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مقدمــه :ســازگاری زناشــویی حالتــی اســت کــه طــی آن زن و شــوهر از ازدواج یــا بــا همبــودن
احســاس رضایــت دارنــد و در ایــن ســازگاری ،عوامــل متعــددی از جملــه باورهــای غیرمنطقــی
نقــش دارنــد .در ایــن راســتا ،پژوهــش حاضــر بــه بررســی رابطــه باورهــای غیرمنطقی و ســازگاری
زناشــویی در زوجیــن در شــهر اصفهــان میپــردازد.
روش :از میــان زوجهــای مراجعهکننــده بــه مرکــز مشــاورهی شــهر اصفهــان 26 ،زوج بــه شــیوهی
در دســترس انتخــاب شــدند و بــا مقیاسهــای ســازگاری زناشــویی و آزمــون باورهــای غیرمنطقــی
پیمایش شــدند.
یافتههــا :تنهــا مؤلفــه از مؤلفههــای 10گان ـهی باورهــای غیرمنطقــی کــه بــه ســازگاری زناشــویی
رابطــه دارد ،مؤلفــهی وابســتگی و اتــکا بــه دیگــران اســت کــه بــه تنهایــی  %6از واریانــس
ســازگاری زناشــویی را تبییــن میکنــد .در  9مؤلفــهی دیگــر ،ایــن رابطــه مشــاهده نشــد.
بحــث :یافتههــای پژوهــش اهمیــت مشــاورهی پیــش از ازدواج را نشــان میدهــد .همچنیــن
اســتفاده از ایــن برنامههــا در آمــوزش مشــاوران در مراکــز مشــاوره ســودمند خواهــد بــود و افــزون
بــر حفــظ ســامت روان و دوام زندگــی زوجیــن ،در هزینههــای درمانــی صرفهجویــی میشــود.
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مقدمه
خانــواده را مؤسســه یــا نهــاد اجتماعــی معرفــی کردهانــد کــه منتــج از پیونــد
زناشــویی زن و مــرد اســت .از جملــه مظاهــر زندگــی اجتماعــی انســان ،وجــود تعامــل
ســالم و ســازنده میــان انســانها و برقــرار بــودن عشــق بــه همنــوع و ابــراز صمیمیــت
و همدلــی بــه یکدیگــر اســت ،خانــواده محــل ارضــای نیازهــای مختلــف جســمانی و
عقالنــی و عاطفــی اســت (ادلتــی 1و ردزوان .)2010 ،2دخالــت و تأثیرگــذاری فعــال
خانــواده بــه عنــوان مبــدأ ظهــور و بــروز عواطــف انســانی ،کانــون روابــط صمیمانــه
میــان افــراد و تعامــات بیــن فــردی امــری مــورد تأییــد اســت .درواقــع خانــواده
هســتهی اصلــی تأمینکننــده بهداشــت جامعــه و روابــط زوجیــن هســته ســامت
خانــواده اســت .افزایــش روزافــزون مشــکالت ،نارضایتــی و ناســازگاری زناشــویی،
افزایــش آمــار طــاق و پیامدهــای ســوء آن در طــی ســالهای اخیــر اهمیــت روابــط
زوجیــن را برجســته ســاخته اســت .در ایــن چارچــوب یکــی از مؤثرتریــن رویکردها در
بررســی و شــناخت ریش ـهها و علــل مشــکالت ارتباطــی ،دیــدگاه عقالنــی -عاطفــی-
رفتــاری اســت .در ایــن دیــدگاه بــه برداشـتهای ذهنــی ،باورهــا ،تفکــرات ،انتظــارات
3
و اعتقــادات فــرد و تأثیــر آن بــر رفتارهــای روزمــره توجــه خاصــی میشــود .الیــس
( ،)1978نظریهپــرداز عقالنــی -عاطفــی -رفتــاری ،بیماریهــا و اختــاالت روانــی
را ناشــی از شــناختهای اشــتباه ،باورهــا و عقایــد نادرســت و نگرشهــای غلــط
میدانــد .بــه اعتقــاد وی باورهــای غیــر منطقــی علــت اصلــی اختالفهــا در روابــط
اجتماعــی بهویــژه در روابــط زوجهــا بــه شــمار مــیرود.
مطابــق بــا آمــار گــزارش شــده در زوجیــن ناســازگار (بــه نقــل از کاظمــی،
 ،)1366ســوءتفاهم ،باورهــای غیرمنطقــی و مطلقگــرا بیشتــر (تقریبــ ًا  60درصــد)
از عوامــل دیگــر وجــود دارد .زیــرا باورهــای غیرمنطقــی ،اغراقآمیــز ،انعطافناپذیــر،
مطلقگــرا و غیرواقعــی هســتند .برنشــتاین )1989( 4نیــز تأکیــد میکنــد شــواهد
بســیاری نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه مکانیســمهای شــناختی بــر ســازگاری
و رضایــت زناشــویی تأثیــر میگذارنــد ،بــه همیــن دلیــل زندگــی زناشــویی از گزنــد
باورهــای غیرمنطقــی مصــون نمیمانــد .تحقیقــات تروکــس 5و پــل  )1992( 6نیــز نشــان
میدهــد کــه باورهــای غیرمنطقــی یــک عامــل شــناخته شــده در بــروز اختالفهــای
زناشــویی اســت .ســازگاری زناشــویی را میتــوان شــامل رضایــت زناشــویی ،توافــق
کلــی ،میــزان مصاحبــت و همراهــی بــا یکدیگــر و رضایتبخشبــودن ارتبــاط جنســی
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زوجیــن دانســت کــه دارای دو ویژگــی تــداوم 1و خشــنودی 2اســت .درواقــع ،یکــی از
جوانــب بســیار مهــم در رابط ـهی زناشــویی ،رضایتــی اســت کــه همســران در ازدواج
تجربــه میکننــد (صدیقــی و دیگــران .)2014 ،ولــی آمــار طــاق کــه معتبرتریــن
شــاخص آشــفتگی زناشــویی بــه شــمار م ـیرود (هالفــورد )1384 ،3نشــانگر آن اســت
کــه رضایــت زناشــویی بــه آســانی قابــل دســتیابی نیســت (روزنگرانــدن4و دیگــران،
 .)2004فینچــام ،5بیــچ 6و داویــل )2004( 7نشــان دادهانــد کــه ســبک حــل تعــارض
و توانایــی بــروز عواطــف و احساســات در  5ســال اول زندگــی از عوامــل مهــم در
رضایــت زناشــویی تلقــی میشــود .همچنیــن توافــق زوجیــن در مــورد ســبکهای
ارتباطــی ،ابــراز هیجانــات ،روابــط جنســی ،اوقــات فراغــت و تقســیم وظایــف در
خانــه از دیگــر عوامــل مؤثــر در ســازگاری زناشــویی 8بــه شــمار میرونــد (لطفــی
کاشــانی و وزیــری2011 ،؛ شایســته و دیگــران1385 ،؛ عدلپــرور و دیگــران.)1392 ،
در ســالهای اخیــر شــاهد افزایــش نــرخ طــاق و کاهــش طــول زندگــی زناشــویی
بودهایــم .طبــق رویکــرد شــناختی عوامــل مؤثــر بــر ازدواج و ســاختار آن عبارتنــد از:
شــخصیت زوجیــن در ازدواج ،ســبکهای دلبســتگی ،هماننــدی و همســانی نیازهــا،
نگرشهــای ناکارآمــد ،انتظــارات غیرمنطقــی از ازدواج و باورهــای غیرمنطقــی از
یکدیگــر (لطفــی کاشــانی و وزیــری2011 ،؛ الیــس2001 ،؛ بــک1987 ،9؛ اپشــتاین،10
 .)1985منظــور از باورهــای غیرمنطقــی ،وجــود افــکار نادرســت و نامنطبــق بــا
واقعیــت دربــارهی خــود و جهــان اســت .بــه اعتقــاد الیــس ( )2001هیــچ رویــدادی
ذاتــ ًا نمیتوانــد در انســان آشــفتگی روانــی ایجــاد کنــد؛ زیــرا تمــام محرکهــا و
رویدادهــا در ذهــن معنــا و تفســیر میشــوند و بــر ایــن اســاس ،ســازش نایافتگیهــا
و مشــکالت هیجانــی ناشــی از نحــوهی تعبیــر ،تفســیر و پــردازش اطالعــات حاصــل
از محرکهــا و رویدادهایــی هســتند کــه افــکار و باورهــای غیرمنطقــی در زیربنــای
آنهــا قــرار دارنــد.
پژوهشهــای متعــدد بــه بررســی رابط ـهی باورهــای غیرمنطقــی و روابــط زناشــویی
پرداختهانــد .بــرای نمونــه ،نتایــج مطالعــات برنشــتاین و برنشــتاین ( ،)1989نشــان داد
کــه بســیاری از همســران در برقــراری و حفــظ روابــط دوســتانه و صمیمــی بــا یکدیگــر
دچــار مشــکل هســتند ،چــون انتظــار دارنــد از ازدواج بهگونــهی کلــی ،و از همســران
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روش
جامعــه ،نمونه و روش نمونه گیری
مطالعــهی حاضــر یــک مطالعــهی توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت .جامعــهی
آمــاری را تمامــی زوجیــن مقیــم شــهر اصفهــان تشــکیل میدادنــد کــه از میــان آنهــا،
 62زوج کــه در ســال  1391بــرای دریافــت خدمــات روانشــناختی و مشــاورهای
بــه یــک مرکــز مشــاوره و روانشناســی خصوصــی مراجعــه کــرده بودنــد بــه شــیوهی
دردســترس و بــا توجــه بــه مالکهــای ورود (دامن ـهی ســنی  25تــا  50ســال ،بومــی
بــودن ،باســواد بــودن ،دریافــت مشــاوره قبــل از طــاق بــه عنــوان علــت مراجعــه بــه
کلینیــک) انتخــاب شــدند.
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بهگونــه اختصاصــی ،منافعــی بــه دســت آورنــد .از ســوی دیگــر ،بیــن  85تــا  91درصــد
از افــرادی کــه در آســتانهی طــاق قــرار دارنــد در ابتــدای روابــط زناشــویی عقایــد
مثبــت و پیشبینیهــای غیرواقعبینانــه و غیرمنطقــی از رابطــهی زناشــویی داشــته
و بــر ایــن بــاور بودهانــد کــه احتمــال طــاق بــرای آنهــا صفــر اســت (مینــوت 1و
دیگــران .)2010 ،بــا توجــه بــه نتایــج پژوهشهایــی کــه نقــش متغیرهــای شــناختی از
جملــه باورهــای غیرمنطقــی را در ســازگاری زناشــویی مهــم تلقــی کردهانــد (شــریعتی
و دیگــران )2014 ،تــا جایــی کــه محقــق اطــاع دارد ،مطالعـهای بــه بررســی ســاختار و
ســهم ایــن مفروضههــا و عوامــل مؤثــر در میــزان ســازگاری زوجیــن نپرداختــه اســت
از ایــن رو انجــام پژوهشــی جهــت شناســایی عوامــل شــناختی -رفتــاری دخیــل در
ســازگاری زناشــویی ضــروری بــه نظــر میرســد .بــه همیــن منظــور هــدف پژوهــش
حاضــر تعییــن ارتبــاط باورهــای غیرمنطقــی و ســازگاری زناشــویی زوجیــن در شــهر
اصفهــان میباشــد.
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ابزارهای پژوهش

آزمــون باورهــای غیرمنطقــی :ایــن آزمــون بــرای ســنجش باورهــای غیرمنطقــی
در ســال  1986توســط جونــز تهیــه شــد کــه دربرگیرنــده  10مؤلفــه و  100عبــارت
اســت .هــر مؤلفــه مربــوط بــه یکــی از باورهــای غیرمنطقــی اســت کــه عبارتنــد از:
نیــاز بــه تأییــد دیگــران ،انتظــار بــاال از خــود ،تمایــل بــه ســرزنش خــود ،واکنــش بــه
ناکامــی ،بیمســئولیتی عاطفــی ،نگرانــی زیــاد تــوأم بــا اضطــراب /دلواپســی ،اجتنــاب از
مشــکالت ،وابســتگی ،درماندگــی نســبت بــه تغییــر خویشــتن و کمالگرایــی .هــر عبــارت
2.Spanier, G. B.
4.dyadic cohesion
6.affection expression

		1.Dyadic adjustment scale
			3.dyadic satisfaction
			5.dyadic consensus
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مقیــاس ســازگاری زناشــویی :1مقیــاس ســازگاری زناشــویی (اســپانیر)1976 ،2
ابــزاری اســت کــه بــه صــورت گســترده در پژوهشهــای مرتبــط بــا زوجهــا مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (پســتین و دیگــران .)2005 ،ایــن مقیــاس  32ســئوال دارد و
بــرای ارزیابــی کیفیــت رابطـهی زناشــویی از نظــر زن و شــوهر یــا زوجــی بـهکار مـیرود
کــه بــا یکدیگــر زندگــی میکننــد و بــا محاســبه نمــرهی کل ،میتــوان ســازگاری
کلــی در یــک رابطــهی صمیمانــه را ارزیابــی کــرد .تحلیــل عاملــی نشــان میدهــد کــه
ایــن مقیــاس  4بعــد ســازگاری ،3پیوســتگی ،4توافــق 5و ابــراز محبــت 6را میســنجد.
مقیــاس ســازگاری زناشــویی ســه نــوع متفــاوت رتبهبنــدی بــه دســت میدهــد .دامنــه
نمــره کل بیــن صفــر تــا  151قــرار دارد و نمــرات باالتــر نشــاندهنده ســازگاری بهتــر
ش روایــی محتــوا بررســی شــده اســت .مقیــاس
اســت .روایــی ایــن مقیــاس ابتــدا بــا رو 
ســازگاری زناشــویی بــا قــدرت تمیــز دادن زوجهــای متأهــل و مطلقــه در هــر ســئوال،
روایــی قابــل قبولــی را بــرای گروههــای مــورد نظــر بهدســت آورده اســت .ایــن مقیــاس
از روایــی همزمــان نیــز برخــوردار اســت (ثنایــی .)1379 ،نمــرهی میانگیــن کل مقیــاس
ســازگاری زناشــویی بــرای افــراد متأهــل  114/4بــا انحــراف معیــار  17/8و بــرای گــروه
مطلقههــا  70/7بــا انحــراف معیــار  22/8گــزارش شــده اســت (برازنــده ،صاحبــی ،امیــن
یــزدی .)1384 ،آلفــای کرونبــاخ نمــره کل مقیــاس ســازگاری زناشــویی ( )0/96بیانگــر
همســانی درونــی قابــل توجــه ایــن مقیــاس اســت .همســانی درونــی ابعــاد ســازگاری،
پیوســتگی ،توافــق ،و ابــراز محبــت بــه ترتیــب  0/90 ،0/81 ،0/94و  0/73گــزارش شــده
اســت (ثنایــی1379 ،؛ برازنــده و دیگــران.)1384 ،
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یافتهها
میانگیــن ســن شــرکت کننــدگان  27ســال و انحــراف معیــار آن  1/5بــود .میــزان
تحصیــات آنهــا ،عمدتــ ًا لیســانس و باالتــر بــود .آزمــون رابطــه بیــن مؤلفههــای
10گان ـهی باورهــای غیرمنطقــی و نمــره کل ســازگاری زناشــویی بــا ضریــب همبســتگی
پیرســون نشــان داد کــه تنهــا مؤلف ـهی باورهــای غیرمنطقــی کــه بــا ســازگاری زناشــویی
رابطــه دارد ،وابســتگی و اتــکا بــه دیگــران اســت (r =0/25؛  .)P>0/05هــر چــه باورهــای
غیرمنطقــی در زمینـهی وابســتگی (اتــکا بــه دیگــران) در زوجیــن بیشتــر باشــد از میــزان
ســازگاری زناشــویی افــراد کاســته میشــود و بالعکــس .امــا  9مؤلفـهی دیگــر از باورهــای
غیرمنطقــی هیــچ ارتباطــی بــا ســازگاری زناشــویی نداشــتند.

184

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 1:16 +0430 on Saturday June 23rd 2018

بــه روش لیکــرت و بــه صــورت پنــج درجـهای از بهشــدت مخالــف تــا بهشــدت موافــق
نمرهگــذاری میشــود .نمــره باالتــر در آزمــون بیانگــر غیرمنطقیتــر بــودن بــاور فــرد
اســت .پژوهشهــای متعــدد ،روایــی ایــن آزمــون را مــورد تأییــد قراردادهانــد (تقــی
پــور .)1373 ،پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/71گــزارش شــده
اســت کــه نشــان از پایایــی مطلــوب ایــن آزمــون دارد .میانگیــن پایایــی مؤلفههــای آن
نیــز  0/74بــه دســت آمــد (صفــاری نیــا و دیگــران.)1391 ،
شیوهی اجرا
ابتــدا بــا حضــور در یــک مرکــز خصوصــی مشــاوره و روانشناســی ،بــا توجــه بــه
مالکهــای ورود بــه پژوهــش ،از  62زوج مراجعــه کننــده درخواســت شــد تــا در صــورت
تمایــل در پژوهــش شــرکت کننــد .پــس از اخــذ رضایتنام ـهی کتبــی و اطمینــان دادن
بــه شــرکتکنندگان مبنــی بــر محرمانــه مانــدن اطالعــات آنهــا ،عــدم تحمیــل هزینــه
اضافــی بــرای شــرکت در پژوهــش ،متوجــه نبــودن هیچگونــه ضــرر و زیــان ناشــی از
شــرکت در پژوهــش ،و حفــظ شــأن و منزلــت انســانی ،هــدف پژوهــش بــرای آنهــا
توضیــح داده شــد .ســپس زوجیــن بــه صــورت جداگانــه و انفــرادی بــه مقیــاس ســازگاری
زناشــویی و آزمــون باورهــای غیرمنطقــی پاســخ دادنــد (آزمودنیهــا در طــی تکمیــل
پرس ـشنامهها بــا یکدیگــر تبــادل اطالعــات نداشــتند و پرس ـشنامهها در همــان جلســه
توســط پژوهشــگر جمـعآوری شــد) .تکمیــل هــر پرسـشنامه تقریبـ ًا بــه  20دقیقــه زمــان
نیــاز داشــت .بــا توجــه بــه مخــدوش بــودن  12پرس ـشنامه ( 80/6درصــد نــرخ پاســخ)
اطالعــات جمــعآوری شــده از پرســشنامههای  50زوج بــا اســتفاده از آزمونهــای
همبســتگی پیرســون ،تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی و تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
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جدول :1نتایج ضرایب همبستگی پیرسون متغیر باورهای غیرمنطقی با سازگاری زناشویی
r

مؤلفههای باورهای غیرمنطقی

-0/24

> 0/05
> 0/05

3

تمایل به سرزنش کردن

-0/12

بیمسئولیتی عاطفی

-0/14

2
4
5
6
7
8
9

10

-0/14
-0/21

واکنش به ناکامی

-0/23

نگرانی زیاد توام با اضطراب/دلواپسی

-0/12

اجتناب از مشکالت

-0/25

وابستگی/اتکا به دیگران

-0/10

درماندگی نسبت به تغییر خویشتن

-0/18

کمالگرایی

> 0/05
> 0/05
> 0/05
> 0/05
> 0/05
< 0/05
> 0/05
> 0/05

پــس از بررســی رابطـهی ســادهی بیــن مؤلفههــای باورهــای غیرمنطقــی بــا ســازگاری
زناشــویی ،بــرای تعییــن پیشبینتریــن بــاور غیرمنطقــی در مــورد هــر یــک از مؤلفههــای
ســازگاری زناشــویی از تحلیــل رگرســیون خطــی چندمتغیــره بــه روش گام به گام اســتفاده
شــده اســت .ازآنجــا کــه براســاس نتایــج تحلیــل همبســتگی ،فقــط مؤلف ـهی وابســتگی
بــه دیگــران بــا ســازگاری زناشــویی رابطــه دارد ،بنابرایــن همیــن نتیجــه در رگرســیون نیــز
تکــرار و معن ـیدار شــد و ســایر متغیرهــا پــس از ورود بــه مــدل ،از آن حــذف شــدند.
یعنــی تنهــا مؤلف ـهای هــم از باورهــای غیرمنطقــی کــه میتوانــد ســازگاری زناشــویی را
پیشبینــی کنــد ،وابســتگی بــه دیگــران اســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تعییــن
تعدیلشــده ( %6 ،).Radj2=0/25از واریانــس ســازگاری زناشــویی را تبییــن میکنــد.
همچنیــن ،ازآنجاییکــه بیــش از یــک متغیــر وابســته ( 4مؤلفــهی ســازگاری
زناشــویی) در ایــن تحقیــق ســنجش شــده اســت ،بنابرایــن بــه منظــور آزمــون نقــش
پیشبینیکننــدهی مؤلفههــای 10گانــهی باورهــای غیرمنطقــی در هــر کــدام از ایــن 4
مؤلفــه ،از تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ( )MANOVAبــا رعایــت پیــش فــرض برابــری
واریانــس درونگروهــی اســتفاده شــده اســت.
جدول :2نتایج آزمون  M. Boxدر بررسی همگنی واریانس دادهها
9/315

M box
F

48

df1

1/536
345914/531
0/162

df2
P
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1

نیاز به تأیید دیگران
انتظار باال از خود

P
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بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  2چــون مقــدار  )1/536( Fبــا درجـهی آزادی ()48=df
در آزمــون  M.Boxدر ســطح ( )p>0/05معنــادار نیســت ،بنابرایــن پیشفــرض همگنــی
واریانــس درونگروهــی دادههــا تأییــد میشــود و اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس
چندمتغیــره (مانــووا) بالمانــع اســت.

نیاز به تأیید دیگران
انتظار باال از خود
تمایل به سرزنش کردن
واکنش به ناکامی
بی مسئولیتی عاطفی
نگرانی زیاد توام با اضطراب/دلواپسی
اجتناب از مشکالت
وابستگی
درماندگی نسبت به تغییر خویشتن
کمال گرایی
نیاز به تأیید دیگران
انتظار باال از خود
تمایل به سرزنش کردن
واکنش به ناکامی
بی مسئولیتی عاطفی
نگرانی زیاد توام با اضطراب /دلواپسی
اجتناب از مشکالت
وابستگی
درماندگی نسبت به تغییر خویشتن
کمال گرایی
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مجموع مجذورات

df

F

P

37538
58755/92
51264/02
51456/32
61881/62
46086/48
56112/5
59443/52
44880/08
42807/38
1/28
233/28
8/82
13/52
52/02
3/92
112/5
92/48
76/88
79/38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2718/831
3253/673
2606/203
4378/019
4321/342
3023/717
1733/205
2038/064
3468/768
1486/539
0/093
12/918
0/448
1/150
3/633
0/257
3/475
3/171
5/942
2/757

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
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بحث و نتیجهگیری
محققــان و نظریــه پــردازان بســیاری باورهــای غیرمنطقــی را علــت اصلــی
اختالفهــا بهویــژه در روابــط زوجهــا میداننــد .باورهــای غیرمنطقــی نیــز بیشتــر
در خانوادههــای از هــم پاشــیده دیــده میشــود کــه ایــن امــر خــود مؤیــد دیــدگاه
الیــس و بــک مبنــی بــر ایــن اســت کــه مشــکالت روانــی نتیجــه شــناختهای نادرســت
افــراد میباشــد .تحقیقــات تروکــس و پــل نیــز نشــانگر اهمیــت باورهــای غیرمنطقــی
بــه عنــوان یــک عامــل شــناخته شــده در اختالفــات زناشــویی و بــه دنبــال آن کاهــش
ســازگاری زناشــویی اســت .یافتــهی اصلــی پژوهــش مؤیــد ارتبــاط منفــی باورهــای
غیرمنطقــی و ســازگاری زناشــویی اســت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه میــان وابســتگی
(یکــی از مؤلفههــای باورهــای غیرمنطقــی) بــا ســازگاری زناشــویی همبســتگی منفــی
معنــادار وجــود دارد .نتیج ـهی اخیــر بــا یافتههــای پژوهــش آدیــس 1و برنــارد،)2000( 2
اســتاکرت 3و بورســک ،)2003( 4دی بــورد ،5رومانــس 6و کریشــاک ،)1996( 7مولــر و
وندرمــرو ( ،)1997مولــر 8و ونزیــل )1991( 9همخــوان اســت .طبــق گــزارش انجمــن
ملــی بهداشــت روانــی ،)2009(10درماندگــی نســبت بــه تغییــر منتــج از وابســتگی اســت
کــه میتوانــد یــک رفتــار آموختــه شــده باشــد و از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل شــود.
درواقــع ،وابســتگی یــک وضعیــت هیجانــی و رفتــاری اســت کــه بــر توانایــی فــرد بــرای
داشــتن یــک رابطــه زناشــویی رضایتبخــش و ســالم تأثیــر میگــذارد .یکــی از علــل
زیربنایــی ایــن وابســتگی را باورهــای غیرمنطقــی فــرد وابســته از قبیــل ســردرگمی و حــس
بیکفایتــی و اعتقــاد بــه اینکــه دیگــران مســئول هیجآنهــا و انتخابهــای وی هســتند
تشکیل میدهد.
همانطــور کــه الیــس ( )1995معتقــد بــود وابســتگی بــه دیگــران ،تــرس و تنهایــی،
بیارادگــی در انتخــاب ،تــاش مســتمر بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن دیگــران حتــی
هنــگام بهمخاطــره افتــادن ،بــه احتمــال قــوی زوجیــن را دچــار گرایشهــای خــاص
در رفتــار و اعمــال خــود میکنــد کــه موجــب نارضایتــی آنهــا در زندگــی زناشــویی
میشــود و بــه دنبــال آن مجموعــهای از انتظارهــا و باورهــای غیرواقعگرایانــه و فــراز
و نشــیبهای زندگــی اســت کــه دلزدگــی زناشــویی بــروز میکنــد .افــراد وابســته

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال چهاردهم ،شماره 53

188

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 1:16 +0430 on Saturday June 23rd 2018

تمایــل شــدید بــه ورود بــه رابطــه بــا افــرادی دارنــد کــه بــه لحــاظ هیجانــی دردســترس
و نیازمنــد هســتند و تــاش میکننــد تــا یــک رابطــه را کنتــرل کننــد بــدون آن کــه
نیازهــا و تمایــات خــود را ابــراز نماینــد و در یــک حالــت عــدم کامروایــی مــداوم قــرار
میگیرنــد .آنهــا ســعی میکننــد از شــخصی کــه دچــار یــک وضعیــت بحرانــی اســت
مراقبــت کننــد امــا مراقبــت و توجــه بــه یــک وســواس و ناکامــی تبدیــل میشــود .در
واقــع ایــن نــوع وابســتگی رابط ـهای اســت کــه بــا زندگــی کــردن بــه خاطــر دیگــری،
کنتــرل دیگــران ،حــل کــردن مشــکل دیگــران و نگرانــی بیــش از حــد دربــارهی صمیمیــت
مشــخص میشــود و هنگامــی رخ میدهــد کــه شــخص بــا رفتارهــای اعتیادگونــه و
ناکارآمــد خــود ،افــکار و احساســات و رفتــار اشــخاص دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد (مهدویــان1376 ،؛ نصیــریراج ،راجــی و احمــدی.)1392 ،
اگرچــه ،بســیاری از تفاوتهــای شــخصیتی طبیعــی اســت و بــه تفــاوت زیــاد در
رضایتمنــدی از رابطــه منجــر نمیشــود ،ولــی دو مــورد خــاص وجــود دارد کــه تأثیــر
زیــادی بــر مشــکالت ارتباطــی و طــاق دارنــد و بــه نوعــی ایــن مشــکالت را پیــش
بینــی میکننــد :یکــی ناتوانــی در تنظیــم عواطــف منفــی (درماندگــی نســبت بــه تغییــر
خویشــتن) و دیگــری ســبک دلبســتگی منتــج از وابســتگی همــراه بــا ناایمنــی (هالفــورد،
 .)1384درماندگــی نســبت بــه تغییــر خویشــتن را نیــز میتــوان بــه عنــوان مجموع ـهای
از رفتارهــای ناســازگارانه و وسواســی در نظــر گرفــت کــه شــخص را دربرمیگیــرد تــا
در خانــوادهای کــه درد و اســترس هیجانــی فوقالعــادهای را تجربــه میکننــد روزگار
را ســپری نمایــد .عامــل شــخصیتی روانآزردهگرایــی بــا رضایــت زناشــویی همبســتگی
منفــی دارد و در مقابــل عوامــل شــخصیتی برونگرایــی ،توافــق و باوجدانبــودن بــا
رضایــت زناشــویی رابطــهی مثبــت دارد .همچنیــن ،ســطح هیجانخواهــی زن و شــوهر
صرفنظــر از همســانی و ناهمســانی هیجانخواهــی آنهــا ،ســازگاری زناشــویی را
بــه طــور منفــی تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در تبییــن ایــن مســئله بــه ایــن موضــوع
اشــاره شــده اســت کــه چــون ازدواج قــراردادی طوالنــی مــدت اســت و امــکان دارد
محدودیتهایــی بــرای افــراد ایجــادشــود ،ایــن محدودیتهــا بــرای افــراد هیجانخــواه
بهراحتــی قابــل پذیــرش نیســت و لــذا ســازگاری و رضایــت از ازدواج در ایــن افــراد
کاهــش مییابــد (نقــل از برازنــده ،صاحبــی و امیــن یــزدی .)1384 ،نظری ـهی دلبســتگی
کــه نخســتین بــار در زمینــهی رشــد کــودکان بــه کار رفتــه بــود ،اخیــرا ً بــرای روابــط
دلبســتگی بزرگســاالن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و تأثیــری عظیــم بــر شــکلگیری
زوجدرمانــی هیجانمحــور داشــته اســت (عبــدی ،خوشکنــش ،پورابراهیــم ،محمــدی،
 .)1391ســبکهای دلبســتگی منعکسکننــدهی تمایــز اساســی در بازنماییهــای ذهنــی
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عشــق رمانتیــک بزرگســاالن هســتند (میــرز 1و الندزبرگــر .)2002 ،2صیادپــور ( )1384بــا
اشــاره بــه پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه بیــان میکنــد کــه افــراد ایمــن بــا
ابــراز صمیمیــت و بیــان عواطــف خــود بــر پای ـهی عشــق و دوســتی شــرایطی را فراهــم
میآورنــد کــه موجــب برخــورداری بیشتــر آنهــا از احســاس رضایــت میشــود؛ در
حالــی کــه افــراد اجتنابــی و دوســوگرا ،بــا فاصلــه گرفتــن عاطفــی و اضطــراب ،کیفیــت
ارتبــاط زناشــویی را منفــی ارزشگــذاری میکننــد .ســبک باورهــای افــراد نمونــه در ایــن
مؤلفههــا در زنــان و مــردان بهطــور معنــادار متفــاوت بــود .بــه ســخن دیگــر ،باورهــای
غیرمنطقــی در مؤلفههــای انتظــار بــاال از خــود و درماندگــی نســبت بــه تغییــر خویشــتن،
4
در گــروه زنــان بیشتــر از گــروه مــردان بــود کــه بــا یافتههــای هویــت ،)2009(3مارتیــن
و اشــبای )2004( 5همســو میباشــد .در تبییــن ایــن نتایــج بایــد اشــاره کــرد کــه داشــتن
انتظــار بــاال از خــود ،یــک منبــع دائمــی اســترس اســت کــه اغلــب اوقــات فــرد را بــا
ناکامــی و شکســت روبــهرو میکنــد .ایــن افــراد خــود را ملــزم بــه بینقصبــودن
میکننــد و ایــن انتظــار شکســت بــه عنــوان منبــع اســترس محســوب میشــود و بــر
شــیوههای مقابل ـهای ناکارآمــد و ناســازگارانه تأثیــر میگــذارد .از ســوی دیگــر ،داشــتن
انتظــار بــاال از خــود بــا روابــط نزدیــک و میانفــردی رابطــه دارد (اشــبای.)2004 ،
داشــتن انتظــار بــاال از خــود حالتــی نابهنجــار از رفتــار فــرد اســت کــه منجــر بــه کاهــش
ســازگاری زناشــویی میشــود (هویــت .)2009 ،یافتههــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج
مطالعــهی رومنــس و دیبــورد ( )1995همخوانــی دارد .مقایســهی ســازگاری زناشــویی
زنــان و مــردان گــروه نمونــه نشــان داد کــه بیــن آنهــا تفــاوت معنــادار وجــود نــدارد
کــه بــا یافتههــای فــاورز ،الیونــز و مونتــل ( )1996موافــق اســت .هــم چنیــن نتایــج
نشــان داد کــه میــان ســایر مؤلفههــای باورهــای غیرمنطقــی از جملــه نیــاز بــه تأییــد
دیگــران ،انتظــار بــاال از خــود ،تمایــل بــه ســرزنش ،واکنــش بــه ناکامــی ،بیمســئولیتی
عاطفــی ،نگرانــی زیــاد تــوام بــا اضطــراب ،اجتنــاب از مشــکالت ،وابســتگی ،درماندگــی
نســبت بــه تغییــر و کمالگرایــی بــا ســازگاری زناشــویی رابطـهی معنــادار وجــود نــدارد.
ناهمخوانــی نتایــج پژوهــش فــوق بــا یافتههــای پژوهشهــای ذکــر شــده در قالــب
عــدم معنــاداری ســایر مؤلفههایهــای غیرمنطقــی بــا ســازگاری زناشــویی را میتــوان
ناشــی از اســتفاده از نمونـهی در دســترس و بــا حجــم کــم دانســت .در مجمــوع ،یافتههــای
ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه وجــود باورهــای غیرمنطقــی بســته بــه نــوع آنهــا
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در نحــوهی ارتباطهــای صمیمانــه و بــه تبــع آن در ســازگاری زناشــویی زوجهــا مؤثــر
اســت .ازآنجایــی کــه عقایــد و باورهــا ریشــه در زمینههــای تاریخــی ،فرهنگــی ،مذهبــی
و نحــوه تربیــت و پــرورش افــراد همــان جامعــه دارد بــه نظــر میرســد اســتفاده از
پرســشنامهی باورهــای غیرمنطقــی در پژوهــش حاضــر کــه در فرهنــگ غیــر ایرانــی
هنجاریابــی شــده اســت دارای آیتمهایــی بــوده باشــد کــه بــا طــرز فکــر جامعـهی ایرانــی
(بهویــژه نمون ـهی مــورد مطالعــه در شــهر اصفهــان) مطابقــت نداشــته اســت.
بهطورکلــی یافتههــای ایــن پژوهــش اهمیــت اقدامــات پیشــگیرانه را در چهارچــوب
برنامههــای آموزشــی و مشــاورهای نشــان میدهــد .ارائــهی ایــن آموزشهــا میبایســتی
در تمامــی ســطوح و پیــش از ازدواج و پــس از آن صــورت گیــرد .از ســوی دیگــر،
بهکارگیــری یافتههــای پژوهــش در آمــوزش مشــاوران و روانشناســان و مراکــز بالینــی
ســودمند خواهــد بــود.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه حجــم محــدود ،اســتفاده از روش
دردســترس بــرای انتخــاب نمونــه و پرس ـشنامهی فرهنــگ بســته باورهــای غیرمنطقــی
اشــاره نمــود کــه تعمیــم یافتههــا را بــا احتیــاط مواجــه میســازد .بنابرایــن ،پیشــنهاد
میشــود پژوهشهــای آتــی بــا انتخــاب گــروه نمونــهی بزرگتــر و اســتفاده از
پرس ـشنامههایی کــه مطابقــت فرهنگــی بیشتــری بــا جامع ـهی ایرانــی داشــته باشــد بــه
بررســی ســایر متغیرهــای شــناختی کــه در پژوهــش حاضــر مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد
بپــردازد و گام مؤثــری در دســتیابی بــه نتایــج گســتردهتر بردارنــد.
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