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Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between stress coping strategies and 

psychological well-being with metacognitive beliefs in couples with marital incompatibility. 

The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of the 

present study included all couples referring to the Counseling Center of District 5 of Tehran in 

1398. 
The results showed that metacognitive beliefs had a significant positive correlation with 

problem-solving coping strategy (p <0.01, r = 0.057). However, metacognitive beliefs have 

significant negative correlations with emotionally coping strategies (p <0.01, r = -0.42) and 

avoidant coping strategies (p <0.01). = r). Metacognitive beliefs also had significant positive 

correlations with psychological retardation scales. This means that as the metacognitive 

beliefs increase, so does the psychological well-being of couples with incompatibilities, and 

vice versa. The results of this model showed that all subscales of psychological well-being 

were able to predict metacognitive beliefs. Thus, there were multiple scales and a total score 

of psychological well-being with multiple metacognitive beliefs. The subscales of 

counterterrorism strategies were able to predict metacognitive beliefs. The positive coping 

strategy predicted positively, and the emotional and avoidance strategies negatively predicted 

metacognitive beliefs. 
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 چکیده 

شناختی با باورهای فراشناختی در زوجین دارای میزان رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس و بهزیستی روانهدف پژوهش حاضر تعیین  
ناسازگاری زناشویی می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع توصیفی با روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  

 بود.  1398شهر تهران در سال  5زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره منطقه 

دارای همبستگی مثبت   فراشناختی  باورهای  داد  نشان  مقابله نتایج  راهبرد  با  این  (P  ،57/0=r<01/0)  مدار  ای مساله معناداری  با  حال، بود. 

 ای اجتنابی و راهبرد مقابله  (P  ،42/0-=r<01/0)مدار  ای هیجانباورهای فراشناختی دارای همبستگی منفی معناداری با راهبردهای مقابله

(01/0>P  ،38/0-=r )  اختی شنهای بهزیستی روانتی دارای همبستگی مثبت معناداری با خرده مقیاسباشد. همچنین باورهای فراشناخمی
یابد و  شناختی زوجین دارای ناسازگاری نیز افزایش میبود. این به آن معنا است که هر چه باورهای فراشناختی افزایش یابد، بهزیستی روان

مقیاس  خرده  تمامی  که  داد  نشان  مدل  این  نتایج  روانبالعکس.  بهزیستی  پیش های  را  فراشناختی  باورهای  توانستند  کنند. شناختی  بینی 
های راهبردهای  شناختی با باورهای فراشناختی روابط چندگانه وجود داشت. خرده مقیاسها و نمره کل بهزیستی روانراین خرده مقیاسبناب

مدار و اجتنابی به  مدار به صورت مثبت و راهبردهای هیجانای مسألهبینی کند. راهبرد مقابله ای توانستند باورهای فراشناختی را پیش مقابله
 بینی کردند.نفی باورهای فراشناختی را پیش طور م

 
 

 شناختی، باورهای فراشناختی، زوجین، ناسازگاری زناشویی. راهبردهای مقابله با استرس، بهزیستی روان واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه  

خانواده عمومی  شرایط  گرو  در  جامعه  نابهنجاری  و  ها بهنجاری 
آسیب از  یک  هیچ  و  خانواده است  تاثیر  از  فارغ  اجتماعی  های 

ازدواج مهم است سازگاری زناشویی و  آنچه در  .  [1]آیدپدید نمی
ازدواج می مالهربرضایت  و    2001در سال    1باشد. طبق گریف 

روابط انواع  از  که  هستند  شوهرهایی  و  زن  سازگار،  شان  زوجین 

و  راضی وقت  و  دارند  فراغت رضایت  اوقات  نوع گذراندن  از  اند. 
  تعارضات .  [2]کنندشان را به خوبی برنامه ریزی میمسائل مالی

زناشویی نیز به عنوان شاخصی در تقابل با سازگاری زناشویی با  
گسترده بروز  دامنه  جنسی،  کارکرد  بر  منفی  اثر  مسائل،  از  ای 

و   اخالقی  و  اجتماعی  انحرافات  افزایش  زوجین،  در  افسردگی 
های فرهنگی در بین زوجین، افزایش احتمال طالق  افول ارزش

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1076814&_au=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86++%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=684805&_au=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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ا توجه به آمارها میزان  ب.  [3]و کاهش کیفیت زندگی همراه است
سال   در  قبل    1389طالق  سال  به  افزایش   5/7نسبت  درصد 

داشته است و در تهران از هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طالق  
زیربنایی .  [ 4]انجامد  می به عوامل  پرداختن  و  توجه  لذا ضرورت 

 مشکالت زوجین ضروری است. 
شناختی و  ی روانرسد با بهزیستیکی از متغیرهایی که به نظر می

باورهای   دارد  رابطه  زوجین  استرس  با  مقابله  راهبردهای 
است کلمه.  [5]فراشناخت  که  کلمه فراشناخت  دو  از  ترکیبی  ای 

فرا یک پیشوند یونانی به معنای درباره است و کلمه شناخت یا 
خود  است.  فکر  و  دانش  یا  تفکر  و  دانستن  معنی  به  شناختی 

هایی معنای فرآیندهای درونی، ذهنی یا راهاصطالح شناخت، به  
شوند. به عبارت دیگر،  است که در آن ها اطالعات پردازش می

راه معنای  به  آنشناخت  وسیله  به  که  است  اطالعات  هایی  ها 
-می شوند، به رمز درگیرند تشخیص داده میمورد توجه قرار می

می ذخیره  حاقظه  در  نهایت  در  و  مواقآیند،  در  تا  نیاز شوند  ع 
 .[6]فراخوانده شود

(  1976)  2فراشناخت اصطالحی است که اولین بار توسط فالول
شناخت   را  فراشناخت  فالول  شد.  برده  بکار  حافظه  زمینه  در 

می شناخت  چگونگی درباره  را  فراشناخت  کلی  بطور  یا  دانست 
هر گونه   از  است  فراشناخت عبارت  کرد.  تعریف  کنترل شناخت 

-تی که یک موضوع شناختی را در بر می دانش یا فعالیت شناخ 
دهد، فراشناخت مربوط  گیرد و یا یک فعالیت شناختی را نظم می

شود به دانش مردم در مورد ماهیت مردم به عنوان یک نظام می
متفاوت.   شناختی  تکالیف  ماهیت  مورد  در  دانش  نیز  و  شناختی 

فکر و  باورهای فراشناختی عبارتند از: باورهایی که فرد در مورد ت
 . [7]فرایندهای آن دارد

 ( فعالیت  1985فالول  یا  دانش  هر  فراشناخت  تعریف  در   )
از سازمان  به عنوان جزئی  یا  و  آن  تنظیمات  به خود یا  شناخت 
به   است.  درباره شناخت  آن شناخت  اصلی  است. معنی  شناختی 

ساده از عبارت  فراگیران  آن  در  که  است  فرآیندی  فراشناخت  تر 
یادگیری موجود   چگونگی  اطالعات  از  استفاده  چگونگی  خود، 

فرآیندهای   درباره  قضاوت  توانایی  هدف،  به  رسیدن  برای 
راهبردها   از  استفاده  چگونگی  و  خاص،  تکلیف  در یک  شناختی 

دانسته  شناسایی  در  داشته  آگاهی  اهداف  به  رسیدن  و برای  ها 
درباره ندانسته فرد  دانش  فراشناخت  است.  خویش  های 

فرایندهای شناختی خود است و شامل انجام دادن، سامان دادن  
 .[8]هاستو هماهنگ کردن مجموعه این جریان

شناختی نیز با ناسازگاری  رسد بهزیستی رواناز طرفی به نظر می
ریف باشد.  داشته  رابطه  روان  [9](1989)  3زوجین  -بهزیستی 

بالقوه  های را تالش برای کمال در جهت تحقق توانایی 4شناختی
شناختی کند. در این دیدگاه بهزیستی روانواقعی خود تعریف می

-های فرد متجلی می در تالش برای ارتقای استعدادها و توانایی
گذشته  از  که  است  موضوعی  بهزیستی  ساختار  و  ماهیت  شود. 

های مختلف علمی قرار  مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان رشته
کان در  تازگی  به  و  است  روانداشته  توجه  گرا،  ون  شناسی مثبت 

گرفته  قرار  است،  انسان  بهینه  عملکردهای  علمی  مطالعة  که 
رید[10]است و  کاورد  نظر  از  از  1996)  5.  نوعی  به  بهزیستی   )

و   تمامیت  از  کامل  آگاهی  از  که  دارد  اشاره  سالمتی  احساس 
جنبه مییکپارچگی  ناشی  فردی  معنوی های  عناصر  از  و  شود 

( ریف  است.  شده  تشکیل  اینکه  [9](  1989زندگی  بر  تاکید  با 
کند سالمت مثبت چیزی فراتر از نداشتن بیماری است، بیان می

شناختی به آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز  که بهزیستی روان
می اشاره  روان[11](کنددارد،  بهزیستی  روان .  جزء  -شناختی 

و  مثبت  خلق  دهنده  انعکاس  و  است  زندگی  کیفیت  شناختی 
 .  [12]سرزندگی است

می نظر  به  که  دیگری  روانمتغیر  بهزیستی  با  و  رسد  شناختی 
رابطه   زوجین  فراشناختی  با  باورهای  مقابله  راهبردهای  دارد 

 و  آمیز  تهدید رویداد وجود یک  به استرس استرس است. مفهوم
 اشاره  رویداد  آن  با  رویارویی در  منابع موجود  از  شخص ارزیابی

به عنوان تالش و  دارد های شناختی و رفتاری به  مفهوم مقابله 
 هایهای تهدیدآمیز، نظیر چالشمنظور تسلط یافتن بر موقعیت 

امروزه[13]است شده تعریف بیماری، زا حاصل  به استرس، . 

 است تبدیل شده آدمی  زندگی در  ناپذیری  اجتناب و  مهم بخش

 آنچه که دارند تأکید نکته این بر تنیدگی یزمینه در هابررسی و 

 نیست، استرس  خود سازدمی رو  روبه خطر با رفتار را سالمت

روش استرس  از فرد ارزیابی ی شیوه بلکه  و  مقابله هایو 

(  1984)  7فولکمن و  6الزاروس.  [14]است استرس مدیریت
 رفتاری های پاسخ از  ایمجموعه عنوان به  را مقابله راهبردهای 

 موقعیت فشارهای رساندن شان به حداقلهدف  که  شناختی و 

بیلینگزکرده تعریف  است، زا استرس موس  8اند.  های پاسخ  9و 
دانند که فرد برای رفتارهایی میای را مرکب از شناخت و  مقابله

ارزیابی و کاهش استرس و برای اداره کردن و تعدیل کردن آن  
فولکمن  10. الزاروس[15]کنداستفاده می را، تالش  11و  -مقابله 

می فرد  رفتاری  و  هیجانی  فکری،  رو های  هنگام  که  رو  بهدانند 
به  یا  کردن  تحمل  کردن،  غلبه  منظور  به  روانی  فشار  با  شدن 

شود، تعریف اقل رساندن عوارض فشار روانی به کار گرفته میحد
(. از نظر الزاروس و فولکمن دو  1391)میکاییلی،  [16]شده است

مقابله راهبرد  مدارنوع  مسله  مقابله  دارد،  وجود  هیجان    12ای  و 
. مقابله مسئله مدار راهبرد شناختی رو در رو شدن مستقیم 13مدار

تالش   و  خود  مشکالت  آنیا  کردن  حل  مقابله برای  است.  ها 
استرس،   به  هیجانی  دهی  پاسخ  برای  تالش  مدار  هیجان 

های دفاعی است. در این روش از هر  خصوصاً به کمک مکانیزم
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-چیزی اجتناب می ورزیم، اتفاقات رخ داده را توجیه یا انکار می
آن برابر  در  یا  و  میکنیم  اتکاء  خویش  دینی  ایمان  به  -ها 

پژوهش  بن.  [17]کنیم هدف  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  ابراین 
حاضر پاسخ به این سوال است که، آیا بین راهبردهای مقابله با  

روان بهزیستی  و  زوجین  استرس  فراشناخت  باورهای  با  شناختی 
 دارای ناسازگاری زناشویی رابطه وجود دارد؟

 

 روش پژوهش

همبستگی پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع توصیفی با روش  
آنها   بود. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در 
ضریب   از  استفاده  با  مختلف  متغیرهای  بین  رابطة  شد  سعی 
همبستگی، کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی 
مطالعة حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا 

 (.1383چند متغیر دیگر است )دالور،
 

 امعه آماریج 
زوجین مراجعه کننده به  کلیه شامل حاضر ژوهشپ آماری جامعه

  بود. 1401شهر تهران در سال  5مرکز مشاوره منطقه 
 

 گیرینمونه و روش نمونه
 زوجین از نفر 150شامل  مورد مطالعه در پژوهش حاضر   نمونه
 گیری نمونه روش به ،کوکران  فرمول از استفاده با تهران شهر

  شد. انتخاب تصادفی خوشه ای
خرده  فراشناخت  یباورها با  معناداری  مثبت  همبستگی  دارای  ی 

شناختی بود. این به آن معنا است که  های بهزیستی روانمقیاس
شناختی هر چه باورهای فراشناختی افزایش یابد، بهزیستی روان

 یابد و بالعکس. زوجین دارای ناسازگاری نیز افزایش می
 

سوم:   بهز  یراهبردهافرضیه  و  استرس  با  -روان  یستیمقابله 
  ی دارا  نیدر زوج  یفراشناخت  یباورها  ینبی شیقادر به پ  شناختی
 هستند. ییزناشو یناسازگار

برای بررسی رابطه چندگانه بین این متغیرها از روش رگرسیون 
-های همزمان استفاده شد. در این روشخطی چندگانه به روش

مقابله با استرس و   یراهبردهاهای رگرسیونی خرده مقیاسهای 
  ی باورهابین، و  به عنوان متغیرهای پیش  شناختیروان  یستیبهز

شدند.    یفراشناخت رگرسیون  معادله  وارد  پیامد  متغیر  عنوان  به 
 ارائه شده است.    2و  1 نتایج این بررسی در جداول

  

 شناختیروان یستیبهزاز روی  رگرسیون باورهای فراشناختی :1جدول 

 R R2 متغیر 

R2 
اصالح  

 شده
F Beta t P 

 های همخطی شاخص 

ضریب 
 تحمل

تورم 
 واریانس

 مقدار ثبات

85/0 73/0 72/0 13/133 

- 60/7 0001/0 - - 

 69/4 21/0 001/0 42/3 14/0 تسلط بر محیط 

 20/1 64/0 029/0 19/2 12/0 رشد شخصی 

 42/1 50/0 91/0 11/0 007/0 ارتباط مثبت با دیگران 

 30/2 43/0 0001/0 55/4 28/0 هدفمندی در زندگی 

 90/2 34/0 0001/0 68/7 42/0 پذیرش خود 

 29/1 77/0 02/0 25/2 12/0     خودمختاری 

 29/1 77/0 001/0 89/3 24/0     نمره کل 

Durbin Watson 64/1 

 
پیش فراشناختیمدل  باورهای  روان   بینی  بهزیستی  -براساس 

نشان داده شده است. در این مدل باورهای    1در جدول    شناختی
عنوان   شناختیبه عنوان متغیر مالک، بهزیستی روان  فراشناختی

وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این مدل  بین،  متغیرهای پیش
مقیاس خرده  تمامی  که  داد  رواننشان  بهزیستی   شناختیهای 

فراشناختی باورهای  پیش  توانستند  خرده  را  بنابراین  کنند.  بینی 
روانمقیاس بهزیستی  کل  نمره  و  باورهای    شناختیها  با 

تحمل    فراشناختی ضریب  مقادیر  داشت.  وجود  چندگانه  روابط 

از  کم از    1/0تر  یک  هر  برای  واریانس  تورم  عامل  مقادیر  و 
  14نیست. منطبق بر دیدگاه میرز  10متغیرهای پیش بین باالتر از 

از  2006) کمتر  تحمل  ضریب  تورم     1/0(  عامل  ارزش  و 
از   باالتر  یکی    10واریانس  است.  بودن  همخطی  دهنده  نشان 

مفر شود  می  بررسی  رگرسیون  در  که  مفروضاتی  از  وضه  دیگر 
بینی   پیش  مقادیر  و  واقعی  مقادیر  بین  )تفاوت  خطاها  استقالل 
که   صورتی  در  است.  یکدیگر  از  رگرسیون(  معادله  توسط  شده 
همبستگی  یکدیگر  با  خطاها  و  رد شود  استقالل خطاها  فرضیه 
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آزمون  ندارد.  وجود  رگرسیون  از  استفاده  امکان  باشند  داشته 
ها از یکدیگر استفاده  دوربین واتسون برای بررسی استقالل خطا

تا   5/1شود که در اینجا به توجه به این که مقدار آن در دامنه می

یکدیگر   5/2 از  خطاها  که  گفت  توان  می  است  گرفته  قرار 
 مستقل هستند. 

 
 ای از روی راهبردهای مقابله رگرسیون باورهای فراشناختی :2جدول 

 R R2 متغیر 

R2 
اصالح  

 شده
F Beta t P 

 های همخطی شاخص 

ضریب 
 تحمل

تورم 
 واریانس

 مقدار ثبات

61/0 38/0 37/0 69/152 

- 27/11 0001/0 - - 

 29/1 77/0 0001/0 35/12 61/0 مدار راهبردهای مساله

 29/1 77/0 011/0 -56/2 -14/0 مدارراهبردهای هیجان

 29/1 77/0 0001/0 -17/5 -28/0 راهبردهای اجتنابی 

Durbin Watson 57/1 
 

-براساس راهبردهای مقابله  بینی باورهای فراشناختیمدل پیش
جدول   در  باورهای    2ای  مدل  این  در  است.  شده  داده  نشان 

ای به عنوان  به عنوان متغیر مالک، راهبردهای مقابله فراشناختی
بین، وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این مدل  متغیرهای پیش

مقیاس خرده  که  داد  مقابلهنشان  راهبردهای  توانستند های  ای 
مدار ای مسألهبینی کند. راهبرد مقابلهرا پیش  باورهای فراشناختی

هیجان راهبردهای  و  مثبت  صورت  طور  به  به  اجتنابی  و  مدار 
پیش را  فراشناختی  باورهای  کردنمنفی  متغیر  بینی  بنابراین  د. 

روابط چندگانه وجود   ای با باورهای فراشناختیراهبردهای مقابله
از   مقادیر ضریب تحمل کمتر  تورم    1/0داشت.  مقادیر عامل  و 

از   باالتر  بین  پیش  متغیرهای  از  یک  هر  برای   10واریانس 
( میرز  دیدگاه  بر  منطبق  از  2006نیست.  کمتر  تحمل  ضریب   )

تور   1/0 عامل  ارزش  از  و  باالتر  واریانس  دهنده   10م  نشان 
در رگرسیون  که  از مفروضاتی  دیگر  یکی  است.  بودن  همخطی 
مقادیر  بین  )تفاوت  خطاها  استقالل  مفروضه  شود  می  بررسی 
از   رگرسیون(  معادله  توسط  شده  بینی  پیش  مقادیر  و  واقعی 
و   یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود 

یکدیگ  با  از  خطاها  استفاده  امکان  باشند  داشته  همبستگی  ر 
بررسی   برای  واتسون  دوربین  آزمون  ندارد.  وجود  رگرسیون 

شود که در اینجا به توجه استقالل خطاها از یکدیگر استفاده می
دامنه   در  آن  که مقدار  این  است می   5/2تا    5/1به  قرار گرفته 

 توان گفت که خطاها از یکدیگر مستقل هستند. 
 

 پیشنهادات

 باورهای  با  استرس  با  مقابله  راهبردهای  بین  اینکه  به  توجه  با  
 وجود  رابطه  زناشویی  ناسازگاری  دارای  زوجین  در  فراشناختی

  برای   استرس  با   مقابله  های  مهارت   شود  می  پیشنهاد  دارد،
 . شود داده آموزش جوان زوجهای بخصوص زوجین

  باورهای   با  شناختی  روان   بهزیستی  بین  اینکه  به   توجه  با  
 وجود  رابطه  زناشویی  ناسازگاری  دارای  زوجین  در  فراشناختی

  آموزش   کالس  ازدواج  از  قبل  جوان  برای  شود  می  پیشنهاد  دارد،
 .شود گذاشته  شناختی روان بهزیستی

  مراجعه   زوجین  کلیه  پژوهش  های¬نمونه  اینکه  به  توجه  با
 دادند،  تشکیل  را  تهران  شهر  5  منطقه  مشاوره  مرکز  به  کننده

 دیگر  در  زوجین  روی  بر  پژوهشی  چنین  شود¬می  پیشنهاد
 قابل حاضر  نتایج   با  حاضر پژوهش نتایج  تا شود  انجام  نیز  شهرها
 .   باشد مقایسه

 دیگر  های¬جمعیت  سایر  به  تحقیق  نتایج  پذیری  تعمیم  برای
 گیری  نمونه   روش  از  امکان   صورت  در  شود¬می  پیشنهاد
 . شود استفاده تصادفی

  این   جای  یه  راستا  این  در  مشابه  های¬سازه  سایر  از  استفاده
 . حاضر پژوهش با آن نتایج مقایسه و روش

 به  ای¬مداخله  رویکردهای  کارایی  تأیید  اهمیت  به  توجه  با
  با   پژوهش  این  شود¬می  پیشنهاد  آنها،   کاربرد  توسعه  جهت
 دیگر  های¬طرح  قالب  در  همچنین  و   متفاوت  ای¬جامعه

 .گیرد قرار بررسی مورد پژوهشی
 

 کاربردی پیشنهادات

  بین   رابطه  مورد  در  پژوهش  این  های¬یافته  به   توجه  با
  با   شناختی¬روان  بهزیستی  و  استرس  با  مقابله  راهبردهای

  زناشویی،   ناسازگاری  دارای  زوجین  در  فراشناختی  باورهای
 . گیرد قرار مشاوره مراکز استفاده مورد نتایج این توان¬می
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  در   هایی¬کارگاه  گران،¬درمان  زوج  و   مشاوران  روانشناسان،

 .کنند برگزار شناختی¬روان بهزیستی بهبود جهت

 کاهش  جهت  در  هایی¬کارگاه  مشاوران  و   روانشناسان
 . ببینند تدارک زوجین بین در زناشویی ناسازگاری

 زوجین  ناسازگاری  در  شناختی¬روان  عوامل  که  آنجایی  از
  توسط   باید  ناسازگار  زوجین  دارد،  مشاوره  مرکز  به  کننده  مراجعه

 . شود گرفته نظر  در جداگانه طور  به شناسان¬روان

  از   رایگان  مشاوره  و  شناختی¬روان  خدمات  نمودن  فراهم
 مراجعه  زوجین  باالخص  افراد  سالمت  ارتقا  در  ها¬ضرورت  دیگر
 هم  امر  این  به  نسبت  مسؤلین  که  است  مشاوره  مرکز  به  کننده

 .  نمایند تالش بایست¬می
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