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 خالصه

با اصالح  رفتاری-درمانی شناختیزوج. دنارتباطات زناشویی نقش مهمی در سالمت روانی همسران و استحکام خانواده دار مقدمه:

-درمانی شناختیاثربخشی زوج تعیینهدف  با ،این پژوهش زناشویی مؤثر باشد.تواند در بهبود رضایت الگوهای شناختی و رفتاری می

 شد.های عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل انجام رفتاری بر طرحواره

جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان  .آزمون با گروه کنترل استپس _آزمون تجربی و از نوع پیشاین تحقیق نیمهها: مواد و روش

نفر از زنان  04گیری، . برای نمونهادنددتشکیل می 7931کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال سال مراجعه 52-04متأهل 

آزمایش و  هایانتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروه به روش در دسترس، دندبومتأهل که برای مشکالت زناشویی مراجعه کرده 

ای و گروه کنترل مداخله ندقرار گرفترفتاری -درمانی شناختیزوج ساعته 5ه جلس 74 وه آزمایش تحتگر دند،شکنترل گمارده 

ها با استفاده از عشق بود. داده مقیاس طرحواره نامه رضایت زناشویی انریچ واطالعات با استفاده از پرسشآوری جمع .نددریافت نکرد

 تحلیل شدند.متغیری چندروش تحلیل کوواریانس 

-یتفاوت معن یهای عشق و رضایت زناشویآزمون از نظر طرحوارههای مورد مطالعه در مرحله پسنشان داد در گروهیج نتاها: یافته

و ایمن عشق  طرحوارهدار نمرات معنی افزایشتوانسته است موجب  یرفتار-یدرمانی شناختزوج؛ به طوری که داری وجود دارد

 .(p<447/4) در گروه آزمایش شود رضایت زناشویی

و رضایت  ایمن عشق طرحواره افزایشتواند بر میرفتاری -درمانی شناختیزوجنتایج حاصل از این مطالعه، اساس بر گیری: نتیجه

 د.استفاده نمو توان در جهت بهبود و تحکیم روابط زوجیناین مداخله را می. زناشویی زنان متأهل مؤثر واقع شود

 مان شناختی رفتاری، رضایت زناشویی، زنان متأهلهای عشق، درطرحوارههای کلیدی: واژه
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 مقدمه

رضایت زناشویی، وجود یک  رابطکد دوسکتاند مبتنکی بکر       

زن بین تفاهم، درک یکدیگر و ارضای نیازهای مادی و معنوی 

د است که افراد آن را با توجه به میزان مسرت در زنکدگی  و مر

. کیفیککت ارتباطککات [5،7]  کننککدارزیککابی مککی خککود زناشکویی 

زناشویی نقش مهمی در سالمت روانی همسران دارد و شکرایط  

نامناسب در ازدواج باعث به خطر افتادن سالمت روانی زوجین 

   .[9،0]شود می

رضکایت و خرسکندی    ثر برؤدر راستای شناسایی عوامل م

هکای  اند ککه طرحکواره  های متعدد نشان دادهپژوهشزناشویی، 

 ،6]باشکند  مکی اولیه با ابعاد مختلف زندگی زناشویی در ارتباط 

و موجکب   مخکل زنکدگی سکالم هسکتند     اغلکب  هاطرحواره. [2

در ایکن  . [1] شکوند مکی  رویکدادها  از فکرد  رتفسکی  در سوگیری

 هکای عشکق  مکدل طرحکواره   Rapson [8]و   Hatfieldراسکتا 

(Love schemas)  نظریه دلبستگی ارائه نموده توجه بهرا با-

اند. طرحواره عشق در هر فرد بکر حسکب میکزان راحتکی او بکا      

قابکل  نزدیکی، استقالل و اشتیاق به برقکراری روابکط عاشکقانه    

و در یکی از چهار طرحواره عشق ایمن، چسبنده، است ارزیابی 

افرادی که نسکبت بکه    [.3] گیردقرار می تثباگیری و بیکناره

میل هستند، در دو طبقکه طرحکواره عشکق    رابطه با دیگران بی

افراد با طرحکواره   [.3]گیرند عالقه قرار میعشق بیغیرجدی و 

هم با نزدیکی و هم با اسکتقالل از دیگکران راحکت    ، عشق ایمن

د ده خواستار نزدیکی زیکا افراد با طرحواره عشق چسبن هستند.

گیکر  ترسند. طرحواره عشق کنکاره ولی از استقالل می باشندمی

از نزدیکی زیاد بکیم دارنکد، امکا بکا اسکتقالل مشککلی ندارنکد.        

ثبات بیانگر عکدم آسکودگی خکاطر افکراد بکا      طرحواره عشق بی

نزدیکی و اسکتقالل اسکت. طرحکواره عشکق غیرجکدی شکامل       

ابطکه  کسانی است که فقط وقتی هکیچ مشککلی نباشکد، وارد ر   

عالقه شامل کسکانی اسکت ککه بکه     طرحواره عشق بیشوند. می

 .[8-74]مند به رابطه نیستند ر کلی عالقهطو

مکؤثر   درمکانی  مداخالت یریکارگبهشناسایی و بنابر این، 

 زوجکین، رضایت ارتقای های عشق و اصالح طرحوارهدر زمینه 

 درمکانی زوج از رویکردهکای مکؤثر،   یککی  .دارای اهمیت اسکت 

 Cognitive Behavioral Couples) رفتکاری  -اختیشکن 

Therapy; CBCT)  .رویکردهای شناختی رفتاری فرض است

تغییکرات   ،کندتغییر نحوه پردازش اطالعات کنند که وقتی می

از نقطکه   .[77،75] دادخواهد  رخنیز  مثبت در هیجان و رفتار

شود که مشککالت  فرض می، رفتاری-شناختی درمانیزوجنظر 

همسران در برقراری ارتباط، ناتوانی  ینتیجه ناکارآمد، شوییناز

رفتکاری  ها، باورهای غیرمنطقی و تبادالت در حل مؤثر تعارض

 حککاکی از اثربخشککی هککانتککایج پککژوهش. [79] هسککتندمنفککی 

. استرفتاری بر رضایت زناشویی زوجین  -شناختی درمانیزوج

عکه خکود   در مطال [70]و همککاران   Durães به عنکوان مثکال  

در کککاهش رفتککاری -درمککانی شککناختیزوجنشککان دادنککد کککه 

 هکا آناضطراب و افسردگی زوجین و افزایش مهارت اجتمکاعی  

 تکأثیر  پژوهشکی  در [72] و همککاران  Bélanger نقکش دارد. 

عملکرد  و زناشویی بر شادمانی رارفتاری -درمانی شناختیزوج

 دادند نشان و نمودند بررسی مسئله های حلفعالیت در هازوج

 بهبکود  زناشکویی و  شکادمانی  مدل درمانی در افکزایش  این که

است. در پژوهشکی دیگکر    بوده مؤثر هازوج مسئله حل عملکرد

دار معنکی  تأثیررفتاری -شناختی درمانیزوجکه  نشان داده شد

برخکی  . [76]دارد  افزایش توانایی زوجین در تنظیم هیجان در

اند، بکه طکور   این مداخله بودهثیر تأاز مطالعات نیز دال بر عدم 

در مطالعه خکود بکه   Stewart-Fals [71 ] و  O'Farrellمثال

اثربخش بودن این مداخله در بهبکود کیفیکت روابکط زناشکویی     

سوءمصرف کننده مواد و الکل دست پیدا نکردنکد.  متأهل افراد 

 حال هب تاکه  های متناقض و همچنین ایناین یافتهبا توجه به 

هکای عشکق بررسکی    این مداخله در اصالح طرحکواره  اثربخشی

 درمکانی زوجمطالعه حاضکر بکه بررسکی اثربخشکی     است، نشده 

هکای عشکق و رضکایت زناشکویی     بر طرحوارهرفتاری -شناختی

 پردازد.میزنان متأهل 

 

 هاروشمواد و 

آزمکون و  تجربکی و از نکوع پکیش   روش این تحقیکق نیمکه  

عه آماری پژوهش را کلیکه  است. جام با گروه کنترلآزمون پس

کننده به مراکز مشاوره شکهر  سال مراجعه 52-04زنان متأهل 

 نامکه یبعد از دریافت معرفد. دادنتشکیل  7931تهران در سال 

و کسککب مجککوز از کمیتککه اخککالق در پککژوهش دانشککگاه علککوم 

بککککا کککککد اخککککالق   آزاد اسککککالمی تهککککران  پزشکککککی 

IR.IAU.TMU.REC.1398.086زم در هککای ال، همککاهنگی
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بکه  جهت همکاری با مراکز مشاوره در سطح شکهر انجکام شکد.    

مرکز مشکاوره سکطح شکهر تهکران،      602از همین منظور ابتدا 

 کز مشاوره سرو، مرکز مشاوره و تحکیم خکانواده امکام رضکا   امر

تهران و کلینی  مشاوره ندای آرامکش روان   6منطقه  ازو  )ع(

مونکه گیکری را   ککه در دسکترس بودنکد و امککان ن     2منطقه  از

از بکین   ادامهانتخاب شدند. در  یریگبرای نمونهفراهم آوردند، 

ککز  ازنانی متأهلی که جهت مشکالت زناشویی خود بکه ایکن مر  

مراجعه کرده بودنکد و داوطلبانکه آمکادگی ح کور در جلسکات      

مداخله داشتند و واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند، تعکداد  

 :شکامل بکه مطالعکه   ای ورود هک نفر انتخکاب شکدند. مکالک    04

؛ عکدم تجربکه طکالق و فکوت همسکر      ،تحصیالت دیپلم به بکاال 

)ماننکد افسکردگی    پزشککی خکا   اخکتالل روان  یصتشکخ عدم

نیکاز   شاملنیز های خروج ؛ و مالکاساسی و اختالل دو قطبی(

؛ )مانند داروهکای آنتکی سکایکوتی (    مصرف داروهای خا به 

خکدر و الککل( در زنکان تحکت     )مانند مکواد م  وابستگی به مواد

این سپس  د.بوها در حین اجرای مطالعه مطالعه و همسران آن

در گکروه آزمکایش و   )قرعکه کشکی(   به صکورت تصکادفی    افراد

 هکا، بکا رعایکت   کنترل گمارده شکدند. ضکمن توجیکه آزمکودنی    

هککا و بیککان اهککداف پککژوهش، از آزمککودنی مالحظککات اخالقککی

رکت نمایند. قبل از اعمکال  درخواست شد تا در دوره درمان ش

و  ندآزمون قرار گرفتتحت پیشهای درمانی، هر دو گروه روش

نکد. مکدت جلسکات    ودهای مورد نظکر را تکمیکل نم  نامهشپرس

سکاعته   5رفتکاری  -درمانی شکناختی زوجه جلس 74درمانی در 

توسط پژوهشگر اول  بود و به صورت گروهی و در هفته ی  بار

بکرای گکروه کنتکرل     اوره اجکرا شکد.  ، در مرککز مشک  این مقالکه 

در نظکر گکرفتن سکطح    حجکم نمونکه بکا    ای انجام نشد. مداخله

 84و تکوان مطالعکه    42/4آلفکای  ، خطکای  درصد 32اطمینان 

نفر برآورد شد که با در نظکر گکرفتن    78، برای هر گروه درصد

نفکر( در نظکر    54نفر )هر گکروه   04احتمال ریزش تعداد کلی 

 .[78] گرفته شد

 

 ابزار ارزیابی در این مطالعه شامل موارد زیر بود: 

نامکه شکامل   جمعیکت شکناختی: ایکن پرسکش     نامهپرسش

 اطالعات مربوط به سن، وضعیت شغلی و تحصیلی بود.

ایکن   :ENRICH)) ریچاشکویی انک  نامکه رضکایت زن  پرسش

ارزیککابی بککرای  Olson [73] و Fowers پرسشککنامه توسککط

قکدرت و   هکای ینکه زمیکا شناسکایی    زامشککل بالقوه  هایینهزم

بکرای   ابزاراز این . طراحی شده استپربارسازی روابط زناشویی 

نیکاز  تقویکت رابطکه خکود    که به مشکاوره و   ییهازوجتشخیص 

 772ایکن پرسشکنامه دارای دو فکرم     .شکود استفاده مکی ، دارند

فرم اصلی با توجکه بکه زیکاد بکودن     . سؤالی است 752سؤالی و 

 و به همکین دلیکل  شد ها میموجب خستگی آزمودنی، سؤاالت

 01ککه دارای   شد تهیه فرم کوتاهی از این پرسشنامهدر ایران 

 ،ییزناشکو  تیرضکا  ،یآرمکان  فیک تحر خرده مقیاس 77 و سؤال

اوقکات   ،یمکال  تیری، مکد حل تعارض ،رتباط، ایتیشخص مسائل

 خکانواده و  ،یفرزنکد پکرور   ، فرزنکدان و یرابطکه جنسک   ،فراغت

است و در مطالعکه حاضکر از    یمساوات طلب یهادوستان، نقش

ها در ی  طیف لیککرت  گذاری سؤالنمره این فرم استفاده شد.

 و است( 7تا کامالً مخالفم=  2موافقم= ای ) از کامالً پنج گزینه

نمره باال بیانگر رضایتمندی بیشتر است. کمتکرین و بیشکترین   

 باشد.می 592و  01نمره آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب 

ضکرایب آلفکای کرونبکاخ     Olson (73) و Fowers در مطالعه 

گککزارش شککده اسککت.   34/4تککا  15/4 در دامنککه پرسشککنامه

ار را بکا  روایی سازه این ابز Olson (73) و Fowers  ،همچنین

بررسی ساختار عاملی آن و نشان دادن اینکه از برازش مناسبی 

و همککاران    Arab Alidoustiدنکد. کرتأییکد  ، برخوردار اسکت 

رضکایت زناشکویی را از    پرسشکنامه  سؤالی 01فرم پایایی  [54]

روایکی همزمکان    کردنکد و محاسبه  32/4طریق آلفای کرونباخ 

 آن ضکریب همبسکتگی   ککه  دنکد بررسی نموبا فرم اصلی  آن را

بکه   88/4 در مطالعه حاضر، ضریب آلفکای کرونبکاخ   ود.ب 62/4

 آمد. دست

مقیککاس : (Love schema)عشککق  وارهمقیککاس طرحکک 

ای اسکت ککه   مکاده  6 یخودگزارشک طرحواره عشق، یک  ابکزار   

بکه منظکور سکنجش انکواع      [57]همکاران و  Singelisتوسط 

 شتیاق ادراکطراحی گردید. این مقیاس، ا های عشقطرحواره

شده افراد نسبت به درگیری در روابط عاشقانه را با توجه به دو 

ایکن  از  در هکر مکاده  د. کنمینزدیکی ارزیابی حیطه استقالل و 

-مقیاس، احساسات و تجارب مرتبط با یکی از انکواع طرحکواره  

بکا اسکتفاده از یک      دهندهپاسخشود و های عشق، توصیف می

ترین توصیف بکرای  = مناسب7) 6 تا 7از  یادرجهششمقیاس 
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= کمترین تناسب را با مکن دارد(، میکزان توافکق    6من است، تا 

ایکن   هکای د. خکرده مقیکاس  کنک خود را با هر ماده مشخص می

گیکر،  طرحواره عشق ایمن، چسبنده، کناره :از ندعبارتطرحواره 

حداقل و حداکثر نمرات در ککل  عالقه. ثبات، غیرجدی و بیبی

 باشکد یمک  6و  7 ،و در مورد هر خرده مقیکاس  96 و 6مقیاس 

[55.] Singelis [ 57و همکککاران ]ایککن نمککرات  دنشککان دادنکک

، مقیکاس انتخکاب همسکر    و با مقیاس عشکق مشکفقانه  مقیاس 

دارد که  27/4و  23/4دار به ترتیب با ضرایب یمعنهمبستگی 

[ 57و همککاران ]  Singelis. همچنکین  بیانگر روایی آن اسکت 

مقیکاس  ند که ضریب آلفای کرونباخ برای نمکره ککل   نشان داد

و   Sharifiین مقیاس توسکط ست. اا 30/4عشق برابر  طرحواره

 صککوری و بککه فارسککی ترجمککه شککده و روایککی [59]همکککاران 

محتوایی آن توسط استادان مشکاوره دانشکگاه اصکفهان تأییکد     

ضکریب آلفکای کرونبکاخ    [ 55و همککاران ]   Sharifiاست.شده 

در مطالعکه  د. وردنک آ بکه دسکت   83/4 رامقیاس کل  برای نمره

 حاصل شد. 34/4ضریب آلفای کرونباخ مقدار  حاضر

 درمککانیزوج :رفتککاری -شککناختی درمککانیزوج مداخلککه

 رفتکاری و  درمکانی زوج تکدریجی  از گسکترش رفتاری -شناختی

های درمانی آن و تأکید بر عوامل شناختی در درمکان  استراتژی

 درمکانی زوجپروتککل   .دید آمکده اسکت  زناشویی پ هایآشفتگی

 به صکورت گروهکی ارائکه شکد    در ده جلسه و رفتاری -شناختی

 شرح جلسات به صورت زیر است: [.50]

اول، دوم و سوم: برقراری رابطکه مناسکب بکا افکراد،      تاجلس    

های درمانی و انعقکاد قکرارداد   بیان قواعد، اهداف و تعداد جلسه

با افراد به نحوی که هر یک  از   درمانی، سنجش، اتحاد درمانی

احسککاس امنیککت و پککذیرش از سککوی درمککانگر کککرده و  هککاآن

را  هکا آناطمینان حاصل کنند که درمکانگر اهکداف و نیازهکای    

 خواهد بود. هاآندرک کرده و قادر به کم  دادن به 

چهکارم، پکنجم و ششکم: بکازخورد و معرفکی رونکد        اتجلس    

هکا  اف اصلی، مشخص کردن نگرانیدرمان، ارزیابی و تعیین اهد

های دارای پتانسکیل رشکد در زوجکین، تعیکین میکزان      و حوزه

هکای مکذکور.   بکرای پکرداختن بکه نگرانکی     درمکانی زوجتناسب 

هککای جنسککیتی و شخصککیتی. بررسککی تفککاوت تککأثیرآمککوزش 

الگوهای منفی، سرزنش و مالمت، تهدید به ترک رابطکه، قطکع   

زای زنکدگی زناشکویی   ل تکنش رابطه زناشویی، شناسکایی عوامک  

خا  همسران. تعیکین عوامکل شکناختی، رفتکاری و محیطکی      

نقکش دارنکد. بررسکی     هکا آنهکای  زوجین که در ایجاد نگرانکی 

 تکأثیر ، آشکنایی و آگکاهی از   هاآنها و کم  به اصالح شناخت

خطاهای شناختی بر خلق و روابط همسران، مخصوصکاً اصکالح   

ادها، انتظکارات، مفروضکات و   هکا؛ توجکه انتخکابی، اسکن    شناخت

 معیارها.

هکایی بکرای انجککام   هفکتم و هشکتم: ایجککاد برنامکه    اتجلسک     

، همسکر خکود  های مثبکت  ویژگی های خوشایند، تعریففعالیت

های فردی، مداخالت مخصکو   تبادل رفتاری، افزایش فعالیت

اصالح رفتار، تغییر رفتار هدایت شکده و مکداخالت مبتنکی بکر     

های ارتباطی؛ بکه ککار بکردن افعکالی بکا      مهارت مهارت. آموزش

ضمیر من، آموزش مهارت گوش دادن، بیان مطالبکات رفتکاری   

هکای حکل تعکارض    خا ، شناسایی الگوهای تعکاملی. مهکارت  

های حل تعارض زوجین، آمکوزش و  ها و سب )بررسی تعارض

 های حل تعارض(.تمرین روش

یکف مشککل،   نهم و دهم: آموزش حکل مسکئله، تعر   اتجلس    

ها، انتخکاب و اجکرای   حلهای جایگزین، ارزیابی راهحلراه ارائه

حل انتخابی انجام شکده. تعامکل بکر    حل انتخابی، ارزیابی راهراه

-های جدید ضروری. جمعحلاساس ادراکات جدید و ایجاد راه

گیری نهایی با کم  افراد. تشکر و خداحافظی و بندی و نتیجه

 ختم جلسات.

بکه عمکل    آزمکون پسها مام دوره آموزش از گروهپس از ات

 نفکر بکاقی   78نفر ریزش داشت و در نهایت  5آمد. در هر گروه 

داوطلبانکه و اختیکاری بکودن    شکامل  ماندند. مالحظات اخالقی 

بکا   زمان برگزاری جلسکات کردن  شرکت در پژوهش، هماهنگ

، ارائه جلسات درمکانی انفکرادی بعکد از انجکام تحقیکق در      اع ا

 نگکه رت تمایل اع ا به منظور راهنمایی بیشتر و محرمانکه  صو

 ها بود.  اطالعات مربوط به آزمودنی داشتن

-آزمکون و  76نسکخه   SPSSافزار نرماز با استفاده ها داده

 تک  تحلیکل کواریکانس   ، باکس، ام اسمیرنف-لموگروفوک های

 .شدند تجزیه و تحلیل 42/4در سطح  متغیریچندمتغیری و 

 

 هایافته

در آزمایش و کنترل  هایشناختی گروهجمعیتمشخصات 

نشکان داد بکین    تی مستقلآزمون  گزارش شده است. 7جدول 
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آزمون نتایج  داری وجود ندارد.یتفاوت معن ها از نظر سنگروه

گکروه از نظکر    دوبکین  داری ینشان داد تفاوت معنمجذور کای 

ی میکان  وجود ندارد و همگن شغلیضعیت و و میزان تحصیالت

 ها محقق شده است.گروه

 
 1931کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال زنان متأهل مراجعه درجمعیت شناختی دو گروه مورد مطالعه  مشخصات -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  15/1p<      دارمعتی اختالف 

 

آزمون آزمون و پسپیش نمرات معیار گین و انحرافمیان

های دو گروه آزمودنی های عشق و رضایت زناشوییطرحواره

  ارائه شده است. 5در جدول 

 
 1931ه شهر تهران در سال کننده به مراکز مشاورزنان متأهل مراجعه آزمونپسو  آزمونپیشهای عشق و رضایت زناشویی در طرحواره معیارمیانگین و انحراف  -2جدول 

 

 رفتاری-درمانی شناختیزوج گروه کنترل   متغیرها

 میانگین± انحراف معیار  حداکثر حداقل  میانگین ± انحراف معیار حداکثر حداقل 

 44/2±11/1 4 0 91/2±96/0 4 0 آزمونپیش طرحواره عشق ایمن

 90/4±11/1 0 0 91/2±58/0 4 0 آزمونپس

طرحواره عشق 

 بندهچس

 11/9±29/0 0 0 12/9±10/1 5 0 آزمونپیش

 00/2±11/1 5 0 11/9±14/1 0 0 آزمونپس

 طرحواره عشق 

 گیرکناره

 51/4±12/1 0 0 01/4±11/1 0 0 آزمونپیش

 50/2±14/1 4 0 22/4±14/1 0 0 آزمونپس

 طرحواره عشق 

 ثباتبی

 00/4±11/0 0 0 44/4±12/1 0 0 آزمونپیش

 11/2±19/1 5 0 91/4±11/1 0 0 آزمونپس

طرحواره عشق 

 غیرجدی

 44/4±11/1 0 0 12/4±11/1 0 0 آزمونپیش

 44/2±15/1 5 0 00/4±00/1 0 0 آزمونپس

طرحواره عشق 

 عالقهیب

 91/4±04/0 0 0 02/4±15/1 0 0 آزمونپیش

 11/2±11/1 4 0 91/4±14/0 0 0 آزمونپس

 11/11±59/1 11 55 00/12±94/1 11 52 آزمونپیش رضایت زناشویی

 10/011±04/01 040 51 55/10±33/8 10 50 آزمونپس

 

و  هکای عشکق  طرحوارهها در به منظور مقایسه تفاوت گروه

متغیکری  رضایت زناشویی از آزمکون تحلیکل کوواریکانس چنکد    

اسکمیرنف حکاکی از   -لمکوگروف واستفاده شد. نتکایج آزمکون ک  

بکاکس بیکانگر   ام نتایج آزمون  ( و<42/4pها )نرمال بودن داده

، p ،89/4=F=147/4های کوواریانس )برقراری همگنی ماتریس

56/94=BOX’s M .دار بکین  ر معنکی یتعامل غ ،همچنین( بود

( و گکروه گویکای برقکراری فکرض     آزمونپیشمتغیر همپراش )

کوواریکانس   تحلیکل نتایج آزمکون  همگنی شیب رگرسیون بود. 

  متغیر
  یدرمانزوج

 یرفتار-یشناخت
 P کنترل

 152/1 22/92±19/9 99/99±19/4   معیار( انحراف ±)میانگین   سن

  تعداد )درصد(    تحصیالت

  (01)9 (00)2 دیپلم

 191/1 (21)5 (99)0 لیسانس

 (51)1 (51)1 لیسانسفوق

 

 

 
  (0)0 (0)0 دکترا

 (تعداد )درصد( )وضعیت شغلی 

 119/1 (22)4 (21)5 دارخانه

 (99)0 شغل آزاد
1(45) 

 

 (41)1 شغل دولتی
0(99) 
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های مکورد  که در گروه دهدمیشان ن 9در جدول چند متغیری 

حداقل از نظر یککی از متغیرهکای    آزمونپسمطالعه در مرحله 

، p ،17/7 =F<447/4داری وجکود دارد ) یوابسته تفکاوت معنک  

دهکد تفکاوت بکین    =المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می471/4

دار است یدو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معن

 درصکد  38ر اساس آزمکون المبکدا ویلککز    این تفاوت بو میزان 

واریانس مربوط به اختالف بین دو گکروه   درصد 38است یعنی 

 باشد.می مداخله به کار گرفته شده تأثیرناشی از 

 
 1931کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال جعهزنان متأهل مراتحت مطالعه  تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروهنتایج آزمون  -9جدول 

 

 مجذور اتا F P مقدار نام آزمون 

 گروه

 11/1 *<110/1 10/0 11/1 اثر پیالیی

 11/1 *<110/1 10/0 10/1 المبدا ویلکز

 11/1 *<110/1 10/0 10/51 اثر هتلینگ

 11/1 *<110/1 10/0 10/51 ترین ریشه خطابزرگ

1=df  ،20فرضیه=df   15/1 * خطا p<دارمعتی اختالف  

 

همچنین برای مقایسه دو گروه در هر ی  از این متغیرهکا  

هکا در  به عنوان ی  متغیر وابسته از آزمون اثرات بین آزمودنی

متغیری استفاده شد که نتایج متن آزمون تحلیل کواریانس ت 

دهکد بکا کنتکرل اثکر     نتایج نشکان مکی   آمده است. 0ر جدول د

و کنترل از رفتاری -شناختی درمانیزوج، بین گروه آزمونپیش

عشکق   هایآزمون مربوط به میانگین نمرات طرحوارهلحاظ پس

ثبکات، عشکق   گیر، عشکق بکی  ایمن، عشق چسبنده، عشق کناره

داری یو رضایت زناشویی تفاوت معنک  عالقهعشق بیغیرجدی، 

 ،ریرفتکا -شکناختی  درمکانی زوج ،وجود دارد. به عبکارت دیگکر  

های عشکق  عشق ایمن و رضایت زناشویی را افزایش و طرحواره

عالقکه را بکه طکور    غیرجدی و بیثبات، گیر، بیچسبنده، کناره

 گکروه آزمکایش ککاهش داده اسکت.     آزمکون پسداری در یمعن

-شکناختی  درمکانی زوجککه   دهکد یمک شاخص مجذور اتا نشان 

و  60، 15، 64، 09، 94، 28توانسته اسکت بکه ترتیکب    رفتاری 

عشکق   ن،عشکق ایمک  درصد از تغییرات نمره را در طرحواره  31

و رضکایت   عالقکه ثبات، غیرجکدی و بکی  گیر، بیچسبنده، کناره

 توضیح دهد.زناشویی 

 
 1931شاوره شهر تهران در سال زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز م در تحت مطالعه متغیری برای بررسی تفاوت نمرات بین دو گروهنتایج تحلیل کواریانس تک -9جدول 

 

 منبع تغییر متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P مجذور اتا 

 11/1  15/1 144/1 0 144/1 آزمونپیش طرحواره عشق 

 51/1 *<110/1 45/91 04/95 0 04/95 گروه ایمن

    191/1 21 99/25 خطا 

 11/1  22/1 010/1 0 010/1 آزمونپیش طرحواره عشق 

 چسبنده
 91/1 *<10/1 14/02 95/01 0 95/01 گروه

    151/1 21 21/29 خطا

 11/1  110/1 110/1 0 110/1 آزمونپیش طرحواره عشق

 گیرکناره
 49/1 *<110/1 01/21 54/20 0 54/20 گروه

    15/0 21 24/21 خطا

 11/1  124/1 100/1 0 100/1 آزمونپیش طرحواره عشق 

 باتثبی
 01/1 *<110/1 11/41 00/01 0 00/01 گروه

    451/1 21 94/02 خطا

 12/1  54/1 29/1 0 29/1 آزمونپیش طرحواره عشق
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 12/1 ***<110/1 40/11 11/91 0 11/91 گروه غیرجدی

    421/1 21 59/00 خطا 

 19/1  119/0 11/1 0 11/1 آزمونپیش طرحواره عشق

 04/1 ***<110/1 91/41 10/49 0 10/49 گروه عالقهبی

    111/1 21 19/24 خطا 

 10/1  49/1 11/99 0 11/99 آزمونپیش رضایت

 11/1 ***<110/1 49/111 11/11520 0 11/11520 گروه زناشویی

    511/11 21 14/2001 خطا 

* 15/1 p<دارمعتی اختالف 

 

 بحث

 درمککانیزوجاثربخشککی  تعیککینمطالعککه حاضککر بککا هککدف  

هکای عشکق و رضکایت زناشکویی     رفتاری بر طرحواره-یشناخت

-شکناختی  درمکانی زوجطبکق نتکایج،    زنان متأهل انجکام شکد.  

های عشکق و رضکایت زناشکویی    بهبود طرحواره موجبرفتاری 

که این یافته با نتایج مطالعات قبلی مبنکی بکر   شد زنان متأهل 

در کککاهش اضککطراب و رفتککاری -شککناختی درمککانیزوج تککأثیر

 زناشویی زوجین، افزایش مهارت اجتماعی، شادمانی افسردگی

در  هکا آنو توانایی  مسئله های حلفعالیت در هاعملکرد زوج و

نتکایج ایکن مطالعکه بکا      همسو اسکت.  [70-76] تنظیم هیجان

[ ناهمسو بکود  71] Stewart -Falsو Farrell O'مطالعهنتایج 

کیفیت  مطالعه آنهادر رفتاری -درمانی شناختیزوج مداخلهزیرا 

سوء مصرف کننده مواد و الککل  متأهل روابط زناشویی در افراد 

صکورت تبیکین شکود ککه     این به  تواندیمکه  را بهبود نبخشید

اسکت ککه بکه دلیکل     اختاللی  ،سوء مصرف مواد و الکلاحتماالً 

موجب ضعف در عملککرد فکردی و    تواندیمتبعات منفی بسیار 

مداخله  یریکارگبهقبل از  ،ین زوجینبنابراین در ا. زوجی شود

مبتنی بر بهبود کیفیت روابط زناشکویی بایکد بکه رفکع مشککل      

 مصرف مواد و الکل توجه شود.

بککر رفتککاری -شککناختی درمککانیزوجدر تبیککین اثربخشککی 

 های عشق، اشاره به این موضوع مهم است ککه ارضکا  طرحواره

 وابکط ر از سرخوردگی و و صمیمیت دلبستگی نیازهای نشدن

 صمیمانه روابط به مربوط های ناسازگارطرحواره اولیه، عاطفی

 هکای طرحواره و باورها این [.54] کندمی ایجاد دلبستگی را و

 در و همسرگزینی در یالسبزرگدر  فردی بین روابط به مربوط

 تکأثیر  آن بکر  و یابکد مکی  نمود روابط زناشویی در تأهل دوران

 اصکالح  بکه  شکناختی  هکای زشآمو . لذا[54]گذارد می مخرب

  یککدیگر  رفتکار  از شکوهر  و زن غلکط  و اسکنادهای  هکا برداشت

 توجکه  و و خشم رنجش کاهش تفاهم،سوء رفع بر و پردازدمی

ایکن  ه هرچ [.79] دارد یدتأک یکدیگر رفتار مثبت هایجنبه به

های زناشویی کمتر شود احساس امنیت در رابطه بکاالتر  رنجش

 هکای عشکق در روابکط    ث بهبکود طرحکواره  رفته و به مکرور باعک  

رفتاری -شناختی درمانیزوج یاحتمالی اثربخش شود. منطقمی

ثبکات،  گیکر، بکی  چسبنده، کنکاره های عشق کاهش طرحوارهبر 

 هکر  زناشکویی  رابطهاین است که کیفیت  عالقهبیغیرجدی و 

 بکه  و بکوده  خویش کردار و رفتار ها،اندیشه باورها، نتیجه فرد،

 وجکود  شود و عدممی مربوط اشگذشته عملکرد و اتتصمیم

 خستگی بروز موجب زوجین بین مساعد و مثبت و شاد روابط

 دگردکاهش دلبستگی و امنیت رابطه می و افزایش تعارضات و

 بکه  زندگی اولیه هایگذشت ماه از بعد زوجین از . برخی[70]

 اداعتق عدم یا و زندگی مشکالت و مسائل در شدن درگیر علت

 ککاهش  بکه  عمکالً  رفتکاری،  هکای مهکارت  تکأثیر  و به ضکرورت 

 و تعارضات بروز سوی دیگر، کنند. ازمی کم  هاکنندهیتتقو

 و دلخکوری  افکزایش  باعکث  هکا آن نشکدن  حکل  و هکا رنجکش 

 رفتارهکای  انجکام  بکه  تمایل عدم نتیجه در منفی و احساسات

 و توجهی، سرزنشبی مثل منفی رفتارهای افزایش و خوشایند

   .[72]شود می تحقیر

 رفتاری هایمهارت با ارتقایرفتاری -شناختی درمانیزوج

 کاهش و و خوشایند مثبت رفتارهای مبادله به زوجین، منجر

 رفتکار  و احسکاس  در تغییکر  .شکود می تنبیه و منفی رفتارهای

 پاداش -هزینه نرخ بر و انجامدمی نگرش نیز تغییر به زوجین

 افزایش بهمنجر  نهایت در تغییرات این .گذاردمی مثبت تأثیر

 زوجکین  عاطفی دلزدگی کاهش و زناشویی صمیمیت، رضایت

 رابطکه  نوع به علت همسران از بسیاری این، بر عالوه .دشویم

 است، تنبیه یا تقویت، عالقه مقابل طرف برای آنچه به نسبت

 تعارضکات  بکه  مربوط . همچنین، مشکالت[77] ندارند آگاهی
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صکحیح   روابط برقراری در شکست نتیجه اولیه طور به زوجین،

 روشن، انتقال به مؤثر ارتباط برقراری در زوجین توانایی .است

 یشکان هاخواسکته  و نیازهکا  افککار، احساسکات،   مکؤثر  و صحیح

 با اسکتفاده رفتاری -شناختی درمانیزوجن دارد. بنابرای بستگی

 عارضاتت کاهش باعث مختلف درمانی هایروش و هاتکنی  از

 طبکق  گردد.افزایش دلبستگی ایمن در زوجین می و زناشویی

اسکتوار   بکر آن  زوجکین  رفتکاری  درمکان  که رفتار تبادل الگوی

 و تقویت میزان پیامد زیادی حد تا زناشویی هایاختالف است،

 رابطه هر و هم به نسبت طرف زوجین از شده، اعمال تنبیه یا

 در نظکر  دهنکد، می شانن خود از زوج هر که تنبیهی و تقویت

 .[75] شودمی گرفته

 تشکویق  ، زوجکین رفتکاری -شکناختی  درمانیزوج رد اصوالً

 زناشویی زندگی حوادث از خود تفسیرهای شاهد که شوندمی

 تفسکیرها  این اعتبار بتوانند تا بیاموزند را هاییو مهارت باشند

 قکرار  آزمکایش  اطالعات مکورد  پردازش و گردآوری طریق از را

 ککه  گیکرد مکی  صکورت  ایویکژه  تمداخال ،این بر عالوه .ددهن

 دربکاره  دادن اسکت: پیشکنهاد   ترتیکب  بکدین  هکا آن از بخشی

  هرگکز اههکار   احتمکاالً  ککه  درونکی  یهکا تجربه بیان چگونگی

 از ککه  مثبتکی  احساسکات  یادآوری به هازوج ترغیب اند؛نشده

 ربارهد هازوج آموزش گیرد؛می نشأت هاآن رفتاری هایتفاوت

 و احساسکات  هکا تجربکه  به دادن گوش و کردن بیان چگونگی

 کهینا به اشاره با ،مسئله مجدد یبندچارچوب یکدیگر؛ درونی

 متفکاوت  یکادگیری  تاریخچکه  رفتکاری، نتیجکه   یهکا تفکاوت 

دهنکد؛  مکی  انجکام  دیگری به نسبت ی  هر آنچه تا هاست،آن 

 رفتاری درمان در غیره. و یکدیگر از انتقاد صحیح نحوه آموزش

 و تقویت رفتاری، تبادل مثل رفتاری درمان اصول یریکارگبه

 تعکامالت  گیکری شکل از جلوگیری و رفتار باعث اصالح تنبیه

 . [72] شودزوجین می روابط در تعارض بروز و نامناسب

 مکورد  در پکژوهش  از حاصکل  نتایج تبیین دیگر چرایی در

 های عشکق طرحواره بررفتاری -شناختی درمانیزوجاثربخشی 

جلسات  در همسر خانوادگی تجارب از آگاهی که توان گفتمی

 و دسکت یابنکد   جدیکدی  اطالعکات  بکه  زوجکین  شودمی باعث

در  و آگاه شوند مختلف موضوعات در یکدیگر دیدگاه از بتوانند

 باشکند. همچنکین،   شکری   یککدیگر  منفی و مثبت احساسات

کم  زوجین  به و کندمی استفاده نزولی پیکان شیوة مشاور از

 ببیننکد ککه   و شوند آگاه خودشان افکار یرهزنج از که کندمی

 الزامکاً درسکت   ککه  کنندمی تقویت را پایداری فرضیات چگونه

 بکه  رفتارهای خود نیات و دالیل توضیح ضمن سپس نیستند،

 یکدیگر بپردازند. مشاور از غلط تصورات و هاسوءتفاهم اصالح

موجکب   ککه  را شکناختی  فراینکدهای  هکک  خواهدمی زوجین از

منطقکی   باورهای و کنند شناسایی شوند،می روابط در آشفتگی

واککنش   از ترسی گونههیچ بدون تا کنند جایگزین روابط در را

 .[77] کنند بیان رابطه در را خود مهم باورهای و افکار همسر،

بر رضایت رفتاری -شناختی درمانیزوجاثربخشی  یینتبدر 

 بین ارتباط دهندهنشان تحقیقات باید گفت که نتایج زناشویی

 نیکز  طرفی . ازاست زناشویی تعارضات و شناختی هایتحریف

در روابط  شناختی هایتحریف وجود دارند عقیده گراهاشناخت

  زناشکویی  تعارضکات  و رفتکاری  هکای ناسکازگاری  زوجین باعث

 بکا  مقابلکه  معتقدنکد  گراهکا شکناخت  ،. در واقکع [75]د شکو می

 بکه  یکا  اسکت  شناختی عوامل از متأثر زندگی رویدادهای مهم

 افراد هایو نگرش باورها ها،طرحواره شناختی ارزیابی ،عبارتی

 اثکر  هاآن سازگاری و رضایت روی بر موقعیت است که ی  از

 سکعی  و اسکت  محور مهارت رفتاری -یشناختروش. گذاردمی

 برقکراری  ارض،تعک  و مسئله حل شناختی، هایمهارت دارد که

 آمکوزش  زوجکین  بکه  درسکت را  مبادله و رفتار اصول و ارتباط

 و مسئله حل هایمهارت رفتاری، -درمانگر شناختی دهد. ی 

 روی بر موردی هر از بیش ولی دهد،می را آموزش تعارض حل

 از یکی شناختی، بازسازی و است متمرکز غیرمنطقی باورهای

 آن در ککه  اسکت رفتکاری  -شناختی درمانیزوجبارز  هایشیوه

 ارزیکابی  ککه  دهدمی تغییر منظور این به را باورهای خود فرد

  .[70] باشد داشته موجود شواهد به با توجه را تریمنطقی

این پژوهش، محدود شدن مطالعکه   هایمحدودیتاز جمله 

شهر تهران است که تعمیم نتکایج را بکا مشککل     متأهل زنان به

هکا بکه شکیوه    داده یآورجمعدیگر، سازد. محدودیت مواجه می

در  کننکدگان شکرکت است که احتمکال سکوگیری    یخودگزارش

شکود مطالعکات   وجکود دارد. بنکابراین پیشکنهاد مکی     یدهپاسخ

-از روش ینهمچنتر انجام شود و بعدی بر روی جمعیت وسیع

 گردد. استفادهآوری داده هایی غیر از خودگزارشی برای جمع

 

 درمکانی زوجه به نتایج مطالعه حاضر، با توج :گیرینتیجه
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هکای عشکق و   بکر بهبکود و اصکالح طرحکواره    رفتاری -شناختی

بکا توجکه بکه اینککه     بکود.   مکؤثر رضایت زناشویی زنان متأهکل  

توانککد بککا مککی ،مشکککالت زناشککویی در زوجککین بککه ویککژه زنککان

یامدهای متعدد فردی و خانوادگی و اجتماعی همکراه باشکد و   پ

شککود تککا ، توصککیه مککیثر سککازدأده را متککتمککام سیسککتم خککانوا

-شکناختی  درمانیزوج از درمانیزوجمتخصصان فعال در حوزه 

و  زوجکین اصالح الگوهای شناختی و رفتکاری در   برایرفتاری 

 .  ارتقای رضایت زناشویی بهره ببرند
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Introduction: Marital relations play an important role in the mental health of spouses and family 

strength. Cognitive-behavioral couple therapy (CBCT) can be effective in improving marital 

satisfaction by modifying cognitive and behavioral patterns. This study aimed to investigate the 

effectiveness of CBCT on love schemes and marital satisfaction of married women. 

Materials and Methods: The present research is a quasi-experimental study with a pretest-posttest 

design with a control group. The statistical population of the study consists of all married women 

aged 25-40 years who were admitted to counseling centers in Tehran in 2018. Availability sampling 

was used to select 40 married women admitted to Psychological Services and Counseling Center in 

Tehran for marital problems. They were randomly assigned to an experimental group and a control 

group. The experimental group underwent ten 2-hour sessions of CBCT but the control group did 

not receive any intervention. The ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire and the Love Scheme 

Scale were used to collect the data which were then analyzed using multivariate analysis of 

covariance and SPSS software version 16. 
Results: Data analysis showed that there was a significant difference in the studied groups in the 

post-test stage in love schemes and marital satisfaction (F=1.71, Wilkes lambda=0.017, p<0.001). 

Thus, CBCT could significantly change the scores of love schemes and marital satisfaction in the 

experimental group. 
Conclusion: Based on the results of this study, cognitive-behavioral couple therapy can be effective 

in improving the love schemes and marital satisfaction of married women. Therefore, this 

intervention can be used to improve and strengthen the couple's relationship. 
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