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مقاله پژوهشی

نقش نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در تعارضات زناشویی زنان
در معرض طالق

1گروه روانشناسی ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،کازرون ،ایران؛ 2دانشجو ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل،
ایران؛ 3دانشجو ،گروه مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
تاریخ پذیرش95/12/3 :

تاریخ دریافت93/7/28 :

چکیده:
زمينه و هدف :تعارضات زناشویی و به طبع آن طالق در پی عوامل مختلفی رخ می دهد که یکی از آن ها
عوامل روانشناختی است؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش نارسایی شناختی و نارسایی هيجانی در
تعارضات زناشویی زنان در معرض طالق صورت گرفت.
روش بررسی :روش پژوهش حاضر همبستگی است ١٠٠ .نفر از زنان متقاضی طالق شهر شيراز با استفاده از
شيوه نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند و به مقياسهای نارسایی شناختی و نارسایی هيجانی و پرسشنامه
تعارضات زناشویی پاسخ دادند .در تحليل دادهها از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که متغيرهای پيشبين میتوانند بهصورت مثبت و معنی دار تعارضات زناشویی در زنان
در معرض طالق را پيشبينی کنند .بدین ترتيب که در مرحله اول نارسایی هيجانی حدود  %23از واریانس
تعارضات زناشویی را تبيين می کند و در مرحله بعد با اضافه شدن نارسایی شناختی ميزان پيشبينی کنندگی به
 %32افزایش یافت (.)P>٠/٠١
نتيجهگيری :نارساییهای شناختی و هيجانی می تواند یکی از دالیل تعارضات زناشویی در زنان در معرض
طالق باشد ،بنابراین آموزش مهارت هایی از این قبيل برای ازدواج امری ضروری است.
واژههای کليدی :نارسایی شناختی ،نارسایی هيجانی ،تعارضات زناشویی ،طالق ،زنان.

مقدمه:
تعارضات و اختالفات شدید زناشویی یکی از

پژوهشگران در مورد اینکه نارسایی های شناختی با بروز

عوامل مهمی است که کیفیت زندگی زناشویی و پایداری

طالق ارتباط بسیار نزدیکی یا بهنوعی زمینهساز بروز این

ازدواج را بهصورت منفی تحت تأثیر قرار میدهد (.)1

مشکل می شود ،موافق اند ( .)5،4مشکالت شناختی علل

عوامل فردی و شخصیتی بهعنوان یکی از عوامل موثر در

اکثر مشکالت رفتاری و تعارضات بین فردی است و

تعارضات زناشویی و به طبع آن پدیده ی طالق ،نقش

باعث سوء تعبیر رفتارهای فرد میشود (.)7،6

مهمی دارند .نارسایی های شناختی ( )Cognitive Failuresو

در کنار بعد شناختی نباید از اهمیت بعد هیجانی

نارسایی هیجانی ( )Alexithymiaازجملهی این عوامل

نیز غافل بود .نارسایی هیجانی عبارت است از دشواری در

هستند .نارسایی های شناختی شامل خطاهایی میباشد

شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات برای

است که فرد در انجام دادن تکالیفی که بهطور طبیعی قادر

دیگران ،دشواری در تمایز بین احساسات و تهییج های

به انجام آن است ،مرتکب می شود .خطاهایی که به طور

بدنی مربوط به برانگیختگی هیجانی ( .)9،8نارسایی هیجانی

روزانه در توجه ،حافظه و ادراک رخ میدهد (.)3،2

میتواند منجر به دشواری در پردازش اطالعات هیجانی،

*
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مسلم عباسی ،1شهریار درگاهی ،2رضا قاسمی جوبنه

*3

مسلم عباسی و همکاران

نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در تعارضات زناشویی

برای همدلی شود ( .)10توانایی تشخیص عواطف و

دادگاهها حضور یافت و با توضیح اهداف پژوهش خود

هیجان ها و توانایی ابراز آنها برای حفظ یک رابطه

به زنان متقاضی طالق از آنان درخواست کرد تا در

عاشقانه و رضایت بخش ضروری است .نتایج تحقیقات

صورت تمایل و بهصورت کامالً نامشخص در این

حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معنی دار بین ابراز

پژوهش شرکت کنند و تأکید شد که اطالعات آنان

متقابل عواطف در زوجها و خود آشکارسازی بیشتر در

کامالً محرمانه میماند .در مورد انتخاب  100نفر نمونه

رابطه با کیفیت زندگی زناشویی وجود دارد (.)11-13

باید اشاره کرد که بنا به نظر دالور در روشهای

شناخت عوامل دخیل در تعارضات زناشویی و

همبستگی حداقل حجم نمونه  50نفر پیشنهاد شده است،

پدیده طالق با توجه به تبعات سنگینی که برای افراد و

اما برای افزایش اعتبار بیرونی 100 ،آزمودنی به شیوه ی

جامعه دارد ،می تواند نقش مهمی در پیشگیری و کاهش

نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند (.)14

آمار مربوط به آن داشته باشد .عوامل روانشناختی نیز

در این پژوهش از ابزارهای مقیاس نارسایی شناختی

اهمیت زیادی در این موضوع دارند و نباید از آن ها

( ،)Cognitive Failures Questionnaireمقیاس نارسایی

غفلت نمود .درواقع مطالعه توانمندیهای شناختی و

هیجانی ( )Alexithymia scaleو پرسشنامه تعارضات

هیجانی در شناخت علل طالق و پیشگیری از آن و

زناشویی استفاده شد .مقیاس نارسایی شناختی  25ماده دارد

غنیسازی روابط یاری میرساند .از سوی دیگر در ایران

که در سال  1982توسط  Broadbentو آزمودنی به این

پژوهش خاصی روی این متغیرها صورت نگرفته و جا

ماده ها بهصورت یک مقیاس  5درجهای (از «هرگز» تا

دارد که نقش اینگونه متغیرهای روانشناختی مهم را در

«همیشه») پاسخ میدهد .این پرسشنامه  4مولفه دارد که

بروز مشکالت زناشویی مشخص گردد ،چون مولفههای

عبارتاند از :حواسپرتی ،مشکالت مربوط به حافظه،

شناختی و هیجانی نقش بسزایی میتواند در وضعیت

اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامی .در پژوهشی که در

روانشناختی و بهتبع آن در وضعیت زناشویی افراد متأهل

ایران انجام شد ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

داشته باشد؛ بنابراین با توجه به اهمیت نارسایی شناختی

 0/84گزارش شد ( .)15همچنین مقیاس نارسایی هیجانی

بهعنوان یکی از مولفههای مهم شناختی و نارسایی هیجانی

(آلکسی تایمیا) تورنتو  20سؤال دارد که بهصورت

بهعنوان یکی از مولفههای مهم هیجانی هدف از پژوهش

 3درجهای (کامالً ،تا حدودی و به هیچوجه) پاسخ داده

حاضر بررسی نقش نارساییهای شناختی و هیجانی

میشود و  3عامل ناتوانی در شناسایی احساسات ،ناتوانی در

بهعنوان در پیش بینی تعارضات زناشویی زنان در معرض

توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را میسنجد .در طی

طالق است.

یک بررسی که توسط بشارت انجام شد ،پایایی این مقیاس
در جامعه ایرانی و به شیوه ضریب آلفای کرونباخ برای کل

روش بررسی:

مقیاس  0/85گزارش شد ( .)16سرانجام پرسشنامه تعارضات

روش پژوهش انتخابشده در این تحقیق از نوع

زناشویی یک ابزار  42سؤالی است که توسط ثنایی و

همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان

همکاران برای سنجیدن تعارضهای زنوشوهری ساخته

متقاضی طالق مراجعهکننده به دادگاههای شهر شیراز که

شده است .برای هر سؤال  5گزینه در نظر گرفته شده است

از آبان  1392لغایت خرداد  1393درخواست خودشان را

که بهتناسب  1تا  5نمره به آنها اختصاص داده شده است.

بهمنظور انجام طالق به یکی از شعب دادگاههای شهر

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

شیراز ارائه نموده اند و حداقل دو سال از ازدواج آنها می

پژوهشی پایایی محاسبه شده به شیوه ضریب آلفای کرونباخ

گذشت ،تشکیل دادند .در این میان 100 ،نفر به روش

برای این پرسشنامه  0/76گزارش شد (.)17
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دشواری در فهم بیان چهره ای و بهتبع آن ظرفیت کمتر

نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .پژوهشگر در
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دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزار SPSS

در پژوهش حاضر  100زن با میانگین سنی

به شیوه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

 32/41و انحراف معیار  6/01شرکت کردند .اکثریت

گامبهگام تحلیل شدند.

زنان ( ،)%51دارای مدرک دیپلم بودند .جدول شماره 1

یافتهها:
جدول شماره  :1خالصه نتایج تحليل رگرسيون گامبهگام برای پيشبينی تعارضات زناشویی
متغير مالك

متغيرهای پيشبين

R2

F

P

تعارضات زناشویی

نارسایی هيجانی

0/231

36/34

()0/001

نارسایی شناختی

0/321

27/12

()0/001

نارسایی شناختی و هیجانی بهعنوان متغیرهای

در معرض طالق دارند .یافته ای که همسو با سایر

پیشبین و تعارضات زناشویی بهعنوان متغیر مالک ،با

پژوهشهای انجام شده بار دیگر گوشزد می کند که

روش گامبهگام وارد معادله شدند .همانطور که در

نارسایی شناختی (حواسپرتی ،مشکالت مربوط به

جدول شماره  1مشاهده میشود ،نتایج آزمون تحلیل

حافظه ،اشتباهات سهوی و عدم یادآوری) و نیز ناتوانی

رگرسیون نشان داد که متغیرهای نارسایی شناختی و

در بیانگری عواطف و یا همان نارسایی هیجانی ،ارتباط

هیجانی بهترین پیشبینی کننده تعارضات زناشویی بوده اند.

زیادی با تعارضات زناشویی دارد (.)10-4،13-7

نسبت های معنی دار  ،Fنشانگر ارتباط معنی دار این متغیرها

در تبیین میتوان چنین استدالل کرد شخص در

با تعارضات زناشویی است ( .)P<0/001با توجه به نتایج

حالت نارسایی شناختی دچار مشکالتی در تجربه

 R2موجود در جدول ،می توان نتیجه گرفت که نارسایی

موقعیتهای عادی روزانه میشود که با خطا در کنترل

هیجانی حدود  %23از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین

کردن پردازش مرتبط است مانند تمرکز بر توجه ،این

می کند و در مرحله بعد با اضافه شدن نارسایی شناختی

احتمال وجود دارد که فرد نتواند ضرورتها و الزامات

میزان  R2به  %32افزایش یافت .درمجموع نارسایی شناختی

زندگی زناشویی را بهگونهای مناسب مورد توجه و

و هیجانی توانستند  %32از واریانس تعارضات زناشویی را

پردازش و ارزیابی قرار دهد ( .)3،2بهعبارتیدیگر،

بهصورت مثبت تبیین کنند.

برخی اشتباهات ناخواسته و ناشی از موقعیت های
ناگهانی ،حواسپرتی و عدم توجه فرد با ایجاد اشکال
در مورد توجه ،پردازش و ارزیابی قرار دادن موقعیتهای

بحث:

مختلف زندگی مانع انجام صحیح تکالیف زناشویی در
هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش

قبال همسر میشود که این مسئله نیز میتواند منجر به

نارساییهای شناختی و هیجانی در پیشبینی تعارضات

نارضایتی همسر از وضعیت موجود شود که اگر این

زناشویی زنان در معرض طالق بود .پژوهش حاضر به

مشکل در کنار عوامل مسئلهساز دیگر ادامه پیدا کند

این نتیجه رسید که نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی

میتواند منجر به دلزدگی همسر از زندگی زناشویی و

توان باالیی برای پیش بینی تعارضات زناشویی زنان

تصمیمگیری او برای طالق بشود (.)4،5
3
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یافتههای تحلیل رگرسیون را نشان میدهد.
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نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در تعارضات زناشویی

که هردو زوج را به روشهای مختلف تحت تأثیر قرار

است ،زمانی که فرد فاقد ویژگیها و مهارتهای الزم

میدهد .حواسپرتی و عدم توجه فرد در زندگی

برای درک حاالت هیجانی خود و شریک زندگی

زناشویی ممکن است از سوی همسرش ،بهعنوان

باشد ،درنتیجه رابطه زناشویی آسیب میبیند و تحملشان

بیتوجهی عمدی او برای اجتناب از ادای تکالیف

در برابر تعارضات زناشویی کم میشود ،درنتیجه

روزمره و زناشویی تعبیر شود و همسر فرد این مسئله را

بهاحتمال بیشتری در معرض شکنندگی روانشناختی،

بهعنوان تالشی عمدی فرد برای نادیده گرفتن وظایف و

بیثباتی ازدواج و طالق قرار میگیرند.

مسئولیت های خود تعبیر کند .در این چنین حالتی شخص

نارساییهای شناختی و هیجانی از طریق تأثیرگذاری

یا سعی می کند که با این برداشت و تعبیر همسرش مقابله

منفی بر صمیمیت زناشویی و تأثیر مثبت بر تعارضات

و مخالفت کند که این چنین حالتی باعث اضطراب

زناشویی ،راه را برای طالق باز می کنند ،زیرا الزمه صمیمت،

شخص و استرس زناشویی در او می شود ،یا اینکه سعی

شناخت صحیح از همسر ،درک متقابل و بیان احساسات

در رفع چنین سوء برداشتی می کند که این تالش نیز

است ،اما نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی مانع شناخت

اگر تالشی کارآمد و سالم نباشد منجر به نارضایتی

صحیح دیگران و بیان مطلوب خویش شده و از صمیمیت و
رضایتمندی زناشویی جلوگیری میکنند.

طرفین می شود که در افرادی که در مرحله طالق قرار
دارند ،احتماالً وجود چنین تالش ناکارآمدی بیشتر از

نتیجهگیری:

سایرین بوده است .درواقع ،چنین برداشتی از نقص توجه
فرد توسط همسرش بر رضایت زناشویی آنان اثرات

بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن

منفی گذاشته و ایجاد ناراحتی و اختالفات بیشتری را

است که ارتباط مثبت و معنی داری بین نارساییهای

دامن میزند .همچنین نارسایی شناختی و ناتوانی در

شناختی و هیجانی با تعارضات زناشویی زنان در معرض

ادراک صحیح از رفتار طرف مقابل و دیدگاه دیگری

طالق وجود دارد و این دو متغیر پیشبین دارای توان

که مانع همدلی می شود ،می تواند به ناتوانی در

نسبتاً باالیی در پیشبینی متغیر مالک یعنی تعارضات

بخشیدن دیگران نیز منجر شود (.)3-5

زناشویی بودند .این پژوهش بر روی جمعیت آماری

همچنین وقتی طرفین در فهم حاالت عاطفی و

زنان در معرض طالق شهر شیراز صورت گرفته است و

هیجانات خود و در ابراز و بیان مناسب آنها به همسر

باید در تعمیم یافتهها احتیاط کرد .بر اساس یافتههای

خود و یا در فهم و درک احساسات و هیجانات همسر

پژوهش حاضر میتواند با برگزاری دورههایی مبتنی بر

خود دچار مشکل و ناتوان باشند ،میتواند صمیمیت و

کاهش نارساییهای شناختی و هیجانی و آموزش

نزدیکی روانشناختی بین آنها را بهصورت منفی تحت

مهارتهای الزم قدمهای سازنده در زمینه کاهش نرخ

تأثیر قرار دهد و زن و شوهر را از یکدیگر دور کند،

طالق و افزایش عملکرد خانوادهها برداشت.

بهتبع آن میزان طالق عاطفی و بیثباتی ازدواج در آنها

تشکر و قدردانی:

افزایش پیدا میکند .درنتیجه بهمرور زمان شدید شدن
این احساسات ناخوشایند میتواند زمینهساز شدت یافتن

در پایان محققان بر خود الزم میدانند که از

تعارضات و ایجاد عدم تمایل به ادامه دادن این رابطه

همه عزیزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند،

ناخوشایند و گرایش و اقدام به طالق شود (.)10،18-12

ازجمله تمامی زنان شرکتکننده در این پژوهش ،نهایت

یکی از مهمترین خاصیتهای ازدواج ارضاء نیازهای

تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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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.
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