ارتباط وجود دارد. الیس (
توانند  تصورات غیرمنطقی افراد میها و است که نگرش

 سزایی ایفا نماید. در ایجاد رابطه عاطفی ناکارآمد نقش به
از دیدگاه روانشناسی شناختی ریشه بسیاري از سوء 

آمیز و  هاي تعصب تفاهمات زندگی زناشویی، در اندیشه
هاست. در واقع بسیاري از مشکالت  غیرمنطقی زوج

شده و تفکر  اك تحریفها ناشی از ادر شناختی زوجروان
غیرمنطقی آنان است. باورهاي غیرمنطقی با اجبار و الزام 

رسند؛ در  نظر می تحمل به همراه هستند و براي فرد غیرقابل
باورهاي منطقی با واقعیت همراه هستند و براي  ،مقابل

شوند؛ بنابراین  هاي مناسب و بهتري ارزیابی می فرد با واژه
همی در میزان طالق بین زن و باورهاي غیرمنطقی نقش م

  شوهر دارد. 
ها ناشی از  نارضایتی زوج ،بر اساس نظریه الیس

شناسی روانی،  دالیل متعددي است که به آسیب
 گردد. هاي جدي و عقاید غیرمنطقی همسر برمی کشمکش

وي اذعان کرد که باورهاي غیرمنطقی اساس بیولوژیکی 
نطقی به مکه باورهاي غیرقوي دارند و معتقد است 

انجامد. در حالی مشکالت روانی بیشتري در زوجین می
 اي در موفقیت افراد دارندکه باورهاي منطقی نقش ویژه

توان گفت که  همچنین در تبیین این یافته می ).26(
زوجینی که باورهاي منطقی بیشتري دارند، در زندگی 

کنند در مورد مشکل ارتباطی،  زناشویی خود سعی می
تر بحث و گفتگو را به کار برده و پیشنهاد روش مناسب

حل و مذاکره دهند، احساساتشان را نسبت به هم ابراز راه
کنند و در این شرایط رضایت و خشنودي بیشتري از 

کنند و بر عکس  زندگی زناشویی خود احساس می
اي در روابط زناشویی خود چنانچه زوجین با مسأله

ثر در مورد پیدا کردن مواجه شوند و نتوانند به نحو مؤ
حل از طریق گفتگو با یکدیگر به توافق برسند. این راه

شود که عدم توانایی در حل تعارض و مسأله باعث می
گیري کرده که این زوجین از یکدیگر اجتناب و کناره

تواند خود با باورهاي غیرمنطقی همراه باشد که به می
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یش گیرند شود زوجین طالق را در پنوبه خود باعث می
)27 .(  

یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین دو گروه از زنان 
متقاضی طالق و زنان عادي در تعارضات زناشویی 
تفاوت معناداري وجود دارد. بدین معنا که زنان متقاضی 
طالق در مقایسه با زنان عادي از تعارضات زناشویی 

میزان  از رسد ترکیبیظر مین باالتري برخوردارند. به
 ها، نقش ارتباط، مشکل، حل کلی، عملکرد متغیرهاي

ها  در زوج باال رفتار کنترل و عاطفی آمیزش همراهی و
 بهتري جنسیه رابط و همکاري هاآن شود کهمی موجب
 با فردي هرابط و فرزندان جلب حمایت در و باشند داشته

 هیجانی هاي واکنش و کردهتجدیدنظر  خود خویشاوندان
نند. این یافته پژوهشی با نتایج ک تعدیل را خود

)، کلیر و همکاران 12هاي لیندسی و همکاران ( پژوهش
) همسو است. در تبیین 29) و یانگ و النگ (28(

عملکرد  گفت توان هاي این پژوهش میاحتمالی یافته
 تغییرات، با هماهنگی در اعضا توانایی با کارساز خانواده

 موفقیت و اعضا بین همبستگی ها،تعارض و حل تضادها

 افراد، بین مرز و حد رعایت انضباطی، در اعمال الگوهاي

 حفاظت هدف با نهاد این بر حاکم اصول مقررات و اجراي

گفت  توانمی رو این از .است خانواده همراه نظام کل از
و  بهتر هرابط کنند، عمل ها کارامدترقدر زوج هر که

 خود مرا این که کرد خواهند تجربه را تريمنسجم

). همچنین بنا به 28کند (می کم را هاي زناشویی تعارض
آید زمانی به وجود می ،) تعارض29گفته یانگ و النگ (

 که مشترکی تصمیمات و دلیل همکاري ها بهکه زوج

 نشان را همبستگی و از استقالل مختلفی درجات گیرند می

 دعملکر ابعاد از یک در هر ها زوج که میزانی دهند. بهمی
 همراهی ها، ارتباط، نقش مشکل، شامل حل خانواده
 از کنند، موفق عمل رفتار کنترل و عاطفی آمیزش عاطفی،

 شوهري برخوردار و زن نظام در بیشتري همبستگی
 هاآن زناشویی تعارضات از آن تبع به و شوند می
 زناشویی تعارض هايسازه از یک هر در و طورکلی به

 خویشاوندان با رابطه افزایش ،مالی کردن امور جدا یعنی

 افزایش و جنسی هرابط همکاري، کاهش کاهش خود،
 شود؛ بنابراین در اینکاسته می فرزندان حمایت جلب

شود و ساز خانواده کاسته میوضعیت از قدرت تعارض
تر و ها به جاي تعارض به سمت تعامالت مثبتزوج

  کنند. کارسازتر حرکت می
ن داد که بین دو گروه از زنان یافته دیگر پژوهش نشا

اي متقاضی طالق و زنان عادي در راهبردهاي مقابله
تفاوت معناداري وجود دارد. بدین معنا که زنان متقاضی 

اي طالق در مقایسه با زنان عادي از راهبردهاي مقابله
مدار و اجتنابی باالتري استفاده کرده و از راهبرد هیجان
تري برخوردارند. این یافته با ینمدار پایاي مسألهمقابله

) و لدرمن و 20هاي بودنمن و همکاران (نتایج پژوهش
 و ) همسو است. انسجام زناشویی نزدیکی21همکاران (

 را نشان زندگی روزمره امور در زوج عملکرد همسانی

 مدار مثلاي مسألهراهبردهاي مقابله در دهد. درگیرشدن می

 براي حل مشترك صورت به اطالعات گردآوري و جستجو

 محبت فیزیکی، کارها، انجام براي همدیگر به کمک له،أمس

 و مجدد موقعیت بنديقاب شدن، آرام براي همسر به کمک
 ها بودن زوج هم با زمان تواندمی همسر به دادن نشان توجه

 به افزایش منجر بودن، هم با زمان دهد. افزایش افزایش را

 خود افشاسازي، بودن، ام احساس تقویت مشترك، تجارب

  ).  30( شودمی مثبت مقابله و صمیمانه عاطفی ارتباط
توان گفت افرادي که همچنین در تبیین این یافته می

مدار  لهأاي مسزا، از راهبرد مقابلههاي تنیدگیدر موقعیت
هایی منظم و در واقع فعالیت جویند؛ می سود
أله از نظر شده را براي بازسازي دوباره مس بندي دسته

گیرند که در نتیجه آن به نوعی  کار می شناختی (ذهنی) به
یابند. راهبرد و راهکار جهت حل مسأله خود دست می

افزایش سالمت  و همین امر موجب کاهش فشار روانی
تر به سمت طالق و  شود زوجین کمشده و باعث می روان

  .جدایی بروند

تقیماً بررسی هاي مقابله با مشکل مسبر این اساس راه
هاي مناسب براي حل شوند و معموالً با یافتن راهمی

شود. از سوي شناختی حاصل میمشکالت رضایت روان
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  شود ودیگر این وضعیت باعث نظم و انسجام فکري می
دهد. در سایه انسجام فکري آشفتگی هیجانی را کاهش می

منبع استرس نیز بهتر ،آمده  دست و آرامش هیجانی به
باشد. بنابراین قابل سایی گردیده و قابل کنترل میشنا

شود فرد از سالمت کنترل بودن منابع استرس باعث می
روانی بهتري برخوردار باشد و بتوانند مشکالت را با 

 شده انباشته مثبت ). تجارب21آرامش بهتري حل کند (

 ادراك مشکالت، زا یااسترس با شرایط مقابله در هازوج

 احتمال به و دهدمی تغییر را شانیفیت رابطهک از هازوج

  شود. می مثبت ها و رفتارهايتعامل به منجر زیاد
به  نندهک مراجعه  نمونهتعداد محدود بودن با توجه به 

در تعمیم نتایج به زوجین مستعد  بایددادگاه خانواده 
هاي آموزش باورهاي منطقی طالق احتیاط کرد. کارگاه

مشکالت ارتباطی، با هدف باال بردن براي زوجین داراي 
سطح تفاهم و رضایت زناشویی و ارتقاء بهداشت روانی 

دلیل عدم  از سویی به رسد. نظر می مفید بهاعضاي خانواده 
شود از یشنهاد میپاي دسترسی همگان به خدمات مشاوره

افراد متخصص در امر خانواده درمانی و مشاوره، براي 
اهمیت اصالح باورها و نقش آن آگاهاندن مردم در مورد 

 هاي گروهی استفادهدر بهبود روابط زناشویی از رسانه

هاي آموزشی و درمانی توان برنامهعمل آید. در واقع می به
ها اجرا کرد و شناسی براي زوجدر مراکز مشاوره و روان

ضمن تقویت ابعاد عملکرد خانواده از بسیاري تعارضات 
ی مانند اختالفات زناشویی، هایزناشویی که به آسیب

شود خیانت و طالق در روابط زناشویی منجر می
پیشگیري کرد و از این طریق براي استحکام روابط 

   .زناشویی و همبستگی خانواده اقدام نمود
  

  گیري نتیجه
با توجه به نتایج پژوهش، لزوم توجه به اصالح 

 آموزش شیوه تفکر .شودباورهاي غیرمنطقی پیشنهاد می
هاي اي در قالب کالسهاي مقابلهمنطقی و مهارت

گیري از بروز منظور پیش آموزش قبل از ازدواج به
مشکالت و افزایش آمادگی افراد در برخورد با تعارضات 

   .رسد نظر می ضروري بهزناشویی 
  

  و قدردانیتشکر 
عنوان آزمودنی در این پژوهش  هایی که بهاز زوج

ها اجراي صمیمانه آنشرکت کردند و با همکاري 
  شود. پذیر گردید، تشکر و قدردانی میپژوهش امکان
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