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Abstract 

Background & Aim: Cognitive flexibility and cognitive fusion and cognitive defusion are 

important and fundamental variables in clinical and diagnostic fields of treatments in the third 

wave of psychology. This study aimed to compare the cognitive flexibility, cognitive fusion, 

and cognitive defusion in male and female divorce applicants. 

Materials & Methods: This comparative, descriptive-scientific study was performed on 

male and female divorce applicants, who referred to the Judiciary of Urmia in the fall and 

winter of 2018 and were introduced to justice-controlled counseling clinics through various 

branches of the family court. The subjects were screened using the criteria for entering the 

research. Ultimately, 100 participants (50 females and 50 males) were randomly selected. 

Data were collected through completing Denis Nederwall’s cognitive flexibility inventory 

and Gillanders’ cognitive fusion questionnaire. Data analysis was performed using 

descriptive statistics and one-way variance. 

Results: In this study, there was a significant difference between male and female 

participants in terms of cognitive flexibility since men showed more flexibility, compared to 

women (p<0.05). However, no significant difference was found between male and female 

subjects regarding cognitive fusion and cognitive defusion. 

Conclusion: The obtained results can be considered in clinical and therapeutic applications. 

In addition, cognitive fusion and defusion are important variables in couples’ relations. 

Therefore, our findings can be used to improve marital conflicts. 
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 در تشخیصی و بالینی یدرزمینه اساسی و مهم متغیرهای از شناختی گسلش و جوشی هم شناختی، پذیری انعطاف :هدفوزمینه

 در شناختی گسلش و جوشی هم شناختی، پذیری انعطاف یمقایسه پژوهش این از هدف. است شناسی روان سوم موج های درمان

 .است طالق متقاضی مردان و زنان

 به طالق متقاضی مردان و زنان ی دربرگیرنده آماری، جامعه. است ای مقایسه علی توصیفی، نوع از حاضر مطالعه :هاروشومواد

 در دادگستری، نظارت تحت مشاوره های کلینیک به خانواده دادگاه مختلف شعب طریق از که هستند ارومیه شهرستان دادگستری

 نفر 133 سپس شدند، غربال پژوهش به ورود های مالک از استفاده با ها آزمودنی. اند کرده مراجعه 1011 زمستان و پاییز زمانی بازه

 نامه پرسش یها آزمودنی ی همه ها داده آوری جمع برای شدند، انتخاب تصادفی کامالً صورت به( مرد نفر 03 زن، نفر 03)

 آمار از ها داده وتحلیل تجزیه برای. کردند تکمیل را گیالندرز شناختی جوشی هم پرسشنامه ندروال دنیس شناختی پذیری انعطاف

 .شد استفاده راهه تک واریانس و توصیفی

 زنان به نسبت مردها و دارد وجود مخالف جنس دو در شناختی پذیری انعطاف بین معناداری تفاوت داد نشان نتایج :هایافته

 .ندارد وجود تفاوتی جنس دو میان شناختی و گسلش جوشی هم متغیر بین ولی. (>p 30/3) دارند بیشتری پذیری انعطاف

 و گسلش شناختی همجوشی و داده قرار موردتوجه درمانی و بالینی کاربست در توان می را آمده دست به نتایج :گیرینتیجه

 .گرفت کار به زناشویی تعارضات بهبود و ارتقا برای توان میکه  است زوجین روابط در مهم متغیرهای از شناختی

طالق شناختی، گسلش شناختی، جوشی هم شناختی، پذیری انعطاف :کلیدیهایواژه



مقدمه

و به لحاظ  ترین ابتداییخانواده به لحاظ قدمت 

 (.1نهاد اجتماعی است ) ترین شمول جهاناجتماعی 

مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در  روابط

روابط درون خانواده  هراندازهو  گیرد میخانواده شکل 

آن جامعه از استحکام بیشتری  تبع بهتر باشد مناسب

بدون داشتن  ای جامعه(. هیچ 2برخوردار است )

تواند ادعای سالمت کند و سالم نمی های خانواده

از نهاد خانواده  تأثیر بیاجتماعی  های آسیباز  یک هیچ

عاطفی و توافق باال در بین  ثبات (.0اند )پدید نیامده

همراه  ها آنبا رضایت بیشتر  اعتمادی قابل طور بهزوجین 

سوی دیگر سالمت و شکوفایی خانواده به  از (.2است )

روابط مناسب زوجین وابسته است. اگر پایه و اساس 

کافی محکم نباشد سالمت جسمی و  ی اندازه هبخانواده 

از عوامل  یکی (.0روانی خانواده به خطر خواهد افتاد )

 ها انساناختالل و آشفتگی در زندگی  ایجادکننده

(. روشن است که سناریوی طالق یک 9طالق است )

معرکه ناگهانی نیست، بلکه فقدان تدریجی صمیمیت و 

از  دارد. الق علل متعددی(. ط1نزدیکی است )

مرتبط است،  با این پدیده رسد میمتغیرهایی که به نظر 
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جدید در  های درمان متغیرهای شناختی است.

از  درمانی روانروانشناسی که تحت عنوان موج سوم 

بر نقش منابع شناختی فرد در رویارویی  شود میآن یاد 

 توان میتأکید دارد، زیرا از این طریق  فشارزابا عوامل 

 فشار تحتتدابیر درمانی مناسب را برای کمک به فرد 

زمینه گرایی کارکردی که  ی نظریهفراهم نمود، طبق 

، هیچ فکر، استموج سوم، مبتنی بر آن  های درمان

یا  ناکارآمد، ساز مشکلاحساس و خاطره در ذات خود 

 یا نهیزم درنیست، بلکه وابسته به زمینه است،  زا آسیب

 ،برداردو همجوشی شناختی را در  ای تجربهکه اجتناب 

و  زهرآگین، احساسات و خاطرات ما، کارکردی افکار

دارند، اما محیطی که پذیرش و گسلش را در  زا آسیب

؛ همان افکار، احساسات و خاطرات کارکرد بردارد

بسیار متفاوتی دارند، این تجارب درونی شاید دردناک 

اینکه مانع  تر مهمنیستند  ناکارآمدو  زا آسیبباشند، اما 

شوند. مراجعین آن دسته از زندگی ارزشمند ما نمی

که بیشترین اهمیت  نمایند میاهداف رفتاری را انتخاب 

 (.1دارد ) ها آنیا ارزش را برای 

تصمیم به طالق نتیجه فشار درونی شدیدی است که 

ممکن است به علل متنوع و گوناگونی برای زوجین 

از دیدگاه علمی، در نوع خود (. طالق 1اتفاق بیفتد )

است، پژوهشگران معتقد هستند که عوامل  نظیر بی

گوناگونی در سطوح فرد، خانواده و جامعه، به تفکیک 

و نیز در تعامل با یکدیگر بر روابط زوجین اثر گذاشته 

و ممکن است منجر به گرایش به سمت طالق شوند 

این عوامل که در پژوهش حاضر  ازجمله(. 13)

شناختی و  پذیری انعطاف گیرد میقرار  بررسیمورد

شناختی،  پذیری انعطافشناختی است.  جوشیهم

مختلف  های گزینهتوانایی فرد در انتخاب عملی در بین 

. همچنین توانایی دهد میاست را افزایش  تر مناسبکه 

حال و تغییر یا حفظ رفتار در  بازمانبرای ارتباط کامل 

 (. 11ی است )خدمت اهداف ارزشمند زندگ

 Acceptanceشناختی در  پذیری انعطاف

Commitment Therapy  ،از طریق شش فرآیند اصلی

زمینه، در زمان حال  عنوان بهپذیرش، گسلش، خود 

(. 12) گیرد میو عمل متعهدانه انجام  ها ارزشبودن، 

متغیرها دومی که در این پژوهش به آن تأکید شده 

 جوشی هماست، همجوشی شناختی است، منظور از 

افکارش  تأثیرشناختی این است که فرد طوری تحت 

که گویی کامالً واقعی هستند و موجب  گیرد میقرار 

رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری  شوند می

نتایج مستقیم، حساسیت  حاکم شوند و فرد نسبت به

(. همجوشی شناختی از طیف 10کند ) کمتری پیدا

. برای افتد میهمجوشی زیاد به گسلش شناختی اتفاق 

)بسیار همجوش(، من احساس  ام افسردهمثال: من 

)تا حدی همجوش(، من در حال  ام افسرده کنم می

افسرده شدن هستم )کمی همجوش(، من در حال 

که معموالً به آن  کنم میحاضر حسی را تجربه 

 .(12( ))گسلش شناختی شود میافسردگی اطالق 

گسلش شناختی فرآیند تضعیف تدریجی کارکردهای 

تنظیم رفتاری و تأثیرات لفظی رویدادهای درونی است. 

موج سوم، آسیب روانی از  های درمانبر اساس 

درگیری با تجارب درونی نظیر محتوای افکار 

شناختی( که به تالش برای کنترل یا تغییر  جوشی هم)

( شکل ای تجربه)اجتناب  گردد میشکل آن منجر 

اجتنابی، اغلب اثرات  های تالشو این  گیرد می

که هم موضوعات مورد  ای گونه بهمتناقضی دارند، 

بدنی( را  های حساجتناب )مثل افکار احساسات یا 

 کنند میزندگی تداخل  باکیفیتو هم  دهد میافزایش 

(10.) 

با افکاری که ناشی از  تری گسترده طور بههیجانات 

و تجربه  شوند میهستند ترکیب  ها تجربهتفاسیر واقعی 

که این عامل  کنند میتشخیص  غیرقابلدرونی افراد را 

بر رفتار زوجین، مشکالتی را برای آنان  تأثیرد با توان می
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اق (. همجوشی شناختی زمانی اتف19به بار بیاورد )

 شود میکه فرد در بافت فکری خود گرفتار  افتد می

فرد روی رفتار وی اثر  های هیجان درنتیجه(. 11)

توجه در فرآیند  جای بهفرد  شوند میگذاشته و باعث 

فکر، به تولیدات فکر توجه نماید، زمانی که این فرآیند 

هر یک از زوجین غلبه داشته باشد منجر به  ی تجربهبر 

 شود میدر بین زوجین  شناختی روان ریناپذی انعطاف

باال باشد  ها آن(. زوجینی که همجوشی شناختی در 11)

بیشتر در باب فکری خود درگیر شده و همین امر باعث 

نارضایتی زناشویی و تعارضات زناشویی خواهد شد 

امید به زندگی  بینی پیش(. در تحقیقی با عنوان 11)

و همجوشی  زوجین بر اساس باورهای فرا شناختی

شناختی که در شهرستان اردبیل انجام پذیرفت نتایج 

نشان داد بین باورهای فرا شناختی و همجوشی شناختی 

با امید به زندگی زوجین رابطه منفی معناداری وجود 

گفت که متغیرهای فراشناختی  توان می درنتیجهدارد. 

متغیرهای مرتبط با امید به زندگی زوجین  ی زمرهدر 

بین  ارتباط (.23) رادارندآن  بینی پیشهستند و توانایی 

استنادی میان  های سبکشناختی و  های تحریف

آن روی رضایت  تأثیرمتقاضی طالق و  های زوج

نشان داد اجزاء  ها آنجنسی عنوان تحقیقی بود که نتایج 

ضایت یا شناختی مختلف از عوامل اصلی در ر

( در پژوهشی که به مقایسه 21نارضایتی جنسی است )

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه 

کنش در زوجین متقاضی طالق و زوجین عادی انجام 

پذیرفت معلوم شد که زوجین متقاضی طالق در 

منفی از راهبردهای منفی و زوجین  های باتجربهبرخورد 

تنظیم شناختی هیجان استفاده  مثبت عادی از راهبردهای

  (.22) کنند می

اعتقاد شناختی، همجوشی شناختی و تحریف  نقش

از دیگر  ها زوجسالمت عمومی  بینی پیششناختی در 

در کشور است که نتایج آن  گرفته انجام های تحقیق

ی که دارای سطوح باالتری از های زوجنشان داد، 

تی و باورهای فراشناختی بودند، همجوشی شناخ

 (. 20بود ) تر پایین ها آنتحریف شناختی در 

شناختی و کیفیت  جوشی همنشان داد بین  ها پژوهش

معناداری وجود دارد، در پژوهشی  ی رابطهزندگی 

 جوشی همنشان داد بین  جینتا دیگر که انجام گرفت،

-20شناختی و افسردگی ارتباط معناداری وجود دارد )

22.) 

معلوم شد که مفهوم آمیختگی اندیشه و  ای مطالعهدر 

از اختالالت است که  ای گسترده ی دامنهکنش دارای 

بر کارکرد اجتماعی افراد  غیرمستقیممستقیم و  طور به

، گذارد میمنفی  تأثیر ها آنزندگی خانوادگی  ازجمله

همچنین طی تحقیقی دریافتند که تجربه آمیختگی 

رد اجتماعی سالم در اندیشه و کنش با ناتوانی در عملک

رابط بین آمیختگی  یبررس (.29-21ارتباط است )

افکار، رضایت زناشویی و رضایت از زندگی عنوان 

زوج انجام شد و نتایج  193تحقیقی است که بر روی 

نشان داد، زوجینی که به میزان بیشتری، آمیختگی افکار 

از رضایت زناشویی و رضایت از  کنند میرا تجربه 

ی برخوردار بودند، همچنین در تر یینپازندگی 

پژوهشی دیگر که بر روی افراد متأهل انجام پذیرفت 

کنش  –ی آمیختگی اندیشه ها تجربهمعلوم شد که بین 

منفی  ی رابطهو رضایت زناشویی و عملکرد خانواده 

(. در رابطه با دشواری 21-21معناداری وجود دارد )

زوج  99ر روی تنظیم هیجان و رضایت از زناشویی که ب

انجام گرفت نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هم در 

زنان و هم در مردان دشواری در تنظیم شناختی هیجان 

در  چنین همبا رضایت زناشویی رابطه منفی دارد، 

تنظیم شناختی  های مهارتپژوهشی مشابه، رابطه میان 

زوج  111هیجان، صمیمیت و رضایت زناشویی که در 

رفت، نتایج معلوم کرد که بین متغیرهای انجام پذی

که  ای گونه بهروابط معناداری وجود دارد  موردپژوهش
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پایا در  طور بهد توان میتنظیم هیجانی مثبت  های مهارت

روابط میان همسران و رضایت زناشویی و صمیمیت بین 

  (.03-01باشد ) مؤثرزوجین 

ناسازگار اولیه  های واره طرحی تحقیقی که به مقایسه در

و بینش شناختی در زنان متقاضی طالق و عادی 

شده است گروه زنان متقاضی طالق در  گرفته انجام

جویی،  تأثیرواره طرح استثنای به ها واره طرح تر بیش

با گروه زنان عادی  منشی بزرگ، استحقاق، توجه جلب

شناختی بین دو  های بینشتفاوت داشتند، همچنین در 

رده مقیاس اطمینان به خود تفاوت وجود گروه در خ

داشت ولی در خرده مقیاس خود اندیشمندی تفاوت 

ی درزمینه(. 02معناداری بین دو گروه وجود نداشت )

متغیر دیگر این پژوهش، مطالعاتی چندی صورت 

به تحقیقی با عنوان  توان می ازجملهگرفته است که 

با  ذیریپ انعطاف، نارسیسم و گرایی کمالارتباط بین 

طالق عاطفی میان زنان شاغل در تهران اشاره کرد که 

 گرایی کمالنتایج این تحقیق نشان داد، رابطه منفی بین 

مثبت و طالق عاطفی وجود دارد، همچنین یک ارتباط 

 و طالق عاطفی وجود دارد پذیری انعطافمنفی بین 

(00.) 

افسردگی،  ی مقایسهدر تحقیقی دیگر که با عنوان 

بین زنان  شده دادهتشخیص  پذیری انعطافو  اضطراب

عادی انجام گرفت، نتایج نشان داد  وزنانطالق گرفته 

از زندگی خود  ای مرحلهکه زنان متأهل که در 

اند، این تجربه باعث اضطراب سختی را گذرانده

افزایش ضریب افسردگی و کاهش کیفیت زندگی و 

تحقیقی که به  در (.02شده است ) ها آن پذیری انعطاف

و عملکرد در ازدواج  پذیری انعطافارتباط اسناد 

شد،  گرفته انجام تبار آمریکایی -آفریقایی های زوج

بیشتر  ها زوجدر  پذیری انعطافنتایج معلوم کرد هر چه 

رضایت  ازجملهعملکرد،  بینی پیش های جنبهبود، 

  (.00) زناشویی، بخشش و سطوح ارتباط بیشتر بود

 پذیری انعطاف هراندازهنشان داد، لعه دیگری مطانتایج 

 تر نزدیکنگرشی، مسئولیت اجتماعی و تحصیالت 

کننده خوبی در تشابهات  بینی پیشست توان میبود، 

 های واژههمسر برای معنای کالمی؛ تسلط بر زبان 

کارکردی معنای لغوی همسران باشد  عملکردهمسر، 

(09).  

د توان میو اهمیتی که  ذکرشدهتوجه به مطالب  با

داشته باشد و این  ها زوجمتغیرهای شناختی در زندگی 

موضوع که درمان موج سوم در روانشناسی که 

آن هستند، نیاز به مطالعات  ازجملهمتغیرهای تحقیق نیز 

مختلف خانوادگی و فردی است،  های حوزهوسیع در 

 مسئلهبنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این 

 ازنظرمتقاضی طالق  وزناناست که آیا بین مردها 

شناختی  و گسلششناختی، همجوشی  پذیری انعطاف

 تفاوت وجود دارد؟

 هاموادوروش

است.  ای مقایسهپژوهش حاضر از نوع توصیفی، علی 

افراد متقاضی طالق  ی کلیه موردمطالعهجامعه 

در سال  به شعب مختلف دادگاه خانواده کننده مراجعه

که از طریق  و در بازه زمانی پاییز و زمستان بودند 1011

 شده معرفیطالق  ی مشاوره های کلینیکدادگستری به 

بودند، با توجه به نوع مطالعه و در نظر گرفتن 

 فرد 133ورود، از تعداد کل مراجعین  های مالک

در  گیری نمونهتصادفی و با روش  طور بهمتقاضی طالق 

 انتخاب شدند.  نمونه عنوان بهدسترس 

سال،  23ورود به پژوهش شامل سن باالی  های مالک

گذشت حداقل یک سال از زندگی مشترک، میزان 

تحصیالت حداقل دیپلم، عدم سازش پس از 

طالق و کسب رضایت جهت شرکت در  های مشاوره

پژوهش بود. روش اجرا به این صورت بود، ابتدا از 

جتماعی استان ا های آسیبمعاونت پیشگیری از جرم و 

آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه مجوز، اجرای 
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پژوهش گرفته شد، سپس در مراحل اجرا و بعد از 

کسب رضایت از افراد متقاضی طالق و اطمینان دهی 

در مورد محرمانه ماندن اطالعات و توضیح در مورد 

خواسته شد که به  ها آنتکمیل پرسشنامه از  ی نحوه

ت دموگرافیک )سن، سطح مشخصا های نامه پرسش

زندگی مشترک، جنسیت(،  های سالسواد، تعداد 

ی شناختی و پرسشنامه جوشی هم ی پرسشنامه

 شناختی پاسخ دهند.  پذیری انعطاف

و همکاران دارای  Gillanders جوشی هم ی پرسشنامه

همجوشی و گسلش شناختی است که در  ی مؤلفهدو 

ساخته شد. در ایران زارع به بررسی اعتبار  2313سال 

همجوشی در بین دانشجویان  سؤالی 10سازه پرسشنامه 

ی ها روشدانشگاه پیام نور پرداخت. با استفاده از 

پرداخته شد. نتایج نشان  ها عاملاکتشافی به استخراج 

باالتر  10 گویه جز بهها هگویداد که بار عاملی مربوط به 

 10ی گویه % است که با توجه به این مطلب 03از 

پرسشنامه در طیف لیکرت  سؤاالتحذف شد. 

= 2= هرگز، 1) شود میپاسخ داده  ای گزینه 1 صورت به

= 0= برخی اوقات، 2، ندرت به= 0، ندرت بهخیلی 

 = همیشه(. 1= تقریباً همیشه، 9اغلب، 

سازه پرسشنامه، از تحلیل عاملی بررسی اعتبار  منظور به

از این پژوهش  آمده دست بهتأییدی استفاده شد، نتایج 

نشان داد که همجوشی و گسلش دو بعد از پرسشنامه 

دانشجویان است. ضریب آلفای کرونباخ  ی نمونهدر 

و گسلش شناختی به  جوشی همبرای دو خرده مقیاس 

 به دست آمد.  10/3و  19/3ترتیب 

 Denisشناختی توسط  پذیری عطافانپرسشنامه 

Nederwall  است. این  شده ساخته 2313در سال

این  زمان هماست. اعتبار  سؤال 23پرسشنامه شامل 

و  -01/3پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک برابر 

شناختی  پذیری انعطافروایی همگرایی آن با مقیاس 

است. در ایران ضرایب اعتبار  10/3مارتین و رابین 

آوردند، این  دست به 3/ 13آزمایی برای کل مقیاس را 

لیکرت  ای درجه 1پرسشنامه بر اساس مقیاس 

که شامل سه بعد است: میل به  شود می گذاری نمره

های موقعیت عنوان بهسخت  های موقعیتدرک 

، توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای کنترل قابل

توانایی ایجاد  و ها انس آنرویدادهای زندگی و رفتار 

-01سخت ) های موقعیتجایگزین برای  حل راهچندین 

01.) 

 ها پرسشنامه رعایت موازین اخالق پژوهش، منظور به

  افزار نرماز  ها داده وتحلیل تجزیهتوضیح شد. برای  نام بی

SPSS  در بخش آمار توصیفی استفاده شد،  22سخه ن

برای بیان از میانگین، انحراف معیار و توزیع فراوانی 

در سطح  وضعیت افراد در دو گروه استفاده شد و

 استفاده شد. واریانس تک راهه استنباطی از

هایافته

 آماری تحقیق زوجین متقاضی طالق بودند ی جامعه

که ( زن 03مرد، 03نفر ) 133که از این تعداد 

ورود به تحقیق را داشتند، انتخاب شدند،  های مالک

در مقطع  %2این نمونه در مقطع تحصیلی دیپلم،  01%

در مقطع  %9در مقطع کارشناسی،  %01کاردانی، 

بودند.  ای حرفهدکتری  دارای %2و کارشناسی ارشد 

افراد نمونه زیر  %21های مشترک همچنین میانگین سال

 ،سال 10تا  13بین  %10سال،  13تا  0بین  %29سال،  0

زندگی  سال 23باالی  %1سال و  23تا  10بین % 1

تحقیق  ی نمونهاز  %23مشترک را گذرانده بودند. 

دارای میانگین سنی  %20، 23-03دارای میانگین سنی 

سال بودند.  23دارای سن باالی  %10و  23-03

مرکزی و پراکندگی  های شاخصو  ذکرشدهاطالعات 

 اند.آورده شده 2و  1متغیرهای تحقیق در جدول شماره 
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 ها آزمودنی: مشخصات عمومی 1 جدول

درصدفراوانیمتغیر

 سن

03- 23 23 23% 

23- 03 20 20% 

03 -23 1 10% 

 %2 2 03 باالی

 تحصیالت

 %01 03 دیپلم

 %2 2 کاردانی

 %01 03 کارشناسی

 %9 9 ارشد کارشناسی

 %2 1 دکتری

زندگی  های سال

 مشترک

 %21 21 سال 0 زیر

13-0 29 29% 

10- 13 10 10% 

23- 10 1 1% 

20-23 1 1% 

03 -20 2 2% 

 %2 2 سال 03 باالی



متغیرهایپژوهشهمبستگیضرایب:2جدول

 کشیدگی چولگی استاندارد انحراف میانگین متغیر

 930/3 - 913/3 11/12 22/11 شناختی پذیری انعطاف

 119/3 - 029/3 32/0 23/10 گسلش شناختی

 911/3 301/3 11/1 33/20 همجوشی شناختی

 101/3 - 191/3 19/1 23/09 کل() شناختی همجوشی

 

شناختی در بین زنان  پذیری انعطاف برای بررسی تفاوت

استفاده شد، میانگین و  تی مستقلآزمون و مردان از 

شناختی در زنان  پذیری انعطافی انحراف معیار نمره

، 22/131و در مردان به ترتیب  12/12، 22/10به ترتیب 

 نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بود. 02/12

شناختی  پذیری انعطافزوجین متقاضی طالق پیرامون 

  (.>30/3pبا هم تفاوت معناداری دارند )

همچنین برای برسی تفاوت متغیر همجوشی شناختی در 

بر اساس تحلیل واریانس  متقاضی طالق وزنانمردان 

و  212/3، 309/1) آمده دست به F و مقدار شده انجام

بر  عبارتی به باشند.می 30/3از  تر بزرگ( بسیار 913/3

 توجهی قابلاساس نتایج زوجین متقاضی طالق تفاوت 

ی، همجوشی شناختی و پیرامون گسلش شناخت

و این تفاوت  وجود نداشت کل() یشناختهمجوشی 

 نبود. معنادار 
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 وزنانشناختیدرمردانپذیریانعطافمربوطهجهتبررسیتفاوتمیانگینهمجوشیشناختیوهایتحلیل:3جدول

 
  متغیرها

مجموعه

 مجذورات

درجه

 آزادی

میانگین

 مجذورات
F 

سطح

 معناداری
 tمقدار 

تفاوت

 هامیانگین

هه
را
ک

ست
یان
ار
و
ل
حلی

ت
 

 گسلش شناختی

بین 

 گروهی
011/1 1 011/1 

درون  - 011/3 309/1

 گروه
122/130 11 223/1 

  11 302/110 کل

 همجوشی شناختی

بین 

 گروهی
030/11 1 030/11 

درون  - 013/3 212/3

 گروه
223/9101 11 921/92 

  11 122/9101 کل

 شناختیهمجوشی 

 کل()

بین 

 گروهی
020/02 1 020/02 

درون  - 231/3 913/3

 گروه
001/1119 11 101/11 

  11 132/1113 کل

t
 مستقل

 پذیری انعطاف

 شناختی
- - 11 - 


322/3 390/2 - 330/9 - 

 



 گیرییجهنتوبحث

شناختی،  پذیری انعطاف ی مقایسه باهدفاین مطالعه 

شناختی و گسلش شناختی در زنان و مردان  جوشی هم

متقاضی طالق شهرستان ارومیه انجام شد. نتایج نشان 

شناختی رابطه معناداری  پذیری انعطافداد که در متغیر 

بین گروه مردان با گروه زنان وجود دارد و مردها 

بین  که درحالیبیشتری را گزارش دادند،  پذیری انعطاف

ناختی بین دو گروه شناختی و گسلش ش جوشی هم

معتقد است  Hayes در این مورد .تفاوتی وجود ندارد

گسترده با افکاری که ناشی از تفاسیر  طور بههیجانات 

و تجربه درونی  شوند میهستند ترکیب  ها تجربهواقعی 

این عامل  ؛ کهکنند میتشخیص  غیرقابلافراد را 

آنان  بر رفتار زوجین مشکالتی را برای تأثیرد با توان می

 به بار آورد.

-یا طرحواره ها فرضانواع تجربه در افراد به تشکیل  

 ها فرضو این  انجامد میهایی درباره خویشتن و جهان 

ادراک و در کنترل و ارزیابی رفتار  دهی سازماندر 

، ها فرض، برخی از این گیرد میقرار  مورداستفاده

، افراطی و مقاوم در برابر تغیرند و ناپذیر انعطاف

وقتی  شوند میناکارآمد یا نابارور تلقی  درنتیجه

ی ناکارآمد فعال شدند، افکار منفی را ها فرض

که این افکار ممکن است تفسیرهایی از  انگیزند برمی

 ی درباره هایی بینی پیشتجارب جاری باشند یا 

 گذشتهدررویدادهای آینده و یا یادآوری چیزهایی که 

های رفتاری، باعث بروز نشانه درنهایتو  اند افتادهاتفاق 

 شوند میانگیزشی شناختی و جسمی افسردگی در افراد 

(12) . 
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و عدم تفاوت معنادار  آمده دست به ی نتیجهبا توجه به 

 وزنانرا در مردها  جوشی همدر متغیرهای گسلش و 

شناختی و هیجانی  تفاوتی بیمتقاضی طالق را حاصل 

 (23دانست ) شده کسبناشی از خلق پایین و تجربیات 

 یبستگ دلی طبق رویکرد هیجان مدار بر اساس نظریه 

Jonson  پریشانی حاصل از جدایی در چهار مرحله

که اولین گام خشم و اعتراض است، در  شود میظاهر 

د مانع از این توان می، خشم شدید ساالن بزرگروابط 

شود که همسر مورد اعتراض، درد و رنج روانی زیر 

بنایی حقیقی همسر معترض را بشنود و یا بفهمد، دومین 

مرحله چسبیدن و دنبال کردن است که این فرد در 

بزرگسالی خواهان حمایت افراطی از طرف مقابل 

تهدید گونه و  ناامیدیاست، مرحله سوم، افسردگی و 

که این  دهد میاز همسر نشان  پناهی یبیا به شکل حس 

افسردگی باشد و  ی نشانهد اولین توان میشکل دوم 

مرحله آخر گسستگی است که در این مرحله فرد 

و  دهد میاشتیاق خود را برای برقراری ارتباط از دست 

رود. نیروی حاصل یا دیگر دنبال ترمیم رابطه نمی

ان ناچیز تواز جدایی را نمی آمده دست بهپریشانی 

، این شده مطرح یبستگ دل ی نظریهبرآورد کرد. طبق 

گسستگی باعث عدم تنظیم هیجان و خلق پایین و یا 

عدم استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در 

د منجر به آمیختگی شناختی توان میکه  شود میزوجین 

 شود می ها آنشناختی در  تفاوتی بیدر هر دو زوج یا 

 جوشی همی مقایسه تفاوت بین متغیرهای درزمینه(. 21)

چندی  شناختی و گسلش شناختی بین دو جنس تحقیقی

، شده انجامصورت نگرفته شده است و بیشتر تحقیقات 

بین دو گروه زوجین عادی و در حال طالق است و این 

شناختی و گسلش  جوشی هماند که تحقیقات نشان داده

عملکرد ازدواج،  بینی پیششناختی دو متغیر مهم برای 

رضایت زناشویی، کیفیت زندگی و رضایت جنسی 

(، 2311فرد ) یصمد با تحقیقات، نتایج است که این

 Muris(، 2310(، مهینی )2319محدودی زمان )

(2331 ،)Lee (2330 ،)Krenawi (2313 ،)

Madathil (2331 ،)Yelsma (2330میرگی ،) ن

-29، 22-23(، همسو است )2310نجفی )و   (2331)

02.) 

منفی از  های باتجربهزوجین متقاضی طالق در برخورد 

راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان نظیر 

)نشخوارگری فکری، مقصر دانستن دیگران، فاجعه 

و زوجین  کنند میسازی و مقصر دانستن خود( استفاده 

عادی از راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی نظیر پذیرش، 

از ارزیابی مثبت، توجه مجدد که تمرکز مجدد مثبت، ب

و رسیدن به یک دورنما استفاده  یزیر طرحبه 

گفت، تفکراتی چون  توان می، در این مورد نمایند می

رخداد منفی باعث  ی دربارهغرق شدن فرد در تفکر 

و نیز باعث  ها آنجدایی فرد از اطرافیان با طرد از سوی 

 ی درباره، تفکر انتقادی شود می جویی ینهکتحریک 

خود یا مقصر دانستن خود موجب خود ارزشی پایین 

، شود میکه باعث اختالل در عملکرد اجتماعی  شود می

متهم کردن و مقصر دانستن دیگران به خاطر وقایعی که 

احتماالً خود فرد نیز مقصر است خوشایند کسی نیست 

و در اکثر مواقع منجر به پرخاشگری که آفتی برای 

است و یا تفکراتی نظیر اسفناک یا  زندگی اجتماعی

وحشتناک یا دید اغراق گونه نسبت به یک رویداد که 

یک تحریف شناختی بوده و با بخشش رابطه منفی دارد 

حاضر  ی مطالعه یها سؤال( با توجه به اینکه یکی از 23)

شناختی بین دو جنس  پذیری انعطافبررسی تفاوت 

ت مخالف متقاضی طالق است و طبق تحقیقا

متقاضی  یها زنشده قبلی مبنی بر اینکه  گرفته انجام

طالق یا در حال تعارض شدید از راهبردهای منفی 

نتایج  توان می نمایند میتنظیم هیجان استفاده 

از این تحقیق را به عدم آشنایی و رشد  آمده دست به

 (.22در تنظیم هیجان نسبت داد ) ها زوجشناختی 
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شناختی در زوجین  پذیری انعطاف ی مقایسهی  درزمینه

ی صورت گرفته است متقاضی طالق تحقیقات اندک

 پذیری انعطافها حاکی است که ولی اکثر تحقیق

مهم در شروع و ادامه زندگی مشترک و  ی مؤلفه

در  ای مقابلهانتخاب سبک  ی نحوههمچنین در 

این نتایج با تحقیقات  ؛ کهبرخوردهای مختلف است

(، 2310(، عرب )2311بهرایی ) ازجمله شده انجام

Dreifuss (2313( سلطانی ،)2310 ،)Dinis (2310 ،)

Dennis (2331( همسو است )01-01، 00-00.) 

 توان می توجه به نتایج پژوهش حاضر، و با درمجموع 

همجوشی  شناختی و پذیری انعطافنتیجه گرفت که 

 شناختی از متغیرهای مهم در روابط زوجین است و

در بهبود روابط  توان می ی پژوهش حاضر راها یافته

 گرفت. زوجین بکار

به کمبود  توان میپژوهش حاضر  های محدودیتاز 

بودن به زوجین شهرستان  محدود پژوهش، ی پیشینه

که برای حفظ اصل  شود میپیشنهاد  ارومیه اشاره کرد.

این پژوهش در شهرهای دیگر نیز انجام  پذیری تعمیم

 حین و های کارگاه مراکز مشاوره،همچنین در  پذیرد،

متغیر همجوشی شناختی آموزش  غلبه بر قبل ازدواج،

 داده شود.

تشکروقدردانی

 جرم و از معاونت پیشگیری از دانیم میالزم  بر خود

-اجتماعی استان آذربایجان غربی برای ارائه های آسیب

 های کلینیک همچنین از مراکز و ی مجوز پژوهش،

زوجین  طالق در شهرستان ارومیه، ی مشاوره

کلیه کسانی که در انجام این امر یاری  و کننده شرکت

 .منمائیقدردانی  تشکر و رساندند،
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