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 مقدمه:
از  یکی ییزناشو دیتعارضات و اختالفات شد

 یداریو پا ییزناشو یزندگ تیفیاست که ک یعوامل مهم

(. 1) دهد یمقرار  ریتأثحت ت یمنف صورت بهازدواج را 

ثر در مواز عوامل  یکی عنوان به یتیو شخص یعوامل فرد

طالق، نقش  ی دهیو به طبع آن پد ییتعارضات زناشو

و  (Cognitive Failures) یشناخت های ییدارند. نارسا یمهم

عوامل  نیا ی ازجمله( Alexithymia) یجانیه یینارسا

 باشد یم ییطاهاشامل خ یشناخت های ییهستند. نارسا

قادر  یعیطب طور بهکه  یفیاست که فرد در انجام دادن تکال

 طور که به یی. خطاهاشود یبه انجام آن است، مرتکب م

(. 2،3) دهد یمرخ  راکاد و حافظه توجه، در روزانه

با بروز  یشناخت های یینارسا نکهیپژوهشگران در مورد ا

 نیبروز ا ساز هنیزم ینوع به ای یکینزد اریطالق ارتباط بس

علل  ی(. مشکالت شناخت4،5) اند موافق شود، یمشکل م

و  است یفرد نیو تعارضات ب یاکثر مشکالت رفتار

 (.6،7) شود یمفرد  یرفتارها ریتعب سوءباعث 

 یجانیبعد ه تیاز اهم دینبا یکنار بعد شناخت در

در  یعبارت است از دشوار یجانیه ییغافل بود. نارسا زین

 یاحساسات برا فیدر توص یساسات، دشواراح ییشناسا

 های جییاحساسات و ته نیب زیدر تما یدشوار گران،ید

 یجانیه یی(. نارسا8،9) یجانیه یختگیمربوط به برانگ یبدن

 ،یجانیدر پردازش اطالعات ه یدشوار  به نجرم تواند یم

 چکیده:
 ها از آن یکیکه  دهد یرخ م یعوامل مختلف یالق در پو به طبع آن ط ییتعارضات زناشو زمينه و هدف:

در  یجانيه ییو نارسا یشناخت یینقش نارسا یبررس هدف باپژوهش  نیا نیبنابرا ؛است شناختی روان عوامل
 صورت گرفت. زنان در معرض طالق ییتعارضات زناشو

با استفاده از  رازيهر شطالق ش ینفر از زنان متقاض ١٠٠است.  یروش پژوهش حاضر همبستگ :یبررس روش
و پرسشنامه  یجانيه ییو نارسا یشناخت یینارسا های مقياسدر دسترس انتخاب شدند و به  گيری نمونه وهيش

 استفاده شد. گام  به  گام ونيرگرس لياز تحل ها داده ليپاسخ دادند. در تحل ییتعارضات زناشو
در زنان  ییار تعارضات زناشومعنی دمثبت و  صورت به نندتوا می بين پيش یرهاينشان داد که متغ جینتا :ها افتهی

 از واریانس %23حدود  یجانيه ییکه در مرحله اول نارسا بيترت نیکنند. بد بينی پيشدر معرض طالق را 
به  یکنندگ بينی پيش زانيم یشناخت نارسایی شدن اضافه با بعد مرحله در و کند را تبيين می ییتعارضات زناشو

 (.P<٠١/٠) افتی شیافزا 32%
در زنان در معرض  ییتعارضات زناشو لیاز دال یکی تواند یم یجانيو ه یشناخت های نارسایی :یريگ جهينت

 است. یضرور یازدواج امر یبرا ليقب نیاز ا هایی آموزش مهارت نیطالق باشد، بنابرا
 

 .، زنانطالق ،ییتعارضات زناشو ،یجانيه یینارسا ،یشناخت یینارسا کليدی: یها واژه
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کمتر  تیآن ظرف تبع بهو  ای چهره انیدر فهم ب یدشوار

عواطف و  صیتشخ یی(. توانا10شود ) یهمدل یبرا

رابطه  کیحفظ  یبرا ها آنابراز  ییو توانا ها جانیه

 قاتیتحق جینتا است. یضرور بخش تیعاشقانه و رضا

ابراز  نیبار معنی داز آن است که ارتباط مثبت و  یحاک

در  شتریب یخود آشکارسازو  ها زوجمتقابل عواطف در 

 (.11-13د )وجود دار ییزناشو یزندگ تیفیک بارابطه 

و  ییدر تعارضات زناشو لیعوامل دخ شناخت

افراد و  یکه برا ینیطالق با توجه به تبعات سنگ دهیپد

و کاهش  یریشگیدر پ ینقش مهم تواند یجامعه دارد، م

 زین شناختیآمار مربوط به آن داشته باشد. عوامل روان

 ها از آن دیموضوع دارند و نبا نیدر ا یادیز تیاهم

و  یشناخت یها یتوانمند طالعهم درواقع. نمود غفلت

از آن و  یریشگیدر شناخت علل طالق و پ یجانیه

 رانیدر ا گرید ی. از سورساند یم یاریروابط  یساز یغن

صورت نگرفته و جا  رهایمتغ نیا یرو یپژوهش خاص

مهم را در  یشناخت روان یرهایمتغ ونهگنیادارد که نقش 

 یها لفهمو، چون مشخص گردد ییبروز مشکالت زناشو

 تیدر وضع تواند یم ییسزابنقش  یجانیو ه یشناخت

 متأهلافراد  ییزناشو تیآن در وضع تبع بهو  یشناخت روان

 یشناخت یینارسا تیبا توجه به اهم نیبنابرا؛ داشته باشد

 یجانیه ییو نارسا یمهم شناخت یها لفهمواز  یکی عنوان به

 پژوهشهدف از  یجانیمهم ه یها لفهمواز  یکی عنوان به

 یجانیو ه یشناخت یها یینارسانقش  یبررس حاضر

زنان در معرض  ییتعارضات زناشو ینبی شیدر پ عنوان به

 طالق است.
 

 :یبررس روش
از نوع  قیتحق نیدر ا شده انتخابپژوهش  روش

زنان  هیپژوهش را کل یاست. جامعه آمار یهمبستگ

که  رازیر ششه یها دادگاهبه  کننده مراجعهطالق  یمتقاض

درخواست خودشان را  1393خرداد  تیلغا 1392از آبان 

شهر  یها دادگاهاز شعب  یکیانجام طالق به  منظور به

 یم ها آنحداقل دو سال از ازدواج  و اند ارائه نموده رازیش

نفر به روش  100 ان،یم نیدادند. در ا لیگذشت، تشک

در دسترس انتخاب شدند. پژوهشگر در  یریگ نمونه

اهداف پژوهش خود  حیو با توض افتیحضور  ها ادگاهد

طالق از آنان درخواست کرد تا در  یبه زنان متقاض

 نیکامالً نامشخص در ا صورت بهو  لیصورت تما

شد که اطالعات آنان  دیپژوهش شرکت کنند و تأک

نمونه  نفر 100. در مورد انتخاب ماند یمکامالً محرمانه 

 یها روشظر دالور در اشاره کرد که بنا به ن دیبا

 است، شده شنهادیپنفر  50حداقل حجم نمونه  یهمبستگ

 ی وهیبه ش یآزمودن 100 ،یرونیاعتبار ب شیافزا یاما برا

 .(14) در دسترس انتخاب شدند یریگ نمونه

 یشناخت یینارسا اسیمق یابزارهاپژوهش از  نیا در

(Cognitive Failures Questionnaire)یینارسا اسی، مق 

و پرسشنامه تعارضات  (Alexithymia scale) یجانیه

ماده دارد  25 یشناخت یینارسا اسیاستفاده شد. مق ییزناشو

 نیبه ا یو آزمودن Broadbentتوسط  1982که در سال 

تا « هرگز»)از  یا درجه  5 اسیمق کی صورت به ها ادهم

دارد که  لفهمو 4پرسشنامه  نی. ادهد یمپاسخ «( شهیهم»

مشکالت مربوط به حافظه،  ،یپرت حواساز:  اند عبارت

که در  ی. در پژوهشیاسام یادآوریو عدم  یاشتباهات سهو

 اسیکل مق یبرا کرونباخ یآلفا بیانجام شد، ضر رانیا

 یجانیه یینارسا اسیمق نی(. همچن15گزارش شد ) 84/0

  صورت بهدارد که  سؤال 20( تورنتو ایمیتا ی)آلکس

( پاسخ داده وجه چیه  بهو  یحدود ، تاکامالً) یا درجه  3

در  یاحساسات، ناتوان ییدر شناسا یعامل ناتوان 3و  شود یم

 ی. در طسنجد یمرا  ینیاحساسات و سبک تفکر ع فیتوص

 اسیمق نیا ییایکه توسط بشارت انجام شد، پا یبررس کی

کل  یبرا کرونباخ یآلفا بیضر وهیو به ش یرانیدر جامعه ا

(. سرانجام پرسشنامه تعارضات 16د )گزارش ش 85/0 اسیمق

و  ییاست که توسط ثنا یسؤال 42ابزار  کی ییزناشو

 ساخته یوشوهر زن یها تعارض دنیسنج یهمکاران برا

است  شده  گرفتهدر نظر  نهیگز 5 سؤالهر  یاست. برا شده 

است.  شده  دادهاختصاص  ها آننمره به  5تا  1 تناسب بهکه 

است. در  42و حداقل آن  210 حداکثر نمره کل پرسشنامه

کرونباخ  یآلفا بیضر وهیبه ش شده  محاسبه ییایپا یپژوهش

 (.17گزارش شد ) 76/0پرسشنامه  نیا یبرا
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 SPSS افزار نرمپژوهش با استفاده از  نیا یها داده

 ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر وهیبه ش

 شدند. لیتحل گام به گام

 

 :ها افتهی

 یسن نیانگیزن با م 100ر پژوهش حاض در

 تیشرکت کردند. اکثر 01/6 اریو انحراف مع 41/32

 1 جدول شمارهبودند.  پلمیمدرک د ی(، دارا%51زنان )

 .دهد یمرا نشان  ونیرگرس لیتحل یها افتهی

 بينی تعارضات زناشویی برای پيش گام به گامخالصه نتایج تحليل رگرسيون : 1جدول شماره 

 R2 F P بين های پيشمتغير متغير مالك

 (001/0) 34/36 231/0 نارسایی هيجانی تعارضات زناشویی

 (001/0) 12/27 321/0 نارسایی شناختی

 
عنوان متغیرهای  به یجانیو ه یشناخت یینارسا

عنوان متغیر مالک، با  به ییبین و تعارضات زناشو پیش

طور که در  وارد معادله شدند. همان گام به گامروش 

شود، نتایج آزمون تحلیل  مشاهده می 1شماره جدول 

و  یشناخت ییرگرسیون نشان داد که متغیرهای نارسا

. اند بوده ییتعارضات زناشو کننده یبین پیش نیبهتر یجانیه

ار این متغیرها معنی د، نشانگر ارتباط F ارمعنی د های نسبت

با توجه به نتایج  .(>001/0P) است ییبا تعارضات زناشو

R
 نارسایی که گرفت نتیجه توان د در جدول، میموجو 2

را تبیین  ییتعارضات زناشو از واریانس %23حدود  یجانیه

 یشناخت یینارسا بعد با اضافه شدن مرحلهکند و در  می

R زانیم
 یشناخت یینارسا درمجموع. افتی شیافزا %32به  2

را  ییتعارضات زناشو انسیاز وار %32توانستند  یجانیو ه

 کنند. نییثبت تبم صورت به

 
 :بحث

نقش  یبررس زیپژوهش حاضر ن هدف

تعارضات  ینیب شیپدر  یجانیو ه یشناخت یها یینارسا

زنان در معرض طالق بود. پژوهش حاضر به  ییزناشو

 یجانیه ییو نارسا یشناخت ییکه نارسا دیرس جهینت نیا

 زنان  ییتعارضات زناشو ینبی شیپ یبرا ییتوان باال

 ریسا باکه همسو  ای افتهیارند. در معرض طالق د

که  کند یگوشزد م گریبار د شده  انجام یها پژوهش

مشکالت مربوط به  ،پرتی )حواس یشناخت یینارسا

 یناتوان زی( و نیادآوریو عدم  یحافظه، اشتباهات سهو

ارتباط  ،یجانیه ییهمان نارسا ایعواطف و  یانگریدر ب

 .(10-4،13-7) دارد ییبا تعارضات زناشو یادیز

استدالل کرد شخص در  نیچن توان یم نییتب در

در تجربه  یمشکالت دچار یشناخت ییحالت نارسا

که با خطا در کنترل  شود یروزانه م یعاد یها تیموقع

 نیکردن پردازش مرتبط است مانند تمرکز بر توجه، ا

ها و الزامات  احتمال وجود دارد که فرد نتواند ضرورت

و  وجهت موردمناسب  یا گونه بهرا  ییزناشو یزندگ

 ،گرید یعبارت به(. 2،3قرار دهد ) یابیپردازش و ارز

 های تیاز موقع یاشتباهات ناخواسته و ناش یبرخ

اشکال  جادیو عدم توجه فرد با ا یپرت حواس ،یناگهان

 یها تیقرار دادن موقع یابی، پردازش و ارزتوجه مورددر 

در  ییناشوز فیتکال حیمانع انجام صح یمختلف زندگ

منجر به  تواند یم زیمسئله ن نیا که  شود یقبال همسر م

 نیموجود شود که اگر ا تیهمسر از وضع یتینارضا

کند  دایادامه پ گریساز د مشکل در کنار عوامل مسئله

و  ییزناشو یهمسر از زندگ یدلزدگمنجر به  تواند یم

 (.4،5طالق بشود ) یاو برا یریگ میتصم
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است  یفرد انیم دهیپد کی ییتعارض زناشو

قرار  ریتأثمختلف تحت  یها روشکه هردو زوج را به 

 یو عدم توجه فرد در زندگ یپرت حواس. دهد یم

 عنوان بههمسرش،  یممکن است از سو ییزناشو

 فیتکال یاجتناب از ادا یاو برا یعمد یتوجه یب

را  مسئله نیشود و همسر فرد ا ریتعب ییروزمره و زناشو

و  فیگرفتن وظا دهیناد یفرد برا یعمد یشتال عنوان به

شخص  یحالت نیچن  نیاکند. در  ریخود تعب های تیمسئول

همسرش مقابله  ریبرداشت و تعب نیکه با ا کند یم یسع ای

باعث اضطراب  یحالت نیچن  نیاو مخالفت کند که 

 یسع نکهیا ای شود، یدر او م ییشخص و استرس زناشو

 زیتالش ن نیکه ا کند یم یبرداشت سوء نیدر رفع چن

 یتیکارآمد و سالم نباشد منجر به نارضا یاگر تالش

که در مرحله طالق قرار  یکه در افراد شود یم نیطرف

از  شتریب یتالش ناکارآمد نیاحتماالً وجود چن ،دارند

از نقص توجه  یبرداشت نی، چندرواقعبوده است.  نیریسا

رات آنان اث ییاشوزن تیفرد توسط همسرش بر رضا

را  یشتریو اختالفات ب یناراحت جادیگذاشته و ا یمنف

در  یو ناتوان یشناخت یینارسا نی. همچنزند یدامن م

 یگرید دگاهیاز رفتار طرف مقابل و د حیادراک صح

در  یبه ناتوان تواند یم شود، یم یکه مانع همدل

 (.3-5منجر شود ) زین گرانید دنیبخش

و  یعاطفدر فهم حاالت  نیطرف یوقت نیهمچن

به همسر  ها آنمناسب  انیخود و در ابراز و ب جاناتیه

همسر  جاناتیدر فهم و درک احساسات و ه ای خود و 

و  تیمیصم تواند یخود دچار مشکل و ناتوان باشند، م

تحت  یمنف صورت بهرا  ها آن نیب یشناخت روان یکینزد

دور کند،  گریکدیاز  راقرار دهد و زن و شوهر  ریتأث

 ها آنازدواج در  یثبات یبو  یطالق عاطف زانیآن م تبع به

شدن  دیشد زمان مرور به جهیدرنت. کند یم دایپ شیافزا

 افتنیشدت  ساز نهیزم تواند یم ندیاحساسات ناخوشا نیا

رابطه  نیبه ادامه دادن ا لیعدم تما جادیتعارضات و ا

 (.10،18-12) شود طالقو اقدام به  شیو گرا ندیناخوشا

 یازهایازدواج ارضاء ن یها تیخاص نیتر مهماز  یکی

 ییو زناشو مانهیصم یا رابطهزن و شوهر در  یعاطف

الزم  یها مهارتو  ها یژگیوکه فرد فاقد  یاست، زمان

 یزندگ کیخود و شر یجانیدرک حاالت ه یبرا

 تحملشانو  ندیب یم بیآس ییرابطه زناشو جهیدرنتباشد، 

 جهیدرنت، شود یمکم  ییدر برابر تعارضات زناشو

 ،یشناخت روان یدر معرض شکنندگ یشتریب احتمال به

 .رندیگ یمازدواج و طالق قرار  یثبات یب

 یرگذاریتأث قیاز طر یجانیو ه یشناخت یها یینارسا

مثبت بر تعارضات  ریو تأث ییزناشو تیمیبر صم یمنف

 مت،صمیالزمه  رایز ی کنند،طالق باز م یراه را برا ،ییزناشو

احساسات  انیاز همسر، درک متقابل و ب حیشناخت صح

مانع شناخت  یجانیه ییو نارسا یشناخت ییاست، اما نارسا

و  تیمیشده و از صم شیمطلوب خو انیو ب گرانید حیصح

 .کنند یم یریجلوگ ییزناشو یتمندیرضا

 

 :یریگ جهینت
از آن  یپژوهش حاضر حاک جینتا یطورکل به

 یها یینارسا نیب یارمعنی داست که ارتباط مثبت و 

زنان در معرض  ییبا تعارضات زناشو یجانیو ه یشناخت

 انتو یدارا نیب شیپ ریدو متغ نیطالق وجود دارد و ا

تعارضات  یعنیمالک  ریمتغ ینیب شیپدر  ییباال نسبتاً

 یآمار تیجمع یپژوهش بر رو نیا بودند. ییزناشو

صورت گرفته است و  رازیزنان در معرض طالق شهر ش

 یها افتهیکرد. بر اساس  اطیاحت ها افتهی  میدر تعم دیبا

بر  یمبتن ییها دوره یبا برگزار تواند یپژوهش حاضر م

و آموزش  یجانیو ه یشناخت یها ییکاهش نارسا

کاهش نرخ  نهیزم سازنده در یها الزم قدم یها مهارت

 ها برداشت. عملکرد خانواده شیطالق و افزا

 

 ی:و قدردان تشکر
که از  دانند یمققان بر خود الزم مح انیپا در

نمودند،  یاریپژوهش ما را  نیکه در ا یزانیهمه عز

 تیپژوهش، نها نیدر ا کننده شرکتزنان  یتمام ازجمله

 را داشته باشند. یاندتشکر و قدر
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Background and aims: Marital conflicts and subsequent divorce occur due to various factors 

that one of them is psychological factors. Therefore, this study aimed to investigate the role of 

cognitive failure and alexithymia in marital conflicts of women exposed to divorce. 

Methods: The current research is a correlation study. 100 women of applying divorce in Shiraz 

city were selected by convenience sampling and responded to the cognitive failure, alexithymia 

scale and marital conflict questionnaire. In analyzing the data, stepwise regression analysis was 

used. 

Results: The results showed that predictor variables could predict in positive and significant 

manner marital conflicts of women who exposed for divorce. In the first stage, alexithymia could 

explain about 23% of the variance of marital conflict and in the next stage, the predicted amount 

with adding cognitive failure increased to 32 percent (P<0.01). 

Conclusion: Cognitive failure and alexithymia could be one of the reasons of marital conflicts in 

women exposed for divorce. So, training skills like these is essential for marriage. 
 
Keywords: Cognitive Failure, Alexithymia, Marital Conflicts, Divorce, Women. 


