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چکیده

Abstract
Introduction: The aim of this study was to
predict marital adjustment based on cognitive
triad and irrational beliefs in couples.
Method: Design of this study was descriptivecorrelational. Statistical population of the study
consisted of all young couples living in Semnan
city in 2020. Participants were 382 male and
female that were selected by two-step
randomize sampling and voluntary basis, among
all young couples. The study tools included
Graham B.Spanier, Dyadic Adjustment
Scale(DAS),
Beckham Cognitive
Triad
Inventory(CTI) and 4 factors of Irrational
Beliefs Test-Ahvaz (4IBT-A). For data analysis,
a structural equation modeling was used.
Results: The structural equation modelling of
cognitive triad and irrational beliefs with marital
adjustment directly demonstrated significant
fitness. The direct path coefficient between
cognitive triad with marital adjustment was
negative and significant (P= 0/001). Also, the
direct path coefficient between irrational beliefs
with marital adjustment was negative and
significant (P= 0/001).
Conclusion: Irrational beliefs about the couple's
relationship that originate from negative and
distorted thought patterns and cognitive
distortions
that
result
from
distorted
perceptions, cause anger, depression, constant
arguing and incompatibility with the spouse.
From this perspective, identifying and
addressing these factors provides a deeper
understanding of difficulties in Marital
adjustment.
It is suggested that in an effective treatment
context address the variables expressed in the
form of treatment protocols.
Keywords: marital adjustment, cognitive triad,
irrational beliefs.

 هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سازش یافتگی بر:مقدمه
.اساس مثلث شناختی و باورهای غیر منطقی در بین زوجین بود
 جامعه. همبستگی بود-  پژوهش حاضر از نوع توصیفی:روش
آماری پژوهش شامل تمام زوجهای جوان در شهر سمنان در
 بود که از آن میان به روش نمونهبرداری تصادفی دو9911 سال
 ابزار پژوهش شامل. نفر انتخاب شدند983 مرحلهای و داوطلبانه
 پرسشنامه،پرسشنامه سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپنیر
مثلث شناختی بکهام و همکاران و پرسشنامه باورهای غیر
 تحلیل دادهها به روش تحلیل مسیر از نوع.منطقی اهواز بود
.مدلیابی معادالت ساختاری انجام شد
 مدلیابی روابط ساختاری میان متغیرهای مثلث:یافتهها
شناختی و باورهای غیرمنطقی با سازش یافتگی زناشویی به
 ضریب مسیر مستقیم.صورت مستقیم برازندگی خوبی نشان داد
بین مثلث شناختی و سازش یافتگی زناشویی منفی و معنادار بود
 همچنین ضریب مسیر مستقیم بین باورهای غیر.)P= 0/009(
منطقی و سازش یافتگی زناشویی منفی و معنادار بود
.)P= 0/009(
 باورهای غیر منطقی درباره رابطه زوجی که از:نتیجهگیری
الگوهای فکری منفی و تحریف شده ناشی میشود و خطاهای
 موجب،کلی در تفکر که حاصل ادراکات تحریف شده هستند
 جر و بحث مداوم و ناسازگاری با همسر می، افسردگی،خشم
 درک، از این منظر شناسایی و پرداختن به عوامل مذکور.گردد
 پیشنهاد.عمیقتری از سازش یافتگی زناشویی ارائه مینماید
میگردد متخصصین در یک بستر درمانی مؤثر به متغیرهای
.مذکور در قالب پروتکلهای درمانی بپردازند
 باورهای، مثلث شناختی، سازش یافتگی:واژههای کلیدی
.غیر منطقی
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پیامدهای مخرب فقدان سازش یافتگی زناشوئی است(.)1
پدیده طالق و روابط فرازناشوئی تمام افراد خانواده را دچار
آسیبهای روانی میکند( .)8موضوع سازش یافتگی زناشوئی
و کشف عوامل پیشبینیکننده آن در هشتاد سال گذشته
مورد توجه بوده ،البته اهمیت بررسی عوامل شناختی و
هیجانها فقط در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است( .)90افزایش روزافزون مشکالت ،نارضایتیها و
ناسازگاریهای زناشویی ،افزایش آمار طالق و پیامدهای
سوء آن در طی سالهای اخیر اهمیت روابط سالم بین
زوجین را برجسته ساخته است .در این چارچوب یکی از
مؤثرترین رویکردها در بررسی و شناخت ریشهها و علل
مشکالت ارتباطی ،دیدگاه عقالنی – عاطفی  -رفتاری است.
در این دیدگاه بر نقش تفکرات معیوب به عنوان دالیل
مشکالت عاطفی و رفتاری تمرکز شده است .این دیدگاه
بیان میکند که اگر الگوهای فکری منفی یا تحریف شده فرد
اصالح شوند ،رفتار او تغییر می کند(.)99
آلبرت الیس خودگویی 1یا عبارات غیرمنطقی که افراد درباره
خودشان به کار میبرند را شناسائی کرده و معتقد است این
تفکرات میتوانند علت آشفتگی عاطفی در افراد باشند و به
عنوان باورهای گیجکننده یا غیر منطقی درباره روابط
محسوب شوند .الیس نظزیه  A-B-Cخود را درباره آشفتگی
عاطفی بیان کرده است .بر طبق این نظریه ،یک رخداد
توسط فرد مشاهده میشود (َ )Aو باورهای وی ( )Bبه
عنوان دالیل پیامدهای عاطفی یا هیجانی ( )Cشناخته
میشود .بنابر نظریه الیس حوادث موجب آشفتگی در افراد
نمیشود ،بلکه چیزی که افراد از حوادث استنباط میکنند
یعنی باورهای غیر منطقی آنها مسألهساز است( .)1براین
اساس ،سازش نایافتگیها و مشکالت هیجانی در واقع ناشی
از نحوه تعبیر ،تفسیر و پردازش اطالعات حاصل از محرکها
و رویدادهایی هستند که افکار و باورهای ناکارآمد در زیربنای
آنها قرار دارند( )9بیتردید ،رفتار افراد در چهار چوب روابط
به گونهای چشمگیر تحت تأثیر عوامل شناختی قرار دارد و
به نظر میرسد بسیاری از این باورها غیر واقعبینانه و
غیرمنطقی است .به همین دلیل بتدریج روابط زوجین رو
بیاعتمادی میرود و زمینههای سازش نایافتگی و نهایتاً
طالق فراهم میگردد ( .)99,93طالق به عنوان یک معضل

مقدمه
سازش یافتگی زناشویی 9که با سطوح باالی رضایتمندی ،به
هم پیوستگی ،همرایی و ابرازگری عاطفی مشخص می
گردد ،همواره به مثابه یک بعد حائز اهمیت از کیفیت زندگی
زناشوئی قلمداد شده است( .)9این مفهوم در حقیقت
فرآیندی است که در طی آن هر دو همسر به تنهایی و با
همکاری یکدیگر الگوهای رفتاری خود را برای رسیدن به
بیشترین رضایت زناشویی در روابطشان دگرگون و بازسازی
مینمایند( .)3هنگامی که زوجین در کنار هم برای رسیدن به
تعادل و هماهنگی در گسترههای گوناگون زندگی زناشویی
میکوشند ،سازش یافتگی ایجاد شده و کنشهای آسیبزا
میان زوجین کاهش مییابد و همچنین رضایت زناشویی،
شادی ،هماهنگی درباره مسائل با ارزش زندگی و آرامش و
پایداری در خانواده بهبود مییابد( .)9از نظر گراهام
بی.اسپینر 9141 ،سازش یافتگی زناشویی دارای چهار بعد
رضایت دونفری ،3همبستگی دونفری ،9توافق دونفری 7و
ابراز محبت 5است .رضایت دونفری ،که معیاری برای
سنجش ازدواج موفق است انعکاسی از میزان شادی و
خشنودی در روابط زناشوئی است .توافق دونفری ،اندازه
هماهنگی همسرها درباره زمینههای مهمی مانند سامان
دادن به امور مالی خانواده و گرفتن تصمیمهای مهم است.
همبستگی دونفری ،به این اشاره دارد که هرچندبار ،همسران
همراه هم فعالیتهای مشترک دارند و ابراز محبت نیز بسته
به این است که هرچندبار ،همسرها به یکدیگر ابراز عشق و
دوست داشتن میکنند(.)7
بررسی عوامل پیشبینیکننده سازش یافتگی زناشوئی می
تواند در بهبود کیفیت زندگی زوجین مهم و مؤثر واقع
گردد( .)5سطوح باالی سازش یافتگی در رابطه میان
همسران گویای برخورداری آنها از سالمتروان بیشتر
است( .) 1فقدان سازش یافتگی زناشوئی نه تنها بر کنش
های روانی  -اجتماعی زوجین بلکه بر رشد و بهزیستی
روانی فرزندانشان آثار مخربی بر جای میگذارد( .)4پدیده
طالق عاطفی ،روابط فرازناشوئی( )8و طالق رسمی نیز از
1. marital adjustment
2. dyadic satisfaction
3. dyadic cohesion
4. dyadic consensus
5. affection expression

6. self-talk
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بیتردید ،رفتار در چهارچوب روابط به گونهای چشمگیر
تحت تأثیر عوامل شناخـتی قرار دارد .زیرا افراد با
مجموعهای از انتظارها و باورها درباره همسران و رفتار آنها،
و به گونه کـلی درباره ازدواج ،پا به این عرصه میگذارند؛ و
به نظر میرسد بسیاری از این باورها غیرواقعبینانه و غیر
منطقی است .به همین دلیل به تدریج روابط رو به سردی،
ناامیدی و بی اعتمادی میرود(.)93
نتایج مطالعات برنشتاین و برنشتاین به نقل از( )95نشان داد
که بسیاری از همسران به دلیل شناختهای معیوب خود در
برقراری و حفظ روابط دوستانه و صمیمی با یکدیگر دچار
مشکل هستند .از سوی دیگر ،بسیاری از افرادی که در
آستانهی طالق قرار دارند در ابتدای روابط زناشویی عقاید
مثبت و پیشبینیهای غیرواقع بینانه و غیر منطقی از
رابطهی زناشویی داشته و بر این باور بودهاند که زندگی
ایدهآلی خواهند داشت و احتمال از هم پاشیدگی روابط
عاشقانه برای آنها صفر است( .)95پیشبینیهای غیر منطقی
و غیرواقع بینانه به باور برخی از نظریهپردازان ناشی از
خطاهای کلی در تفکر است( .)7و به باور برخی دیگر ناشی
از شناختهای اشتباه ،باورها و عقاید نادرست و نگرشهای
غلط است(.)30
آرونبک چندین دسته از ادراکات تحریف شده را به عنوان
منشأ افسردگی بیان میکند( .)39او معتقد بود که افسردگی
حاصل دیدگاه منفی نسبت به خود ،3دنیا 9و آینده( 7مثلث
شناختی )5است .الگوهای فکری منفی و تحریف شده به
شکل خودکار و واکنشهای فوری هستند .برخی از واژههای
تحریف شده مانند "همیشه" و "هرگز" از نظر بک تعمیم
افراطی 1نام دارند .تحریف دیگر استنباط دلبخواهی 4از
گفتههای فرد مقابل است .زمانی که افراد در دام این
الگوهای فکری تحریف شده میافتند ،خشم ،افسردگی و
مشاجرات مداوم با همسر و عدم رضایت زناشوئی و
ناسازگاری را تجربه میکنند( .)30بک بیان مىدارد که مثلث
شناختى از تعامل بین طرحوارههاى منفى و رویدادهاى
محیطى منفى به وجود مىآیند .طرحواره شناختى منفى یا

اجتماعی زندگی افراد درگیر را شدیداً تحت تأثیر قرار می
دهد .این پدیده نه تنها سبب گسیختن پیوندهای زناشویی
میشود ،بلکه غالباً سبب از هم پاشیدگی و آسیب دیدگی
روابط بین والدین و کودک نیز میگردد(.)97
بررسی آمار طالق در ایران حکایت از افزایش این واقعه طی
ده سال اخیر دارد .به عبارتی در طول یک دهه اخیر پدیده
طالق حدود  98برابر شده است( .)1با افزایش سریع
ناسازگاریهای زناشویی ،پژوهشگران و روانشناسان بیش از
پیش به اهمیت تحلیل و بررسی عوامل ایجاد کننده و پیش
بینیکننده ناسازگاری در زندگی زناشویی پی بردهاند.
پژوهشگران معتقدند عوامل گوناگونی در سطوح فرد ،خانواده
و جامعه به تفکیک و نیز در تعامل با یکدیگر بر روابط بین
زوجین اثر گذاشته و ممکن است منجر به افزایش ناسازگاری
زناشویی گردد .متغیرهای زیادی میتوانند بر کیفیت رابطه
زن و شوهر تأثیر منفی گذارده و موجب کاهش سازگاری
زناشویی شوند که در این میان میتوان به فاکتورهای
شناختی و هیجانی مهمی همچون باورهای غیرمنطقی و
مثلث شناختی اشاره کرد.
پژوهشهای متعدد به بررسی رابطهی باورهای غیر منطقی
و روابط زناشویی پرداختهاند( .)91،95،1باورهای غیر منطقی9
و ناکارآمد ،علـت اصلی بسیاری از تعارضات اجتماعی نیز
محسوب میگردد( .)94منظور از چنین باورهایی ،در واقع
وجود افکار نادرست و نامنطبق با واقعیت درباره خود و جهان
است .یکی از عمدهترین عرصههای بروز و نفوذ افکار غیر
منطقی و ناکارآمد ،زندگی زناشویی است .باورهای غیر
منطقی زوجها با چگونگی واکنش آنها نسبت به تعارض در
روابط زناشویی مرتبط است .برای مثال ،اگر زوجین حفظ
روابط خود را مستلزم مطرح نکردن مشکل به منظور اجتناب
از تعارض بدانند ،به راهحل مناسبی برای حل مشکالت
ارتبـاطی دست نخواهند یافت( .)98پژوهش متز و کاپاچ به
نقل از( )91نیز نشان دادند که باورهای ارتباطی ناکارآمد با
پاسخهای مخرب فعال ،شامل تفکر نسبت به ترک رابطه،
تهدید به ترک ،ترک یا تخریب عملی روابط ،ارتباط مستقیم
دارند .افزون بر این ،باورهای غیرمنطقی با تجربههای فردی
در روابط عاشقانه یا روابـط زناشویی رابطـه معکوس دارند و
به رضایت و سازش یافتگی کمتری در روابط منجر میشوند.

2. self
3. world
4. future
5. cognitive triad
6. over generalization
7. arbitrary inference

1. irrational beliefs
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در سازش یافتگی زناشویی زوجین در شهر سمنان انجام
گرفته است.
روش

مثلث شناختى در زمانى که رویداد تنشزا یا فقدان روى
مىدهد افراد را براى افسردگى مستعد مىسازد( )33همچنین
بک بر این اعتقاد است که نشانگان عمیق (عاطفى ،رفتارى،
انگیزشى و بدنى) در خلق منفی و افسردگى ،پیامد مستقیم
مثلث شناختى منفى هستند .افرادی که خلق منفی را تجربه
میکنند در اولین عنصر این مثلث ،برداشتى منفى از خود
دارند .آنها بدون این که به سایر عوامل و فاکتورها توجهى
داشته باشند مشکالت و تعارضات خود را به گردن
بىکفایتىهاى خویش مىاندازند .این افراد برداشت به شدت
منفی و بزرگنمایی شده از واقعیت دارند و نتایج را به
شیوهای منفی به خود ربط میدهند و به جای باورهای نسبی
به تشکیل باورهای قطعی درباره موضوعات گرایش دارند.
آنها متقاعد شدهاند که از ویژگىهاى الزم براى ایجاد
احساس رضایت در خود بىبهرهاند .دومین عنصر به نگرش
منفی به جهان و دنیا مربوط میشود .این افراد بیشتر
رخدادهای جهان و دنیا را به شکل منفی ارزیابی میکنند.
سومین عنصر این مثلث ،گرایش به تعبیر کردن رخدادهای
آینده به صورت منفى و پیشبینىهاى غمانگیز است .این
نگرشها موجب ایجاد احساس ناامیدی در فرد گشته و
انگیزه دنبال کردن کارها و فعالیتها را از دست میدهد.
نظریههای شناختی این سه ضلع شناختى را دلیل افسرگی،
دوام و عود آن مینامند .از سوى دیگر چنین احساس
ناامیدى و ناتوانى به شدت با محدودیت در فعالیتهاى
روزانه و افزایش اختالل روانى مرتبط است .محدودیت در
فعالیتهاى روزانه موجب ایجاد تعارض ،نارضایتی و اختالف
میان زوجین میشود.
با وجود آن که پژوهشهای مختلف نقش متغیرهای
شناختی ازجمله باورهای غیر منطقی و مثلث شناختی را در
بروز افسردگی( ،)39اضطراب( ،)37آشفتگیهای عاطفی،
مشکالت ارتباطی ،طالق عاطفی( )1و روابط فرازناشویی()8
مهم تلقی کردهاند .تاکنون ،مطالعهای در ایران به بررسی و
پیشبینی این متغیرها در میزان سازش یافتگی زوجین
نپرداخته است .ازاینرو انجام پژوهشی جهت شناسایی
عوامل شناختی  -هیجانی دخیل در سازش یافتگی زناشویی
به ویژه باورهای غیر منطقی و مثلث شناختی ضروری به
نظر میرسد .به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین
میزان پیشبینیکنندگی باورهای غیرمنطقی و مثلث شناختی

طرح پژوهش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
و الگویابی معادالت ساختاری بود.
آزمودنیها :جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زوجهای
جوان بین  30تا  77ساله شهر سمنان در سال  9911بود.
عالوه براین ،چنین پیشنهاد شده که در پژوهش با رویکرد
الگویابی و تحلیل مسیر ،نمونه ای با حجم  900تا  750نفر
ضروری است( )35و بدین ترتیب با در نظر گرفتن احتمال
ریزش نمونه و بیش برآورد ،حجم نمونه برای پژوهش حاضر
 983نفر برآورد شد که به روش نمونهبرداری تصادفی از
مراکز تفریحی ،فرهنگی ،هنری و دانشگاهی شهر سمنان
انتخاب شدند .از آنجا که نمیتوان در روشهایی مانند
همبستگی همکاری همه آزمودنیها را جلب کرد و با توجه
به رعایت موازین اخالقی و قانونی پژوهش ،قبل از اجرای
پژوهش رضایت و موافقت آزمودنیها جلب و به شیوه نمونه
برداری داوطلبانه انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش
شامل  .9سن بین  30تا  77سال  .3تحصیالت باالی سیکل
برای پاسخگویی به سؤاالت  .9سکونت در شهر سمنان
 .7گذشت حداقل دو سال از زندگی مشترک .5 .تمایل به
مشارکت در پژوهش .معیارهای خروج از پژوهش :شامل
 .9دریافت خدمات مشاوره و رواندرمانی به طور همزمان و
در طول شش ماه گذشته  .3تحت نظر روانپزشک بودن و
مصرف داروهای روانپزشکی به خاطر وضعیت روحی و
روانی خود  .9افرادی که سابقه طالق و یا زندگی مشترک
بدون ثبت ازدواج رسمی داشتند.
ابزار
 .9مقایس سازش یافتگی :9مقایس سازگاری زن و شوهر،
یک ابزار  93سؤالی است که توسط گراهام بی اسپنیر به
منظور ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی یا هر دو نفری که با
هم زندگی میکنند ،تدوین شد .این ابزار برای چند هدف
ساخته شده است .میتوان با به دست آوردن کل نمرات ،از
این ابزار اندازهگیری برای رضایت کلی در یک رابطه
صمیمانه استفاده کرد.

1. dyadic adjustmentscale
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است .پرسشنامه مثلث شناختی همسانی درونی خوبی دارد و
ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/15و برای خرده
مقیاس نگرش نسبت به خود ،جهان و آینده به ترتیب ،0/19
 0/89و  0/19است .روایی همزمان این پرسشنامه از طریق
همبستگی معنیدار  0/44با پرسشنامه افسردگی بک اثبات
شده است .تازهترین بازنگریها روی پرسشنامه مثلث
شناختی در آمریکا نیز نشاندهنده همسانی درونی برای
نگرش نسبت به خود  ،0/19دنیا  ،0/89آینده  0/19و 0/15
برای کل مقیاس محاسبه شد(.)38
این مقیاس در ایران توسط «کیمیایی و گرجیان مهلبانی» در
سال  9988-81روی  793دانشجوی دانشگاه فردوسی
مشهد ( 954نفر مرد و  355نفر زن) اجرا شد و ضریب آلفای
کرونباخ برای کل مقیاس  0/85و برای خرده مقیاسهای
نگرش نسبت به خود ،دنیا و آینده به ترتیب  0/49 ،0/80و
 0/89به دست آمد( .)31میزان ضریب آلفای کرونباخ برای
پژوهش حاضر  0/490محاسبه گردید.
 .9مقیاس باورهای غیر منطقی اهواز :آزمون چهار عاملی
باورهای غیر منطقی اهواز ) (IBT-A43یک آزمون معتبر
مربوط به سنجش میزان تفکرات غیر منطقی به حساب می
آید و توسط عبادی و معتمدین در سال  9987از روی آزمون
 90عاملی باورهای غیر منطقی جونز به روش تحلیل عوامل
(مؤلفههای اصلی) ساخته شد .آنها برای تهیه ،IBT_A4
فرم اصلی  IBTرا روی  951دانشجو ( 948دختر و 948
پسر) اجرا کردند .میانگین سنی دانشجویان پسر  39/10با
انحراف معیار  3/91و میانگین سنی دانشجویان دختر 39/09
با انحراف معیار  3/04بود .برای سنجش پایایی آزمون و
همسانی درونی چهار عامل استخراج شده ،از ضریب آلفای
کرونباخ و روش دو نیمه کردن آزمون استفاده کردند .آنها به
منظور بررسی پایایی و روایی به شیوه تصادفی از بین
جمعیت آماری  979نفر (غیر از نمونه بررسی ساختار عاملی
آزمون) به شیوه تصادفی انتخاب و دو آزمون باورهای غیر
منطقی اهواز و آزمون  900سؤالی باورهای غیر منطقی جونز
( )9111را به طور همزمان اجرا کردند بر اساس نتایج به
دست آمده ضرایب همسانی درونی چهار عامل رضایتبخش
بود .این چهار عامل عبارتند از  .9توقع تأیید از دیگران9

تحلیل عاملی نشان میدهد که این مقیاس چهار بعد رابطه،
رضایت دو نفری ،به هم پیوستگی دو نفری ،توافق دونفری
و ابرازگری محبت را میسنجد .این مقیاس با استفاده از یک
گروه نمونه مرکب از اشخاص متأهل ( 398نفر) و مطلقه
( 17نفر) ساخته شد .متوسط سن افراد متأهل  95/9و مطلقه
 90/7بود .نمره میانگین کل"مقیاس سازگاری زن و شوهر"
برای افراد متأهل  997/8و انحراف معیار  94/8و مطلقهها
 40/4و انحراف معیار آن  39/8بود .نمره کل مجموع تمام
سؤالها بین  0تا  959است .نمرات باالتر نشانگر رابطه بهتر
است .سؤاالت خرده مقیاسها از این قرار است :رضایت
زناشویی  ،9194،98،91،30،39،33،39،99،93همبستگی
دونفری ،37،35،31،34،38 ،توافق دونفری9،3،9،5،8،1،90 ،
 ،99،93،99،97،95ابراز محبت 7،1،31،90،اعتبار این آزمون
با آلفای کرونباخ  0/11از همسانی درونی قابل توجهی
برخوردار است .همسانی درونی خرده مقیاسها بین خوب تا
عالی است :رضایت دونفری=  ،0/17همبستگی دو نفری=
 ،0/89توافق دونفری=  0/10و ابراز محبت=  )31(0/49در
پژوهش مالزاده و همکاران( )34همسانی درونی این ابزار
 0/15به دست آمد.
این مقیاس ابتدا با روشهای منطقی درستی محتوا بررسی و
با قدرت تمیز دادن زوج های متأهل و مطلقه در هر سؤال،
درستی خود را برای گروههای شناخته شده نشان داده
است( .)91این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است ،و
با مقیاس رضایت زناشویی الک-واالس همبستگی دارد.
میزان ضریب آلفای کرونباخ برای تحقیق حاضر 0/879
محاسبه گردید.
 .3مقیاس مثلث شناختی :این پرسشنامه  91سؤالی توسط
«بکهام و همکاران" ،به منظور سنجش مثلث شناختی
 (CTI)9ساخته شده است .این مقیاس دارای سه خرده
مقیاس شامل دیدگاه افراد نسبت به خود ،دنیا و آینده است.
هر خرده مؤلفه شامل  90سؤال است که  1سؤال آن
نمرهگذاری نمیشود و در یک طیف  4نمرهای از کامالً
موافقم ( )9تا کامالً مخالفم ( )4به روش لیکرت درجهبندی
میشود .سؤالهای  99 ،38 ،34 ،37 ،39 ،33 ،30 ،94و 99
به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند و نمرات باالتر
نشانگر دیدگاه منفی و نمرات پایینتر بیانگر دیدگاه مثبت

2. factors of irrational beliefs test-ahvaz
3. demand for approval1

1. cognitive triad inventory
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مجله روانشناسی بالی نی

 .3بیمسئولیتی هیجانی .9 9اجتناب از مشکل .7 3درماندگی
در برابر تغییر .9ضریب روایی آزمون از روش روایی همگرا
(اجرای همزمان دو آزمون  IBT_A4و  0/84 )IBTبرآورد
گردید .برای بررسی دقیق تر پایایی ضرایب آزمون ،از روش
تصنیف نیز استفاده کردند که نتایج مشابهی با ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمد .شیوه نمرهگذاری آزمون  70سؤالی
باورهای با اختصاص نمرات ( )0،9،3،9،7برای گزینههای
(به شدت مخالفم تا به شدت موافقم) صورت میگیرد .نمره
باالتر نشان دهندهی باورهای غیر منطقی باال و نمره پایین
نشان دهندهی باورهای غیرمنطقی پایین در هر آیتم است.
حداکثر نمره در این آزمون  910میباشد .این آزمون توسط
معتمدین و همکاران هنجاریابی شد .به منظور هنجاریابی از
 9174نفر از دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تبریز
استفاده کردند .با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،پایایی
آزمون به ترتیب برای عاملها و کل آزمون ،0/18 ،0/44
 0/18،/51و  0/81برآورد گردید .روایی آزمون نیز از روش
روایی همگرا  0/89به دست آمد( .)90در پژوهش حاضر،
پایایی آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/89،و برای چهار
مؤلفه درماندگی در برابر تغییر ،توقع تأیید از دیگران ،اجتناب
از مشکل و بیمسئولیتی هیجانی به ترتیب ،0/49 ،0/41
 0/11و  0/45محاسبه شد.
روند اجرای پژوهش :نمونه مورد نظر بر اساس معیارهای
ورود به پژوهش به روش نمونهگیری تصادفی دو مرحلهای
از مراکز تفریحی ،فرهنگی ،هنری و دانشگاهی شهر سمنان
انتخاب شدند .کسب رضایت آگاهانه مشارکتکنندگان در
پژوهش انجام شد .به شرکتکنندگان اطالعات کامل در
مورد پژوهش و نقش آنها در پژوهش ارائه شد .در مورد
شرکت و یا عدم شرکت در پژوهش آزادانه تصمیمگیری
کردند ..اصل رازداری رعایت شد .به شرکتکنندگان در
پژوهش اطمینان خاطر از محرمانه بودن اطالعات
شخصیشان داده شد .به آنها گفته شد که نیازی به نوشتن
نام و نامخانوادگی خود و بر روی پرسشنامهها نیست .به هر
زوج فقط یک کد تعلق گرفت .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون ،تحلیل

مسیر و معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در پژوهش حاضر ( 983زوج) شرکت داشتند ( 919نفر زن،
 919نفر مرد) میانگین سنی گروه مردان ( )99/89و گروه
زنان ( ،)38/40حداقل سن زنان مشارکتکننده در پژوهش
( 98سال) و حداکثر سن زنان 70( ،سال) میباشد .برای
گروه مردان ،حداقل سن ( 30سال) و حداکثر سن  77سال
میباشد .میانگین طول مدت زندگی مشترک  5/4سال و
حداقل آن  3سال و حداکثر آن  39سال میباشد99/8 .
درصد گروه زنان شرکتکننده دارای تحصیالت سیکل،
 90/3درصد دیپلم و  1/7درصد ،فوقدیپلم 90/5 ،درصد
لیسانس و  30/1درصد فوقلیسانس میباشند .همچنین در
گروه منتخب مردان 5/3 ،درصد سیکل 35/7 ،درصد دیپلم،
 4/9درصد فوقدیپلم 70/8 ،درصد لیسانس و  39/3درصد
دارای تحصیالت فوقلیسانس میباشند .در بخش بعدی،
شاخصهای توصیفی متغییرهای پژوهش و توزیع بهنجار
تک متغییری نمرات در جدول  9ارائه گردیده است.
دادههای جدول  9نشان میدهد بیشترین پراکندگی در
متغییر توافق دونفره و کمترین میزان پراکندگی در متغیر
ابراز محبت است .در این جدول حداقل و حداکثر نمره سایر
متغییرها نیز ارائه شده است .طبق نظر هومن قدر مطلق
ضریب چولگی کمتر از  1و ضریب کشیدگی کمتر از 90
نشان دهنده توزیع بهنجار متغیر است( .)35همانطور که
جدول  9نشان میدهد متغییرها دارای توزیع بهنجاریاند.
جدول  3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان می
دهد.
با توجه به یافته های جدول  3مثلث شناختی با سازش
یافتگی زوجین رابطه معکوس و معنادار دارد .در خرده
مؤلفههای مثلث شناختی ،نگرش منفی به خود و نگرش
منفی به آینده ،با سازش یافتگی زوجین رابطه معکوس و
معنادار دارد .ولی نگرش منفی به دنیا با سازش یافتگی
زوجین رابطه معناداری ندارد.
باورهای غیر منطقی با سازش یافتگی زوجین رابطه معکوس
و معنادار دارد .در خرده مؤلفههای باورهای غیر منطقی،
درماندگی در برابر تغییر ،توقع تأیید از دیگران ،بیمسئولیتی
هیجانی با سازش یافتگی زوجین رابطه معکوس و معنادار

1. emotional irresponsibility
2. problem avoidance
3. helplessness for change
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هومن تأکید میکند قبل از انجام تحلیل دادهها با مدلیابی
معادالت ساختاری ،بررسی پیشفرضهای این روش
ضروری است .در این بخش ،برخی از مهمترین پیشفرض
های روش مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم
افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است.

دارد .ولی اجتناب از مشکل با سازش یافتگی زوجین رابطه
معناداری ندارد.
در این پژوهش به منظور آزمون مدل مفروض سازش
یافتگی زوجین بر اساس مثلث شناختی و باورهای غیر
منطقی از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است.

جدول (1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی ،کشیدگی و کمترین و بیشترین نمره متغیرهای پژوهش
کشیدگی کمترین بیشترین
چولگی
میانگین انحراف معیار
ابعاد
متغیر
71
95
0/154
0/911
7/11
38/94
مرد
رضایت دونفره
71
95
0/908
0/304
7/88
38/40
زن
37
5
0/349
0/154
9/10
97/99
مرد
همبستگی دونفره
31
5
0/771
0/449
9/11
97/59
زن
سازش یافتگی
10
1
0/941
0/817
1/11
90/17
مرد
توافق دونفره
10
97
0/314
0/818
90/08
99/01
زن
93
9
-0/391
0/519
3/54
5/19
مرد
ابراز محبت
93
9
-0/377
0/570
3/55
5/13
زن
77
98
-0/988
-0/970
7/50
99/89
مرد
نگرش منفی به خود
77
30
-0/715
-0/955
7/73
93/04
زن
70
91
0/508
-0/039
9/35
99/31
مرد
نگرش منفی به دنیا
مثلث شناختی
70
30
0/917
-0/090
9/94
99/35
زن
79
39
9/51
0/984
3/54
90/03
مرد
نگرش منفی به آینده
79
39
9/50
0/985
3/54
90/08
زن
43
91
9/101
0/491
1/14
73/41
مرد
درماندگی در برابر تغییر
43
91
0/371
0/111
1/81
73/44
زن
59
98
0/844
0/710
7/14
99/91
مرد
توقع تأیید از دیگران
55
98
0/483
0/941
7/04
99/99
زن
باورهای غیر
منطقی
35
5
9/135
0/705
3/48
99/15
مرد
اجتناب از مشکل
35
5
9/44
0/918
3/80
99/81
زن
75
99
3/791
0/414
7/97
35/99
مرد
بیمسئولیتی هیجانی
75
99
9/89
0/430
7/78
38/51
زن

مؤلفهها
 .9سازش یافتگی زوجین
 .3مثلث شناختی
 .9نگرش منفی به خود
 .7نگرش منفی به دنیا
 .5نگرش منفی به آینده
 .1باورهای غیر منطقی
 .4درماندگی در برابر تغییر
 .8توقع تأیید از دیگران
 .1اجتناب از مشکل
 .90بیمسئولیتی هیجانی

9
9
-0/317
-0/979
-0/033
-0/319
-0/374
-0/399
-0/991
-0/011
-0/974

جدول )2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1
5
7
9
3
9
0/899
0/114
0/793
-0/917
-0/950
-0/310
-0/398
-0/999

9
0/938
0/999
-0/314
-0/381
-/391
-0/958
-0/310

9
0/097
-0/314
-0/391
-0/397
-0/958
-0/370

85

9
-0/994
-0/953
-0/044
-0/930
0/018

9
0/818
0/878
0/499
0/891

4

9
0/111
0/599
0/190

8

9
0/599
0/548

1

9
0/104
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همانگونه که در جدول  9مشـاهده مـی شـود مجـذور کـای
نسبت به درجهآزادی آن (مجذور کای نسبی) سـنجیده شـده
است .متخصصین آمار بیان می کنند کـه اگـر ایـن شـاخص
کمتر از  9باشـد ،خـوب و اگـر بزرگتـر از  5باشـد ،متوسـط
است()35؛ این شـاخص در جـدول  9برابـر بـا  9/93اسـت.
عالوه بر آن شاخص برازندگی تطبیقی ،شاخص تاکر لوییس،
شاخص برازندگی ،شاخص نـرم شـده برازنـدگی و شـاخص
برازندگی فزآینده هر چه به یک نزدیکتر باشد ،برازش مدل
بهتر است .الزم به ذکر است که این مقدار در این شاخصها
باید حداقل  0/1باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود؛ مقـادیر
این شاخصها در جدول  ،9نشان از برازندگی مناسـب مـدل
دارند .شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطا نیز در جدول 9
مقدار عالی را نشان میدهد که برازندگی مناسب مـدل از آن
نتیجه میشود .در جدول  7پارامترهای انـدازه گیـری روابـط
مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی آورده شده است .با توجه
به مورد تأیید قرار گرفتن تمامی شـاخصهـای برازنـدگی در
جدول  ،9و میزان بار عاملیهـای بـاالی ( )0/9در جـدول 7
مدل ارئه شده مورد تأیید میباشد.
همانگونه که در جدول  7مشاهده میشـود ،مثلـث شـناختی
توانسته -93/71 ،سازش یافتگی زوجین را پیشبینـی کنـد.
باورهای غیر منطقی نیز توانسـته  -10/87سـازش یـافتگی
زوجین را پیشبینی کند.

یکی از مالکهای متداول در بررسی مفروضه بهنجار بـودن
محاسبه آمارههای چـولگی 9و کشـیدگی 3اسـت .بـه اعتقـاد
هــومن قــدرمطلق ضــریب چــولگی کمتــر از  9و ضــریب
کشیدگی کمتر از  90مالک بهنجار بودن متغیرها است(.)35
در پژوهش حاضر تمام متغیرهای پژوهش مفروضه بهنجاری
را رعایت کردهاند .جهت بررسی همخطی چندگانه از بررسـی
ماتریس همبسـتگی و دو عامـل تحمـل  9و تـورم واریـانس
 VIF7استفاده میشود .در پژوهش حاضر ارزشهای تحمـل
هیچکدام از متغیرها از  90باالتر نیسـت .بنـابراین مفروضـه
عدم هم خطی چندگانه رعایت شده است .سپس با استفاده از
نرمافزار لیزرل به برآورد مدل پیشنهادی پرداخته شد .شـکل
 9ضرایب استاندارد مسـیرها و مـدل بـرازش شـده بوسـیله
معادالت ساختاری توسط نرمافزار لیزرل را نشان میدهد.
همان طور که شکل  9نشان می دهد تمام مسیرهای مستقیم
معنادار هستند .بر طبق ایـن مـدل مثلـث شـناختی توانسـته
 -93/71و باورهای غیـر منطقـی  -10/87سـازش یـافتگی
زناشویی را تبیین کند .در مرحله بعد به بررسی شاخصهـای
برازندگی مدل ساختاری پرداخته می شود .نتایج در جـدول 9
گزارش شده است.
جدول )3شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
مقدار برازش
حد مطلوب
شاخص
شده
کای اسکوئر تقسیم بر
9/93
 >9خوب؛ > 5متوسط
درجهآزادی
0/009
<0/05
مقدار  pبرای مدل
 <0/15عالی<0/1 ،
0/17
شاخص برازندگی تطبیقی
خوب
0/10
<0/1
شاخص تاکر لوییس
0/13
<0/1
شاخص برازندگی
0/19
<0/1
شاخص نرم شده برازندگی
0/13
<0/1
شاخص برازندگی فزآینده
ریشه دوم برآورد واریانس  >0/05عالی 0/05 ،تا
0/095
 0/9خوب
خطا

1. Skewness
2. kurtosis
3. tolerance
)4. variance inflation factor (VIF
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شکل )1مدل تحلیل مسیر با ضرایب استاندارد پیشبینی سازشیافتگی بر اساس مثلث شناختی و باورهای غیر منطقی در بین
زوجین
جدول )4پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی
بار عاملی (بتا) خطای استاندارد
مسیر
---0/54
مثلث شناختی  -سازش یافتگی زوجین
---0/48
باورهای غیر منطقی  -سازش یافتگی زوجین
0/91
0/10
رضایت دونفره  -سازش یافتگی
0/14
0/78
همبستگی دونفره  -سازش یافتگی
0/19
0/71
توافق دونفره  -سازش یافتگی
0/83
0/79
ابراز محبت  -سازش یافتگی
0/11
0/55
نگرش منفی به خود  -مثلث شناختی
0/11
0/18
نگرش منفی به دنیا  -مثلث شناختی
0/14
0/58
نگرش منفی به آ ینده  -مثلث شناختی
0/85
0/91
درماندگی در برابر تغییر  -باورهای غیر منطقی
0/05
0/17
توقع تأیید از دیگران  -باورهای غیر منطقی
0/10
0/17
اجتناب از مشکل  -باورهای غیر منطقی
0/18
0/41
بیمسئولیتی هیجانی  -باورهای غیر منطقی

( )93،99،30،70در تبیین این یافته میتوان به نظریات الیس
و بک اشاره کرد .این نظریهپـردازان باورهـای غیـر منطقـی
افراد را علت اصلی ناسازگاری ها به ویـژه در روابـط زوجـین
می دانند .باورهای غیر منطقی ناشی از الگوهای فکری منفی
و تحریف شده هستند و بیشتر در خانوادههایی که مشاجره و
درگیری زیادی دارند ،مشاهده می شود .این امـر خـود مؤیـد
دیدگاه این نظریهپردازان مبنی بر این اسـت کـه مشـکالت

بحث
نتــایج پــژوهش نشــان داد باورهــای غی ـر منطق ـی -10/87
سازش یافتگی زناشـویی را تبیـین مـیکنـد .همچنـین اثـر
مستقیم باورهای غیر منطقی بـر سـازش یـافتگی زناشـویی
تأیید شد .جهت این تأثیر منفی بـود و بـدین معنـا بـود کـه
افزایش باورهای غیرمنطقی منجر به کاهش سازش یـافتگی
زناشویی میشود این یافته با پژوهشهای قبلی همسو اسـت
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یافتگی زوجین تأیید می شود و این مسیر در جهت منفـی و
معنیداری است .الیس معتقد است ،افرادی که بیمسـئولیتی
هیجانی دارند ناراحتی عـاطفی ،خشـم ،عصـبانیت ،نداشـتن
روحیه خوب و فقدان شادی و خوشحالی خود را حاصل رفتار
نامناسب مردم میدانند و اظهار میکنند که نمیتوانند کنترل
احساسهای منفی خود را داشته باشـند و ایـن احساسـات را
تغییر دهند .به عبارت دیگر ،معتقدند عامل بدبختی هـرکس
خودش نیست ،بلکه دیگـران هسـتند ،ایـن افـراد مسـئولیت
هیجانات منفی خود را نمی پذیرند .این یافته پژوهش همسـو
با یافتههای پژوهشهای( )94،95،95بود .ایـن پژوهشـگران
نشان دادند که هیجانات منفی با تبادالت زناشـویی مخـرب
رابطه مثبت و معنی داری دارد .در تبیین این یافته مـیتـوان
بیان کرد کـه تسـلط هیجـانهـای منفـی در افـراد موجـب
سوگیری توجه می شود و نحوه ارزیـابی افـراد از موقعیـت را
تحت تأثیر قرار میدهـد .ناسـازگاری زوجـین زمـانی بیشـتر
می شود که آنها در تنظیم عواطـف خـود بـا مشـکل مواجـه
میشوند( .)99برخی پژوهش هـا نشـان مـی دهدکـه تنظـیم
هیجانات در زوجین سه سیستم انگیزشی را فعـال مـیکنـد.
دلبســتگی ،حفــظ هویــت 9و جــذابیت .3ایــن سیســتمهــای
انگیزشــی بــه وســیله هیجــانهــای مثبــت و منفــی کنتــرل
می شوند تا روابط را تنظیم کنند .در صورت بروز هیجانهای
منفی و عدم کنترل این هیجانها ،زوجین احسـاس تـرس و
جــدایی را در سیســتم دلبســتگی ،نــاتوانی و از دســت دادن
کنترل را در سیستم هویتی ،ناراحتی و خستگی را در سیستم
جذابیت خود ادراک میکنند( .)98در واقع هرچه بیمسئولیتی
هیجانی و عدم کنترل هیجانهای منفی بیشتر میشود ،فـرد
احساس غم ،اندوه و ناامیدی بیشتری مـیکنـد و بـه همـان
میزان یا از تعامل با همسر خویش کنـاره گیـری کـرده و یـا
دامنه تعارضات و کشمکشها بیشتر شده سازگاری زناشـویی
کاهش می یابد .فرد باور دارد کـه همسـرش مسـئول ایجـاد
احساسهای منفی در اوست .کنترل و تنظیم عواطف هسـته
انگیزشی نیرومندی است که بر سازش یافتگی زوجین تـأثیر
بسزایی دارد(.)91
یافته دیگر پژوهش نشان داد ،مسیر مسـتقیم توقـع تأییـد از
دیگران (یکی از مؤلفههای باورهای غیر منطقی) بـا سـازش

روانی نتیجه شناخت های نادرست افراد است .پـژوهشهـای
اپستاین نشانگر اهمیت باورهای غیر منطقی به عنـوان یـک
عامل شناخته شـده در تعارضـات زناشـویی و بـه دنبـال آن
کاهش سازگاری زناشویی است(.)93
نتــایج پــژوهش همچنــین نشــان داد کــه مســیر مســتقیم
درماندگی در برابر تغییر (یکی از مؤلفـههـای باورهـای غیـر
منطقی) با سازش یافتگی زناشـویی منفـی و معنـادار اسـت.
نتیجهی اخیر با یافتـههـای پـژوهشهـای دیگـر همخـوان
است( .)30 ,99 ,93طبق گزارش انجمن ملی بهداشت روانی
درماندگی نسبت به تغییر نتیجه وابستگی ناایمن است(.)99
وابستگی یک وضعیت احساسی و رفتاری اسـت کـه موجـب
کاهش توانایی فرد برای داشتن یک رابطه زناشویی رضـایت
بخش و مؤثر اسـت .یکـی از ریشـههـای ایـن وابسـتگی را
باورهای غیر منطقـی فـرد وابسـته ماننـد احسـاس گیجـی،
سردرگمی ،کمبـود اعتمـاد بـه نفـس ،نپـذیرفتن مسـئولیت
رفتارهــای خــویش و اعتقــاد بــه اینکــه دیگــران مســئول
احساس هـای منفـی و انتخـابهـای نادرسـت وی هسـتند،
تشیکل میدهد( .)1وابستگی به دیگـران ،احسـاس تنهـایی،
عدم توانایی در تصمیم گیری و تالش زیاد برای تحت تـأثیر
قرار دادن دیگران ،زوجین را با دشواریهایی مواجه مـیکنـد
که موجب نارضایتی آنها در زندگی زناشـویی مـیشـود(.)97
درماندگی نسبت به تغییر خویشتن و سبک دلبستگی نـاایمن
را می توان به عنوان مجموعه ای از رفتارهای ناسـازگارانه در
نظر گرفت که موجـب مـیشـود فـرد اسـترس ،اضـطراب و
ناکامی را تجربه کند( .)95سبکهای دلبستگی که بـر طبـق
نظریه بالبی در دو سال اول پس از تولد به اوج شـکلگیـری
خود میرسد منعکسکنندهی تمایز اساسی در بازنمـاییهـای
ذهنی عشق رمانتیـک در دوره بزرگسـالی هسـتند .افـراد بـا
سبک دلبستگی ایمن با نشان دادن صمیمیت در روابط خـود
و بیان عواطف و احساسات خود بر پایـهی عشـق و محبـت
شرایطی را در خانواده فراهم میآورند که موجب برخـورداری
بیشتر آنها از احساس رضایت زناشویی میشود ،درحـالی کـه
افراد با سبک های دلبستگی ناایمن اجتنـابی و دوسـوگرا ،بـا
فاصله گرفتن عاطفی از همسر ،رضایت زناشویی پـایینتـری
را گزارش میکنند(.)91
یافته دیگر پژوهش نشان داد که مسیر مستقیم بی مسئولیتی
هیجانی (یکی از مؤلفههای باورهای غیر منطقی) بـا سـازش

1. identity maintenance
2. attractiveness
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میزان همبستگی به دست آمده می توان این فرض احتمـالی
را در نظر گرفت که این باال و پایین شدن همبستگی ممکن
است به سنجش و مفهوم سازی ساختاری این عامل برگردد.
باید بررسیهایی در زمینه مفهومسـازی سـاختاری و گسـتره
مؤلفه های این عامل در نظر گرفته شود .بنـابراین بسـته بـه
اینکه هر کدام از پژوهش ها چه ابعادی از مشکالت زناشویی
را سنجبده باشند ،نتایج متفاوتی مورد انتظار است.
یافته دیگر پژوهش نشان داد مثلث شناختی  -93/71سازش
یافتگی زناشویی را تبیین میکند .همچنین اثر مستقیم مثلث
شناختی بر سازش یافتگی زناشویی تأییـد شـد .سـایر یافتـه
های پژوهش نشان داد که مثلث شـناختی در ابعـاد (نگـرش
منفی به خود و آینده) قادر بود سازش یافتگی زناشویی را در
جهت منفی پیشبینی کند و در بعد (نگرش نسبت به آینـده)
قادر به پیشبینی سازش یافتگی زناشویی نبـود .از آنجـا کـه
پژوهشی در این زمینه انجام نشده بود نمیتـوان بـه همسـو
بودن یا نبودن این یافته استناد کرد .ایـن یافتـه نزدیـک بـه
یافته های پژوهشهای( )30-33است .برخی نظریـهپـردازان
مانند بک ،به جای تأکید داشتن بر باورهـای غیـر منطقـی و
تفکرات و جمالت درونی خاصـی کـه الـیس مطـرح کـرده،
خطاهای کلی در تفکر را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .بـک
چندین دسته از ادراکات تحریـف شـده را بـه عنـوان منشـأ
افسردگی بیان میکند .او این ادراکهای تحریف شده را سه
رأس مثلث شناختی شامل دیـدگاه منفـی نسـبت بـه خـود،
دیگران و آینده مـی دانـد .خطاهـای کلـی در تفکـر موجـب
خودگویی های ناسازگارانه در افراد شده و زمینههـای خشـم،
افسردگی و مشاجرات مدام با همسـر را فـراهم مـیکنـد .در
تبیین این یافته می توان گفت که خطاهای کلـی در تفکـر و
ادراک های تحریف شده درباره خود و دنیـا مسـبب و تـداوم
بخش هیجانات منفی در زوجین هستند .زوجین بـه محـ
مشاهده رفتارى منفى در یکدیگر ،شروع به "تعمیم افراطی"
کرده و از واژه هـای تحریـف شـده " همیشـه" و "هرگـز"
استفاده کرده و این رفتار منفی را همیشگی و مدام میبیننـد
و به سایر رفتارهای همسـر تعمـیم مـیدهنـد .ایـن عبـارت
پردازی نادرست زمینه باال گرفتن مشاجرات و ناسـازگاری را
ایجاد می کند .تحریف دیگر در مثلث شناختی" اسـتنباط دل
بخواهی"از گفته هـا و رفتارهـای طـرف مقابـل اسـت .ایـن
استنباط زمینه خشم و عصبانیت نسبت بـه همسـر را ایجـاد

یافتگی زوجین تأیید میشود و این مسیر منفی و معنـیداری
است .این یافته پژوهش ،همسو با یافتههای پـژوهش هـای
قبلی است( .)70در تبیـین ایـن یافتـه مـیتـوان بـه نظریـه
سیستمی مینوچین و بوئن اشاره کرد .مطابق ایـن نظریـههـا
زوجینی که قادر به حل مسائل و مشـکالت خـود نیسـتند و
نمی توانند تعارضات را به شیوه مطلوب برطرف کنند ،مایلنـد
تا افراد خارج از رابطه زناشویی (مانند فرزندان ،درمانگر ،پدر،
مادر ،خواهر ،برادر و )...را وارد رابطه دونفره خـود کـرده و از
آنها تأیید بگیرند .این تأیید گرفتن موجب میشود که دو نفر
علیه یکی متحد شده و کنتـرل قـدرت خـانواده را در دسـت
بگیرند .این رفتار در طول زمـان موجـب کـاهش صـمیمیت
زوجین شده زمینههای سازش نایافتگی را بـرای هـر دو نفـر
ایجاد می کند .بنابراین مثلث سازی یا ساختن مثلث عـاطفی9
در روابط زناشویی دلیلی بر سازش نایـافتگی اسـت( .)79بـر
طبق نظریه بوئن و مینوچین میتوان ادعا کرد ضعف در حل
تعارض به تنهایی برای عـدم رضـایت در زنـدگی زناشـویی
کافی نیست و در صورتی که زوجین دست به مثلثسازی در
روابط زده و این باور غیر منطقی را داشـته باشـند کـه بایـد
رفتارشان مـورد تأییـد دیگـران باشـد ،زمینـه هـای سـازش
نایافتگی ایجاد میشـود .یافتـههـا همچنـین نشـان داد کـه
اجتناب از مشکل با سازش یافتگی زوجین رابطـه معنـاداری
نداشت .این یافته از یکسو با یافتههای برخی پژوهشها هـم
راستاست( )99و از سوی دیگر با یافته های دیگر پژوهشهـا
در این زمینه که نشان دهنده همبستگی باال بـین اجتنـاب از
مشکل و مشکالت روانی است ،ناهماهنگ است(( .)90البتـه
در بسیاری از پژوهشها باورهای غیر منطقی به صورت کلی
در نظر گرفته شده و به بررسی خرده مؤلفهها پرداخته نشـده
است) .همچنان که مشـاهده مـیشـود میـزان همبسـتگی و
اعتبار پیشبینیکنندگی این عامل در پژوهشهـای مختلـف
متفاوت است .این اختالف میتواند به واسطهی ویژگیهـای
فردی و اجتماعی گروه نمونه در ایـن پـژوهش و شـاید هـم
ناشی از تفاوت در ابـزار انـدازه گیـری ،خطاهـای موجـود در
روش های آماری به کارگرفتـه شـده و همچنـین فـرمهـای
خودگزارشدهی باشد .از آنجا که در فـرم هـای خـودگزارش
دهی یافته ها بر اساس گزارش ذهنی افراد تنظیم شده است،
می تواند مبتنی بر واقعیت نباشـد .البتـه در تبیـین تفـاوت در
1. emotional triangles
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مناسب و در اختیار زوجـین قـرار دادن در بـدو ازدواج سـایر
.پیشنهادهای پژوهش است
منابع

 از سویى پـژوهشهـا.)79(کرده و موجب ناسازگاری میشود
نشان دادهاند که حالت خُلقى منفى بـر حافظـه هـم اثرگـذار
 فرد خـاطراتى را بـه یـاد مـىآورد کـه،است و در این حالت
 مــىتوانــد منجــر بــه، ایــن ســیکل معیــوب.منفــی هســتند
.ناسازگاری بیشتر در زندگی زناشویی شود
در تبیین یافته عدم قدرت پیشبینیکنندگی سازش یـافتگی
زناشویی از بعد (نگرش نسبت به آینده) میتوان بـه احتمـال
 تعـدیل.وجود تعـدیلکننـده هـای ایـن ارتبـاط اشـاره کـرد
 بـه ایـن.کننده های متفاوت منجر به نتایج متفاوت میشـود
ترتیب که تعـدیلکننـده هـایی چـون فرهنـگ نمونـه مـورد
 مکـان جغرافیـایی و در نتیجـه، زمان انجام پژوهش،بررسی
فرهنگ آن منطقه بر اهمیت جنبههای خاصـی از سـازگاری
.زناشویی و مثلث شناختی تأثیرگذار است
یکی از محدودیت های این پژوهش استفاده از روش پژوهش
 با اسـتفاده از،کمی و مبتنی بر فرمهای خودگزارشدهی بود
روش تحقیق آمیخته عالوه بر اطالعات کمـی مـیتـوان بـا
مشاهدات عمیـق و مصـاحبههـای نیمـه سـاختار یافتـه بـه
 بنابر ایـن تفسـیر نتـایج بـا.اطالعات عمیقتری دست یافت
 محــدودیت بعــدی اســتفاده از روش.احتیــاط انجــام پــذیرد
 نمونـهگیـری از.نمونه گیری بـر روی زوجـین داوطلـب بـود
 موجب افزایش نگرانی، حتی با اعمال روش تصادفی،زوجین
 از آنجایی کـه برخـی.در زمینه استقالل نمرات افراد میشود
از زوجین در منزل پرسشنامهها را تکمیل میکردنـد احتمـال
 الزم بـه ذکـر اسـت.کپی یا رونویسی پاسـخهـا وجـود دارد
پژوهش حاضر در میان زوجین جوان در شهر سـمنان انجـام
 ازاینرو تعمـیم یافتـه هـای پـژوهش بـه سـایر،گرفته است
شهرها و زوجین میانسال و سالمند مستلزم دقـت و پـژوهش
 با توجه به نتایج پژوهش پیشـنهاد.بیشتر در این زمینه است
 گسـترش.9 میشود زوجـین ناسـازگار بـا سـه هـدف کلـی
، افــزایش پــذیرش همســر.9  تغییــر شــناخت.3 مهــارتهــا
 ایجاد امیدواری در زوجـین.آموزشهای الزم را دریافت کنند
 تشـویق،با افزایش احساس هـای مثبـت نسـبت بـه همسـر
،زوجین ناسازگار به ایجاد تعهد برای تغییر در افکار و باورهـا
کمک به زوجـین بـرای تشـخیص خطاهـا و تحریـفهـای
 آمـاده.شناختی و تصحیح خطاهـا و رهـایی از افکـار منفـی
کردن نوارهای ارتبـاط مـؤثر زوجـی و فـیلمهـای آموزشـی
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