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 هاي اصفهانيبررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي و سالمت روان در زوج

 
  *رضاي تجريشير معصومه پورمحمددكت

 ** طاهره نجفي فرد

 *** سحر پهلوان نشان

 

سالمت .  موضوع سالمتي از بدو پيدايش بشر، در قرون وسطي و اعصار متمادي مطرح بوده است                 :مقدمه و هدف  
ختلفي عوامل م .  اي رواني ـ اجتماعي، مستلزم درك و تفسير درست از امور مرتبط است             روان در چهارچوب پديده   

. هاي ناسالم افراد است    ترين آنها، باورهاي غيرمنطقي و شناخت      در كاهش سالمت روان مؤثرند كه يكي از مهم           
 . هاي اصفهاني بودهدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي و سالمت روان در زوج

 ساله مقيم در شهر     50 تا   20هاي  زوجدر اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي از نوع همبستگي، از جامعه آماري             :    روش
، به شيوه   1391شناسي در سال    هاي خصوصي مشاوره و روان      زوج مراجعه كننده به كلينيك      50  اصفهان، تعداد 

جونز، (منطقي  و مقياس باورهاي غير    )  1972گلدبرگ،  (دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سالمت عمومي           
 رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه از روش همبستگي پيرسون استفاده            به منظور بررسي  .  را تكميل كردند  )  1986
 .شد

، انتظار باال از    -29/0هاي نياز به تاييد ديگران      محاسبه همبستگي نشان داد كه بين سالمت روان و مؤلفه          :  نتايج
ي زياد توام   ، نگران -10/0، بي مسئوليتي عاطفي     -34/0، واكنش به ناكامي     -21/0، تمايل به سرزنش     -53/0خود  

هاي  همبستگي منفي و بين سالمت روان و مؤلفه         -44/0، وابستگي   32/0، اجتناب از مشكالت     -20/0با اضطراب   
 . همبستگي مثبت وجود دارد61/0گرايي  و كمال14/0درماندگي نسبت به تغيير 

هاي وب برنامه به طور كلي يافته هاي پژوهش اهميت اقدامات پيشگيري را در چهارچ                 :گيريو نتيجه  بحث
 ها بايستي در تمامي سطوح فرهنگي و پيش واقع، اين آموزش در. دهداي نشان ميآموزشي و ارائه خدمات مشاوره

هاي پژوهش حاضر توسط     كارگيري يافته از سوي ديگر به    .  از ازدواج ارائه گردد و پس از ازدواج نيز ادامه يابد              
 .پردازند سودمند استاي مي زناشويي به فعاليت حرفهشناساني كه در حوزه مشكالتمشاوران و روان

 
  يار گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهراناستاد  *

                                                                                                              com.gmail@mpmrtajrishi                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهران  **
       موزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهران دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي و آ***
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توان در پيشگيري از وقوع مشكالت رواني از جمله اضطراب و افسردگي              بديهي است با استفاده از نتايج اخير مي         

هاي مؤثري برداشت و افزون بر حفظ سالمت روان زوجين و دوام زندگي آنها، در هزينه هاي درماني صرفه                        گام
 .يي نمودجو

 . سالمت روان، باورهاي غير منطقي، زوجين اصفهاني:هاكليدواژه
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