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امروزه یکی از دستاوردهای تحوالت نهاد خانواده تعارضاتی است که در روابط بین زوجین دیده میشود .نتایج این
تعارضات را میتوان در ایجاد مشکالت روانشناختی و کاهش سالمت روان اعضای خانواده مشاهده نمود .این
پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوجدرمانی شناختی  -رفتاری بر اصالح باورهای غیرمنطقی و افزایش سالمت
روان زوجین دچار تعارضات زناشویی انجام شد .روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیشآزمون -پسآزمون و
گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین دچار تعارضات زناشویی مراجعهکننده به سه مرکز
مشاوره و کلینیک خانواده منطقه  3شهر تهران در ششماهه اول سال  1398به تعداد  88نفر بودند .تعداد  32نفر از
آنها به روش نمونهگیری هدفمند ،انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 16نفر) و کنترل ( 16نفر)
گمارده شدند .افراد گروه آزمایش ،زوجدرمانی شناختی -رفتاری را به مدت  12جلسه  120دقیقهای در هر هفته
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چکیده

 2جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت .بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای
عقاید غیرمنطقی جونز ( )1978و سالمت عمومی گلدبرگ ( ،)1972استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از
پیش¬آزمون ،بین میانگین نمرات پسآزمون افراد گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای باورهای غیرمنطقی
( )=F 50/13و سالمت روان ( ،)=F 46/87تفاوت معناداری وجود داشت ( .)P>0/001درمجموع ،با توجه به نتایج این
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که زوجدرمانی شناختی -رفتاری بهعنوان یک مداخله کارآمد بر اصالح باورهای
غیرمنطقی و افزایش سالمت روان زوجین دچار تعارضات زناشویی ،اثربخش بود.

واژههای كلیدی :زوجدرمانی شناختی -رفتاری ،باورهای غیرمنطقی ،سالمت
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آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتههای حاصل از تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که با کنترل اثر
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Abstract
One of the achievements of family developments is conflicts in relations between couples. The
results of these conflicts can be seen in creating psychological problems and reducing the mental
health of family members. This study was conducted to determine the effectiveness of cognitivebehavioral couple therapy on correcting irrational beliefs and increasing the mental health of
couples suffering from marital conflicts. The research method was quasi-experimental with pretest-post-test and control group. The statistical population of the study included all couples
suffering from marital conflicts referring to 3 counseling centers and family clinics (88 people) in
Tehran in the first six months of 2019. Thirty-two of them were selected by targeted sampling
and randomly assigned to two experimental (16) and control (16) groups. The experimental
group received cognitive-behavioral couple therapy for 12 sessions of 120 minutes 2 sessions per
week; The control group was placed on the waiting list. Jones (1978) and Goldberg's General
Health (1972) General Health Questionnaires were used to gathering information. A covariance
analysis test was used to analyze the data. Findings from the analysis of research data showed
that by controlling the effect of pretest, there was a significant difference between the mean
post-test scores of individuals in experimental and control groups in the variables of irrational
beliefs (F=50/13) and mental health (F=46/87) (P<0/001). Overall, based on the results of this
study, it can be concluded that cognitive-behavioral couple therapy was effective as an effective
intervention in correcting irrational beliefs and increasing the mental health of couples with
marital conflicts.
Keywords: cognitive-behavioral couple therapy, irrational beliefs, mental health, marital conflicts

اثربخشی زوج درمانی شناختی  -رفتاری بر باورهای غیرمنطقی و ...

183

)Family Pathology, Counseling & Enrichment, 2020. Vol. 5, N. 2 (10

مقدمه
خانواده ،به عنوان يكي از نهادهاي مهم در هر جامعهاي بـه خصـوص در جامعـه ايـران ،محسـوب
مـيشود .درصورتي که خانواده از عملكـرد مناسـبي برخـوردار باشـد ،اعضـاي خـانواده نيـز از
سـالمت و بهزيستي مطلوبي برخوردار خواهنـد بـود (راثي و پاچوري .)2018 ،1يكي از جنبه هاي
بسيار مهم نظام زناشويي ،رضايتي است که همسران نسبت به رابطه زناشويي خود در ازدواج تجربه
مي کنند (تأني گوچي ،فريمان ،تيلور و مالكارن .)2006 ،2تعارض زناشويي 3به عنوان تعامل بين
زوج هايي در نظر گرفته مي شود که عاليق ،ديدگاه ها و باورهاي متضادي دارند 61 .درصد افراد
مطلقه تعارض بيشازحد را يكي از داليل طالق خويش گزارش کرده اند (اماني .)13۹۴ ،برخي
نظريات بر اين باور هستند که تعارض در زندگي خانوادگي ،رويدادي طبيعي است و در اغلب اوقات،
پديده اي اجتناب ناپذيري در نظر گرفته مي شود که در تمامي روابط خانوادگي به چشم ميخورد
منابع قدرت در بين زوج ها مي دانند ( آقا يوسفي  ،فتحي آشتياني ،علي اکبري و ايماني فر.)13۹۴ ،
هرچند تعارض در هر رابطه نزديكي پرهيز ناپذير است ولي پيش درآمد جدايي همسران تعارضات
زناشويي است که ا ز بگومگوهاي ساده آغازشده تا درگيري هاي سهمگين گفتاري ،کشمكش،
کتک کاري و گاهي شايد تا جدايي گسترش يابد (آرين فر و پور شهرياري .)13۹6 ،تعارض به عنوان
يک فرايند تعاملي با ناسازگاري و عدم توافق زوجين شناخته مي شود (فتوحي ،ميكائيلي ،عطا دختي
و حاجلو .)13۹7 ،در صـورت عدم وجود رضايت زناشويي ،سالمت روان شناختي اعضاي خانواده نيز
تحت تأثير قرار خواهد گرفت (طاليي زاده و بختيار پور.)13۹5 ،
سالمت روان ،5مجموعه اي از ويژگـي هـايي اسـت کـه در برابـر حـوادث فشـارزاي زندگي
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(هافرکمپ .)2018 ،۴در ديدگاه سيستمي ،تعارض را ناشي از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پايگاه و

بهعنوان سپري محافظ عمل کرده و کمک ميکند که افراد ،در ايـن موقعيـت هـا کـارکرد بهتري
داشته باشند .همچنين ،حالتي از توانمندي و بهزيستي است که به فرد توانايي الزم براي مقابله بـا

1. Rathi & Pachauri
2. Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcarne
3. marital conflict
4. Haferkamp
5. mental health
6. Manwell

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1398.5.2.3.2

تنشهاي روزمره ي زندگي را ميدهد (منول 6و همكاران .) 2015 ،سالمت روان ،با بهبود ارتباطات
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بين فردي و عملكـرد بهتـر فـرد در جنبـه هـاي مختلـف زنـدگي همـراه اسـت (ولينت )2012 ،1و
مي تواند تحت تأثير منفي يا مثبت کيفيت زندگي زناشويي قرار گيرد (هيرسـچبرگر ،اسريواستاوا،
مارش ،پاپ 2و همكاران .) 200۹ ،النـدبالد و هانسون ) 2015( 3در پژوهش خود به اين نتيجـه
رسـيدند کـه سالمت رواني و سالمت ج سماني هر دو با وضـعيت زندگي زناشويي ارتباط دارند.
ويسـمن ،اوبيالکر ،وينستوک ) 2017( ۴در پژوهشــي نشــان دادنــد کــه برخــي از اختالالت
رواني با مشكالت زناشويي ارتباط دارند.
يكي ديگر از سازه هاي مرتبط با تعارضات زناشويي ،باورهاي غيرمنطقي ،5است .باورهاي اغراق-
آميز ،مطلقگرا  ،نامعقول و انعطاف پذير هستند (اليس .)2003 ،6باورهاي غيرمنطقي دو ويژگي دارند:
 ) 1توقعات خشک و تعصب آميزي هستند که معموالً با کلمات بايد و حتماً بيان ميشوند  )2فلسفه-
هاي خود آشفته ساز که معموالً حاصل اين توقعات هستند و انتسابهاي نامعقول و بيش ازحد
واقعيت همگوني ندارند و بر اساس ظن و گمان هستند و اين امر موجب تعارض شده و مانع برخورد
موفقيتآميز فرد با حوادث و الزام هاي زندگي مي شود (حيدري ،شفيعي و بشر پور .)13۹5 ،نتايج
نشان داده است که بين  85تا  ۹1درصد از افرادي که در آستانه طالق قرار دارند از ابتداي روابط
زناشويي عقايد مثبت و پيشبينهاي غيرواقع بينانه و غيرمنطقي از رابطه زناشويي داشته و بر اين
باور بودهاند که احتمال طالق براي آن ها صفر است (مينوت ،پد رسن و ماننون .)2010 ،7نتايج
پژوهش پور محمدرضاي تجريشي ،پهلوان نشان و نجفي فرد ( ) 13۹3مؤيد ارتباط منفي بين
باورهاي غيرمنطقي و تعارضات زناشويي بود .طبق گزارش انجمن ملي بهداشت رواني،)200۹( 8
درماندگي نسبت به تغيير منتج از وابستگي است که مي تواند يک رفتار آموخته شده باشد و از نسلي
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تعميم يافته ايجاد مي کنند (پروچسكا و نورکراس ،ترجمه سيد محمدي .) 1388 ،افكار غيرمنطقي با

به نسل ديگر منقل شود .درواقع  ،وابستگي يک وضعيت هيجاني و رفتاري است که بر توانايي فرد
براي داشتن يک رابطه زناشويي رضايت بخش و سالم تأثير مي گذارد .يكي از علل زيربنايي اين
] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1398.5.2.3.2

1. Vaillant
2. Hirschberger, Srivastava, Marsh, & Pape Cowan
3. Lundblad & Hansson
4. Whisman, Uebelacker & Weinstock
5. irrational beliefs
6. Ellis
7. Minnotte, Pedersen & Mannon
8. National association of mental health
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وابستگي را باورهاي غيرمنطقي فرد وابسته از قبيل سردرگمي و حس بي کفايتي و اعتقاد به اينکه
ديگران مسئول هيجانها و انتخاب هاي وي هستند تشكيل مي دهد .نتايج تحقيق تروکس و

پل1

( 1۹۹2؛ به نقل از پور محمدرضاي تجريشي و همكاران ) 13۹3 ،نشان داد که باورهاي غيرمنطقي
يک عامل شناخته شده در بروز اختالف هاي زناشويي است .افرادي که دچار نگرشهاي ناکارآمد و
باورهاي غيرمنطقي هستند آشفتگيهاي هيجاني نيز خواهند داشت (برادران عطار مقدس و نيري،
.)13۹۴
با توجه به آنچه گفته شد ،به نظريه هايي نياز است که به چگونگي کنش خانواده و به اشتباه-
هايي که ممكن است در اثر ارتباطات ناسالم ايجاد شود ،بپردازد و راه کمک و تغيير را به آن ها
نشان دهد .يكي از رويكردهاي روان شناسي در کاهش تعارضات زناشويي زوجين ،رويكرد زوج درماني
شناختي -رفتاري است .هدف زوج درماني کمک به زوج ها براي سازگاري مناسبتتر با مشكالت
جاري و يادگيري روش هاي مؤثرتر ارتباط است (محمدي ،سيرويي ،گرافر ،زهرا کار ،شاکرمي و
دارد که به بهبود عملكرد دو فرد درون يک بافت ارتباطي متقابل مي پردازند (يوسف زاده ،فرزاد،
نوابي نژاد و نوراني پور .)13۹6 ،ازاين رو رويكردهاي موفق زوج درماني بر ارزيابي ،تغيير رفتار و
کوشش هاي زوج به تعامالت خاص در رابطه شان تكيه دارد (يوسف زاده و همكاران.)13۹5 ،
زوج درماني شناختي  -رفتاري يكي از درمان هاي مؤثر در زمينه حل مشكالت زوجين و افزايش
رضايت زناشويي است .امروزه استفاده انحصاري ازنظريه يادگيري در درمان به جاي خود را به اين
موضوع داده است که عوامل شناختي (نگرش ها ،افكار و انتظارات) نيز بر رفتار تأثير مي گذارد
(هاشمي ،غيور باغباني  ،خديوي ،هاشميان نژاد و عاشوري .) 13۹5 ،تأکيد روي شناخت و رفتار در
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داورنيا .)13۹5 ،اصطالح زوج درماني در برابر درمان فردي يا گروهي به رويكردهاي باليني اشاره

درمان ،اکنون به طور گسترده اي توسط درمانگران خانواده و ازدواج به دليل ويژگي قابل انعطاف و
ترکيبي آن رشد کرده است .رشد عمده ديگر در اين حوزه ،کاربرد اصول نظريه يادگيري براي
رضايت زناشويي را به مداخله هاي زوج درماني اضافه نمودند (خانجاني وشكي ،شفيع آبادي ،فرزاد و
فاتحي زاده .) 13۹5 ،هدف اصلي رويكرد شناختي -رفتاري ،تمرکز بر افكار و ادراک ها و تأثير آنها
رو ي هيجانات و رفتار است .الگوي شناختي رفتاري بر پاسخ هاي هيجاني و رفتاري افراد نسبت به

1. Theroux & Pole

] [ DOR: 20.1001.1.24234869.1398.5.2.3.2

آموزش و درمان زوج ها بود (تورار .) 2015 ،درمانگران با جهت گيري رفتاري ،پديده ارتباط ،تعهد و
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رويدادهاي زندگي تأکيد دارد که به واسطه تفسيرهاي وابسته به ديدگاه آن ها ميانجيگري مي شوند
(اهدا ،ديلورث و ترنر .) 201۴ ،1در رويكرد شناختي  -رفتاري ،به مراجعين در رشد مهارت هايي براي
تغيير رفتار ،ارتباط با ديگران ،حل مسئله  ،کشف افكار و باورهاي تحريف شده  ،به چالش کشيدن و
دگرگون کردن باورها و نگرش هاي غيرمفيد و بازسازي شناختي کمک مي شود .اين رويكرد ،علت
بنيادي مشكالت و تعارض هاي زناشويي را تعامالت منفي ،نارسايي ارتباطي زوجين ،ادراک
تحريف شده و تفكرات غيرمنطقي مي داند .ازاين رو  ،در اين رويكرد ،فرآيند درمان بهگونهاي
طراحي شده که افكار و شناخت هاي منفي و خودکار شناسايي گرديده ،پيوندهاي ميان شناخت،
هيجان و رفتار تعيين شده و شواهد مخالف ،افكار تحريف شده را بررسي نموده تا تعبير واقعگرايانه را
جايگزين شناخت هاي تحريفشده کرده و در دستيابي به حل تعارضات و افزايش سازگاري ،توفيق
يابد ،طرف رفتاري اين رويكرد ،بر آرميدگي ،هدف گذاري و بازسازي کنشگري هاي روزانه با هدف
همكاران ( ) 13۹5در پژوهشي نشان دادند که زوج درماني شناختي  -رفتاري بر کاهش بي رمقي
زناشويي کارآمد بوده است .شاکردولق ،نريماني و افروز ( ) 13۹3در پژوهشي گزارش کردند که
زوج درماني شناختي  -رفتاري بر کارکرد خانواده و مؤلفه هاي حل مشكل ،رضايت ،تعهد ،آميزش
عاطفي و مهار رفتار در درخواست کنندگان جدايي از همسر مؤثر بوده است .همچنين ،نتايج
مطالعات نشان داده است که درمان شناختي -رفتاري برافزايش تعهد زناشويي زوجين (عبادي راد و
کريمي نژاد13۹6 ،؛ سعادتمند) 13۹5 ،؛ افزايش شادکامي و رضايت زناشويي زوجين (هيومل 2و
همكاران2018 ،؛ سولتي و جعفر زاده2016 ،؛ جباري فرد ،خدا رحمي گهروي و شهبازي13۹7 ،؛
عظيمي فر  ،فاتحي زاده ،بهرامي ،احمدي و عابدي) 13۹5 ،؛ کاهش فرسودگي زناشويي (گرنسمن 3و
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لذت و خرسندي تأکيد مي کند (شكراهلل زاده ،فروزش ،بذرافشان و حسيني .)13۹6 ،شكراهلل زاده و

همكاران 2018 ،؛ شارق و همكاران 2016 ،؛ محمدي و همكاران )13۹5 ،و کنترل عواطف و تنظيم
هيجانات زوجين (گرنسمن و همكاران2018 ،؛ خجسته مهر ،شيرالي نيا ،رجبي و بشليده،)13۹3 ،
بنا بر آنچه گفته شــد ،تعارض زناشــويي به طرز نامطلوبي بر زوجين و سيســتم خانواده اثر
ميگــذارد تا جايي که در صــورت عدم درمان بهموقع آن ممكن اســت زوجين مســير طــالق را
1. Ehde, Dillworth & Turner
2. Hummel
3. Grensman
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در پيش گيرند .در اين زمينه مطالعات نشــان از نقش باورهاي غيرمنطقي و کاهش سالمت روان در
مشــكالت و تعارض زناشــويي دارد .با مرور پيشــينه پژوهــش و مطالبي که دربــاره کارايي
رويكرد زوج درماني شناختي -رفتاري در درمان مشــكالت زوج هــا و خانواده ها بيان گرديد و با
توجه به مباني و اصول اين روش درماني به نظر مي رســد کــه اين رويكرد مي تواند در کاهش
مشكالت روان شناختي زوجين مؤثر واقع گردد .از طرفي ،با توجه به اينكه در پژوهشهاي داخلي و
خارجي تاکنون پژوهشــي به شناســايي اثربخشي رويكــرد زوج درماني شناختي -رفتاري بر
باورهاي غيرمنطقي و سالمت روان زوجين نپرداخته است ،پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي
زوج درماني شناختي  -رفتاري بر اصالح باورهاي غيرمنطقي و افزايش سالمت روان زوجين دچار
تعارضات زناشويي انجام شد.
روش
اين پژوهش شامل تمامي زوجين مراجعه کننده به سه مرکز مشاوره و کلينيک خانواده منطقه 3
شهر تهران در شش ماهه اول سال  13۹8به تعداد  88نفر بودند .تعداد  32نفر از آن ها به صورت
هدفمند (بر اساس مالک هاي ورود و خروج) ،انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (16
نفر) و کنترل ( 16نفر) گمارده شدند .مالک هاي ورود نمونه انتخابي عبارت بودند از -1 :دامنه سني
22 -۴0؛  -2عدم اعتياد به مواد افيوني و روان گردان ها و مصرف متادون؛  -3حداقل داراي دو سال
زندگي مشترک؛  -۴حداقل تحصيالت سيكل و حداکثر کارشناسي؛  -5نداشتن انواع روانپريشيها و
 -6توانايي شرکت در جلسات درماني .مالک هاي خروج شامل -1 :عدم تمايل به شرکت در ادامه
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روش اين پژوهش نيمه آزمايشي همراه با پيش آزمون -پس آزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماري

پژوهش و  -2غيبت بيش از دو جلسه ،بود .تائيد تشخيص عدم وجود اختالالت توسط روانشناس
پژوهش انجام شد.

الف) آزمون عقاید غیرمنطقی جونز :1اين آزمون در سال  1۹68توسط جونز تهيه گرديد .اکثر
تحقيقاتي که پيرامون رابطه عقايد و باورهاي غيرمنطقي با کنش هاي رفتاري و عاطفي در زمينه
درمان عقالني -عاطفي صورت گرفته است ،از اين آزمون استفاده نموده اند IBT .از  10قسمت،
1

. Irrational Belief Test Jones
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شامل  100عبارت تشكيل شده است و هر زير مقياس مربوط به يكي از باورهاي غيرمنطقي است.
آزمودني هر عبارت را خوانده و موافقت يا عدم آن را از به شدت مخالف تا به شدت موافق مشخص
مي کند .جهت نمره گذاري بهطرف غيرمنطقي بودن است؛ يعني نمره کمتر نشان دهنده منطقيتر
بودن فرد است .نمره گذار ياز  1تا  5است .در پايان نمرات فرد را در هر خرده مقياس جمع کرده تا
نمره کل فرد به دست آيد .جونز ( )1۹68اعتبار

IBT

را  0/۹2گزارش کرد و پايايي هريک از

مقياس هاي ده گانه آن را از  0/66تا  0/88به دست آورد .وودز )1۹۹3( 1روايي هم زمان اين آزمون را
 0/5۹ ،0/70و  0/55گزارش کرده است .در مورد ويژگيهاي روان سنجي آزمون باورهاي غيرمنطقي
مي توان گفت که تحقيقات متعددي ،روايي اين آزمون را مورد تائيد قرار داده اند .براي مثال روايي
اين آزمون در پژوهشي که توسط تقي پور ( ) 1377با استفاده از يک نمونه  106نفري از دانشجويان
دانشگاه عالمه طباطبائي ،با ميانگين سني  2۴/25صورت گرفت ،به دست آمد .نتايج حاصل از
( ) 1385ضرايب پايايي پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي به دو روش آلفاي کرونباخ و تنصيف براي کل
مقياس به ترتيب  0 /66و  0 /65گزارش شد .در پژوهش صفاري نيا  ،علمي مهر ،حشمتي و علمي
مهر ( ) 13۹1ميانگين پايايي مؤلفه هاي آن  0/7۴به دست آمد .در پژوهش حاضر همساني دروني با
روش آلفاي کرونباخ اين پرسشنامه  0/80به دست آمد.
ب) پرسشنامه سنجش سالمت عمومی :2اين پرسشنامه توسط گلدبرگ )1۹72( 3ساخته شده و
شامل  28سؤال است که در مقياس  ۴درجه اي ( )0 -3نمره گذاري مي شود؛ نمره کلي آزمون از  0تا
 8۴و نقطه برش آن براي خرده مقياس ها  ۹و براي نمره کل  23در نظر گرفته شده است .هرچه
نمره آزمودني پايين تر باشد ،فرد از سالمت رواني بهتري برخوردار خواهد بود (مسعود زاده و
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پژوهش فوق نشان داد که روايي اين آزمون از طريق آلفاي کرونباخ  0/71است .در پژوهش مشاک

همكاران .) 1383 ،در پژوهش چان ۴و چان ( )1۹83براي بررسي روايي هم زمان از پرسشنامه چند
جنبه اي مينه سوتا استفاده نمودند و به ضريب همبستگي  0/5۴دست يافتند .ميزان اعتبار اين
و بي خوابي  ، 0/78اختالل در عملكرد اجتماعي  0/7۹و افسردگي شديد  0/۹1و کل پرسشنامه
 0/85به دست آمده است (به نقل از بهمني و عسگري .)1385 ،نتايج بهدست آمده با روش بازآزمايي
1

.Woods
.General Health Questionnaire
3
.Goldberg
4
.Chan
2
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براي کل پرسشنامه  0/72و براي خرده آزمون هاي عالئم جسماني ،اضطراب و بي خوابي ،عملكرد
اجتماعي و افسردگي به ترتيب  0/57 ،0/68 ،0/60و  0/58بود .به عالوه ،نتايج بهدست آمده با روش
دو نيمه سازي براي کل پرسشنامه  0/۹3و براي خرده آزمون ها به ترتيب  0/68 ،0/8۴ ،0/86و
 0/77بود .همچنين ،نتايج به دست آمده براي سنجش ثبات دروني با استفاده از روش آلفاي کرونباخ
براي کل پرسشنامه  0/۹0و براي خرده آزمون ها به ترتيب  0/61 ،0/8۴ ،0/76و  0/88گزارش شده
است (فتحي آشتياني .) 1388 ،در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه از طريق آلفا ي کرونباخ محاسبه
و براي کل پرسشنامه  ،0/87به دست آمد.
برنامه مداخله
برنامه زوج درماني شناختي -رفتاري ،بر روي گروه آزمايش به مدت  12جلسه  120دقيقهاي در هر
هفته  2جلسه به شرح زير اجرا گرديد.
ارزيابي ماهيت مشكالت ،ارزيابي مشكالت اختصاصي هر يک از زوج ها ،ارزيابي اهداف و انتظارات هر
همسر از درمان.
جلسه سوم :اهداف جلسه :دادن بازخورد به زوجين و آغاز درمان .محتوا :توجيه روش درماني،
بيان انتظارات مشترک از درمان ،توافق بر سر اهداف درماني ،بكار بردن تقويت دو سويه به عنوان
نقطه شروع براي کمک به زوجين.
جلسات چهارم و پنجم :اهداف جلسه :آموزش مهارتهاي ارتباط ي .محتوا :شناخت الگوهاي
تقويت و تنبيه همسران ،افزايش مبادالت رفتاري مثبت و تقويت کننده ،آموزش گوش دادن ،آموزش
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جلسات اول و دوم :اهداف جلسه :برقراري رابطۀ درماني با هر دو همسر و ايجاد اتحاد درماني،

همدلي ،آموزش گفتگوي مؤثر.
جلسه ششم :اهداف جلسه :آموزش حل مسئله و تصميم گيري .محتوا :ارزيابي اشكاالت و
جلسات هفتم و هشتم :اهداف جلسه :شناخت افراد از نيازها و ويژگي هاي شخصيتي خود و
همسرانشان .محتوا :بررسي تفاوت هاي جنسيتي و شخصيتي در ارتباط ،آشنايي با نيازهاي خود و
همسر.
جلسه نهم :اهداف جلسه :مداخله در هيجان ها .محتوا :آشنايي با مراجعين با هيجانهاي مثبت و
منفي .شناخت تفاوت بين آشفتگي اوليه و ثانويه.
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جلسۀ دهم :اهداف جلسه :مداخله در آسيب هاي فردي .محتوا :کشف مسائل حلنشده و آسيب-
هاي قبلي فردي.
جلسات يازدهم و دوازدهم :اهداف جلسه :مداخله در تقاضاهاي محيطي گذشته و فعلي .افزايش
آگاهي از اثر تقاضاهاي محيطي فعلي بر زوج و فرد.
شیوه اجرای پژوهش
جهت انجام پژوهش با مراجعه به مراکز مشاوره و کلينيک هاي خانواده شهر تهران و انتخاب حجم
نمونه با رضايت کتبي و گمارش آن ها در گروه هاي آزمايش و کنترل ،پرسشنامه هاي پژوهش
به صورت گروهي بر روي افراد حاضر در پژوهش اجرا گرديد .جهت رعايت اخالق در پژوهش رضايت
افراد براي شرکت در برنامه مداخله کسب و از کليه مراحل مداخله آگاه شدند .همچنين به افراد
گروه کنترل اطمينان داده شد که آنان ن يز پس از اتمام فرايند پژوهشي اين مداخله را دريافت
نيازي به درج نام نيست .در اين پژوهش براي تجزيه وتحليل داده ها از دو سطح آمار توصيفي و
استنباطي استفاده شده است .در س طح آمار توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار
استنباطي از آزمون کلموگروف – اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها ،آزمون لوين
براي بررسي برابري واريانس ها ،تحليل رگرسيون جهت بررسي شيب خط رگرسيون ،همچنين از
تحليل کوواريانس براي بررسي فرضيه هاي پژوهش استفاده گرديد .نتايج آماري با استفاده از
نرم افزار آماري  SPSS-21مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است.
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خواهند نمود .همچنين به هر دو گروه اطمينان داده شد که اطالعات آن ها محرمانه باقي مي ماند و

یافته ها
اطالعات جمعيت شناختي شرکت کنندگان در پژوهش نشان داد که از  32نفر 20 ،نفر (62/5
داشتند .ازنظر ميزان تحصيالت  13نفر داراي مدرک (سيكل) 15 ،نفر داراي مدرک (ديپلم) و  ۴نفر
داراي مدرک (ليسانس) ،بودند .همه شرکت کنندگان متأهل و باالي  2سال زندگي مشترک بودند .از
بين آن ها 17 ،نفر داراي ( 2فرند) 7 ،نف ر داراي ( 3فرزند) و  8نفر (داراي باالي  3فرزند) بودند.
در جدول  ،1آماره هاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) متغيرهاي باورهاي غيرمنطقي و
سالمت روان به تفكيک گروه در دو مرحله پيشآزمون و پس آزمون ارائه شد.
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درصد) در ميانگين سني  35 -22و  10نفر ( 37/5درصد) در ميانگين سني  ۴0 -36سال قرار
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جدول  . 1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه در دو مرحله
پیش آزمون و پس آزمون به همراه پیش فرض نرمال بودن دادهها

پس آزمون

168/17

1۹/81

187/71

21/6۴

پيش آزمون

62/10

10/32

61/۹7

۹/8۹

پس آزمون

۴۹/23

۹/13

62/88

۹/73

باورهاي غيرمنطقي

0/20

0/87

0/53

0/26

0/18

1/8۹

0/1۹

0/1۹

0/15

0/۹8

0/32

0/11

سالمت روان

کلموگرف

پيش آزمون

186/1۹

20/65

186/17

20/۴3

0/17

0/16

0/۹2

0/20

اسميرنوف

ميانگين

معني داري

ميانگين

انحراف
استاندارد

لوين

مؤلفه ها

انحراف
استاندارد

معني داري

آزمايش

گروه

کنترل
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قبل از ارائه نتايج تحليل آزمون کوواريانس ،پيشفرض هاي آزمـون هـاي پارامتريـک سـنجيده
شد .نتايج آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانس گروه ها در متغيرهاي باورهاي غيرمنطقي و
سالمت روان ،نشان داد ،سطح معناداري به دست آمده در متغيرهاي وابسته پژوهش بزرگ تر از 0/05
است ،بنابراين ،با  ۹5درصد اطمينان مي توان قضاوت کرد که گروه هاي آزمايش و کنترل ازنظر
پراکندگي نمرات باورهاي غيرمنطقي و سالمت روان در مرحله پيش آزمون يكسان هستند .همچنين،
نتايج آزمون کلموگروف – اسميرنوف به منظور بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي وابسته
پژوهش نشان داد ،شرط نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي وابسته در مرحله پس آزمون رد نشد
( .)P> 0/05در ادامه ،نتايج آزمون فرض همگني شيب رگرسيون ،نشان داد که داده ها از فرضيه
همگني شيب رگرسيون در سطح ( ) P> 0/05پشتيباني مي کنند .همچنين ،با توجه به نتايج تحليل
کوواريانس چندمتغيري جدول  ، 2امكان خطاي نوع دوم وجود نداشته است و محقق مجاز است تا از
آزمون تحليل کوواريانس استفاده کند.
جدول  . 2نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری
آزمون

المبداي ويلكز
اثر هتلينگ
بزرگ ترين ريشه روي

0/52

6/87

۴

2۴

0/001

0/55

۴

2۴

0/001

0/55

۴

2۴

0/001

0/55

۴

2۴

0/001

0/55

0/55
0/۹1
0/۹1

6/87
6/87
6/87
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اثر پياليي

ارزش

F

درجه آزادي
فرضيه

درجه آزادي
خطا

معناداري

مجذور اتا
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همان طور که نتايج جدول  3نشان مي دهد ،با کنترل اثر پيش آزمون  ،بين ميانگين نمرات
پس آزمون افراد گروه هاي آزمايش و کنترل در متغير باورهاي غيرمنطقي ( F= 50/13و = 0/7۴
 ،)η2تفاوت معناداري وجود داشت ( .)P>0/001به عبارت ديگر ،مي توان گفت که زوج درماني
شناختي -رفتاري بر اصالح باورهاي غيرمنطقي زوجين داراي تعارضات زناشويي ،اثربخش بود.
جدول  . 3نتایج تحلیل کوواریانس به منظور بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی -رفتاری بر
باورهای غیرمنطقی
متغير
باورهاي غيرمنطقي

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه

2167/56

1

2167/56

F

سطح

اندازه اثر

معناداري
50/13

0/001

0/7۴

پس آزمون افراد گروه هاي آزمايش و کنترل در متغير سالمت روان ( F= ۴6/87و ،)η2 = 0/6۹
تفاوت معناداري وجود داشت ( .)P>0/001به عبارت ديگر ،مي توان گفت که زوج درماني شناختي-
رفتاري برافزايش سالمت روان زوجين داراي تعارضات زناشويي ،اثربخش بود.
جدول  . 4نتایج تحلیل کوواریانس به منظور بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی -رفتاری بر
سالمت روان
متغير
سالمت روان

منبع

مجموع

درجه

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

گروه

1۹78/56

1

1۹78/56

F
۴6/87

سطح
معناداري
0/001

اندازه اثر
0/6۹
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همان طور که نتايج جدول  ۴نشان مي دهد ،با کنترل اثر پيش آزمون  ،بين ميانگين نمرات

بحث و نتیجه گیری
روان زوجين دچار تعارضات زناشويي انجام شد .يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که
زوج درماني شناختي -رفتاري بر اصالح باورهاي غيرمنطقي و افزايش سالمت روان زوجين دچار
تعارضات زناشويي اثربخش بود .بهطورکلي اين يافته ها با نتايج مطالعات جباري فرد و همكاران
() 13۹7؛ عبادي راد و کريمي نژاد () 13۹6؛ سعادتمند () 13۹5؛ شكراهلل زاده و همكاران ()13۹5؛
عظيمي فر و همكاران () 13۹5؛ شاکرد ولق و همكاران ()13۹3؛ خجسته مهر و همكاران ()13۹3؛
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اين پژوهش با هدف اثربخشي زوج درماني شناختي -رفتاري بر اصالح باورهاي غيرمنطقي و سالمت
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هيومل و همكاران () 2018؛ گرنسمن و همكاران ( ) 2018و شارق و همكاران ( ،)2016در زمينه
اثربخشي آموزش شناختي -رفتاري برافزايش رضايت زناشويي و صميميت زوجين ،همسو است.
در تبيين اثربخشي زوج درماني شناختي -رفتاري بر اصالح باورهاي غيرمنطقي زوجين مي توان
گفت که داشتن باورهاي غيرمنطقي زوجين نسبت همسرشان به اين موضوع اشاره دارد که آن ها
معتقد هستند که مشكالتي رفتاري در همسرشان امري ذاتي است؛ لذا آن ها هيچگونه تالشي براي
تغيير وضع موجود از خود نشان نمي دهند .اين امر در روابط زوجين باعث از دست دادن تفكر حل
مسئله شده ،مشكالت آن ها روزبه روز عميق تر و پيچيدهتر ميشود .حال آنكه در مداخالت زوج درماني
مانند زوج درماني شناختي -رفتاري به دنبال شكل گيـري و افـزايش پـردازش بين نفردي ،افراد هم
از نحوه حرف زدنشان با يكديگر و هم تجربه اي که از يكديگر کسب مي کنند ،يـک ديـد آگـاهي
فراشـناختي به دست آورند .تا آنجايي که اغلب گزارش کرده اند اين آگاهي به تغييرهاي اساسي در
شيوه ارتبـاط ،حل مسئله ،مذاکره درباره تفاوت ها ،همدلي ،آسايش و ايجـاد حمايـت عـاطفي و
ميکند؛ ازاين رو از ميزان افكار غيرمنطقي آنان نيز کاسته ميشود .اين در حالي است که افرادي که
باورهاي غيرمنطقي آن ها در سطح بااليي قرار دارد ،در برابر رفتار ديگران واکنش عاطفي نشان مي-
دهند ،بخش عمده انرژي شان را صرف تجربه ،بيان و تشديد عواطفشان مي کنند ،زماني که تجربه-
هاي دروني يا تعامالت بين فردي بسيار تنش زا باشد ،از ديگران فاصله عاطفي ميگيرند؛ درحالي که
افراد با باورهاي منطقي ضرورتي احساس نميکنند که ازلحاظ عاطفي از ديگران جدا شوند .اينگونه
افراد از هويتي محكم برخوردارند؛ افراد با باور غيرمنطقي رويهم رفته در روابط صميمانه با ديگران
دگرگون ميشوند؛ آن ها ازنظر عاطفي به ديگران وابستهاند ،به دشواري مي توانند براي خودشان فكر،
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هيجـاني از سوي همسرانشان در درون آن ها منجر مي شود که اين امر خألهاي عاطفي آن ها را پر

احساس و عمل کنند؛ که همگي اين ويژگي هاي فردي مربوط به افراد با باورهاي غيرمنطقي مي-
تواند در فروپاشي زندگي زناشويي نقش داشته باشد .از اين گذر ،درمان شناختي  -رفتاري عمدتاً
نسبت به خود ،ديگري و رابطه تأثير مي گذارد .هدف درمان هاي شناختي -رفتاري ،اصالح شناخت-
واره هاي ناکارآمد و آموزش مهارتهاي گفتگو و حل مسئله به زوج هاي آشفته است .شارق و
همكاران ( ) 2016معتقدند که هدف کلي در زوج درمان گروهي شناختي -رفتاري آن است که
زوجين بتوانند اختالالت هيجاني خود را به حداقل برسانند ،رفتارها ي مخرب خويش را کم کنند،
خود شكوفاتر شده و زندگي شادتري داشته باشند؛ واضحتر و عاقالنه تر فكر کنند ،احساس مناسب-
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نوعي مداخله ي واقعيت مدار و منطق محور است که بر انتخاب شايسته باورها و انتظارات همسران
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تري داشته و در رسيدن به هدف هاي خود مؤثرتر و کارآمدتر شوند و از ميزان عقايد غيرمنطقي
خودشان بكاهند .محمدي و همكاران ( ) 13۹5معتقدند که اين درمان تـالش ميکند تا آگاهي
زوجين را نسبت به اسناد و باورهاي غيرمنطقي باال ببـرد .هـمچنـين بـا انجـام تمـرينهـا ،جلسـه-
هـاي آموزشـي و تكـاليف بيـرون از جلسـه هـا ،باورها و شناخت هاي غلطي که موجب فرسودگي و
تعارض زناشويي آنان شــده اســت ،اصــالح نمايــد.
در تبيين اثربخشي زوج درماني شناختي -رفتاري برافزايش سالمت روان زوجين مي توان گفت
که در گروه درماني شناختي -رفتاري ،درک فرد از خود ،حس کفايت و مهارتهاي حل مسئله،
کسب استقالل ،مهارت هاي مقابله با موقعيتهاي خطرآفرين و فشار رواني و بسياري از مهارتها
براي بهبود وضعيت رواني مطلوب آموزش داده مي شود که پيامد اين مهارت ها ،بهبود سالمت روان
فرد است .همچنين ،در جريان گروه درماني شناختي -رفتاري به زوجين آموزش داده ميشود تا بـا
لح اظ کردن نيازهـا و انگيزههاي فردي و تفاوت هاي فردي در ايـن زمينـه در عقايد جديد رويكرد
شناختـي -رفتاري موردتوجه قرارگرفته اسـت و راهبردهـايي بـراي سـازگاري بـا ايـن شرايط و
افزايش تحمل پـذيري زوجـين ،آمـوزش داده ميشود .مي توان گفت که آگاهي افراد از اين تفاوت-
هـا ،شـناخت افـراد از يكـديگر را افـزايش داده و موجـب مي شود که افراد واکنشهاي هيجاني و
رفتاري خود به اين تفاوت ها را بررسي کرده و ضمن اعتبـار دادن بـه اين تفاوت ها ،کنترل هيجاني
بيشتري داشته باشند که بالطبع برافزايش سالمت روان آن ها تأثيرگذار خواهد ب ود (محمدي و
همكاران .) 13۹5 ،همچنين ،در تكنيک هاي رفتاري براي افزايش سطح سالمت روان زوجين ،تأکيد
بر کاهش يا حذف رفتارهاي آشفته ساز زوجين و افزايش حمايت اجتماعي افراد از يكديگر است.
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وجـود تفاوتهاي فردي ،روش هايي را براي نزديک شـدن بـه يكديگر در پيش بگيرند .ازاين رو

فرض بر اين است که افزايش سطح سالمت روان در مراحل ابتدايي درمان به خاطر بهبود رضايت
زناشويي است و اين فرض در پژوهشهاي تجربي تائيد شده است (خجسته مهر و همكاران.)13۹3 ،
درک جديدي از مشكالت خود پيداکرده و تعبير جديدي از عالئم افسردگي ،اضطراب و استرس
داش ته باشند ،همچنين راه هاي جديد ارتباط برقرار کردن با يكديگر را آموزش مي بينند که از اين
نظر برافزايش سالمت روان زوجين تأثير ميگذارد.
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همچنين در تكنيکهاي شناختي -رفتاري در درمان هاي زوجي ،به هر دو همسر کمک ميشود تا
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محدودیت ها و پیشنهادها .ازجمله محدوديت هاي جدي اين پژوهش مي توان به منحصر بودن
نمونه پژوهش به زوجين دچار تعارضات زناشويي اشاره کرد که از تعميم پذيري پايين نتايج به
جمعيت هاي مشابه برخوردار است .همچنين ،اثرات درمان در فواصل زماني مختلف مورد پيگيري
قرار نگرفته است .درمجموع  ،با توجه به اينكه بخش وسيعي از مشكالت زوجين ريشه در افكار
غيرمنطقي و عدم سالمت روان دارد و ناتواني در ابراز بهموقع و به گونه مناسب رفتار و هيجانات در
ابتدا منجر به کناره گيري ،جدايي عاطفي و از دســت رفتن صميميت و درنهايت طالق ميشود ،لذا
مي توان به اين نتيجه رســيد ،تنها بررســي منطقي و عقالني مســائل زوجين راهگشاي مشــكل
نخواهد بود و درمانگر را از پرداختن به مسائل هيجاني ،رفتاري آنان بازمي دارد .ازآنجاييکه
بســياري از مسائل زوجين با باورهاي غيرمنطقي در ارتباط است ،الزم است درمانگران بيش ازپيش
توجه خود را به اين مهم مبذول داشته باشند و از نتايج سودمند زوج درماني شناختي  -رفتاري در
جهت اصالح باورهاي غيرمنطقي و افزايش سالمت روان زوجين بهره ببرند.

آرين فر ،نيره؛ پور شهرياري ،مه سيما .) 13۹6( .مدل ساختاري پيش بيني تعارضات زناشويي بر
اساس طرح واره ناسازگار اوليه حوزه بريدگي و طرد و متغير ميانجي سبکهاي عشقورزي.
فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرماني.108 -13۴ :)2۹(8 ،
آقا يوسفي  ،عليرضا؛ فتحي ،علي؛ علي اکبري ،مهناز؛ ايماني فر ،حميدرضا .)13۹۴( .اثربخشي

ساختارگرايي بر تعارضات زناشويي ،سبک هاي اسنادي و بهزيستي اجتماعي .دو فصلنامه
روان شناسي باليني و شخصيت.115 -128 :)2(13 ،
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منابع

اماني ،رزيتا .) 13۹۴( .مقايسه تعارض زناشويي در ساختار توزيع قدرت در خانواده .فصلنامه فرهنگي
تربيتي زنان و خانواده.۴1 -52 :)32(10 ،

گروهي بر اصالح باورهاي غيرمنطقي در دانشجويان مبتالبه وسواس فكري – عملي .اولين
کنفرانس بين المللي روان شناسي و علوم تربيتي ،شيراز  ،موسسه عالي علوم و فناوري حكيم
عرفي شيراز ،ايران.
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برادران عطار مقدس ،طاها؛ نيري ،مريم .)13۹۴( .بررسي اثربخشي آموزش عقالني -عاطفي به شيوه
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بهمني ،بهمن؛ عسگري ،علي .)1385( .هنجاريابي ملي و ارزيابي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه

سالمت عمومي ( )GHQبراي دانشجويان علوم پزشكي ايران ،مجموعه مقاالت سومين سمينار
سراسري بهداشت رواني دانشجويان ايران.
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