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چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیشبینی انعطافپذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه
زندگی در زوجین متقاضی طالق بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادالت
ساختاری و جامعه آماری زوجین متقاضی طالق مراجعهکننده به دادگاه خانواده در  6ماه اول سال  1982در
استان آذربایجان شرقی بودند .با روش نمونهگیری هدفمند 722 ،زوجین ( 422نفر) که دارای مالکهای
ورود به پژوهش بودند بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه انعطافپذیری شناختی
(دنیس و وندروال )7212 ،بود .دادهها با استفاده از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و نرم افزار
 AMOSتحلیل شدند .نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش برازش قابل قبولی با دادههای پژوهش
دارد .نتایج تحلیلروند حاکی از آن بود که تغییرات انعطافپذیری شناختی در مراحل گوناگون چرخه
زندگی زوجین متقاضی طالق معنادار است .بیشترین میزان انعطافپذیری شناختی در مراحل عقد و بدون
فرزند میباشد .همچنین انعطافپذیری شناختی زوجین با ورود اولین فرزند کاهش مییابد و کمترین
انعطافپذیری شناختی زوجین در دوره نوجوانی فرزند است و در مرحله آشیانه خالی دوباره افزایش
مییابد .)P<0.01( .نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد میکند که انعطافپذیری شناختی همسران از
مراحل چرخه زندگی خانوادگی تبعیت میکند .لذا پیشنهاد میشود زوجها به آموزش مهارتهای
اجتماعی الزم به نوجوان توجه کنند و بعد از دوره نوجوانی فرزند ،روابط خود را با اطرافیان دوباره
بازسازی کنند.
کلیدواژهها :چرخه زندگی ،طالق ،انعطافپذیری شناختی.
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مقدمه
تحوالت اجتماعی دهههای گذشته در سطح جهانی ،نظام خانواده را با تغییرات ،چالشها،
مسائل و نیازهای جدید و متنوعی روبرو کرده است .نظریهپردازان تقسیمبندی گوناگونی از
روند رشد و تحول خانواده داشتهاند .چرخه زندگی خانوادگی 1روی تغییراتی تمرکز
میکند که خانوادهها در طول زمان در ساختار و روابطشان ،تجربه میکنند؛ خانوادهها در
طول زمان ،انتقال و مراحل مختلفی را پشت سر میگذراند که باعث به وجود آمدن روابط
جدید در بین اعضاء میشود؛ به بیانی دیگر ،همانطور که خانوادهها در مسیر زندگی
خانوادگی پیش میروند ،روابط درونیشان تغییر میکند (کالین و وایت1886 ،7؛ مک
کارتی .)7226 ،9کارتر و مک گلدریک )7224( 4چرخۀ زندگی خانوادگی اینگونه
تعریف می کنند :روند رشد و تحول حیات خانواده که با گذر زمان شکل میگیرد» .این
مدل شامل کلیۀ ابعاد زندگی فردی است؛ لیکن بر خانواده بهعنوان یک مجموعه تأکید
میورزد (نیکولز و نیکولز .)7222 ،5بسیاری از خانوادهها فارغ از تفاوتهای ساختاری و
ترکیبی که ممکن است داشته باشند ،رویدادها و مراحل قابل پیشبینی خاصی را پشت سر
میگذراند .هر مرحله در اثر یک رویداد خاص حادث میشود که مستلزم تغییر و
سازگاری مجدد است (گلدنبرگ و گلدنبرگ ,7222 ،6ترجمه نقشبندی ،حسین شاهی
براوتی و ارجمند .)1997 ،در این رویدادهای محوری ،اغلب برای اینکه خانواده به عملکرد
خود ادامه دهد به سازماندهی مجدد در زمینۀ نقشها و قواعد نیاز دارد .این سازماندهی
مجدد میتواند از طریق یک سری تکالیف تحولی 2برای هر مرحلۀ از چرخه زندگی
خانوادگی میسر میشود (میدوری و براون .)1885 ،9نظریهپردازان تقسیمبندی گوناگونی
از روند رشد و تحول خانواده داشتهاند .برای نخستین بار دووال ( )1862مطرح کرد که
خانواده از هشت مرحله عبور میکند و هر مرحله دارای تکالیف محوری خاص خود
میباشد .این مراحل شامل دوران نامزدی و عقد ،خانوادههای بدون فرزند ،خانوادههای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Family Life Cycle
2. Klein & J.M. White
3. Mc Carthy
4. Carter & M. Mc Goldrick
5. W.C. Nichols & A. Nichols
6. Goldenberg & H. Goldenberg
7. developmental tasks
8. H.S. Midori & J.H. Brown
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دارای فرزند پیشدبستانی ،خانوادههای دارای فرزند دبستانی ،خانوادههای دارای فرزند
نوجوان ،مرحله ترک خانه توسط فرزندان ،مرحله آشیانه خالی ،خانوادههای سالمند (از
بازنشستگی تا مرگ) میباشند (قنبری پناه ،شریف مصطفی و احمد .)7219 ،از نظر
وارینگ )7215( 1ازدواج منشاء ایجاد چرخه زندگی خانوادگی است .معموالً عوامل
گوناگون فردی ،اجتماعی ،عاطفی و روانشناختی پایداری و انسجام این نهاد دیرینه و

سازنده اجتماعی را تضعیف میکنند (آماتو ،ماروت .)7216،7اگرچه زوجین در نخستین
روزهای ازدواج احساس تعهد دائمی به یکدیگر میکنند ،اما برخی از آنها بهمرورزمان
دچار تعارض میشوند .تعارض زناشویی بهعنوان تعامل بین زوجهایی در نظر گرفته
میشود که عالیق ،دیدگاهها و باورهای متضادی دارند 61 .درصد افراد مطلقه تعارض
بیشازحد را یکی از دالیل طالق خویش گزارش کردهاند (امانی .)1984 ،در دیدگاه
سیستمی ،تعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت در بین
زوجها میدانند (آقایوسفی ،فتحی آشتیانی ،علیاکبری و ایمانیفر .)1984 ،هرچند تعارض
در هر رابطه نزدیکی پرهیز ناپذیر است ولی پیشدرآمد جدایی همسران تعارضات زناشویی
است که از بگومگوهای ساده آغاز شده تا درگیریهای سهمگین گفتاری ،کشمکش،
کتککاری و گاهی شاید تا جدایی گسترش یابد (آرینفر و پورشهریاری .)1986 ،گاتمن
و لوینسون ،7222( 9به نقل از دیوید )7215 ،4معتقدند با تحلیل ارتباط یک زوج میتوان
احتمال به بنبست رسیدن ازدواج و رسیدن به طالق را پیشبینی کرد .اگر زوجها بتوانند به
شیوه مثبتی تعارضات را مدیریت کنند و توانایی حل آنها را داشته باشند ،وجود تعارض
فراوان آسیبزا نیست (سیفرتز و شوارتز .)7212 ،5رابطه تعارض و رضایتزناشویی از
پیشینه پژوهشی چندین سالهای برخوردار است (کلیر ،دش و تایلر .)7211 ،6تعارضات
زناشویی ،پیشدرآمد جدایی زوجها محسوب میشود (حاجی حیدری ،اسماعیلی و طالبی،
 .)1984در نتیجه شایعترین جلوه تعارضات جدید ،یعنی طالق بروز میکند (بهاری،
 .)7211از سویی دیگر ،اخیراً در جامعه علمی گرایشی پیدا شده است که به جای تمرکز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Waring, E. M.
2. Amato, P. R.,& Marriott, B. H
3. Gottman, J. M. & Levenson, R. W.
4. David, P.
5. Siffert, A. & Schewartz, B.
6. Claire, WI. Dash, M. & Taylor, A.
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بر عوامل مؤثر بر طالق زوجین ،بر روی ازدواجهای رضایتمند تمرکز کرده است .تمرکز
بر زوجین رضایتمند ،باعث به دست آمدن تصویری میگردد که میتواند در امر ایجاد و

ترویج ازدواجهای رضایتمند در جامعه سازنده باشد (نیمتز.)7211 ،1
طالق ،شایعترین تأثیر مخرب تعارض است و آمار باالی طالق در کشورهای غربی
گواه آن است ،بهطوریکه شیوع آن به بیش از  52درصد میرسد (دی ویوجست.)7212،7

طبق آمار رسمی در ایران از هر هزار مورد ازدواج ،حدود دویست مورد بـه طالق منجر
میشود و ایران ،چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طالق به ازدواج معرفی شده
است (نریمانی ،عبارسی ،بیگیان کله مرز و بختی ،)1989 ،همچنین طبق آمارهای ثبت
احوال کشـور (نریمانی و همکاران ،)1989 ،فقـط در ده سال اخیر ،نزدیک بـه یکمیلیون
طالق در ایران روی داده است کـه در نتیجـه آن ،حـدود دو میلیـون زن و مـرد ،فقـط در
همین دهه گذشـته ،واقعـه طالق را در ایران تجربه کردهاند .در این راسـتا جامعـه ایرانی
نیـز در دو دهــه اخیر بهرغم تمام سیاستگذاریهای اجتماعی و برنامهریزیهای فرهنگی،
بــه سمتی در حال حرکت است کــه روزبهروز بــر تعــداد افراد مطلقه افزوده میگردد.
بر این اساس از بین عوامل مؤثر بر تعارضات زناشویی که به بروز طالق منجر میگردد،
میتوان به انعطافپذیری شناختی اشاره کرد .یکی از متغیرهایی که با آسیبشناسی روابط
زناشویی در ارتباط است ،انعطافپذیری شناختی است (گوتر و الیزابات .)7212 ،9علیرغم
اینکه پژوهشهای مختلفی در مورد این سازهی شناختی صورت گرفته است ،اما در حال
حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریف این مفهوم وجود ندارد .بهطورکلی ،توانایی
تغییر آمایههای شناختی 4بهمنظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی ،عنصر
اصلی در تعاریف عملیاتی انعطافپذیری شناختی 5است (دنیس و وندروال .)7212 ،6بعضی
بعضی پژوهشها گان 2و همکاران ( )7224و زونگ 9و همکاران ( )7212انعطافپذیری
شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابلکنترل بودن شرایط تعریف کردهاند که این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nimetz, Mark A.
2. De Vuijst, J.
3. Goetter, EM. Elizabeth, M.
4. Cognitive sets
5. Cognitive flexibility
6. Dennis, J. P. & Vander Wal, J. S.
7. Gan, Y. Liu, Y. Zhang, Y.
8. Zong, J-G. Cao, X-Y. Cao, Y. Shi, Y-F. Wang, Y-N. Yan, C. et al.
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ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند .انعطافپذیری شناختی فرد را قادر
میسازدکه در برابر فشارها ،چالشها و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی برخورد مناسب و
کارآمد داشته باشد .انعطافپذیری شناختی ،توانایی تغییر آمایههای شناختی بهمنظور
سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی است ،یعنی تواناییهایی مانند تغییر دیدگاه
یا سازگاری انطباقی فرد با قوانین ،تقاضاها یا شرایط محیطی جدید (دنیز و واندروال،
7212؛ کاربنال و تیم پانو .)7216 ،1توانایی تغییر آمایههای شناختی بهمنظور سازگاری با
محرکهای در حال تغییر محیطی عنصر اصلی در تعاریف انعطافپذیری شناختی است
(رستمی و همکاران .)1985 ،افرادی که انعطافپذیری شناختی دارند میتوانند مشکالت و
موقعیتهای جدید را در سطوح مختلف بررسی کرده و گزینهها و ایدههای جایگزین را

ارائه کنند (دیبری )7217،و تحمل تعارض در آنها بیشتر است (مارتین.)7211،7
انعطافپذیری شناختی و سرسختی روانشناختی باعث افزایش شادکامی ذهنی افراد
میشود (حسینی و همکاران .)1984 ،افرادی که از انعطافپذیری کمتری برخوردارند،
بهسختی میتوانند یادگیریهای اولیۀ خود را فراموش کنند ،آنها بر یادگیریهای قبلی
خود که پیامدهای منفی برایشان دارد پافشاری میکنند و این پافشاری به سازگاری آنها با
شرایط جدید آسیب میرساند (کاربنال و تیم پانو .)7216،مطابق با نظریۀ انعطافپذیری
شناختی ،سالمت روان یعنی پذیرش محیطهای درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به
فعالیتهایی که از لحاظ ارزشمندی با ثبات است .شکلهای مختلف آسیبشناسی روانی
نیز بر اساس انعطافپذیری شناختی به وسیلۀ افراط در قوانین رفتاری و عاطفی ناسازگارانه
یا به وسیلۀ رفتارهایی ارزش محور و حساسیت به احتماالت که مربوط به آینده است ،شرح
داده میشوند (فاضلی و همکاران .)7214 ،کالدول و همکاران )7214( ،9در مطالعه خود
نشان دادند که بین کنترل شناختی ،انسجام هیجانی و شدت رویدادهای آسیبزای گذشته
5
و انعطافپذیری شناختی و عاطفی ارتباط وجود دارد .گاندوز ،)7219( 4ویو و همکاران

( )7217و وانگ ،یان و همکاران )7212( 6در تحقیقات خود به نتایج مشابهی در این زمینه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Carbonella, JY. & Team Pano, kR.
2. Martin, MM.
3. Caldwell, S. D.; Herold, D. M., & Fedor, D. B.
4. Gunduz, B.
5. Lee, G. J. Lu, P. H. Hua, X. Lee. S. Wu, S. et al
6. Zong, J-G. Cao, X-Y. Cao, Y. Shi, Y-F. Wang, Y-N. Yan, C. et al.
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دست یافتند .آلکثیر و همکاران ( )1982در پژوهشی بر روی  42نفر از زنان دارای
اختالف زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد در نیمه اول سال 89
نشان دادند که بین میزان انعطافپذیری شناختی زنان دارای اختالف زناشویی و ابعاد
همراهی ،عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده رابطه منفی وجود
دارد؛ و انعطافپذیری شناختی  79درصد از واریانس همراهی عاطفی و  62درصد آمیزش
عاطفی را تبیین میکند .شفیعی ،بشرپور و حیدریراد ( )1985در مقالهای به مقایسه
نگرشهای ناکارآمد و انعطافپذیری شناختی در زنان با و بدون سابقه طالق پرداختند.
نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه افراد مطلقه در متغیر نگرشهای ناکارآمد بهطور
معنیداری باالتر از افراد بدون سابقه طالق است ،اما در انعطافپذیری شناختی و زیر
مؤلفههای آن یعنی ادراک کنترل ،ادراک چندین راهحل و ادراک توجیهات ،میانگین
نمرات افراد مطلقه بهطور معنیداری پایینتر از افراد بدون سابقه طالق است .همچنین
جانکو و همکاران )7214( 1در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که انعطافپذیری
شناختی کم تر ،بر توانایی استفاده از بازسازی شناختی که یک راه کاهش پریشانی عاطفی
است ،تأثیرات منفی میگذارد و انعطافپذیری شناختی بیشتر به افراد اجازه میدهد بر
روشهای جایگزین تغییرات شناختی تمرکز بیشتری داشته باشند (جانکو و همکاران،
 .)7214قربانی و همکاران ( ،)1982در پژوهشی نشان دادند که میتوان از مداخله ذهن
آگاهی مبتنی بر کاهش استرس برای افزایش عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی
در زنان استفاده کرد .میکائیلی و همکاران ( )1982با بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون چندگانه بروی  422نفر از زوجین شهر اردبیل نشان دادند که طالق
هیجانی با انعطافپذیری شناختی ،ساختار انگیزشی انطباقی و الگوی ارتباطی گفتوشنود
ارتباط منفی معنیدار و با ساختار انگیزشی غیر انطباقی و الگوی ارتباطی همنوایی ارتباط
مثبت و معنیداری دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد  45درصد از واریانس
طالق هیجانی توسط متغیرهای ساختار انگیزشی ،الگوهای ارتباطی خانواده و
انعطافپذیری شناختی تبیین میشود .با ارائه آموزشهای الزم در جهت بهبود الگوهای
ارتباطی خانواده ،انعطاف پذیری شناختی و ساختار انگیزشی انطباقی زوجینی که مشکل
طالق هیجانی دارند یا متقاضی طالق هستند میتوان طالق هیجانی را کاهش داد (میکائیلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zong, JG. Cao, XY. Cao, Y. Shi, YF. Wang, YN. Yan, C. et al.
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و همکاران .)1982 ،ملکیزاده ،مرادخواه ،ملکی و حبیب ( )1986در پژوهش خود نشان
دادند که میان ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با کنترل عوامل رابطه معنیداری وجود دارد
و ابعاد الگوهای ارتباطی قادر به پیشبینی کنترل عواطف زوجین میباشد .همچنین
خواهانیپور و چیناوه ( )1985عنوان کردند که ساختار قدرت در خانواده و الگوهای
ارتباطی خانواده میتواند روابط صمیمانه زوجین را پیشبینی کند .از سویی دیگر پژوهش
پرویزی ،سرایی ،سالمی و کلهری ( )1985نشان داد عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی
زوجین نیز میتوانند رضایت زناشویی را پیشبینی کنند.
توجه به طالق نه تنها از دیدگاه فرد ،بهمنزله انسان و فرزندانش ،مهم است ،بلکه از
دیدگاه جامعه ،فرهنگ ،اقتصاد و حتی جمعیت قابلاعتناست .متأسفانه از نظر نسبت طالق
به ازدواج ،ایران یکی از هفت کشور اول دنیا است (احمدی موحد .)1992 ،نرخ طالق در
چند دهه اخیر افزایش پیدا کرده است و تقریباً بهصورت گسترده در جهان رو به افزایش
فزاینده است (سبارا و کوئن )7212 ،و شیوع باالی متقاضی طالق در زوجین ایرانی (عباسی
و همکاران )1982 ،سیر صعود طالق را نشان میدهد .سیر صعودی آمار طالق ،انگیزه
محققان را برای یافتن عوامل مؤثر و راهکارهای مناسب جهت مقابله با این فروپاشی رابطه
را افزایش داده است .فوالدی و شاه نعمتی ( )1984با ارائه پژوهشی از نوع توصیفی بروی
 122زوج از زوجین متقاضی طالق مراجعهکننده به دادگاههای خانواده کالنشهر تبریز طی
سال  1987که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند به بررسی علل طالق در استان
آذربایجان شرقی ( تبریز) پرداخته و نشان دادند همه عوامل طالق در چهار دسته جای
میگیرند که بیشترین درصد علل درخواست طالق به ترتیب عبارتاند از :عوامل اجتماعی
( ،)42%عوامل شخصی و فردی ( ،)%94عوامل اقتصادی ( )%19و عوامل فرهنگی ()%12
میباشند (فوالدی و شاهنعمتی .)1984 ،میکائیلی و همکاران ( )1982با بهکارگیری آزمون
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بروی  422نفر از زوجین شهر اردبیل نشان
دادند که طالق هیجانی با انعطافپذیری شناختی ،ساختار انگیزشی انطباقی و الگوی
ارتباطی گفتوشنود ارتباط منفی معنیدار و با ساختار انگیزشی غیر انطباقی و الگوی
ارتباطی همنوایی ارتباط مثبت و معنیداری دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان
داد  45درصد از واریانس طالق هیجانی توسط متغیرهای ساختار انگیزشی ،الگوهای
ارتباطی خانواده و انعطافپذیری شناختی تبیین میشود .با ارائه آموزشهای الزم در جهت
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بهبود الگوهای ارتباطی خانواده ،انعطافپذیری شناختی و ساختار انگیزشی انطباقی
زوجینی که مشکل طالق هیجانی دارند یا متقاضی طالق هستند میتوان طالق هیجانی را
کاهش داد (میکائیلی و همکاران.)1982 ،
برای اصالح و بهبود الگوهای ارتباطی و بهمراتب افزایش سازگاری و ساختار انگیزشی
انطباقی زوجین اثربخشی عوامل مؤثر در گرایش به طالق موردبررسی قرارگرفته و هر
مطالعه بر اساس تبیینهای خاص خود روشهای آموزشی ،انگیزشی و درمانی متفاوتی را
برای پیشگیری از طالق پیشنهاد داده است .برای پیشگیری از وقوع طالق و کاهش آن در
جامعه ،باید عوامل مؤثر در گرایش به طالق را شناسایی و برای حذف یا کمرنگ کردن
این عوامل تالش نمود و با توجه به اینکه تابهحال مطالعات محدودی مبنی بر بررسی نقش
حمایت اجتماعی و مشکالت عاطفی زوجین در حال طالق انجام شده است به نظر میرسد
این قبیل مطالعات کمک شایانی در راستای کاهش احتمال وقوع طالق در زوجین متعارض
میباشد.

همچنین بانمن )7214( 1عقیده دارد که با فراهم ساختن فرصتهای آموزشی جدید

برای زوجهایی که به دلیل انعطافپذیری شناختی پایین معموالً درگیر تعارض زناشویی
هستند ،میتوان به زوجها کمک کرد تا شیوههای مخرب و ناکارآمد مقابله با تعارض را
تغییر دهند و شیوه های کارآمد و سازنده را با توجه به تغییرات در چرخه زندگی زناشویی
در روند به کار گیرند .با توجه به اینکه انعطافپذیری شناختی زوجها بهعنوان مفهومی
شناختی به همسران کمک میکند تا بین کارکردهای عقالنی ،صمیمیت و خودمختاری در
روابط زناشویی خود تعادل برقرار کند ،میتواند در روابط بین زوجها نقش سازنده و
کارآمدی داشته باشد و بر سطح رضایتمندی زناشویی آنان تأثیر بگذارد .لذا بر مبنای
نتایج اکثر مطالعات مقطعی پیشین و پژوهش میکائیلی و همکاران ( )1982که به بررسی
نقش الگوهای ارتباطی خانواده ،ساختار انگیزشی و انعطافپذیری روانشناختی در
پیش بینی طالق هیجانی زوجین پرداخته شده است و همچنین این نکته که تا کنون پژوهشی
به بررسی و اثربخشی انعطافپذیری شناختتی در طول تغییرات چرخه زندگی بروی زوجین
متقاضی طالق نپرداخته و مطالعات پیشین بدون در نظر گرفتن تغییرات چرخه زندگی به
بررسی اثربخشی عوامل مؤثر در گرایش به طالق صورت گرفته است ،انجام چنین پژوهشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع طالق و افزایش روزافزون آمار
طالق در کل جامعه و بخصوص استان آذربایجان شرقی ،با استناد به پژوهش فوالدی و
شاهنعمتی ( )1984بررسی علل طالق در استان آذربایجان شرقی (تبریز) میباشد و همچنین
فرض اصلی این مطالعه که رابطه بین تغییرات انعطافپذیریشناختی ،با مدل منحنی بهتر
توجیه میشود؛ ازاینرو در مطالعه حاضر با به کار گرفتن روش تحلیل روند ،به بررسی این
سؤال پژوهشی پرداخته شد که آیا تغییرات چرخه زندگی میتواند ،انعطافپذیریشناختی
را در زوجین متقاضی طالق پیشبینی کند؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه زوجهای
متقاضی طالق در دامنه سنی  16تا  62سال در استان آذربایجان شرقی بودند که در  6ماه
اول سال  82به دادگاههای خانواده مراجعه کردند .وضعیت فعلی زندگی زناشویی زوجهای
شرکت کننده در پژوهش به این صورت بود که حداقل یکی از همسران باید متقاضی
طالق یاشد .نمونههای پژوهش به روش نمونهگیری مفید ،در دسترس از زوجهای متقاضی
طالق انتخاب شدند .پژوهشگر پس از اخذ معرفینامه از دانشگاه در  6ماهه اول سال 1982
به دادگاههای خانواده در استان آذربایجانشرقی مراجعه کرده و از زوجین متقاضی طالق
که روزانه به این دادگاهها مراجعه میکردند ،درخواست شده که به سؤاالت پرسشنامهها
پاسخ دهند .با توجه به روش پژوهش همبستگی و طراحی مدل 722،زوج متقاضی طالق
( 422نفر) در دسترس از زوجهای متقاضی طالق بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده
است .بر اساس اطالعات موجود در پرونده آنان زوجهای متقاضی طالق در چرخههای
گوناگون زندگی انتخاب شدند.
معیارهای ورود و خروج شرکتکنندگان در پژوهش بهصورت زیر بودند:
 از سالمت روانی و جسمانی بهنجار برخوردار باشند .این معیار در مصاحبه اولیه بازوجین کنترلشده است.
 یکی از همسران یا هر دوی همسران باید متقاضی طالق باشند و به دادگاه خانوادهمراجعه کرده باشند؛ که بر اساس پرونده دادگاهی آنان کنترل شد.
 -شرکتکنندگان باید در دامنه  16تا  62سال باشند.
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درصورتیکه زوجین متقاضی طالق شرایط ورود به پژوهش را نداشتند ،نمیتوانستند
در پژوهش شرکت کنند.
برای سنجش انعطافپذیری شناختی نمونههای پژوهش از ابزار پرسشنامه
انعطافپذیری شناختی استفاده شده است .این پرسشنامه انعطافپذیری شناختی توسط
دنیس و وندروال )7212( 1ساخته شده و یک ابزار خود گزارشی کوتاه  72سؤالی و بر

اساس طیف لیکرت  2درجهای است و سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را میسنجد:
الف) میل به درک موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای قابلکنترل (ادارک
کنترلپذیری ) ،ب) توانایی درک چندین توجبه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار
انسانها (ادراک توجیه رفتار) ،ج) توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای
سخت (ادراک گزینههای مختلف) است .این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در
کار بالینی و غیر بالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در
درمان شناختی رفتاری افسردگی و سایر بیماریهای روانی به کار میرود .اعتبار همزمان
این پرسشنامه با افسردگی بک برابر با  - 2/98و روایی همگرایی آن با مقیاس

انعطافپذیری شناختی مارتین و رابین 2/25 7بود (دنیس و واندروال .)7212 ،در ایران شاره

و همکاران (به نقل از سلطانی ،شاره ،بحرینیان و فرمانی )7219 ،ضریب باز آزمایی کل
مقیاس را  2/21و ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  2/82و برای خرده مقیاسها به
ترتیب  2/98 ،2/92و  2/55گزارش نمودند .همچنین این ابزار از روایی عاملی ،همگرا و
همزمان مطلوبی در ایران برخوردار است (تقی زاده و فرمانی .)1987 ،در پژوهش حاضر
هم ضریب اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  2/96به دست آمد .دادهها با
استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و یا
استفاده از نرمافزارهای  SPSS-18و  AMOSتحلیل شدند.

یافتهها
در این مطالعه دادههای مربوط به  722زوج ( 422شرکتکننده) تحلیل شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dennis, J. P. & Vander Wal, J. S.
2. Martin & Robin
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کمتر از دیپلم

176

91/6

91/6

دیپلم و فوقدیپلم

117

79/1

58/6

لیسانس
فوقلیسانس

147
72

95/6
4 /9

85/7
122

کل

422

122

نتایج جدول  1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان را نشان میدهد.
در راستای تحلیل استنباطی و آزمون سؤال پژوهش از آزمونهای کولموگوروف
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و روش معادالت ساختاری مبتنی بر روش
حداقل مربعات جزئی برای تهیه مدل و تست فرضیات استفاده شده است و از این طریق به
آزمون طراحی مدل پیشبینی انعطافپذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه
زندگی در زوجین متقاضی طالق پرداخته شده است .روشهای تائیدی (آزمون فرضیه)
تعیین میکنند که دادهها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ هستند
یا خیر  .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش توسط نرمافزار PLS
بهصورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است و به بررسی معنادار بودن ارتباط هر یک
از سؤاالت با عامل بررسی خواهد شد.
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شکل  :1ضرایب بارهای عاملی متغیرهای پژوهش

مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  2/4میباشد .در شکل  1میانگین
اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از  2/4بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار
دارد .بررسی فرضیه پژوهش؛ مدل معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای
آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است .از
طریق این رویکرد میتوان قابلقبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده
از داده های همبستگی ،غیرآزمایشی ،آزمون نمود .اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با دادهها
بهطور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصالحی که یک وسیله معتبر برای ارزیابی
تغییرات موردنظر در بیان مدل هستند به کار گرفته میشوند تا مدل متناسب با دادهها شود
(هداد.)1899 ،1
جهت بررسی برازش مدل ،از برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش
کلی مدل استفاده شده و بهمنظور بررسی پایایی مدل اندازهگیری تحقیق ،به بررسی ضرایب
7
بارهای عاملی ،ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرداخته شده است .فورنل و الرکر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hadad, M. D.
2. Fornell, C. & Larcker, D. F
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( )1892مقدار روایی همگرا باالیی  2,5را قابلقبول دانستند ولی بااینحال مگنر و
همکاران )1886( 1مقدار  2/4به باال را هم معیار کافی دانستند (نقل از داوری و رضازاده،
 .)1989ضریب پایایی ترکیبی توسط ورتس و همکاران معرفی شد مقدار پایایی ترکیبی
یک سازه از یک نسبت حاصل میشود که در صورت این کسر ،واریانس بین یک سازه
با شاخصهایش و در مخرج کسر ،واریانس سازه با شاخصهایش بهاضافه مقدار خطای
اندازهگیری میآید .درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی باالتر  2/2باشد نشان از پایداری

درونی مناسب است و مقدار کمتر از  2/6عدم وجود پایایی است (نونال و بمستین)1884 ،7
ذکر این نکته ضروری است که پایایی ترکیبی معیار بهتری از آلفا به شمار میرود (وینز و

همکاران ،7212 ،9نقل از داوری و رضازاده .)1989 ،مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها بعد از

سنجش بارهای عاملی سؤال به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
پرداخته شد.
سؤال پژوهش؛ انعطافپذیری شناختی در روند تغییرات چرخه زندگی خانواده در
زوجین متقاضی طالق چگونه است؟
بهمنظور بررسی سؤال پژوهش ،ابتدا روابط بین متغیرها محاسبه شد سپس با استفاده از
روش تحلیل روند انعطافپذیری شناختی در روند تغییرات چرخه زندگی خانواده
موردبررسی قرار گرفت.
جدول  .2نتایج سؤال پژوهش
ضریب مسیر

P
T
Original
Values Statistics Sample

نتیجه

انعطافپذیری شناختی >-جایگزینی

2/862

92/449

2/221

تأیید

انعطافپذیری شناختی >-رفتار انسانی

2/841

59/871

2/221

تأیید

انعطافپذیری شناختی >-کنترل

2/897

62/144

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-آشیانه خالی

2/729

9/695

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-انعطافپذیری شناختی

2/755

7/995

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-خانواده بدون فرزند

2/896

21/118

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-خانواده دارای فرزند دبستانی

2/888

26/652

2/221

تأیید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Magner, N. Welker, R.B. & Campbell, T.L.
2. Nunally, Jum C. & Bernstein, I. H.
3. Vinzi, V. Trinchera, L. & Amato, S.
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چرخه زندگی >-خانواده دارای فرزند نوجوان

2/856

28/754

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-خانواده دارای فرزند پیشدبستانی

2/899

78/886

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-دوران عقد

2/899

41/88

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-سالمند

2/819

99/584

2/221

تأیید

چرخه زندگی >-انعطافپذیری شناختی

2/882

14/956

2/221

تأیید

شکل  :2ضرایب مسیر و  p-valuesسؤال فرضیه

تحلیل روند
دادهها به روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیلشده و سپس با نتایج آزمون تحلیل روند
مقایسه شدند .این تحلیلها در همه مراحل بهصورت انفرادی انجامگرفته است.
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جدول  :3نتایج آزمونهای تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی
زیر مقیاس

انعطافپذیری
شناختی

عقد
کرده

بدون
فرزند

حداقل
حداکثر

حداقل
حداکثر

حداکثر

9/41
11/282

7/274
9/962

7/724
5/447

پیشدبستان
حداقل

دبستانی
حداقل

نوجوان
حداقل

حداکثر

حداکثر

7/155
4/617

1/846
9/226

آشیان
خالی
حداقل
حداکثر
7/725
2/192

سالمندی
حداقل

F

P

حداکثر
9/755
8/548

42/596

2/221

بهمنظور بررسی رابطه بین متغیر انعطافپذیری شناختی و مراحل مختلف چرخه زندگی از
روش تحلیل رگرسیون منحنی استفاده شد .در این روش مراحل چرخه زندگی خانواده
بهعنوان متغیر پیشبین و متغیر انعطافپذیری شناختی بهعنوان متغیر مالک وارد تحلیل
شدند.

نمودار  :1تحلیل روند مراحل چرخه زندگی و انعطافپذیری شناختی

در نمودار باال ،محور افقی که همان مراحل چرخهزندگی شامل دوران نامزدی و عقد (عدد
 ،)1خانوادههای بدون فرزند (عدد  ،78خانوادههای دارای فرزند پیشدبستانی (عدد ،)9
خانوادههای دارای فرزند دبستانی (عدد  ،)4خانوادههای دارای فرزند نوجوان (عدد ،)5
مرحله ترک خانه توسط فرزندان (عدد  ،)6مرحله آشیانه خالی و خانوادههای سالمند (از
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بازنشستگی تا مرگ؛ عدد  )2میباشند؛ و محور عمودی شامل نمرات پاسخگویی زوجین
به سؤاالت پرسشنامه میباشد.
نتایج تحلیل روند نشان میدهد که بیشترین میزان انعطافپذیری شناختی در مراحل
اولیه چرخهزندگی ) دوران عقد و زوجهای بدون فرزند) میباشد و در مراحل میانی چرخه
زندگی (ورود اولین فرزند ،ورود فرزند به دبستان ،زوجهای دارای فرزند نوجوان) بهتدریج
کاهش مییابد و دوباره در مراحل پایانی چرخه زندگی (دوران آشیانه خالی و سالمندی)
افزایش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاکی از آن است که انعطافپذیریشناختی با چرخه زندگی خانوادگی
رابطه مثبت و معناداری دارد .بهطور دقیقتر میتوان بیان کرد که بیشترین میزان
انعطافپذیری شناختی در مراحل دوران عقد و بدون فرزندی میباشد .روند میزان
انعطاف پذیری شناختی در چرخه زندگی با مرحله ورود اولین فرزند سیر نزولی به خود
گرفته و به کمترین مقدار خود در مرحله نوجوانی فرزند میرسد و با مرحله آشیانه بدون
فرزند دوباره سیر صعودی خود را از سر گرفته است.
روند تغییرات انعطافپذیری شناختی نشان داد که حضور فرزندان صرفنظر از سن
آنها رابطه منفی با میزان انعطافپذیری شناختی دارد .بهعبارتدیگر ،فرزندان مطالباتی
مانند زمان و هزینه بیشتری را والدین پدید میآورند ،که استرس را در والدین افزایش داده
و بهنوبه خود تأثیری منفی بر رضایت زناشویی آنان خواهد داشت .به نظر میرسد والدین
در مرحلهای از زندگی که کودکان زیر  6سال (مرحله پیشدبستانی) و نوجوان دارند ،افت
میزان انعطافپذیری شناختی را در مسائل زندگی تجربه میکنند ،دیری نمیپاید که
نوجوانی رخ میدهد و مطالبات نوجوان انعطافپذیری شناختی والدین را به چالش
میکشد .این تعارض با بزرگتر شدن فرزندان افزایشیافته و با خروج آنها از خانه کاهش
مییابد .با عبور از این مرحله و خروج نخستین فرزند از خانواده و نیز ورود به مرحله آشیانه
بدون فرزند و سالمندی از این فشارها و چالشها کاسته میشود .به لحاظ بالینی ،آگاهی
متخصصان از تغییرات مورد انتظار در مسیر زندگی زناشویی میتواند به تصمیمگیری بهتر
هم در حوزه درمان و هم آموزش زوجین کمک شایانی کند .آگاهی از تغییراتی که
میتوان آنها را بخشی طبیعی از زندگی زناشویی در طول زمان دانست ،این نگاه مثبت را
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به همراه دارد که این نوسانات در رضایت زناشویی خاص یک زوج نبوده و دارای الگویی
در جامعه بزرگتر یا حتی جهانی است .این شناخت بهخودیخود میتواند تسکینبخش و
راهگشا باشد و به زوجین نشان دهد مشکل پیش رو میتواند بخش طبیعی از زندگی باشد
که مستلزم کنار آمدن و کسب مهارتهای متناسب با این مرحله زندگی است .در پی چنین
تغییراتی خانواده ،نوجوان خود را برای آموزش مهارتهای اجتماعی جدید در برخورد با
مسائل جدی پیش رو یاری کند و با خروج اولین فرزند از خانه و گذر از بحران نوجوانی،
والدین میتوانند روابط خود را با دوستان و اطرافیان مجدداً بازسازی کنند .این نتایج با
نتایج پژوهشهای قبلی همسو است .آلکثیر و همکاران ( )1982در پژوهشی بر روی 42
نفر از زنان دارای اختالف زناشویی مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد در
نیمه اول سال  89نشان دادند که بین میزان انعطافپذیری شناختی زنان دارای اختالف
زناشویی و ابعاد همراهی ،عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده
رابطه منفی وجود دارد و انعطافپذیری شناختی  79درصد از واریانس همراهی عاطفی و
 62درصد آمیزش عاطفی را تبیین میکند .شفیعی ،بشرپور و حیدریراد ( )1985در
مقالهای به مقایسه نگرشهای ناکارآمد و انعطافپذیری شناختی در زنان با و بدون سابقه
طالق پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه افراد مطلقه در متغیر نگرشهای
ناکارآمد بهطور معنیداری باالتر از افراد بدون سابقه طالق است ،اما در انعطافپذیری
شناختی و زیر مؤلفههای آن یعنی ادراک کنترل ،ادراک چندین راهحل و ادراک
توجیهات ،میانگین نمرات افراد مطلقه بهطور معنیداری پایینتر از افراد بدون سابقه طالق
است (شفیعی و همکاران .)1985 ،همچنین جانکو ،وتریچ و راپئه )7214( 1در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که انعطافپذیری شناختی کمتر ،بر توانایی استفاده از بازسازی
شناختی که یک راه کاهش پریشانی عاطفی است ،تأثیرات منفی میگذارد و
انعطافپذیری شناختی بیشتر به افراد اجازه میدهد بر روشهای جایگزین تغییرات
شناختی تمرکز بیشتری داشته باشند (جانکو ،وتریچ و راپئه .)7214 ،قربانی و همکاران
( ،)1982در پژوهشی نشان دادند که میتوان از مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش
استرس برای افزایش عملکردهای اجرایی و انعطافپذیری شناختی در زنان استفاده کرد .از
یافتههای پژوهشی بروی  722نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 98-82
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Janco, C. Wuthrich, V.M. Rappee, R.M
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میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که انعطافپذیری شناختی ،توانایی پیشبینی نومیدی و
ناباوری را دارد؛ بنابراین آموزش انعطافپذیری شناختی از طریق درمان شناختی-رفتاری
( )CBTمیتواند موجب کاهش نومیدی و افزایش تابآوری شود (تقیزاده و فرمانی،
 .)1987میکائیلی و همکاران ( )1982با بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه بر روی  422نفر از زوجین شهر اردبیل نشان دادند که طالق هیجانی با
انعطافپذیری شناختی ،ساختار انگیزشی انطباقی و الگوی ارتباطی گفتوشنود ارتباط
منفی و معنیدار و با ساختار انگیزشی غیر انطباقی و الگوی ارتباطی همنوایی ارتباط مثبت و
معنیداری دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد  45درصد از واریانس طالق
هیجانی توسط متغیرهای ساختار انگیزشی ،الگوهای ارتباطی خانواده و انعطافپذیری
شناختی تبیین میشود .با ارائه آموزشهای الزم در جهت بهبود الگوهای ارتباطی خانواده،
انعطاف پذیری شناختی و ساختار انگیزشی انطباقی زوجینی که مشکل طالق هیجانی دارند
یا متقاضی طالق هستند میتوان طالق هیجانی را کاهش داد (میکائیلی و همکاران.)1982 ،
قادری ،تبریزی و احقر ( ،)1999در پژوهشی به بررسی اثربخشی خانواده درمانی ستیر بر
تغییر سبکهای مقابله با تعارض زناشویی بر روی زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره
دولتی شهر شیراز پرداختند که نتایج نشان داد که اجرای الگوی خانوادهدرمانی ستیر
موجب کاهش سبک مقابله با تعارض هیجانی ،سبک اجتنابی ،سبک مقابله با تعارض
متخاصم و افزایش سبک مقابله با تعارض موثق میشود .کاظمیان ،شریعتی ،اسمعیلی و
فرحبخش ( )1987در مقالهای به طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده :برمبنای
دیدگاه انسان شناسانه پرداختند .نتایج این پژوهش الگوی آموزشی را متشکل از سه محور
اصلی ارائه داد که عبارتاند از :باور ،اخالق (درون فردی) ،اعمال و هرکدام نیز شامل
زیرمقولهها و روابطی مختص خود است .فاضلی ،احتشامزاده و هاشمی شیخشبانی ()1989
در مقالهای به اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر انعطافپذیری شناختی افراد افسرده
پرداختند .نتایج تحلیل مانکوا نشان داد درمان شناختی -رفتاری بر افزایش انعطافپذیری
شناختی اثربخش بوده است و این تأثیر تا مرحله پیگیری تداوم داشته است .به نظر میرسد
با استفاده از تکنیکهای شناختی -رفتاری و تمرینهای آن میتوان انعطافپذیری را
افزایش داده و در نهایت خلق را بهبود بخشید .خالدی ،موتابی ،پور ابراهیم؛ باقریان ()1989
پژوهشی با هدف بررسی عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر
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پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل عمده حفاظت کننده بر اساس فراوانی شامل ارتباط،
ویژگیهای شخصیتی ،مهارتها ،سازگاری ،عوامل بیرونی ،مذهب و باورها میباشند.
فتحی ،اسمعیلی ،فرحبخش و دانشپور ( )1984در مقالهای به بررسی حیطههای تعارض و
استراتژیهای حل آن در زوجین رضایتمند پرداختند .نتایج نشان داد که پنج مضمون همراه
با خرده مضامین و مضامین فرعیشان به دست آمد که عبارت بودند از (1تعارضهای مرحله
پیش از ازدواج (7تعارضهای مرحله نامزدی (9تعارضهای مرحله اولیه ازدواج
(4تعارضهای مرحله ثانویه ازدواج (5راهبردهای سازنده برای حل تعارضهای زناشویی و
خانوادگی روشنسازی ،حمایت از همسر و منظومه زنوشوهری ،سازگاری ،جبران،
افزایش استقالل ،آرامبخشی ،بهرهگیری از منابع حمایتی .با شناسایی تعارضات زناشویی در
مراحل مختلف میتوان مداخالت پیشگیرانه و درمانی متناسب با هر مرحله را طراحی نمود.
همچنین راهبردهای حل تعارض مؤثر میتواند در مباحث آموزشی و زوجدرمانی
موردتوجه قرار گیرد .در نهایت با توجه به یافتههای بهدستآمده در تحقیق حاضر میتوان
گفت که متخصصان و مسئولین بهتر است عالوه بر در نظر داشتن واحد زوجی نقش
خانوادههای اصلی را در ارتباط با تعارضها و نحوه حل آنها موردتوجه قرار دهند.
شفیعی ،بشرپور و حیدریراد ( )1985در مقالهای به مقایسه نگرشهای ناکارآمد و
انعطافپذیری شناختی در زنان با و بدون سابقه طالق پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین
نمرات گروه افراد مطلقه در متغیر نگرشهای ناکارآمد بهطور معنیداری باالتر از افراد
بدون سابقه طالق است ،اما در انعطافپذیری شناختی و زیر مؤلفههای آن یعنی ادراک
کنترل ،ادراک چندین راهحل و ادراک توجیهها ،میانگین نمرات افراد مطلقه بهطور
معنیداری پایینتر از افراد بدون سابقه طالق است .در تبیین این نتیجه که انعطافپذیری
شناختی زوجها پس از ورود اولین فرزند سیر نزولی دارد در مرحله نوجوانی فرزند به
حداقل میرسد و با مرحله آشیانه بدون فرزند دوباره سیر صعودی پیدا میکند ،میتوان
گفت که پرورش و مسائل تربیتی فرزند ترکیب و اندازه شبکه اجتماعی والدین را تحت
تأثیر قرار میدهد .وقتی فرزندان خیلی کوچک هستند فراوانی تماسهای اجتماعی والدین
را کاهش میدهند و شاید تنها خویشاوندان نزدیک ،شبکه اجتماعی والدین تشکیل دهند؛
اما بهطور منطقی میتوان انتظار داشت که با بزرگتر شدن فرزندان و کسب توانایی
مراقبت از خودشان فرصت والدین برای برقراری تماسهای اجتماعی افزایش یابد.
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بااینوجود بحران ورود فرزند به مرحله نوجوانی میتواند در این مورد نیز روابط خانواده را
تحت تأثیر قرار دهد .شاید نیازهای ارتباطی جدید نوجوان والدین را در روابط اجتماعی
خود با مسئله جدیدی مواجه میسازد .به نظر میرسد روابط خانواده مجدداً به ارتباطات
درون خانواده هستهای معطوف میشود تا بحران نوجوانی پشت سر گذاشته شود .تغییر در
ساختار خانواده برای رویارویی با تکالیف دوره نوجوانی آنچنان مهم است که خانواده را
از یک واحد پرورشدهنده و حمایتکننده فرزندان کوچک به مرکز اصلی آمادهسازی
نوجوان برای ورود به دنیای مسئولیتها و تعهدات بزرگسالی تبدیل میکند که به نظر
میرسد این تغییر شکل خانواده ،تغییرات عمیقی در دیدگاههای شناختی زوجها ایجاد
میکند .پژوهش حاضر بر روی زوجین متقاضی طالق در استان آذربایجان شرقی انجامشده
است که به لحاظ علل تعارضات زناشویی و طالق متفاوت هستند و همچنین محدود بودن
نمونه و وجود تفاوتهای فرهنگی ،قومی و خانوادگی شرکتکنندگان محدودیتهایی را
مورد نتایج پژوهش حاضر ایجاد میکند .بر این اساس محدودیتهایی را درزمینهٔ
تعمیمیافتهها ،تفسیرها و اسنادهای علتشناسی متغیرها ایجاد میکند که پیشنهاد میشود در
پژوهشهای بعدی به نقش این متغیرها توجه شود .همچنین با توجه به ننایج پژوهش حاضر
پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی به تأثیر آموزش ومشاوره درمانی در مورد برخورد با
مسائل جدید پیش رو ،مهارت های اجتماعی و روابط زوجین در نحوه برخورد با فرزندان
پرداخته شود .همچنین با توجه به افزایش انعطافپذیری شناختی و سازگاری زوجین در
مراحل آغازین و پایانی چرخه زندگی زوجین متقاضی طالق پیشنهاد میگردد از آموزش
مهارت های ارتباط با فرزندان و همسر برای بهبود وضعیت زناشویی زوجین در مراکز
آموزشی و مشاوره در کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج استفاده شود .همچنین با توجه
کاهش انعطافپذیری شناختی زوجها دارای فرزند نوجوان ،پیشنهاد میشود در پی چنین
تغییراتی خانواده ،نوجوان خود را برای آموزش مهارتهای اجتماعی جدید در برخورد با
مسائل جدی پیش رو یاری کند و با خروج اولین فرزند از خانه و گذر از بحران نوجوانی،
والدین میتوانند روابط خود را با دوستان و اطرافیان مجدداً بازسازی کنند.
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