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تاریخ دریافت0911/01/5 :

تاریخ پذیرش0411/9/91 :

خالصه
مقدمه :ارتباطات زناشویی نقش مهمی در سالمت روانی همسران و استحکام خانواده دارند .زوجدرمانی شناختی-رفتاری با اصالح
الگوهای شناختی و رفتاری میتواند در بهبود رضایت زناشویی مؤثر باشد .این پژوهش ،با هدف تعیین اثربخشی زوجدرمانی شناختی-
رفتاری بر طرحوارههای عشق و رضایت زناشویی زنان متأهل انجام شد.
مواد و روشها :این تحقیق نیمهتجربی و از نوع پیشآزمون _ پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان
متأهل  52-04سال مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال  7931تشکیل میدادند .برای نمونهگیری 04 ،نفر از زنان
متأهل که برای مشکالت زناشویی مراجعه کرده بودند ،به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروههای آزمایش و
کنترل گمارده شدند ،گروه آزمایش تحت  74جلسه  5ساعته زوجدرمانی شناختی-رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل مداخلهای
دریافت نکردند .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و مقیاس طرحواره عشق بود .دادهها با استفاده از
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد در گروههای مورد مطالعه در مرحله پسآزمون از نظر طرحوارههای عشق و رضایت زناشویی تفاوت معنی-
داری وجود دارد؛ به طوری که زوجدرمانی شناختی-رفتاری توانسته است موجب افزایش معنیدار نمرات طرحواره عشق ایمن و
رضایت زناشویی در گروه آزمایش شود (.)p>4/447
نتیجهگیری :بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،زوجدرمانی شناختی-رفتاری میتواند بر افزایش طرحواره عشق ایمن و رضایت
زناشویی زنان متأهل مؤثر واقع شود .این مداخله را میتوان در جهت بهبود و تحکیم روابط زوجین استفاده نمود.
واژههای کلیدی :طرحوارههای عشق ،درمان شناختی رفتاری ،رضایت زناشویی ،زنان متأهل

 -0دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 -2استادیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،nicknam.mojgan@gmail.com :تلفن11029541050 :
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زوجدرمانی ،عشق و رضایت زناشویی

میکنند که وقتی نحوه پردازش اطالعات تغییر کند ،تغییکرات

مقدمه
رابطکد دوسکتاند مبتنکی بکر

مثبت در هیجان و رفتار نیز رخ خواهد داد [ .]77،75از نقطکه

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

نظر زوجدرمانی شناختی-رفتاری ،فرض میشود که مشککالت

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

زناشویی ،نتیجه ناکارآمدی همسران در برقراری ارتباط ،ناتوانی

زناشکویی خککود ارزیککابی مککیکننککد [ .]5،7کیفیککت ارتباطککات

در حل مؤثر تعارضها ،باورهای غیرمنطقی و تبادالت رفتکاری

زناشویی نقش مهمی در سالمت روانی همسران دارد و شکرایط

منفککی هسککتند [ .]79نتککایج پککژوهشهککا حککاکی از اثربخشککی

نامناسب در ازدواج باعث به خطر افتادن سالمت روانی زوجین

زوجدرمانی شناختی -رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین است.

میشود [.]9،0

به عنکوان مثکال  Durãesو همککاران [ ]70در مطالعکه خکود

رضایت زناشویی ،وجود یک

در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر رضکایت و خرسکندی

نشککان دادنککد کککه زوجدرمککانی شککناختی-رفتککاری در کککاهش

زناشویی ،پژوهشهای متعدد نشان دادهاند ککه طرحکوارههکای

اضطراب و افسردگی زوجین و افزایش مهارت اجتمکاعی آنهکا

اولیه با ابعاد مختلف زندگی زناشویی در ارتباط مکیباشکند [،6

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

 .]2طرحوارهها اغلکب مخکل زنکدگی سکالم هسکتند و موجکب

زوجدرمانی شناختی-رفتاری را بر شادمانی زناشویی و عملکرد

سوگیری در تفسکیر فکرد از رویکدادها مکیشکوند [ .]1در ایکن

زوجها در فعالیتهای حل مسئله بررسی نمودند و نشان دادند

راسکتا  Hatfieldو  ]8[ Rapsonمکدل طرحکوارههکای عشکق

که این مدل درمانی در افکزایش شکادمانی زناشکویی و بهبکود

( )Love schemasرا با توجه به نظریه دلبستگی ارائه نموده-

عملکرد حل مسئله زوجها مؤثر بوده است .در پژوهشکی دیگکر

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

نشان داده شد که زوجدرمانی شناختی-رفتاری تأثیر معنکیدار

نزدیکی ،استقالل و اشتیاق به برقکراری روابکط عاشکقانه قابکل

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

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

از مطالعات نیز دال بر عدم تأثیر این مداخله بودهاند ،بکه طکور

کنارهگیری و بیثبات قرار میگیرد [ .]3افرادی که نسکبت بکه

مثال  O'Farrellو  ]71[ Fals-Stewartدر مطالعه خکود بکه

رابطه با دیگران بیمیل هستند ،در دو طبقکه طرحکواره عشکق

اثربخش بودن این مداخله در بهبکود کیفیکت روابکط زناشکویی

غیرجدی و عشق بیعالقه قرار میگیرند [ .]3افراد با طرحکواره

افراد متأهل سوءمصرف کننده مواد و الکل دست پیدا نکردنکد.

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

با توجه به این یافتههای متناقض و همچنین این که تا به حال

هستند .افراد با طرحواره عشق چسبنده خواستار نزدیکی زیکاد

اثربخشی این مداخله در اصالح طرحکوارههکای عشکق بررسکی

میباشند ولی از استقالل میترسند .طرحواره عشق کنکارهگیکر

نشده است ،مطالعه حاضکر بکه بررسکی اثربخشکی زوجدرمکانی

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

شناختی-رفتاری بر طرحوارههکای عشکق و رضکایت زناشکویی

طرحواره عشق بیثبات بیانگر عکدم آسکودگی خکاطر افکراد بکا

زنان متأهل میپردازد.

نزدیکی و اسکتقالل اسکت .طرحکواره عشکق غیرجکدی شکامل

مواد و روشها

کسانی است که فقط وقتی هکیچ مشککلی نباشکد ،وارد رابطکه

روش این تحقیکق نیمکهتجربکی و از نکوع پکیش آزمکون و

میشوند .طرحواره عشق بیعالقه شامل کسکانی اسکت ککه بکه

پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش را کلیکه

طور کلی عالقهمند به رابطه نیستند [.]8-74
بنابر این ،شناسایی و بهکارگیری مداخالت درمکانی مکؤثر

زنان متأهل  52-04سال مراجعهکننده به مراکز مشاوره شکهر

در زمینه اصالح طرحوارههای عشق و ارتقای رضایت زوجکین،

تهران در سال  7931تشکیل دادند .بعد از دریافت معرفینامکه

دارای اهمیت اسکت .یککی از رویکردهکای مکؤثر ،زوجدرمکانی

و کسککب مجککوز از کمیتککه اخککالق در پککژوهش دانشککگاه علککوم

شکناختی -رفتکاری ( Cognitive Behavioral Couples

پزشکککککی آزاد اسککککالمی تهککککران بککککا کککککد اخککککالق

 )Therapy; CBCTاست .رویکردهای شناختی رفتاری فرض

 ،IR.IAU.TMU.REC.1398.086همککاهنگیهککای الزم در
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جهت همکاری با مراکز مشاوره در سطح شکهر انجکام شکد .بکه

پرسشککنامه توسککط  Fowersو  ]73[ Olsonبککرای ارزیککابی

همین منظور ابتدا از  602مرکز مشکاوره سکطح شکهر تهکران،

زمینههای بالقوه مشککلزا یکا شناسکایی زمینکههکای قکدرت و

مراکز مشاوره سرو ،مرکز مشاوره و تحکیم خکانواده امکام رضکا

پربارسازی روابط زناشویی طراحی شده است .از این ابزار بکرای

مشاوره ندای آرامکش روان

تشخیص زوجهایی که به مشکاوره و تقویکت رابطکه خکود نیکاز

از منطقه  2ککه در دسکترس بودنکد و امککان نمونکه گیکری را

دارند ،استفاده مکیشکود .ایکن پرسشکنامه دارای دو فکرم 772

فراهم آوردند ،برای نمونهگیری انتخاب شدند .در ادامه از بکین

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

زنانی متأهلی که جهت مشکالت زناشویی خود بکه ایکن مراککز

سؤاالت ،موجب خستگی آزمودنیها میشد و به همکین دلیکل

مراجعه کرده بودنکد و داوطلبانکه آمکادگی ح کور در جلسکات

در ایران فرم کوتاهی از این پرسشنامه تهیه شد ککه دارای 01

مداخله داشتند و واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند ،تعکداد

سؤال و  77خرده مقیاس تحریکف آرمکانی ،رضکایت زناشکویی،

 04نفر انتخکاب شکدند .مکالکهکای ورود بکه مطالعکه شکامل:

مسائل شخصیتی ،ارتباط ،حل تعارض ،مکدیریت مکالی ،اوقکات

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

فراغت ،رابطکه جنسکی ،فرزنکدان و فرزنکد پکروری ،خکانواده و

(ماننکد افسکردگی

دوستان ،نقشهای مساوات طلبی است و در مطالعکه حاضکر از

اساسی و اختالل دو قطبی)؛ و مالکهای خروج نیز شامل نیکاز

طیف لیککرت

(ع) و از منطقه  6تهران و کلینی

عدمتشکخیص اخکتالل روانپزشککی خکا
به مصرف داروهای خا

این فرم استفاده شد .نمرهگذاری سؤالها در ی

(مانند داروهکای آنتکی سکایکوتی )؛

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

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

نمره باال بیانگر رضایتمندی بیشتر است .کمتکرین و بیشکترین

مطالعه و همسران آنها در حین اجرای مطالعه بود .سپس این

نمره آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب  01و  592میباشد.

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

در مطالعه  Fowersو  )73( Olsonضکرایب آلفکای کرونبکاخ

کنترل گمارده شکدند .ضکمن توجیکه آزمکودنیهکا ،بکا رعایکت

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

مالحظککات اخالقککی و بیککان اهککداف پککژوهش ،از آزمککودنیهککا

همچنین Fowers ،و  )73( Olsonروایی سازه این ابزار را بکا

درخواست شد تا در دوره درمان شرکت نمایند .قبل از اعمکال

بررسی ساختار عاملی آن و نشان دادن اینکه از برازش مناسبی

روشهای درمانی ،هر دو گروه تحت پیشآزمون قرار گرفتند و

برخوردار اسکت ،تأییکد کردنکد Arab Alidousti .و همککاران

پرسشنامههای مورد نظکر را تکمیکل نمودنکد .مکدت جلسکات

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

درمانی در  74جلسه زوجدرمانی شکناختی-رفتکاری  5سکاعته

طریق آلفای کرونباخ  4/32محاسبه کردنکد و روایکی همزمکان

بار توسط پژوهشگر اول

آن را با فرم اصلی بررسی نمودنکد ککه ضکریب همبسکتگی آن

این مقالکه ،در مرککز مشکاوره اجکرا شکد .بکرای گکروه کنتکرل

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

مداخلهای انجام نشد .حجکم نمونکه بکا در نظکر گکرفتن سکطح

دست آمد.

بود و به صورت گروهی و در هفته ی

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

مقیککاس طرحککواره عشککق ( :)Love schemaمقیککاس

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

طرحواره عشق ،یک

ابکزار خودگزارشکی  6مکادهای اسکت ککه

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

توسط  Singelisو همکاران [ ]57بکه منظکور سکنجش انکواع

گرفته شد [.]78

طرحوارههای عشق طراحی گردید .این مقیاس ،اشتیاق ادراک
شده افراد نسبت به درگیری در روابط عاشقانه را با توجه به دو
حیطه استقالل و نزدیکی ارزیابی میکند .در هکر مکاده از ایکن

ابزار ارزیابی در این مطالعه شامل موارد زیر بود:

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

پرسشنامه جمعیکت شکناختی :ایکن پرسکشنامکه شکامل

های عشق ،توصیف میشود و پاسخدهنده بکا اسکتفاده از یک

اطالعات مربوط به سن ،وضعیت شغلی و تحصیلی بود.

مقیاس ششدرجهای از  7تا  =7( 6مناسبترین توصیف بکرای

پرسشنامکه رضکایت زناشکویی انکریچ ( :(ENRICHایکن
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همسران .تعیکین عوامکل شکناختی ،رفتکاری و محیطکی

من است ،تا  =6کمترین تناسب را با مکن دارد) ،میکزان توافکق

خا

خود را با هر ماده مشخص میکنکد .خکرده مقیکاسهکای ایکن

زوجین که در ایجاد نگرانکیهکای آنهکا نقکش دارنکد .بررسکی

طرحواره عبارتند از :طرحواره عشق ایمن ،چسبنده ،کنارهگیکر،

شناختها و کم

به اصالح آنها ،آشکنایی و آگکاهی از تکأثیر

بیثبات ،غیرجدی و بیعالقه .حداقل و حداکثر نمرات در ککل

خطاهای شناختی بر خلق و روابط همسران ،مخصوصکاً اصکالح

مقیاس  6و  96و در مورد هر خرده مقیکاس 7 ،و  6مکیباشکد

شناختهکا؛ توجکه انتخکابی ،اسکنادها ،انتظکارات ،مفروضکات و

[ Singelis .]55و همکککاران [ ]57نشککان دادن کد نمککرات ایککن

معیارها.

مقیاس با مقیاس عشکق مشکفقانه و مقیکاس انتخکاب همسکر،

جلسکات هفکتم و هشکتم :ایجککاد برنامکههکایی بکرای انجککام

همبستگی معنیدار به ترتیب با ضرایب  4/23و  4/27دارد که

فعالیتهای خوشایند ،تعریف ویژگیهای مثبکت همسکر خکود،

بیانگر روایی آن اسکت .همچنکین  Singelisو همککاران []57

تبادل رفتاری ،افزایش فعالیتهای فردی ،مداخالت مخصکو

نشان دادند که ضریب آلفای کرونباخ برای نمکره ککل مقیکاس

اصالح رفتار ،تغییر رفتار هدایت شکده و مکداخالت مبتنکی بکر

طرحواره عشق برابر  4/30است .این مقیاس توسکط  Sharifiو

مهارت .آموزش مهارتهای ارتباطی؛ بکه ککار بکردن افعکالی بکا

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

ضمیر من ،آموزش مهارت گوش دادن ،بیان مطالبکات رفتکاری

محتوایی آن توسط استادان مشکاوره دانشکگاه اصکفهان تأییکد

خا  ،شناسایی الگوهای تعکاملی .مهکارتهکای حکل تعکارض

شده است Sharifi .و همککاران [ ]55ضکریب آلفکای کرونبکاخ

(بررسی تعارضها و سب های حل تعارض زوجین ،آمکوزش و

برای نمره کل مقیاس را  4/83بکه دسکت آوردنکد .در مطالعکه

تمرین روشهای حل تعارض).
جلسات نهم و دهم :آموزش حکل مسکئله ،تعریکف مشککل،

حاضر مقدار ضریب آلفای کرونباخ  4/34حاصل شد.
مداخلککه زوجدرمککانی شککناختی -رفتککاری :زوجدرمککانی

ارائه راهحلهای جایگزین ،ارزیابی راهحلها ،انتخکاب و اجکرای

شناختی-رفتاری از گسکترش تکدریجی زوجدرمکانی رفتکاری و

راهحل انتخابی ،ارزیابی راهحل انتخابی انجام شکده .تعامکل بکر

استراتژیهای درمانی آن و تأکید بر عوامل شناختی در درمکان

اساس ادراکات جدید و ایجاد راهحلهای جدید ضروری .جمع-

آشفتگیهای زناشویی پدید آمکده اسکت .پروتککل زوج درمکانی

بندی و نتیجهگیری نهایی با کم

افراد .تشکر و خداحافظی و

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

ختم جلسات.
پس از اتمام دوره آموزش از گروهها پسآزمکون بکه عمکل

[ .]50شرح جلسات به صورت زیر است:
جلسات اول ،دوم و سوم :برقراری رابطکه مناسکب بکا افکراد،

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

بیان قواعد ،اهداف و تعداد جلسههای درمانی و انعقکاد قکرارداد

ماندند .مالحظات اخالقی شکامل داوطلبانکه و اختیکاری بکودن

از

شرکت در پژوهش ،هماهنگ کردن زمان برگزاری جلسکات بکا

آنهککا احسککاس امنیککت و پککذیرش از سککوی درمککانگر کککرده و

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

اطمینان حاصل کنند که درمکانگر اهکداف و نیازهکای آنهکا را

صورت تمایل اع ا به منظور راهنمایی بیشتر و محرمانکه نگکه

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

درک کرده و قادر به کم

داشتن اطالعات مربوط به آزمودنیها بود.

دادن به آنها خواهد بود.

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسکخه  76و آزمکون-

جلسات چهکارم ،پکنجم و ششکم :بکازخورد و معرفکی رونکد
درمان ،ارزیابی و تعیین اهداف اصلی ،مشخص کردن نگرانیهکا

های کولموگروف-اسمیرنف ،ام باکس ،تحلیکل کواریکانس تک

و حوزههای دارای پتانسکیل رشکد در زوجکین ،تعیکین میکزان

متغیری و چندمتغیری در سطح  4/42تجزیه و تحلیل شدند.

تناسب زوجدرمکانی بکرای پکرداختن بکه نگرانکیهکای مکذکور.
آمککوزش تککأثیر تفککاوتهککای جنسککیتی و شخصککیتی .بررسککی

یافتهها

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

مشخصات جمعیتشناختی گروههای آزمایش و کنترل در

رابطه زناشویی ،شناسکایی عوامکل تکنشزای زنکدگی زناشکویی

جدول  7گزارش شده است .آزمون تی مستقل نشکان داد بکین
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گروه ها از نظر سن تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتایج آزمون

میزان تحصیالت و وضعیت شغلی وجود ندارد و همگنی میکان

مجذور کای نشان داد تفاوت معنیداری بکین دو گکروه از نظکر

گروهها محقق شده است.

جدول  -1مشخصات جمعیت شناختی دو گروه مورد مطالعه در زنان متأهل مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1931
زوجدرمانی

کنترل

P

متغیر

99/99±4/19

92/22±9/19

1/152

دیپلم

)00(2

)01(9

لیسانس

)99(0

)21(5

فوقلیسانس

)51(1

)51(1

دکترا

)0(0

)0(0

خانهدار

)21(5

)22(4

شغل آزاد

)99(0

شغل دولتی

)41(1

* p<1/15

اختالف معتیدار

شناختی-رفتاری

سن (میانگین ±انحراف معیار)

تحصیالت تعداد (درصد)

وضعیت شغلی ( تعداد (درصد))

میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون

1/191

1/119

)45(1
)99(0

در جدول  5ارائه شده است.

طرحوارههای عشق و رضایت زناشویی آزمودنیهای دو گروه
جدول  -2میانگین و انحراف معیار طرحوارههای عشق و رضایت زناشویی در پیشآزمون و پسآزمون زنان متأهل مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1931
متغیرها

زوجدرمانی شناختی-رفتاری

گروه کنترل
حداقل

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

حداقل

پیشآزمون

0

4

2/91±0/96

0

4

2/44±1/11

پسآزمون

0

4

2/91±0/58

0

0

4/90±1/11

طرحواره عشق

پیشآزمون

0

5

9/12±1/10

0

0

9/11±0/29

چسبنده

پسآزمون

0

0

9/11±1/14

0

5

2/00±1/11

طرحواره عشق

پیشآزمون

0

0

4/01±1/11

0

0

4/51±1/12

کنارهگیر

پسآزمون

0

0

4/22±1/14

0

4

2/50±1/14

طرحواره عشق

پیشآزمون

0

0

4/44±1/12

0

0

4/00±0/11

بیثبات

پسآزمون

0

0

4/91±1/11

0

5

2/11±1/19

طرحواره عشق

پیشآزمون

0

0

4/12±1/11

0

0

4/44±1/11

غیرجدی

پسآزمون

0

0

4/00±1/00

0

5

2/44±1/15

طرحواره عشق

پیشآزمون

0

0

4/02±1/15

0

0

4/91±0/04

طرحواره عشق ایمن

حداکثر

انحراف معیار  ±میانگین

بیعالقه

پسآزمون

0

0

4/91±0/14

0

4

2/11±1/11

رضایت زناشویی

پیشآزمون

52

11

12/00±1/94

55

11

11/11±1/59

پسآزمون

50

10

10/55±8/33

51

040

011/10±01/04

به منظور مقایسه تفاوت گروهها در طرحوارههکای عشکق و

برقراری همگنی ماتریسهای کوواریانس (،F=4/89 ،p=4/147

رضایت زناشویی از آزمکون تحلیکل کوواریکانس چنکدمتغیکری

 )BOX’s M=94/56بود .همچنین ،تعامل غیر معنکیدار بکین

استفاده شد .نتکایج آزمکون کولمکوگروف-اسکمیرنف حکاکی از

متغیر همپراش (پیش آزمون) و گکروه گویکای برقکراری فکرض

نرمال بودن دادهها ( )p>4/42و نتایج آزمون ام بکاکس بیکانگر

همگنی شیب رگرسیون بود .نتایج آزمکون تحلیکل کوواریکانس
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چند متغیری در جدول  9نشان میدهد که در گروههای مکورد

دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنیدار است

مطالعه در مرحله پسآزمون حداقل از نظر یککی از متغیرهکای

و میزان این تفاوت بر اساس آزمکون المبکدا ویلککز  38درصکد

وابسته تفکاوت معنکیداری وجکود دارد (،F =7/17 ،p>4/447

است یعنی  38درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گکروه

=4/471المبدای ویلکز) .مجذور اتا نشان میدهکد تفکاوت بکین

ناشی از تأثیر مداخله به کار گرفته شده میباشد.

جدول  -9نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه تحت مطالعه زنان متأهل مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1931

گروه

نام آزمون

مقدار

F

P

مجذور اتا

اثر پیالیی

1/11

0/10

*>1/110

1/11

المبدا ویلکز

1/10

0/10

*>1/110

1/11

اثر هتلینگ

51/10

0/10

*>1/110

1/11

بزرگترین ریشه خطا

51/10

0/10

*>1/110

1/11

*  p<1/15اختالف معتیدار

 df=1فرضیه df=20 ،خطا

از این متغیرهکا

عشق ایمن و رضایت زناشویی را افزایش و طرحوارههای عشکق

همچنین برای مقایسه دو گروه در هر ی

متغیر وابسته از آزمون اثرات بین آزمودنیهکا در

چسبنده ،کنارهگیر ،بیثبات ،غیرجدی و بیعالقکه را بکه طکور

متن آزمون تحلیل کواریانس ت متغیری استفاده شد که نتایج

معنیداری در پس آزمکون گکروه آزمکایش ککاهش داده اسکت.

در جدول  0آمده است .نتایج نشکان مکیدهکد بکا کنتکرل اثکر

شاخص مجذور اتا نشان مکیدهکد ککه زوجدرمکانی شکناختی-

پیشآزمون ،بین گروه زوجدرمانی شناختی-رفتاری و کنترل از

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

لحاظ پسآزمون مربوط به میانگین نمرات طرحوارههای عشکق

 31درصد از تغییرات نمره را در طرحواره عشکق ایمکن ،عشکق

ایمن ،عشق چسبنده ،عشق کنارهگیر ،عشکق بکیثبکات ،عشکق

چسبنده ،کنارهگیر ،بیثبات ،غیرجکدی و بکیعالقکه و رضکایت

غیرجدی ،عشق بیعالقه و رضایت زناشویی تفاوت معنکیداری

زناشویی توضیح دهد.

به عنوان ی

وجود دارد .به عبکارت دیگکر ،زوج درمکانی شکناختی-رفتکاری،
جدول  -9نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری برای بررسی تفاوت نمرات بین دو گروه تحت مطالعه در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1931
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

0

1/144

1/15

95/04

91/45

متغیر

منبع تغییر

طرحواره عشق

پیشآزمون

1/144

ایمن

گروه

95/04

0

طرحواره عشق

F

خطا

25/99

21

1/191

پیشآزمون

1/010

0

1/010

1/22

گروه

01/95

0

01/95

02/14

خطا

29/21

21

1/151

پیشآزمون

1/110

0

1/110

1/110

گروه

20/54

0

20/54

21/01

خطا

21/24

21

0/15

پیشآزمون

1/100

0

1/100

1/124

گروه

01/00

0

01/00

41/11

خطا

02/94

21

1/451

پیشآزمون

1/29

0

1/29

مجذور اتا

P

1/11
*>1/110

1/51
1/11

*>1/10

1/91

چسبنده

طرحواره عشق
کنارهگیر
طرحواره عشق
بیثبات
طرحواره عشق
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غیرجدی

مهناز شاه مرادی و همکاران
گروه

91/11

0

91/11

11/40

خطا

00/59

21

1/421

طرحواره عشق

پیشآزمون

1/11

0

1/11

0/119

بیعالقه

گروه

49/10

0

49/10

41/91

خطا

24/19

21

1/111

رضایت

پیشآزمون

99/11

0

99/11

1/49

زناشویی

گروه

11520/11

0

11520/11

111/49

خطا

2001/14

21

11/511

***>1/110

1/12
1/19

***>1/110

1/04
1/10

***>1/110

1/11

*  p<1/15اختالف معتیدار

بحث

میپردازد و بر رفع سوءتفاهم ،کاهش رنجش و خشم و توجکه

مطالعککه حاضککر بککا هککدف تعیککین اثربخشککی زوجدرمککانی

به جنبههای مثبت رفتار یکدیگر تأکید دارد [ .]79هرچه ایکن

شناختی-رفتاری بر طرحوارههکای عشکق و رضکایت زناشکویی

رنجشهای زناشویی کمتر شود احساس امنیت در رابطه بکاالتر

زنان متأهل انجکام شکد .طبکق نتکایج ،زوجدرمکانی شکناختی-

رفته و به مکرور باعکث بهبکود طرحکوارههکای عشکق در روابکط

رفتاری موجب بهبود طرحوارههای عشکق و رضکایت زناشکویی

میشود .منطق احتمالی اثربخشی زوجدرمانی شناختی-رفتاری

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

بر کاهش طرحوارههای عشق چسبنده ،کنکارهگیکر ،بکیثبکات،

تککأثیر زوجدرمککانی شککناختی-رفتککاری در کککاهش اضککطراب و

غیرجدی و بیعالقه این است که کیفیت رابطه زناشکویی هکر

افسردگی زوجین ،افزایش مهارت اجتماعی ،شادمانی زناشویی

فرد ،نتیجه باورها ،اندیشهها ،رفتار و کردار خویش بکوده و بکه

و عملکرد زوجها در فعالیتهای حل مسئله و توانایی آنهکا در

تصمیمات و عملکرد گذشتهاش مربوط میشود و عدم وجکود

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

روابط شاد و مثبت و مساعد بین زوجین موجب بروز خستگی

نتایج مطالعه  O'Farrellو  ]71[ Fals-Stewartناهمسو بکود

و افزایش تعارضات و کاهش دلبستگی و امنیت رابطه میگردد

زیرا مداخله زوجدرمانی شناختی-رفتاری در مطالعه آنها کیفیت

[ .]70برخی از زوجین بعد از گذشت ماههای اولیه زندگی بکه

روابط زناشویی در افراد متأهل سوء مصرف کننده مواد و الککل

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

را بهبود نبخشید که میتواند به این صکورت تبیکین شکود ککه

به ضکرورت و تکأثیر مهکارتهکای رفتکاری ،عمکالً بکه ککاهش

احتماالً سوء مصرف مواد و الکل ،اختاللی اسکت ککه بکه دلیکل

تقویتکنندهها کم

میکنند .از سوی دیگر ،بروز تعارضات و

تبعات منفی بسیار میتواند موجب ضعف در عملککرد فکردی و

رنجکشهکا و حکل نشکدن آنهکا باعکث افکزایش دلخکوری و

زوجی شود .بنابراین در این زوجین ،قبل از بهکارگیری مداخله

احساسات منفی و در نتیجه عدم تمایل بکه انجکام رفتارهکای

مبتنی بر بهبود کیفیت روابط زناشکویی بایکد بکه رفکع مشککل

خوشایند و افزایش رفتارهای منفی مثل بیتوجهی ،سرزنش و

مصرف مواد و الکل توجه شود.

تحقیر میشود [.]72
زوجدرمانی شناختی-رفتاری با ارتقای مهارتهای رفتاری

در تبیککین اثربخشککی زوجدرمککانی شککناختی-رفتککاری بککر
طرحوارههای عشق ،اشاره به این موضوع مهم است ککه ارضکا

زوجین ،منجر به مبادله رفتارهای مثبت و خوشایند و کاهش

نشدن نیازهای دلبستگی و صمیمیت و سرخوردگی از روابکط

رفتارهای منفی و تنبیه میشکود .تغییکر در احسکاس و رفتکار

عاطفی اولیه ،طرحوارههای ناسازگار مربوط به روابط صمیمانه

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

و دلبستگی را ایجاد میکند [ .]54این باورها و طرحوارههکای

تأثیر مثبت میگذارد .این تغییرات در نهایت منجر به افزایش

مربوط به روابط بین فردی در بزرگسالی در همسرگزینی و در

صمیمیت ،رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی عاطفی زوجکین

دوران تأهل در روابط زناشویی نمود مکییابکد و بکر آن تکأثیر

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

مخرب میگذارد [ .]54لذا آموزشهکای شکناختی بکه اصکالح

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

برداشتهکا و اسکنادهای غلکط زن و شکوهر از رفتکار یککدیگر

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

میکند که از زنجیره افکار خودشان آگاه شوند و ببیننکد ککه

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

چگونه فرضیات پایداری را تقویت میکنند ککه الزامکاً درسکت

صحیح و مکؤثر افککار ،احساسکات ،نیازهکا و خواسکتههایشکان

نیستند ،سپس ضمن توضیح دالیل و نیات رفتارهای خود بکه

بستگی دارد .بنابراین زوجدرمانی شناختی-رفتاری با اسکتفاده

اصالح سوءتفاهمها و تصورات غلط از یکدیگر بپردازند .مشاور

از تکنی ها و روشهای درمانی مختلف باعث کاهش تعارضات

از زوجین میخواهد ککه فراینکدهای شکناختی را ککه موجکب

زناشویی و افزایش دلبستگی ایمن در زوجین میگردد .طبکق

آشفتگی در روابط میشوند ،شناسایی کنند و باورهای منطقکی

الگوی تبادل رفتار که درمکان رفتکاری زوجکین بکر آن اسکتوار

را در روابط جایگزین کنند تا بدون هیچگونه ترسی از واککنش

است ،اختالفهای زناشویی تا حد زیادی پیامد میزان تقویت و

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

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

در تبیین اثربخشی زوجدرمانی شناختی-رفتاری بر رضایت

تقویت و تنبیهی که هر زوج از خود نشان میدهنکد ،در نظکر

زناشویی باید گفت که نتایج تحقیقات نشاندهنده ارتباط بین

گرفته میشود [.]75

تحریفهای شناختی و تعارضات زناشویی است .از طرفی نیکز

اصوالً در زوجدرمانی شکناختی-رفتکاری ،زوجکین تشکویق

شناختگراها عقیده دارند وجود تحریفهای شناختی در روابط

میشوند که شاهد تفسیرهای خود از حوادث زندگی زناشویی

زوجین باعث ناسکازگاریهکای رفتکاری و تعارضکات زناشکویی

باشند و مهارتهایی را بیاموزند تا بتوانند اعتبار این تفسکیرها

میشکود [ .]75در واقکع ،شکناختگراهکا معتقدنکد مقابلکه بکا

را از طریق گردآوری و پردازش اطالعات مکورد آزمکایش قکرار

رویدادهای مهم زندگی متأثر از عوامل شناختی اسکت یکا بکه

دهند .عالوه بر این ،مداخالت ویکژهای صکورت مکیگیکرد ککه

عبارتی ،ارزیابی شناختی طرحوارهها ،باورها و نگرشهای افراد

بخشی از آنهکا بکدین ترتیکب اسکت :پیشکنهاد دادن دربکاره

از ی

موقعیت است که بر روی سازگاری و رضایت آنها اثکر

چگونگی بیان تجربههکای درونکی ککه احتمکاالً هرگکز اههکار

میگذارد .روششناختی -رفتاری مهارت محور اسکت و سکعی

نشدهاند؛ ترغیب زوجها به یادآوری احساسکات مثبتکی ککه از

دارد که مهارتهای شناختی ،حل مسئله و تعکارض ،برقکراری

تفاوتهای رفتاری آنها نشأت میگیرد؛ آموزش زوجها درباره

ارتباط و اصول رفتار و مبادله درسکت را بکه زوجکین آمکوزش

چگونگی بیان کردن و گوش دادن به تجربکههکا و احساسکات

دهد .ی

درمانگر شناختی -رفتاری ،مهارتهای حل مسئله و

درونی یکدیگر؛ چارچوببندی مجدد مسئله ،با اشاره به اینکه

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

تفکاوتهکای رفتکاری ،نتیجکه تاریخچکه یکادگیری متفکاوت

باورهای غیرمنطقی متمرکز است و بازسازی شناختی ،یکی از

نسبت به دیگری انجکام مکیدهنکد؛

شیوههای بارز زوجدرمانی شناختی-رفتکاری اسکت ککه در آن

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

فرد باورهای خود را به این منظور تغییر میدهد ککه ارزیکابی

بهکارگیری اصول درمان رفتاری مثل تبادل رفتاری ،تقویت و

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

آنهاست ،تا آنچه هر ی

از جمله محدودیتهای این پژوهش ،محدود شدن مطالعکه

تنبیه باعث اصالح رفتار و جلوگیری از شکلگیکری تعکامالت

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

نامناسب و بروز تعارض در روابط زوجین میشود [.]72
در تبیین دیگر چرایی نتایج حاصکل از پکژوهش در مکورد

مواجه میسازد .محدودیت دیگر ،جمعآوری دادههکا بکه شکیوه

اثربخشی زوجدرمانی شناختی-رفتاری بر طرحوارههای عشکق

خودگزارشی است که احتمکال سکوگیری شکرکتکننکدگان در

میتوان گفت که آگاهی از تجارب خانوادگی همسر در جلسات

پاسخدهی وجکود دارد .بنکابراین پیشکنهاد مکیشکود مطالعکات

باعث میشود زوجکین بکه اطالعکات جدیکدی دسکت یابنکد و

بعدی بر روی جمعیت وسیعتر انجام شود و همچنین از روش-

بتوانند از دیدگاه یکدیگر در موضوعات مختلف آگاه شوند و در

هایی غیر از خودگزارشی برای جمعآوری داده استفاده گردد.

احساسات مثبت و منفی یککدیگر شکری

باشکند .همچنکین،

مشاور از شیوة پیکان نزولی استفاده میکند و به زوجین کم
سالمت جامعه
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رفتاری بکر بهبکود و اصکالح طرحکوارههکای عشکق و-شناختی
 بکا توجکه بکه اینککه.رضایت زناشویی زنان متأهکل مکؤثر بکود

سهم نویسندگان

 مککیتوانککد بککا،مشکککالت زناشککویی در زوجککین بککه ویککژه زنککان

 تجزیه و تحلیل و تهیه متن، گردآوری دادهها،اجرای طرح

پیامدهای متعدد فردی و خانوادگی و اجتماعی همکراه باشکد و

مقاله به عهده مهناز شاهمرادی و همکاری در تجزیکه و تحلیکل

 توصککیه مککیشککود تککا،تمککام سیسککتم خککانواده را متکأثر سککازد

 نظارت بر فرایند کار و بازنگری متن بکه عهکده مژگکان،دادهها

-متخصصان فعال در حوزه زوجدرمانی از زوجدرمانی شکناختی

.نیکنام و رضا خاکپور بود

رفتاری برای اصالح الگوهای شناختی و رفتکاری در زوجکین و
.ارتقای رضایت زناشویی بهره ببرند

تشکر و قدردانی
نویسندگان بدین وسیله از مسکئولین مراککز مشکاوره شکهر

تعارض منافع

تهران که زمینه نمونهگیری و اجرای مطالعه را فراهم کردنکد و

نویسندگان اههار میدارند هکیچگونکه تعکارض منکافعی در

،زنان شرکتکننده که در انجام این مطالعه همککاری داشکتند

.مورد این مقاله وجود ندارد

.تقدیر و تشکر مینمایند
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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.
Keywords: Love Schemas, Cognitive Behavioral Therapy, Marital Satisfaction, Married Women
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