JPS

1344 ) پاييز(آبان501-501  ص/ 61  شمارۀ/ دورۀ هفدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, 2018 Autumn(November) Vol. 17, Issue 68, p 501-508

پيشبينی سازگاری زناشويی بر اساس باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن نقش ميانجی تعارضهای زناشويی
3

 حسن احدی،2 فرهاد جمهری،1سيمين عمرانی

Prediction of Marital Adjustment Based on Metacognitive Beliefs with Mediating
Effect of Marital Conflicts
Simin omrani1, Farhad Jomehri2, Hassan Ahadi3

چكيده
 حالتی است که در آن یک احساس کلی از رضایت و شادکامی در زن و شوهر نسبت به ازدواج شان و نسبت به یکدیگر وجود، سازگاری زناشویی:زمينه
. اما نقش دو مقولة باورهای فراشناختی و نقش میانجیگر تعارضهای زناشویی در سازگاری زناشویی چقدر میتواند اهمیت داشته باشد.دارد
. هدف پژوهش حاضر پیشبینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناختی و نقش میانجی تعارضهای زناشویی در دانشجویان مت هل بود:هدف
 جامعه آماری در پژوهش حاضر تمام. روي توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و روي مدلیابی معادالت ساختاری است، روي پژوهش:روش
، نفر111 ً تعداد افراد نمونه جمعا.دانشجویان مت هل مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحدهای تهران بودند که مالک های ورود به پژوهش را دارا بودند
 ابزار اندازهگیری. مرد مت هل بود که با توجه به برآورد حجم نمونه در پژوهشهای مبتنی بر الگویابی معادالت ساختاری تعیین شد211  زن مت هل و211
 و پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و،)0331( پرسشنامهی باورهای فراشناختی ولز،)0316(شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی اصالح شده اسپانیر
 همچنین شاخصهای. نتایج مدل اندازهگیری نشان داد که خرده مقیاسهای پژوهش همگی بارهای عاملی معناداری دارند: يافتهها.) بودند0333(ثنایی
 نتایج.برازي مدل پس از ایجاد کوواریانس بین برخی نشانگرهای متغیرهای باورهای فراشناختی و تعارضات زناشویی در وضعیت مطلوبی قرار گرفتند
)p> 1/15( آزمون فرضیهها نشان داد باورهای فراشناختی بر سازگاری زناشویی دانشجویان مت هل اثر غیرمستقیم( به واسطه ی تعارضات زناشویی) دارد
 همچنین تعارضهای زناشویی در تبیین و پیشبینی سازگاری زناشویی.)p>1/15(تعارضات زناشویی بر سازگاری زناشویی به صورت مستقیم اثر میگذارد
 متغیر تعارضهای زناشویی از یک سو تحت ت ثیر باورهای فراشناختی قرار میگیرند و: نتيجهگيری.)p>1/15(دانشجویان مت هل نقش میانجیگر دارند
، تعارضهای زناشویی، باورهای فراشناختی، سازگاری زناشویی: واژه كليدها.از سوی دیگر میتوانند اثرات معناداری بر سازگاری زناشویی داشته باشد
دانشجویان مت هل
Background: Marital adjustment is a state among couples in which there is an overall feeling of happiness and satisfaction
with their marriage and each other. But how important could the role of two factors of metacognitive beliefs and the
mediating effect of marital conflicts in marital adjustment be. Aims: The purpose of this study was to predict marital
adjustment based on meta-cognitive beliefs and mediating role of marital conflicts in married students. Method: The
research method is a descriptive and correlational design and structural equation modeling method. The statistical
population in this study was all married students studying at Azad University of Tehran branches who had criteria for
entering the research. The sample size was 400 people, 200 married women and 200 married men who were determined
according to sample size estimation in research based on structural equation modeling. The measurement tools consisted
of the Spanier modified marital adjustment questionnaire (1976), Wales meta-cognitive beliefs questionnaire (1997), and
Barati and Sanyi marital conflicts questionnaires(1999). Results: The results of the measurement model showed that
subscales of research all have significant factor loadings. Also, model fitting indicators after covariance between some
markers of metacognitive beliefs and marital conflicts were in desirable condition. The results of the hypothesis test
showed that metacognitive beliefs on the marital adjustment of married students have indirect effects (due to marital
conflicts) (p<0.05). Marital conflicts directly affect marital adjustment(p<0.05). According to the results of the study,
marital conflicts have a mediator role in predicting the marital adjustment of married students(p<0.05). Conclusions: On
one hand, marital conflicts are influenced by metacognitive beliefs and on the other hand they can have significant effects
on marital adjustment.Key words: marital adjustment, meta-cognitive beliefs, marital conflicts, married students
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مقدمه

روابط ناکارآمد واقف بودهاند (یانگ ،02ریگز 09و کامینسکی،01

با نظر کردن به گذشته شاید ،ازدواج یکی از مهمترین مراحل

 .)2101شواهد روز افزونی نشان میدهند که چگونه شیوه ادراک،

زندگی بشر باشد .حمایت عاطفی و اجتماعی که انسانها با پیوند

تفسیر و ارزیابی زوجها از یکدیگر و از نوع روابطشان میتواند بر

ازدواج بدست میآورند بر سالمت جسمی ،معنوی و اجتماعی زوج

کیفیت ارتباطی آنان ت ثیرگذار باشد (استفنسون،05

ها ت ثیر فراوان دارد (کالگان 0و ارسانلی .)2102 ،2سازگاری

دلنگیس.)2101 ،01

هریوت06

و

زناشویی ،حالتی است که در آن یک احساس کلی از رضایت و

در نظریههای جدید شناختی ،سازههای فراشناختی جایگاه ویژه

شادکامی در زن و شوهر نسبت به ازدواج شان و نسبت به یکدیگر

ای به خود اختصاص داده است .از جمله مهمترین پیشرفتهای نیمه

وجود دارد (شرام ،9مارشال ،1هریس 5و لی)2102 ،6

دوم قرن بیستم ،پیدایش نظراتی است که بر نقش فرآیندهای عالی

سازگاری زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوجها

مؤثر بر کنترل و هدایت فرآیندهای شناختی ت کید دارند؛ این

شکل میگیرد ،زیرا که الزمهی آن انطباق سلیقهها ،شناخت صفات

فرآیندهای عالی تر فراشناخت نام دارد (صمدی فرد .)0935 ،فالول

شخصی ،ایجاد قواعد رفتاری و شکلگیری الگوهای مراودهای است؛

نخستین کسی بوده که در سال  0318اصطالح فراشناخت را مطرح

بنابراین سازگاری زناشویی نوعی فرآیند تکاملی بین زن و شوهر

کرد .با این وصف قبل از فالول ویگوتسکی در نظریهی تحول

هاست (اولیاء ،فاتحی زاده و بهرامی .)0985 ،گریف 1و همکاران

شناختی خود ماهیت فراشناخت را مورد تحلیل قرار داده بود البته به

( )2110در تعریف سازگاری زناشویی اظهار میکنند زوجهای

نظر فالول ( )0313فراشناخت هم شامل فرآیندهای شناختی و هم

سازگار ،زن و شوهرهایی هستند که توافو مناسبی با یکدیگر دارند و

شامل تجارب تنظیم شناختی است .فراشناخت مفهومی چند وجهی

از کیفیت و نوع روابط خود و گذراندن اوقات فراغت خود راضی

است که در برگیرنده ء دانش (باورها) ،فرآیندها و راهبردهایی است

هستند ،در این زمینه مدیریت خوبی در زمینه حل و فصل مسائل مالی

که شناخت را ارزیابی ،نظارت یا کنترل میکند(ولز.)2113 ،08

خودشان اعمال میکنند .در بیانی سادهتر سازگاری زناشویی شیوهای

باورهای فراشناختی به باورها و نظراتی اطالق میشوند که افراد در

است که افراد مت هل ،به طور فردی با یکدیگر ،برای مت هل ماندن

مورد تفکر ،فرآیندها و تجربههای شناختی خود دارند (اسپادا،03

سازگار میشوند (بار-آن 8و پارکر.)2116 ،3

نیکویچ ،21مونتا 20و ولز .)2118 ،مدل فراشناختی دو نوع باور

با این وصف ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فردی فراوانی وجود

فراشناختی را شناسایی کرده است :باورهای فراشناختی مثبت

دارند که در رضایت و سازگاری زناشویی زوجها دخیل بوده و می

باورهایی هستند که به فواید درگیر شدن در فعالیتهای شناختی

توانند برای آن تهدیدآمیز باشند .گرچه عوامل اجتماعی و فرهنگی

خاص مانند نگرانی ،نشخوار فکری و پایش تهدید مربوط میشوند.

نقشی مهم در سازگاری زناشویی دارند ،به نظر میرسد که

باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری ،معنا،

خصوصیات فردی زوجین ت ثیر پررنگتری داشته باشند (ویسمن 01و

اهمیت و تهدیدآمیز بودن افکار و تجربههای شناختی مربوط می

لی .)2105 ،00زوج درمانگران از زمانهای گذشته از اهمیت عوامل

شوند (ولز .)0335 ،مطابو مدل فراشناختی ،فعال شدن باورهای

شناختی ،از جمله انتظارها و تفسیرها در شکلگیری ،تداوم و تسکین

فراشناختی ناکارآمد ،موجب ارزیابی منفی فکر به عنوان نشانه تهدید
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میشود .این ارزیابی در جای خود باعث تشدید هیجانهای منفی می

(رایس 09و فیلیپ.)0336 ،01

شود که عمدتا به صورت اضطراب ابراز میشوند (سلیمانی و

تعارض از دیدگاه سیستمی تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع

رضایی .)0939 ،مطالعات بسیاری به بررسی رابطهی بین باورهای

قدرت است که در جهت حذف امتیاز دیگری و افزایش امتیازات

فراشناختی ،راهبردهای کنترل فکر و اختاللهای روانشناختی

خود بروز میکند .در نظر گرفتن اهمیت مقولة باورهای فراشناختی

پرداختهاند .نتایج این مطالعات نشان میدهد که رابطهء مثبت پایداری

در زوجین و نقش میانجی تعارضهای زناشویی و نقش هر کدام از

بین باورهای فراشناختی ،آسیبپذیری هیجانی و طیف وسیعی از

این متغیرها در سازگاری زناشویی ،محقو را بر آن داشت تا به

اختاللهای روانشناختی وجود دارد (باس ،0کاستلیجنز ،2ورملن،9

پژوهش در این زمینه بپردازد .از آن جا که پژوهشی در خصوص

مارتنز 1و سگرز .)2101،5امروزه با تغییر جهت از ت کید بر ازدواج به

ارتباط متغیرهای مذکور به طور همزمان توسط پزوهشگر یافت نشده،

عنوان یک سنت ،به ازدواج به عنوان نوعی رابطه ،انتظارات زناشویی

خالء پژوهشی در این حوزه احساس میشود .بنابراین مس لة پژوهش

مورد تجدیدنظر قرار گرفتهاند (بلنگر ،6الپورت ،1سابورین 8و رایت،3

حاضر بررسی این سؤال است که در قالب یک مدل ،آیا مدل پیش

 .)2105زوجهای امروزی غالبا با هدف تحقو انتظاراتشان ازدواج

بینی سازگاری زناشویی براساس باورهای فراشناختی با میانجیگری

میکنند .شناخت انتظارات آنها و تالي برای تحقو آنها در حد

تعارضهای زناشویی در زوجین از برازي مطلوبی برخوردار است؟

اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشویی محقو می

الگو یا مدل نمایش نظری و ساده شده از جهان واقعی است .مدل به

سازد .ازدواج رابطهء انسانی پیچیده و بسیار ظریف است .افراد

مجموعهای مادی ،ریاضی یا منطقی اطالق میشود که ساختهای

انتظارشان را از آن چه که میبینند ،میشوند و در طول زمان تجربه

بنیادین یک واقعیت را معرفی میکند و قادر به تبیین و ارائة

میکنند ،رشد میدهند( .رفیعی و همکاران.)0931 ،

کارکردهایش میباشد .در واقع مدل جزء کوچک و بازسازی شده

عامل دیگری که احساس میشود میتواند سازگاری زناشویی را

ی یک شیء و پدیدة بزرگ است که از لحاظ کارکرد با آن شیء یا

تحت ت ثیر قرار دهد وجود تعارض بین زوجین است (ژو 01و بوهلر،00

پدیدة واقعی مشابهت دارد و امکان پیشبینی نتایج را فراهم میآورند

 .)2101تعارض زناشویی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و

(شفیعآبادی .)0930 ،لذا با توجه به مطالب ارائه شده هدف این

رويهای ارضای آنها ،خودمحوری ،اختالف در خواستهها ،طرح

پژوهش؛ تعیین برازي مدل پیشبینی سازگاری زناشویی بر اساس

های رفتاری و رفتار غیر مسئوالنه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج

باورهای فراشناختی و نقش میانجی تعارضهای زناشویی است.

ناشی است (فرحبخش .)0989 ،در واقع تعارض زمانی به وجود می

فرضیهها

آید که زوجین به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که میگیرند

مدل پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناختی

درجات مخالفی از استقالل و همبستگی را نشان دهند که این تفاوت

با در نظر گرفتن نقش میانجی تعارضهای زناشویی با دادههای تجربی

ها را میتوان روی یک پیوستار ،از تعارض خفیف تا تعارض کامل

برازي دارد.

طبقهبندی کرد (یونگ و النگ .)0338 ،02همسرانی که دچار تعارض

تعاریف مفهومی و عملی متغیرها

میشوند ،در واقع زوجینی هستند که چیزی که یکی میخواهد،

سازگاری زناشویی :سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن

دیگری نمیخواهد .هرگاه این تعارض به صورت تعارض مخرب در

زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از

آید رنجش و خصومت موجود نسبت به شخص مخاطب باعث

یکدیگر دارند .روابط رضایت بخش در بین زوجین از طریو عالقة

کاهش اعتماد ،اطمینان ،دوستی ،همکاری و صمیمیت آنها میشود

متقابل ،میزان مراقبتی که از یکدیگر انجام میدهند و تفاهمی که با
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یکدیگر دارند(سینها و ماکرجک.)0331 ،
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که با در نظر گرفتن مالکهای ورود به پژوهش به صورت هدفمند

سازگاری زناشویی نمرهای است که آزمودنیها از آزمون
سازگاری زناشوئی اسپاینر)0316( 0کسب کردند.

انتخاب شدند .با توجه به برآورد حجم نمونه در پژوهشهای مبتنی بر
الگویابی معادالت ساختاری که کالین آن را به سه نوع ساده ،کمی

باورهای فراشناختی :باورهای فراشناختی دانشی است که به

پیچیده و الگوی پیچیده تقسیم میکنند و با توجه به تعداد متغیرهای

باورها و نظریههایی که افراد دربارهء تفکر خود دارند ،اطالق می

مورد بررسی ،پژوهش حاضر از نوع الگوهای پیچیده است که حجم

شود .این دانش شامل باورهای فرد دربارهء انواع خاص تفکر و نیز

نمونه حداقل  111نفر برای آن پیشنهاد شده است.

باورهای او دربارة کارایی حافظه یا قدرت تمرکز حواس خود است

ابزار
پرسشنامه سازگاری زناشویی اصالح شده :فرم اصلی این مقیاس

(ولز و ماتیوس.)0336 ،
باورهای فراشناختی نمرهای است که آزمودنیها از پرسشنامه ی
باورهای فراشناختی ولز)0331( 2کسب کردند.

توسط اسپانیر ( )0316ساخته شده است .این پرسشنامه  01سؤالی از
روی فرم اصلی  92سؤالی اسپانیر ساخته شده است و به صورت طیف

تعارضهای زناشویی :تعارض فرآیندی است که ضمن آن اعمال

 6تایی از  1تا  5نمره گذاری می شود ،به گونهای که پاسخ کامال

و رفتار فرد دیگر تداخل پیدا میکند .هنگامی که دو فرد به عنوان

موافو نمرهی  5و پاسخ کامال مخالف  1میگیرد .این ابزار از سه

یک زوج با هم زندگی میکنند بدلیل ماهیت تعامل انسان اوقاتی در

خرده مقیاس همفکری و توافو ،انسجام و رضایت تشکیل شده است.

زندگی پیش میآید که نیازها برآورده نمیشود .در نتیجه زوجین

تحیل عاملی ت ییدی ساختار سه عامل پرسشنامه را در امریکا ت یید

نسبت به یکدیگر احساس خشم ،ناامیدی و یا نارضایتی میکنند که

کرده و روایی آن را نشان داده است .پایایی پرسشنامه به شیوهی آلفای

به این حالت تعارض زناشویی گفته میشود (برنشتاین و برنشتاین،

کرونباخ در مطالعهی هوتلیست و میلر ( )2115از  1/8تا  1/3گزاري

0338؛ ترجمه عابدی و منشئی.)0981 ،

شده است .در ایران عیسی نژاد ( )2118برای بررسی ساختار عاملی

تعارض زناشویی در این پژوهش نمرهای است که آزمودنیها در

این پرسشنامه از تحلیل عاملی ت ییدی استفاده کرد و همچنین آلفای
کرونباخ آن  1/3بدست آمده است.

پرسشنامة تعارضات زناشویی براتی و ثنایی( )0333کسب کردند.

پرسشنامهی باورهای فراشناختی ولز ( :)MCQ-30نسخه اولیه

روش
طرح پژوهش :این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز ( )MCQ-30که دارای  65ماده بود

توسعهای و از لحاظ شیوهی گردآوری دادهها و تحلیل آنها به روي

توسط کارترایت هاتون و ولز در سال  0331ساخته شد .با توجه به

غیرآزمایشی و از نوع طرحهای همبستگی میباشد .با توجه به اینکه

زیاد بودن تعداد مادهها ،در سال  2111نسخه  91مادهای این پرسشنامه

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل نظری ارائه شده است ،پژوهش در

توسط ولز و کارترایت هاتون ساخته شد .فرم کوتاه با نام پرسشنامه

زمرة پژوهشهای معادالت ساختاری قرار میگیرد.

باورهای فراشناختی ولز ( )MCQ-30همانند فرم اصلی دارای 5

جامعه ،نمونه و روي نمونهگیری :در پژوهش حاضر جامعة آماری

زیرمقیاس است که عبارتند از :مهارناپذیری و خطر ،باورهای مثبت

تمام دانشجویان مت هل مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحدهای

درباره نگرانی ،وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی ،اطمینان به

تهران بودند که سایر مالکهای ورود زیر را دارا بودند:

حافظه یا اطمینان شناختی و نیاز به مهار افکار .این پرسشنامه در یک

 -0حداقل  6ماه تجربهء زندگی مشترک را داشته باشند.

طیف چهار درجهای از موفو نیستم تا خیلی موافقم نمرهگذاری

 -2در حال حاضر مت هل باشند و به طور مشترک با همسرشان زندگی

میشود.
شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده

می کنند.
 -9نداشتن سابقه مداخالت روانپزشکی طی یک سال گذشته.

نموده است ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی

تعداد افراد نمونه جمعاً  111نفر 211 ،زن مت هل و  211مرد مت هل بود

1/30گزاري شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری،

1.

2.

Spanier

Wells
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باورهای مثبت ،خود هشیاری شناختی ،اطمینان شناختی ،و نیاز به
کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی  1/81و 1/86و 1/80و

است.
در این بخش در پی پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه
" آیا مدل تبیین سازگاری زناشویی براساس باورهای فراشناختی با در

1/81و 1/10گزاري شده است.
در بررسی روایی سازهای آن که با استفاده از تحلیل عاملی

نظر گرفتن نقش میانجی تعارضهای زناشویی در دانشجویان مت هل

صورت گرفته بود ،مورد ت یید قرار دادهاند و و همچنین روایی و

با دادههای تجربی برازي دارد؟" از مدلسازی معادالت ساختاری و

اعتبار این پرسشنامه به وسیله دو روانشناس بالینی ویک روانپزشک

نرمافزار اموس بهره برده شده است.
یکی از مفروضههای مدلسازی معادالت ساختاری نرمال بودن

بررسی و مورد ت یید قرار گرفته است (یوسفی و همکاران.)0985،
پرسشنامه تعارضات زناشویی :این پرسشنامه به وسیلهء براتی و

توزیع چند متغیری است .برای این منظور در نرم افزار  AMOSاز

ثنایی( )0333تهیه و تنظیم شده است و دارای  12پرسش است که

ضریب کشیدگی چند متغیری ماردیا استفاده میشود .بنتلر)2115(0

هفت بعد یا زمینهء تعارضات زناشویی را اندازهگیری میکند .در این

پیشنهاد می کند که مقادیر بزرگتر از  5برای ضریب ماردیا نشان

پرسشنامه جهت نمره گذاری از روي لیکرت استفاده شده است.

دهنده توزیع غیر نرمال دادهها است (بیرن .)2101 2،مقدار ضریب

بیشترین نمرة کل پرسشنامه  201و کمترین آن  12است .آلفای

ماردیا برای دادههای پژوهش حاضر برابر با  2/81است که نشان می-

کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه  92نفری برابر با 1/59

دهد مفروضهء نرمال بودن چند متغیره برقرار است.

و برای  1خرده مقیاس آن از این قرار بود :کاهش همکاری ،1/9

نتایج مربوط به اجرای مدل نهایی پژوهش بعد از انجام اصالحات

کاهش رابطه جنسی  ،1/51افزایش واکنشهای هیجانی ،1/19

مورد نیاز ،به همراه برخی از مهمترین شاخصهای برازي مدل اولیه

افزایش جلب حمایت فرزند  ،1/61افزایش رابطة فردی با

در شکل و جدول ارائه شده است.

خویشاوندان خود  ،1/61کاهش رابطه خانوادگی همسر و دوستان
 1/61و جدا کردن امور مالی از یکدیگر .1/50

با توجه به اینکه در مدلهای آزمون شده باال ،مسیرهای بین
متغیرها همان سؤاالت پژوهش هستند ،در ادامه به همراه جداول اثرات

پایایی این پرسشنامه در بازآزمایی به فاصله یک ماه  1/18و در
مقایسة پاسخها به سؤاالت مشابه  1/13بوده است .برای نسخة انگلیسی
آزمون مقادیر پایایی  1/30و  1/18گزاري شده است(کرمی.)0918 ،
توافو این پرسشنامه با معیار آزمون نیاز به پیشرفت و پیشرفتهای
تحصیلی در موارد مختلف آزمایش شده است .توافو نمرات این
آزمون با آزمون پیشرفت تحصیلی( عمومی)  1/15گزاري شده
است .در مورد نسخة انگلیسی این آزمون مقادیر شاخص روایی با
آزمون پیشرفت تحصیلی  1/85گزاري شده است(باهارگاوا0331 ،

مستقیم و غیرمستقیم به آزمون سؤاالت پژوهش پرداخته شده است.
جدول .1یمفی همی توصافی هقامسهمی تحقاق
شاخص آماری
مقیاس
باورهای فراشناختی
تعارض های زناشویی
سازگاری زناشویی

میانگین

انحراف استاندارد

65/03
099/18
13/61

1/19
02/51
6/19

جدول .2تمخص همی بسازش هدل
نام شاخص

شاخصهای برازي
مقدار

حد مجاز

𝟐𝝌

0/91

کمتر از 9

دادهها و يافتهها

(ریشه میانگین خطای برآورد)RMSEA9

1/16

کمتر از1/0

تحلیل دادههای جمعیت شناختی نشان داد بیشترین افراد گروه

(CFI1برازندگی تعدیل یافته)

1/36

باالتر از 1/3

(NFI5برازندگی نرم شده)

1/35

باالتر از 1/3

(GFI6نیکویی برازي)

1/31

باالتر از 1/3

ترجمه کرمی.)0918 ،

𝒇𝒅

نمونه بین  21تا  91سال سن دارند .از لحاظ مقطع تحصیلی ،بیشترین
فراوانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )0آورده شده
1.

3.

2.

4

Bentler
Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with
AMOS: Basic concepts, applications, and programming.
Routledge.

Root Mean Square Error Approximation
Comparative Fit Index
5 Normed Fit Index
6 Goodness of Fit Index
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پیشبینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن...

شكل .1مدل در حالت ضرايب استاندارد نشده

شكل .2مدل در حالت ضرايب استاندارد شده
جدول .2ضسایب و هعامداری اثس هسیقام و غاسهسیقام بمورهمی فساتامخیی بس سمزگمری زدمتویی
متغیر مالک

متغیر پیش بین

نوع اثر

ضریب استاندارد نشده

 βاستانداردشده

آماره معناداری

سازگاری زناشویی

باورهای فراشناختی

مستقیم

1/25

1/93

1/03

Sig
1/110

سازگاری زناشویی

باورهای فراشناختی

غیر مستقیم

1/11

1/21

2/68

1/119

سازگاری زناشویی

باورهای فراشناختی

اثر کلی

1/12

1/69

سازگاری زناشویی

تعارضهای زناشویی

مستقیم

-1/99

-1/15

-5/81

1/110

آنچه از نتایج جدول فوق برمیآید این است که باورهای

جهت بررسی اثر متغیر میانجی تعارضهای زناشویی در رابطة بین

فراشناختی اثر مستقیم بر سازگاری زناشویی داشته است ،رابطة

باورهای فراشناختی با سازگاری زناشویی  ،از آزمون سوبل استفاده

باورهای فراشناختی با سازگاری زناشویی به صورت مستقیم

گردید .سوبل معتقد است که این نسبت به گونهای مجانب دارای

برابر( t= 1/03و  )β=1/93است .بنابراین سؤال مطرح شده در ارتباط

توزیع بهنجار است و زمانیکه این نسبت بزرگتر از  ±0/36باشد برای

با وجود اثر مستقیم باورهای فراشناختی بر سازگاری زناشویی

نمونههای بزرگ منجر به رد فرض صفر در سطو  1/15میگردد.

دانشجویان مت هل با  35درصد اطمینان مورد ت یید بوده است.

آنچه از نتایج جدول فوق برمیآید این است که فرضیه مطرح شده
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در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم باورهای فراشناختی بر سازگاری

باورهای فراشناختی که افراد به صورت فرا ارزیابیهای منفی از غیر

زناشویی دانشجویان به واسطة تعارضهای زناشویی با  35درصد

قابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانیهای خود دارد عامل

اطمینان مورد ت یید بوده است .همچنین اثر مستقیم تعارضهای

اساسی در شکلگیری اضطراب و نگرانی میباشند .نتایج مطالعات

زناشویی بر سازگاری زناشویی معنادار بوده است.

پیشین نشان داده است که نقص در فراشناخت باعث کاهش رضایت

بحث و نتيجهگيری

از زندگی زوجین میشود .زوجینی که از راهبردهای نامناسب

نتایج تحلیل دادهها نشان داد مدل پیشبینی سازگاری زناشویی

فراشناختی استفاده میکنند ،رابطه زناشویی مناسبتری نخواهند

براساس باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعارض

داشت .همچنین پژوهشها نشان داده که آموزي فراشناخت نقش

های زناشویی براساس دادههای تجربی از برازي مطلوبی برخوردار

ت ثیرگذاری در بهبود روابط زوجین دارد (فیشر و ولز.)2118 ،

است و روابط بین متغیرها معنیدار است.

آموزي راهبردهای مناسب فراشناختی به زوجین ،باعث بهبود

همسو با پژوهش حاضر ،استفنسون  ،هریوت و دلنگیس ()2101

رضایت زناشویی آنها می شود .فراشناخت از طریو تعدیل حل مس لة

نشان دادند که بین باورهای ارتباطی ،ذهنآگاهی ،انعطافپذیری

اجتماعی بر فعالیتهای جسمی و ذهنی اثر میگذارد .باورهای

روانشناختی و کیفیت روابط زناشویی رابطة معنیدار وجود دارد .به

فراشناختی از عوامل مؤثر در وضعیت سالمتروانی افراد هستند.

گونهای که ت ثیر باورهای ارتباطی ،ذهنآگاهی و انعطافپذیری

افرادی که نقص فراشناختی در آنها باالست از سالمتروانی مناسبی

روانشناختی در پیشبینی کیفیت روابط زناشویی معنیدار است و به

برخوردار نیستند  .راهبردهای فراشناخت با نشانههای استرس به طور

ترتیب باورهای ارتباطی ،ذهنآگاهی و انعطافپذیری روانشناختی

مثبت معناداری رابطه دارد (ولز و روسیس .)2116 ،این به معنای ان

کمترین تا بیشترین ت ثیر را در پیشبینی کیفیت روابط زناشویی

است که هر چقدر باورهای فراشناختی در زوجین باالتر باشد ،استرس

داشتند.

آنان نیز افزایش خواهد یافت و همین امر ممکن است باعث کاهش

در تبیین نتیجه بدست آمده میتوان گفت که همراستا با نظریه

امیدواری آنان شود .نقص در فراشناخت با اختالل شخصیت رابطه

ولز ( )2113بیشتر فعالیتهای شناختی به عوامل فراشناختی بستگی

دارد .با توجه به مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت باورهای

دارند که بر آنها نظارت و کنترل دارند .عوامل فراشناختی

فراشناختی باال در زوجین ،سبب کاهش سازگاری زناشویی در ایشان

(خودآگاهی شناختی ،باور مثبت درباره نگرانی ،اطمینان شناختی،

می شود.

داشتن باور منفی دربارة نیاز به کنترل فکر و باور دربارة کنترل ناپذیر

براساس مدل نظری پژوهش این یافته نظریة الیس را نیز ت یید می

بودن نگرانی) ،بخش مهمی از فعالیتهای شناختی افراد را در بر می

کند .الیس معتقد است که نگريها و تصورات غیرمنطقی افراد

گیرد .ولز و کارترات هاتو ( )2111باورهای فراشناختی را در پنج بعد

میتواند در ایجاد رابطة عاطفی ناکارآمد نقش بسزایی ایفا کند .از

زیر طراحی کرده اند -0 :باورهای مثبت دربارة نگرانی مثل این که

دیدگاه شناخت درمانگران ریشة بسیاری از سوءتفاهمها در زندگی

نگرانی به من کمک میکند تا مقابله کنم -2 .باورهای منفی دربارة

زناشویی ،اندیشههای تعصبآمیز و غیرمنطقی زوجهاست(به نقل از

نگرانی که تمرکزشان بر غیر قابل کنترل بودن و خطرناک بودن

فرحبخش .)0989 ،در واقع تفکرات غیرمنطقی همان اندیشههای

نگرانی است -9 ،اطمینان شناختی کم ،مثل اینکه حافظة ضعیفی دارم.

باطل و وهمی و خیالی هستند که منجر به بروز اختالفات رفتاری و

 -1باورهای منفی در مورد افکار که این باورها شامل مواردی مانند

اختالفات زناشویی میشوند .

تنبیه ،خرافات هستند -5 .خودآگاهی شناختی مثال به نحوة کار ذهنم
به شدت توجه میکنم.

در چارچوب دیدگاه روانشناسان شناختی ،خطاهای شناختی به
قدری مهم و بازدارنده هستند که اساس تمام مشکالت و تعارضات

در مدل فراشناختی ولز ( )2113افراد باورهای مثبتی را در ارتباط

را تشکیل میدهند .دیدگاه شناختی با این فرض که علت اصلی ایجاد

با کارایی نگرانی در کمک به مقابله پروري میدهد .سپس به واسطة

اختالل ،ادراک تحریفشده و یا یک نوع تفکر غیرمنطقی است

فعال شدن باورهای فراشناختی مبتنی بر غیر قابل کنترل بودن و خطر،

محور فعالیتهای درمانی فرد را بر اصالح تفکر و نوع خطاهای

نوع دیگری از نگرانی تحت عنوان فرا نگرانی در آنها شکل میگیرد.

شناختی قرار میدهد (صمدی فر.)0935 ،
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...پیشبینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن

 براساس یافتههای پژوهش و اثر معنادار باورهای،در مجموع
 پیشنهاد میشود اصالح باورهای،فراشناختی بر تعارضات زناشویی
فراشناختی با فنونی از جمله فراشناخت درمانی باعث بهبود سازگاری
 با توجه به نقش فراشناخت در بهبود.زناشویی زناشویی میشود
سازگاری زناشویی باید مشاوران و متخصصان در زمینة رويهای
 با کمک به مراجعان.درمانی و بهداشتروانی به این یافته توجه نمایند
جهت اصالح باورهای فراشناختی میتوان این امیدواری را داشت که
افراد بهتر بتوانند خود را با شرایط زندگی سازگار کنند و از زندگی
.با همسر خود احساس رضایت بیشتری کنند
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد
 دانشجویان مت هل دانشگاههای آزاد،که شرکتکنندگان این پژوهش
بودهاند بنابراین در تعمیم نتایج پژوهش به جمعیتهای دیگر باید
 براین اساس پیشنهاد میشود که.جانب احتیاط را رعایت کرد
پژوهش در مورد سازگاری زناشویی و پیشایندهای آن در جوامعی به
جز جامعة دانشجویان (به طور مثال زوجین مراجعهکننده به مراکز
مشاوره) انجام شود تا امکان مقایسه میزان اثرپذیری سازگاری
.زناشویی از باورهای فراشناختی در گروه های مختلف فراهم شود
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