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مقدمه
" و از آیات الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او
آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار نموده " (سوره
روم آیه . )21خانواده یکی از ارکان اصلی جامعه به شمار می رود .دستیابی به جامعه

www.SID.ir

Downloaded from frooyesh.ir at 11:19 +0330 on Wednesday January 10th 2018

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر پذیری میزان
سازگاری زناشویی از باورهای غیر منطقی
است  .جامعه ی مورد مطالعه کلیه زوجین
شهر تهران بود که به روش نمونه گیری در
دسترس تعداد نمونه 388 ،نفر و  194زوج
(194زن  194مرد) که مالک های ورود به
پژوهش را داشتند  ،انتخاب شدند .و همه
زوج های انتخاب شده پرسشنامه هنجاریابی
شده باورهای غیرمنطقی جونز و سازگاری
زناشویی اسپانیر را تکمیل کردند .داده ها با
استفاده از روش تحلیل رگرسیون خطی و
همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها  :نتایج نشان داد که بین مقیاس
های باورهای غیر منطقی با سازگاری ارتباط
خطی و معنادار وجود دارد .به طور کلی نتایج
نشان می دهد که سازگاری زناشویی  ،توسط
باورهای غیر منطقی تبیین می شود .نتیجه
گیری :هرچه نمره باورهای غیر منطقی
افزایش یابد ،سطح سازگاری زناشویی کاهش
می یابد.

Abstract:
Purpose
determination
evaluation of the effectiveness
couples marital adjustment rates
of irrational beliefs.. Study
population was all couples in
Tehran that the available
sampling method number of
388 couples (194 women and
194 men) that entrance criteria
to research were selected. all
couples selected normalized
questionnaire Jones irrational
beliefs and Spanier marital
adjustment completed. data by
using analyze linear regression
and Pearson correlation were
analyzed.
Results::findings
show that there is a significant
linear relationship between
irrational
beliefs
scale
adjustment . Overall results
indicate that marital adjustment,
is explained by irrational
beliefs.Whatever
increased
score of irrational beliefs,
marital
adjustment
level
decreases.
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سالم ،آشکارا در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری
افراد آن از سالمت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است .از این رو سالم
خواهد داشت .روشن است که همسرگزینی از نخستین تعهدهای عاطفی و قانونی افراد
و از تصمیم های مهم زندگی شمرده می شود .با وجودپیامدهای مثبت همسر گزینی،
متأسفانه بسیاری از همسران ،اینک در برقراری و حفظ رابطه های دوستانه و صمیمی
با هم دچار مشکل شده اند و در بیشتر اوقات به کمک متخصص نیاز می یابند (
برنشتاین و برنشتاین ،ترجمة حمید رضا سهرابی . )1386،ازدواج به عنوان یک نهاد
اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد و در آن زن و مرد از
طریق یک نیروی رمزی ناشی از غرایز و آیین وشعائر و عشق به هم جذب می شوند
و به طور آزادانه و کامل تسلیم یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد
کنند  ،آنچه از خود ازدواج مهمتر است سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج می
باشد .سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن وشوهر در بیشتر مواقع احساس
ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند .سازگاری در ازدواج از طریق عالقه
متقابل ،مراقبت از یکدیگر ،پذیرش ،درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد می شود .
برای ازدواج رضایت بخش برقراری و تداوم ارتباط اثربخش ضروری است.الزمه
ارتباط یادگیری شریک شدن در افکار  ،احساسات  ،بازخوردهای مثبت و ابراز
قدردانی می باشد (سین ها و ماکرجک ؛.)1990افزایش روز افزون اختالفات و
تعارضات زناشویی در دنیای معاصر ،و خطر بروز جدایی موجب شده مکاتب مختلف
در روانشناسی تئوری ها و نظریات خود را جهت تبیین مشکالت زناشویی مطرح
کنند که از جمله آنها می توان به نظریات شناختی رفتاری اشاره نمود  .برای درمان
تعارضات زناشویی بهترین راه  ،کار کردن بر روی باورهای غیر منطقی و تغییر دادن
آنهاست و از دیدگاه عقالنی _عاطفی الیس  ،علل اکثر مشکالت رفتاری و تعارضات
بین فردی از جمله تعارضات زناشویی ،مربوط به باورهای غیرمنطقی فرد است (فرح
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بخش .)1384،به عبارت دیگر باور های غیر منطقی با تحریف واقعیت شکل می
گیرند ،مکانیزم های دفاعی نیز شیوه های غیر ارادی و نا خود آگاهانه ای هستند که
چشم می خورد ( فروید  ، 1993به نقل از قربانی  ، )1387 ،باورها بر طبق میزان
تأثیرشان در زندگی فرد طبقه بندی می گردند  .بر این اساس بعضی از آنها نقش بسیار
مهمی در زندگی دارند  ،در حالیکه باورهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند .
اهمیت یک باور در تعداد ارتباطاتی که آن باور با دیگر باورها دارد منعکس می گردد و
از طریق این ارتباطات  ،گستره تأثیرگذاری باور مشخص می شود (فالین. )1987،
ابعاد باورهای غیر منطقی
 -1انتظارات بیش از حد از خود :1این باور که باید ثابت کنیم کامال با کفایت  ،بسنده
و در حال پیشرفت هستیم  -2 ،توقع تأیید از دیگران : 2این باور که باید از همه افراد
مهم در زندگی خود عشق و تأیید دریافت کنیم  -3،آمادگی برای سرزنش :3این باور
که وقتی مردم به شیوه ای نفرت انگیز و ناعادالنه رفتار می کنند ،باید آنان را مورد
سرزنش و لعن قرار دهیم و از آنان به عنوان افرادی بد  ،فاسد و نابکار نام ببریم -4،
واکنش عاجزانه به ناکامی : 4این باور که اگر امور مطابق میل نباشد  ،بسیار بد و
ناخوشایند و حتی وحشتناک خواهد بود  -5 ،بی مسئولیتی عاطفی : 5این باور که
پریشانی هیجانی در نتیجه فشار های بیرونی به وجود می آید و ما توانایی اندکی برای
کنترل یا تغییر احساسات خود داریم  -6،نگرانی زیاد توأم با اضطراب : 6این باور که
احتمال وقوع حادثه بد یا خطرناکی وجود دارد و باید در مورد آن به شدت دلواپس و
-High self expectation
- Demand for approval
3- Preparedness for blame
4 - Reaction of frustration
5 - Emotional irresponsibility
6- Anxious over concern
1
2
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نگران بود  -7،اجتناب از مشکل  :این باور که اجتناب از مشکالت و شانه خالی کردن
از مسئولیت ها خیلی آسان تر از مواجهه با آنها می باشد  -8 ،وابستگی :1این باور که
بودن  ،می توان خوش گذراند  -9 ،درماندگی برای تغییر :2این باور که وضع فعلی ما
محصول تاریخچه و گذشته ماست و کمتر بر اثرات آن غلبه نمود  -10،کمال گرایی:3
این باور که مردم و اوضاع و احوال و شرایط باید بهتر از آن باشند که اکنون هستند و
اگر نتوان راه حل مناسبی برای واقعیت های مشکل آفرین پیدا نمود  ،در آن صورت ،
زندگی بسیار وحشتناک خواهد بود (وودز )19934،الیس معتقد است که تعارضات
زناشویی را می توان با باور های غیر منطقی زوجین توجیه نمود اگرچه در توضیح و
تبیین علل مشکالت ارتباطی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است اما در این در زمینه
موضع رویکرد شناختی از جایگاه برجسته ای برخوردار است (شایسته و همکاران ،
 .)1385طبق این دیدگاه احساسات و رفتار های آشفته معلول رفتار های غلط یکی از
زوجین و یا حتی مشکالت و گرفتاری های زندگی نیست ،بلکه بخش عمده ای از آن
می تواند به دلیل باورها و نگرش ها یی باشد که یکی یا هردوی انها در مورد رفتار و
یا دشواریهای زندگی دارند (نیکل.) 2006 5،
رزاقی الوندی (  ) 1390درباره ی تأثیرات تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی
زناشویی انجام داد که دریافت  ،افراد واجد تفکرات غیر منطقی به صورت معناداری از
رضایت زناشویی در سطوح پایینی قرار دارند .به نظر دالوس )1991( 6،باورها مشتمل
بر حقایقی است که ما را هدایت میکند تا به شکل خاصی به زندگی واکنش نشان
دهیم .هر فرد مجموعه ای تفکرات عمومی دارد که عقاید مرکزی یا باورهای بنیادی
- Dependenc

1

2Helplessness

for change
Perfectionism
4- Woods . P.J
5 -Nickole
6 - Dallos
3-
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خوانده می شوند  .معموال این باورها نیمه آگاه هستند و آشکار می کنند که هر فرد
چگونه نسبت به زندگی واکنش نشان می دهد  .زمانی که یک واقعه رشته افکار را
کار می افتد  .این که حقایق خاصی را برای افراد دارای مفهوم است  ،به باورهای فرد
بستگی دارد (به نقل از فرگات .)2003،1تحقیقات تجریشی و همکاران ( )1393نشان
می دهد که باورها و انتظارات غیر منطقی و غیر واقعی ،یک عامل شناخته شده در
بروز اختالف های زناشویی است و با افزایش باور های غیر منطقی رضایت زناشویی
کاهش می یابد .فلیپوریک 2و همکاران ( )2015در پژوهشی به بررسی باورهای
غیرمنطقی  ،هیجانات ناکارآمد در سازگاری زناشویی پرداختند  .یافته های این پژوهش
نشان داد که چطور باورهای غیرمنطقی و هیجانات ناکارامد زوجین بر روی سازگاری
زناشویی تأثیر می گذاردو بین باورهای غیرمنطقی و تعارض زناشویی ارتباط وجود
دارد و همچنین دریافتند که احساس خشم  ،افسردگی و اضطراب در ارتباط بین
باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین نقش دارد .
خمیره انسان بر اساس اندیشه های او استوار می گردد  ،اینکه چگونه می اندیشد
و چگونه زندگی می کند  ،و انسان اینگونه زندگی می کند که می اندیشد و باور دارد .
در عصر حاضر در کشور ما ایران یکی از آسیبهایی که خانوادهها را هدف قرارداده
است ارتباطات فرا زناشویی میباشد که اگر چارهاندیشی نگردد باعث از هم
گسیختگی خانوادهها و آسیبهایی همچون طالق ،خودکشی ،اعتیاد به مواد مخدر و . .
 .خواهدشد .لذا شناخت عوامل و پیامدهای این نوع ارتباطات میتواند در جهت
پیشگیری و کاهش بسیاری از آسیبها تأثیرگذار باشد .بنابراین باید اذعان داشت که
همیشه در جریان شکل گیری اندیشه های بشری دو جریان وجود دارد  :یکی واقعیت
های عینی و دیگری برداشت های ذهنی انسان از این واقعیت ها که در این رهگذر در
1- Froggatt

-Fliporic,S

www.SID.ir

2

Downloaded from frooyesh.ir at 11:19 +0330 on Wednesday January 10th 2018

فعال می کند  ،بستگ ی به باور بنیادی دارد که به صورت نیمه آگاه در مورد آن واقعه به

Archive of SID
75
رویش روان شناسی ،سال ششم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،18بهار 1396

بسیاری از مواقع ذهنیت و عینیت در انطباق با یکدیگر قرار نمی گیرند و موجب پدید
آمدن باور های غیر منطقی و تفسیری وارونه از واقعیت هایی چون ناسازگاری
زوجین هسته سالمت خانواده است .افزایش روز افزون مشکالت  ،نارضایتی و
ناسازگاری زناشویی  ،افزایش آمار طالق و پیامدهای سوء آن در طی سال های اخیر
اهمیت روابط زوجین را برجسته ساخته است.بر این اساس تحقیق حاضر در پی
بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و میزان سازگاری زناشویی زوجین می باشد .امید
است نتایج این پژوهش گامی در جهت افزایش سازگاری زوجین ،کاهش طالق و
کمک به استحکام و پایداری خانواده ها باشد .تحقیقات زیادی در زمینه سازگاری
زناشویی انجام شده و فاکتورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است  ،اما مطالعات
چندانی در زمینه باورهای غیر منطقی و میزان سازگاری زناشویی زوجین انجام نشده
است .
فرضیه اول
هر چقدر نمره باورهای غیر منطقی افزایش یابد ،میزان سازگاری زناشویی کاهش می
یابد.

روش پژوهش
روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجّه به موضوع مورد بررسی  ،توصیفی و از نوع
همبستگی می باشد. .
جامعه آماری  ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری  :پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های متأهل ساکن شهر تهران می باشد
 ..حجم نمونه در پژوهش حاضر با توجه به نوع مطالعات همبستگی شامل  388زوج (
 194نفر مرد و  194نفر زن ) می باشد  .نمونه مورد مطالعه به تعداد  388نفر (194
زوج ) انتخاب گردید.
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 ابزار اندازه گیری پژوهشدر این پژهش از دو پرسشنامه متناسب با متغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
 -3-7-1پرسشنامه باورهای غیرمنطقی
ایــن آزمــون بــرای ســنجش باورهــای غیرمنطقــی در سال  1986توسط جونز
تهیه شد که در بر گیرنده  10مؤلفــه و 100عبارت است  .هــر مؤلفــه مربوط به
یکی از باورهــای غیرمنطقــی اســت کــه عبارتنــد از  :نیــاز بــه تأییــد
دیگــران  ،انتظــار بــاال از خــود  ،تمایــل بــه ســرزنش خــود  ،واکنــش بــه
ناکامــی  ،بی مســئولیتی عاطفــی  ،نگرانــی زیــاد تــوأم بــا اضطــراب/
دلواپســی  ،اجتنــاب از مشکالت  ،وابســتگی  ،درماندگــی نســبت بــه تغییــر
خویشــتن و کمال گرایــی  .هــر عبــارت بــه روش لیکــرت و بــه صورت پنج
درجــه ای از به شــدت مخالــف تــا به شــدت موافــق نمره گــذاری می شــود.
نمــره باالتــر در آزمــون بیانگر غیرمنطقی تــر بــودن بــاور فــرد اســت.
پژوهش هــای متعــددی  ،روایــی ایــن آزمــون را مــورد تأییــد قرارداده انــد.
پایایــی آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ  ، 0/71گزارش شده اســت
کــه نشــان از پایایــی مطلــوب ایــن آزمــون دارد  .میانگیــن پایایــی مؤلفه
هــای آن نیز 0/74بدست آمده است ( صفاری نیا و دیگران . )1391 ،در پژهش
حاضر پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/76محاسبه گردید .
پرسشنامه سازگاری زناشویی(DAS) :
هدف  :ارزیابی یک ابزار  32سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و
شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. .تحلیل عاملی نشان می دهد که
این مقیاس چهار بعد را می سنجد .این چهار بعد از این قرار است  :رضایت دو نفری
 ،همبستگی دو نفری  ،توافق دو نفری و ابراز محبت .نمره گذاری  :مقیاس سازگاری
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زناشویی زن و شوهر سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندی به دست می دهد  .نمره کل
مجموع تمام سواالت بین  0تا  151است  .نمرات باالتر نشان دهنده رابطه بهتر است .
تعدادی از سئوال ها به صورت مثبت و تعدادی به صورت منفی طراحی شده اند .هر
چند سازه مورد نظر با واژه های مختلف مانند رضایتمندی  ،کیفیت  ،سازگاری و
خشنودی زناشویی بکار بسته شده ،محققان عموما سنجش کلی و رضایتمندی را با
این باور که سازگاری و رضایتمندی مترادف هستند  ،مورد استفاده قرار داده اند (
گاتمن  1991،اسپانیر1976 ،؛به نقل ازثنایی .)1379 ،سواالت خرده مقیاس ها از این
قرار است  :رضایت زناشویی 28،27،26،25،24، 32،31،23،22،21،20،19،18،17،16
همبستگی

دو

نفری

:

28،27،26،25،24

توافق

دو

نفری

:

 ،14،13،12،11،10،9،8،5،3،2،1ابراز محبت  .30،29،6،4 :افرادی که نمره آنها  101و
یا کمتر از آن باشد ،از نظر اسپانیر دارای مشکل  .ناسازگار تلقی می شوند .نمره
میانگین کل این مقیاس در پژوهش وی برای افراد متاهل  114/8و برای مطلقه ها
 70/7بود .با تغییراتی در این ابزار می توان از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد ( ثنایی
 .)1379اعتبار :نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ  0.96از همسانی درونی قابل توجهی
برخوردار است .همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است :رضایت دو
نفری= ، 0.94همبستگی دو نفری= ، 0.81توافق دو نفری=  0.90و ابراز محبت=
 ( 0.73اسپانیر  .) 1976در پژوهشی شارپلی و کروس ( )1982پایایی مقیاس یاد شده
را  0/96گزارش کردند .در پژوهشی دیگر که به وسیله اسپانیر و تامپسونال ()1982
انجام گرفت ،همسانی درونی بدست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/91
محاسبه شد(.درویزه و کهکی  .)1387 ،در تحقیقی که در ایران انجام شد ،پژوهشگران،
به همسانی درونی باالیی (  ،) 0/95در سرتاسر پرسشنامه دست یافتند( .مالزاده و
همکاران  .)1381،روایی  :این مقیاس ابتدا با روش های منطقی روایی محتوا چک شد.
مقیاس سازگاری زن و شوهر با قدرت تمییز دادن زوج های متاهل و مطلقه در هر
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سوال  ،روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است .این مقیاس از
روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت زناشویی الک-واالس
استفاده ازروش آلفای کرونباخ در محیط  spssاقدام گردید که ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه سازگاری زناشویی  0/80استخراج شده است که نشان دهنده این است که
ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ،جهت تجزیه و تحلیل داده ها منظور بررسی فرضیه پژوهش از
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .در این پژوهش
باورهای غیر منطقی به عنوان متغیر پیش بین و سازگاری زناشویی به عنوان متغیر
مالک در نظر گرفته می شود .

یافته ها
به منظور آزمون فرضیه مبتنی بر " وجود رابطه بین باورهای غیر منطقی با سازگاری
زناشویی" از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و نتایج آن در جدول 1-4
ارائه شده است.
خالصه تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام بر حسب ضریب همﺒستﮕی و ضریب
تعیین
Model

R

R2

∆R2

1

.634a

.402

.396

جدول باال خالصه مدل را نشان می دهد .مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها (
 ) R=0/634می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
همبستگی متوسطی وجود دارد.اما مقدار ضریب تعدیل که برابر ( ) R2 = 0/396می
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باشد  ،که نشان می دهد متغیر پیش بین  0/40درصد از کل تغییرات واریانس را پیش
بینی می کند.
df

SS

MS

F

رگرسیون

4

89491/268

22372/817

64/508

باقی مانده

384

133178/499

346/819

کل

388

222669/767

متغیر

با توجه به داده های جدول  15-4نشان می دهد که با توجه به مقدار (= 0/496
مجذور ار تنظیم شده  ) F 4,385=64/77, P < 0.01 ،می توان نتیجه گرفت که مدل
معنی داری بدست امد بنابراین بر اساس مدل مذکور تغییرات متغیر مالک (سازگاری
زناشویی) را بر اساس میزان تغییرات متغیرهای پیش بین (باورهای غیر منطقی) می
توان برآورد نمود

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که بین تعدادی از خرده مقیاس های باورهای غیر منطقی با سازگاری
زناشویی افراد همبستگی وجود دارد  .در مقایسه تطبیقی یافته ها و نتایج این بخش
از پژوهش باقسمتهایی از تحقیقات و یافته های محققان و پژوهشگران داخلی
وخارجی نظیر تجریشی و همکاران ( ،)1393رزاقی الوندی( ،)1390دستغیب ()1388
هامامسی ( ) 2010نیکل ( )2006همسویی و انطباق دارد .نیکل ( )2006به این نتیجه
اشاره نموده است که بین باورهای غیر منطقی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد.
هر چقدرباورهای غیر منطقی بیشتر باشد ،سازگاری زناشویی کاهش می یابد .
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هامامسی ( ، ) 2010در پژوهش خود نتیجه گیری نمودکه باورهای ارتباطی غلط
ارتباط معکوسی با سازگاری فرد در محیط اجتماعی دارد و همچنین موجب رضایت
پژوهشی درباره ی تأثیرات تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی انجام داد که
دریافت  ،افراد واجد تفکرات غیر منطقی به صورت معناداری از رضایت زناشویی در
سطوح پایینی قرار دارند .تحقیقات تجریشی و همکاران ( )1393نشان می دهد که
باورها و انتظارات غیر منطقی و غیر واقعی ،یک عامل شناخته شده در بروز اختالف
های زناشویی است و با افزایش باور های غیر منطقی رضایت زناشویی کاهش می
یابد. .در این زمینه الیس ( )1987نیز تأکید می کند باورهای غیرمنطقی علت اصلی
اختالف ها در روابط اجتماعی به ویژه در روابط زوج ها به شمار می رود .الیس معتقد
است که تعارضات زناشویی را می توان با باور های غیر منطقی زوجین توجیه نمود
اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکالت ارتباطی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است
اما در این در زمینه موضع رویکرد شناختی از جایگاه برجسته ای برخوردار است (
حیدری  . )1381،بنابراین باید اذعان داشت که همیشه در جریان شکل گیری اندیشه
های بشری دو جریان اساسی یعنی واقعیت های عینی و دیگری برداشت های ذهنی
انسان از این واقعیت ها وجوددارد که در بسیاری از مواقع ذهنیت وعینیت در انطباق با
یکدیگر قرار نمی گیرند و موجب پدید آمدن باور های غیر منطقی و تفسیری وارونه
از واقعیت هایی چون ناسازگاری زناشویی می گردد .به عبارت دیگر باور های غیر
منطقی با تحریف واقعیت شکل می گیرند ،مکانیزم های دفاعی نیز شیوه های غیر
ارادی و نا خود آگاهانه ای هستند که برای کاهش اضطراب و حفظ شخصیت به کار
می روند و تحریف واقعیت در آنها به چشم می خورد (به نقل از قربانی . )1387 ،طبق
این دیدگاه احساسات و رفتار های آشفته معلول رفتار های غلط یکی از زوجین و یا
حتی مشکالت و گرفتاری های زندگی نیست ،بلکه بخش عمده ای از آن می تواند به
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دلیل باورها و نگرش هایی باشد که یکی یا هردوی انها در مورد رفتار و یا دشواری
های زندگی دارند (نیکل. ) 2006 ،
طور غیر مستقیم بر سازگاری زناشویی تاثیر می گذارند و چه بسا این عوامل ممکن
است سطح سازگاری زناشویی زوجین را کاهش دهند و یا افزایش دهند .همانگونه که
نتایج تحقیق حاضر نشان داده است یکی از این عوامل مهم همانا باورهای غیر منطقی
است.زیرا به لحاظ اثر مخرب و ماهیت باورهای غیر منطقی بر بسیاری موضوعات از
جمله سازگاری زناشویی ،از مهمترین مسائلی است که در روابط بین فردی و
سازگاری زناشویی و یا حتی تعارضات زندگی زناشویی تأثیر عمیق منفی بر جای می
گذارد و حتی قادر است این روابط را دگرگون و مختل سازد.اینگونه به نظر می رسد
که تفکر آدمی همواره منطقی نیست .آدمیان با اینکه بر تفکر دقیق و ظریف
تواناهستند ،به همان اندازه هم

ممکن است در معرض بروز تحریفات و

غرضورزیهای بسیاری در فرایند فکری خویش قرار گیرند .نگرشها عقاید و باورها
ارتباط تنگاتنگی دارند و می توان گفت که زیربنای عقلی و منطقی عقاید و باورها را
تشکیل میدهند .

منابع
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