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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای تعارضات زناشویی صورت 

. جامعه آماری شامل زوجین باشد میبا گروه کنترل  آزمون پسو  آزمون پیشنیمه آزمایشی با طرح رفت. روش پژوهش از نوع گ

 33بودند. از میان  7411کننده به مرکز مشاوره و کلینیک دل آرام در شهر چالوس در سال  مراجعه دارای تعارضات زناشویی

 گیری نمونه صورت بهپژوهش حاضر  گیری نمونهنفر در گروه آزمایشی قرار گرفتند.  71نفر کنترل و  71زوجین انتخاب شدند و 

جونز استفاده شد. گروه آزمایش به مدت هشت  غیرمنطقیانجام گرفت. در این پژوهش، از پرسشنامه باورهای  در دسترس

 های فعالیتدت گروه کنترل به رفتاری قرار گرفت، در این م -گروهی تحت آموزش شناختی  صورت به ای دقیقه 01جلسه 

ها از ها پاسخ دادند. برای تحلیل دادهنامهبه پرسش آزمون پسو  آزمون پیشها در دو موقعیت معمول خود مشغول بود. آزمودنی

نسبت به  آزمون پسنشان داد که میانگین نمرات باورهای غیرمنطقی در  ها یافتهروش تحلیل کوواریانس استفاده شد. 

کاهش پیدا کرده است. بنابراین نتایج نشان داد که، درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای  آزمون پیش

 دارد. تأثیرتعارضات زناشویی 

 

 درمان شناختی رفتاری، باورهای غیرمنطقی، زوجین دارای تعارضات زناشوییهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

عاطفی افراد همواره مورد توجه بوده است.  نیازهایبه  یابی دسترسم اجتماعی برای  ترین مهمو  ترین عالی عنوان به 7ازدواج 

و پایدارترین روابط بین فردی است اما در مواقعی این پیوند صمیمیت خود را از دست داده و سبب  ترین مهماین پیوند یکی از 

رض بین زن و شوهر امری طبیعی است و به دلیل ماهیت خواهد شد البته به وجود آمدن اختالف و تعا 3به وجود آمدن تعارض

، 3تعامل زوج ها گاهی اوقات پیش می آید که اختالفات نظر روی دهد و در نتیجه زوج ها نسبت به یکدیگر احساس خشم

 زندگی و ییزناشو رابطة از جزئی بروز تعارض که گذاشت این بر را کنند. بنابراین در ازدواج باید فرض 5و نارضایتی 4ناامیدی

می  بیان را متضادی و عقاید تمایالت، دیدگاه ها اشخاص آن که در تعامل ، نوعیعنوان به فردی بین مشترك است، تعارض

 (.7301دانند )بشارت و همکاران،  می زناشویی زندگی عادی در رخدادی را آن بعضی محققان که می شود کنند، تعریف

کامالً غلط و اشتباه درباره امورات روزمره باعث به وجود آمدن باورهای غیرواقعی و  به طور خالصه می توان گفت که تصورات 

غیرمنطقی خواهد شد و افرادی که بر باورهای غیرمنطقی تأکید می کنند در زندگی با مشکالت جدی روبه رو خواهند شد و 

ورد با رویدادهای زندگی توانایی شناسایی شیوه برای آنها دشوار است که به خشنودی دست یابند. از سوی دیگر اگر فرد در برخ

های رویارویی سالم را نداشته باشد، در واکنش فعال نسبت به چالش های زندگی با دشواری روبه رو خواهد شد و برای حل 

امدهای مشکالت زندگی خود به رفتارهای انحرافی پناه می برد. این گونه باورها در برخورد با حوادث و محرك های خارجی پی

عاطفی همچون ترس، اضطراب، خشم، گناه، غم و اندوه، خصومت و افسردگی ایجاد می کند. در حقیقت این باورهای انسان 

است که نوع، وضعیت و شدت عاطفه و رفتار او را تعیین می کند. زیرا رفتار و عواطف انسان ناشی از باورها و اعتقادات 

کر انسان را نسبت به خود، جهان هستی و دیگران موجب می شود. اضطراب، غیرمنطقی اوست و همین باورها، طرز تف

 (.7301، افسردگی، غم و اندوه، خشم و ترس همگی ناشی از طرز تفکر و باورهای فردی نسبت به جهان و دیگران است )رضایی

گی را می دهد که وقایع را به نحو که به اشخاص این آماد باشد مییک باور، هرگونه فرض اساسی، چه آگاهانه و یا نا آگاهانه 

خاصی درك نمایند و نوع خاصی از اعمال را انجام دهند. ویژگی های توصیفی باورهای غیرمنطقی شامل ناهمسانی با واقعیت، 

 .(7301)عیدی نژاد و همکاران،  باشد میانعطاف ناپذیری، غیر عقالنی و مطلق گرا بودن 

ادی و تفکر در رفتار و احساس تأکید دارد. کانون شناخت درمانی، شناخت عقاید شناخت درمانی بر نقش نظام های اعتق 

تحریف شده و تغییر تفکر ناسازگارانه به کمک برخی فنون است که شامل فنون عاطفی و رفتاری نیز می شود.در جریان این 

توجه می شود. شناخت  1ه های شناختینوع درمان به افکاری که انسان ها از آن بی خبرند و نظام های اعتقادی یا طرح وار

(. مفهوم اصلی که 7314درمانگرها با همکاری مراجعان نقش یک مربی تربیتی را بازی می کنند )شارف به نقل از فیروزبخت، 

نهفته است، این است که افکار و احساسات ما نقش بنیادی در رفتار ما ایفا می کنند. از  CBTدر پسِ درمان شناختی رفتاری 

از لحاظ تجربی نیز تایید  CBT. باشد یمتر از سایر درمان ها ، معموال یک درمان کوتاه مدت است، اغلب ارزانCBTنجا که آ

 ای از رفتارهای ناهنجار، غلبه کنند.کند تا بر طیف گسترده شده است، و به طور مؤثری به بیماران کمک می
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ریف های فکری است تا انسان ها بهتر کار کنند. در شناخت درمانی هدف اصلی در شناخت درمانی، حذف سوگیری ها یا تح 

به شیوه پردازش اطالعات مراجعان که احساسات و رفتارهای ناسازگارانه آنان را حفظ می کند، توجه می شود. شناخت 

ا احساسات، رفتارها و درمانگرها تحریف های شناختی مراجعان را زیر سوال می برند، می آزمایند و مورد بحث قرار می دهند ت

تفکر مثبت تری در بیماران خود ایجاد کنند. آنها هدف هایی را بر می گزینند که مشخص و ارجح باشند و با مراجعان خود 

 (.7304همکاری می کنند. این هدف ها مؤلفه های عاطفی، رفتاری و شناختی دارند )محمدی، 

رفتاری بر تغییر  -وهشی به بررسی اثربخشی آموزش مهارت شناختی( در پژ7301در همین راستا نتایج پژوهش رضایی ) 

باورهای غیرمنطقی و دانش جنسی زنان متاهل شهرستان گناوه پرداخت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که از نظر میزان 

نطقی گروه آزمایش باورهای غیرمنطقی زنان بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد. بدین معنی که میزان باورهای غیرم

گروه آزمایش پایین تر از گروه  غیرمنطقیعالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد باورهای  .پایین تر از گروه کنترل بود

کنترل بود. عالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد باورهای غیرمنطقی مقیاس تغییرپذیری همسر توقع ذهن خوانی، 

جنسی و تفاوت های جنسیتی تفاوت در دو گروه به سطح معنی دار رسیده است ولی در بعد تخریب کنندگی  کمال گرایی

همسر از ابعاد باورهای غیرمنطقی تفاوت در دو گروه به سطح معنی دار نرسیده است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که از 

سیده است. بدین معنی که دانش جنسی گروه آزمایش به طور نظر میزان دانش جنسی تفاوت در دو گروه به سطح معنی دار ر

معنی دار باالتر از گروه کنترل بود. ولی تعامل بین دانش جنسی و تحصیالت به سطح معنی دار نرسید. بر اساس نتایج این 

زنان متاهل  و دانش جنسی غیرمنطقیرفتاری بر تغییر باورهای  -پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش رویکرد شناختی

 .موثر است

بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای  

 دارد؟ تأثیرتعارضات زناشویی 

 

 روش پژوهش

معه آماری شامل زوجین دارای . جاباشد میبا گروه کنترل  آزمون پسو  آزمون پیشنیمه آزمایشی با طرح روش پژوهش از نوع  

زوجین  33بودند. از میان 7411کننده به مرکز مشاوره و کلینیک دل آرام در شهر چالوس در سال  مراجعه تعارضات زناشویی

در  گیری نمونه صورت بهپژوهش حاضر  گیری نمونهنفر در گروه آزمایشی قرار گرفتند. 71نفر کنترل و 71انتخاب شدند و 

جونز استفاده شد. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه  غیرمنطقیفت. در این پژوهش، از پرسشنامه باورهای انجام گر دسترس

معمول  های فعالیترفتاری قرار گرفت، در این مدت گروه کنترل به  -گروهی تحت آموزش شناختی  صورت به ای دقیقه 01

ها از روش ها پاسخ دادند. برای تحلیل دادهنامهبه پرسش آزمون پسو  آزمون پیشها در دو موقعیت خود مشغول بود. آزمودنی

 تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

توسط  7011در سال  غیرمنطقیاین آزمون برای اندازه گیری و سنجش عقاید غیرمنطقی ساخته شده است. آزمون باورهای 

تحقیقایی که پیرامون رابطه عقاید و باورهای غیرمنطقی با کنش های رفتاری و عاطفی در زمینه جونز تهیه گردیده آثار 
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هایدرمان عقالنی، عاطفی صورت گرفته است که از این آزمون استفاده نموده اند.این آزمون ازصدعبارت تشکیل شده است. 

 ی عقالنی و عاطفی هستند اندازه گیری می کند.هرقسمت یکی از باورهای غیرمنطقی را که به نطر الیس عامل اختالف ها

 این ده قسمت به قرار زیر است:

 مقیاس اندازه گیری ضرورت تایید و حمایت دیگران-7

 مقیاس انتظار بیش از حد از خود-3

 مقیاس تمایل به سرزنش-3

 مقیاس بی مسئولیتی عاطفی-4

 مقیاس پیش نگرانی توام با اضطراب-1

 مشکالت مقیاس اجتناب از-1

 مقیاس وابستگی به دیگران-1

 مقیاس درماندگی نسبت به تغییر-0

 مقیاس کمال گرایی-71

 روش نمره گذاری آزمون باورهای غیرمنطقی جونز

پنج درجه ای تهیه شده اند. آزمودنی هر عبارت موافقت و مخالفت خود را با توجه به  صورت بهعبارات آزمون به روش لیکرت 

 ی کند.درجات زیر مشخص م

 غیرمنطقیبه شدت مخالف، تا حدی مخالف، نه مخالف و نه موافق، تا حدی موافق، به شدت موافق جهت نمره گذاری به طرف 

بودن است. یعنی اگر پاسخ فرد هر چه بیشتر غیرمنطقی باشد نمره فرد در آزمون زیادتر می شود ولی اگر بیشتر منطقی باشد 

 نمره اوکم می شود.

 غیرمنطقیه پایین نشان دهنده کمتر بودن باورها و عقاید غیرمنطقی و باال بودن آن نشان دهنده زیاد بودن عقاید بنابراین نمر

. با توجه به کلید نمره گذاری در برخی عبارات میزان موافقت یا عیارت نشان دهنده منطقی بودن فرد و عکس این باشد می

انه غیرمنطقی بودن و نشانه باورهای غیرمنطقی فرد است. نمره ی فرد در حالت در برخی دیگر مخالف بودن یا یک جمله نش

بودن است و جهت غیرمنطقی بودن هر عبارت به وسیله  غیرمنطقیهر عبارت با توجه به کلید نمره گذاری یا یک جمله نشانه 

گذاری مخصوص هر مقیاس  کلید نمره گذاری مشخص شده روش تصحیح و نمره گذاری آسان است.با استفاده از کلید نمره

نمره ی خود را در هر عبارت مشخص می کنیم این نمره با توجه به جهت نمره گذاری در کلید از مقیاس به شدت مخالف تا به 

.در پایان نمرات فرد را در عبارات گوناگون جمع نموده تا نمره کل فرد بدست باشد می 5، 4، 3، 3، 7شدت موافق و یا برعکس 

ات مربوط به عبارات هر زیرمقیاس بودن مقیاس را تشکیل می دهد و جمع نمره ی فرد در همه مقیاس ها نمره آید.جمع نمر

 فرد را نشان خواهد داد. غیرمنطقیکل عقاید 

 

 روایی و پایایی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز:

ایی این آزمون در پژوهشی توسط تقی پور تحقیقات متعددی روایی این آزمون را مورد تایید قرار داده اند. برای مثال رو

صورت گرفته،  35/34نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی یا میانگین سنی  711( با استفاده از یک نمونه 7313)

ه ( می گوید: آزمون، از اصول بسیار خوبی برخوردار است اعتبار این آزمون به سه روش زیر به دست آمد7010بدست آمد.برناد )
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از طریق همبستگی آن با انواع آزمون هایی که آَشفتگی های هیجانی را اندازه گیری می کنند.از طریق محاسبه IBTاست: 

. از طریق آزمایش حساسیت RBTمثل آزمون رفتاری  غیرمنطقیهمبستگی آن با سایر آزمون های دیگر مربوط به باورهای 

ش های درمانی عقالنی عاطفی در آزمون ایجاد شده است. اسمین و زواراسکی در آزمون به تغییرات عقاید که با استفاده از رو

و آزمون های آشفتگی عاطفی همبستگی باالیی وجود دارد.در این  IBTتحقیقات متعدد استفاده نموده اند که بین آزمون 

)آزمون وضعیت اضطراب(،  بدست آمد. همبستگی این دو آزمون با آزمون هایی همچون RBT ،17/1و  IBIتحقیقات رابطه 

معنی دار  00/1به دست آمده که همگی در سطح  51، 50، 11، 11)آزمون افسردگی بک(، )آزمون وضعیت خشم( به ترتیب 

( را با دیگر رفتارهای شناختی مورد IBT( ازپژوهش دیگری رابطه بین عقاید غیرمنطقی )7011می باشند.توماس اف کاشی )

ا عبارتند از: توانایی تمرکز کنترل درونی و بیرونی بزرگسالی که باورها و عقاید افراد را مبنی بر اینکه بررسی قرار داد. آزمون ه

عامل تقویت کننده کنترل آن هاست یا خارج از کنترل آن هاست را اندازه گیری می کند. نمره ی باال در این آزمون نشان 

، مربوط به باورهای موفق بودن و شکست خورده بودن بوده و نحوه شکست–دهنده تمرکز و کنترل درونی است.آزمون موفقیت 

هر یک به شرح زیر است: آزمون عقاید غیرمنطقی وکنترل  IBTیا بیانگر احساس موفقیت است.آزمون بیان خود، همبستگی 

( SECوزی )پیر–معنی دار است.آزمون عقاید غیرمنطقی و مقیاس شکست  04/1که در سطح  34/1( I-Eبیرونی ) –درونی 

و  غیرمنطقیبیشتر شود احساس موفقیت کمتر می شود.همبستگی آزمون عقاید  غیرمنطقیاست، یعنی هرچه عقاید  31/1

( کمتر خواهد بود. باال CSESبیشتر باشد در آزمون خود ) IBTاست یعنی هر چقدر نمره ی فرد در  43/1آزمون بیان خود 

. باشد می( معنی دار P<117/1) 00/1ه معکوس دارد.تمام همبستگی فوق در سطح بودن عقاید غیرمنطقی با بیان خود رابط

آزمون مجدد مشاهده  –( با استفاده از روش آزمون 7011از باورهای خوبی نیز برخوردار است. جونز ) غیرمنطقیآزمون عقاید 

می باشند. بابایی همه زیر مقیاس های  11/1تا  11و پایای هر یک از مقیاس های دهگانه آن  باشد می 03/1که اعتبار آزمون 

 بدست آمده است. 14/1آن 

 45/1آزمون و اعتبار زیر مقیاس ها  –( گزارش نمودند که پایایی کل آزمون از طریق آزمون 7013-7013ترگسلر و کارست )

 17/1آلفای کرونباخ بدست آمد. نتایج حاصله از پژوهش فوق نشان می دهد که روایی این آزمون از طریق ضریب  05/1تا 

 است.

 

 ها یافته

 ی توصیفیها یافتهتجزیه و تحلیل 

 افسردگی به تفکیك گروه آزمون پسو  آزمون پیشآماره های توصیفی نمرات  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه متغیرها
 های توصیفیآماره

 انحراف معیار میانگین تعداد

 باورهای غیرمنطقی زوجین )آزمایش(
 71533 775511 71 آزمونپیش

 0511 737545 71 آزمونپس

 باورهای غیرمنطقی زوجین )کنترل(
 71535 770535 71 آزمونپیش

 1554 04511 71 آزمونپس
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دهد در ارائه گردیده است: همانطور که جدول نشان می 7آزمون در جدول آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار نمرات پیش

 است. آزمون پیشتر از آزمون پایینین نمرات در پسمیانگباورهای غیرمنطقی متغیر 

 

 اسمیرنف( –آزمون سنجش نرمالیته بودن داده ها )كلموگروف

 جهت تشخیص نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف استفاده شده که نتایج آن در جدول منعکس شده است.

H0: Sig ≥5.توزیع جامعه نرمال است % 

H1: Sig < 5% ه نرمال نیست.توزیع جامع 

 جامعه بودن نرمال جهت اسمیرنف –آزمون كلموگروف -2جدول 

 

 

 

 

 

رض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزیع متغیرها از مقدار پنج درصد، لذا ف Sigداری : با توجه به بزرگتر بودن سطح معنینتیجه

 باشد و مجاز به استفاده از آزمونهای آمار پارامتریک هستیم.ها نرمال میگیرد. در نتیجه توزیع دادهمورد تائید قرار می

 

 ی استنباطیها یافتهتجزیه و تحلیل 

 های پژوهشآزمون فرضیه

 غیرمنطقیایش و گواه در درمان شناختی رفتاری بر باور های نتایج تحلیل كواریانس دو گروه آزم -3جدول 

 شاخص

 منبع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 ضریب

F 

معنی 

 داری

مجذور 

 اتا

 آزمون لوین

F P 

درمان شناختی رفتاری 

 غیرمنطقیبر باور های 
51/147 7 51/147 15/71 114/1 30/1 10/1 43/1 

   11/1 111/1 11/151 35/14511 7 35/14511 گروه

      33/773 30 51/3311 مقدار خطا

       33 11/415100 جمع

 

. در باشد میتحلیل کواریانس برای درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین معنی دار  3بر اساس نتایج جدول 

رمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین وجود دارد. یعنی نتیجه تفاوت معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در د

 دارد. تأثیراینکه درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای تعارضات زناشویی 

 

 

 داریسطح معنی مقدار آزمون فراوانی ابعاد كالن

 باورهای غیرمنطقی
 1511 7517 71 آزمون پیش

 1513 1504 71 آزمون پس
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 بحث و نتیجه گیری

 دارد. تأثیر: درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای تعارضات زناشویی فرضیه

کاهش پیدا کرده است. بنابراین  آزمون پیشنسبت به  آزمون پسنشان داد که میانگین نمرات باورهای غیرمنطقی در  ها یافته 

 دارد. تأثیرنتایج نشان داد که، درمان شناختی رفتاری بر باورهای غیرمنطقی زوجین دارای تعارضات زناشویی 

ی و تفکر در رفتار و احساس تأکید دارند و بنابراین با شناخت عقاید رفتاری بر نقش نظام های اعتقاد –درمانگران شناختی  

تحریف شده و تغییر تفکر ناسازگارانه به کمک برخی فنون شناختی که شامل فنون عاطفی و رفتاری نیز می شود می توان به 

ویش پی ببرند، روش های تغییر افراد کمک نمود که به افکاری که از آن بی خبرند و اعتقادات غلط و طرحواره های شناختی خ

رفتاری به افراد کمک می کند تا  -عقاید خود را بیابند در نتیجه شناخت بهتری نسبت به خود داشته باشند. درمان شناختی

درك کنند چگونه به وسیله انتخاب شواهد خاص می توانند به خطاهای شناختی شان پایان دهند. تمرکز این رویکرد بر 

در زندگی روزمره افراد پیش می آید. این رویکرد به افراد کمک می کند تا متوجه شوند چگونه آنچه را که  مشکالتی است که

در زندگی اطرافشان رخ می دهد، تفسیر و ارزیابی کنند. در واقع در این رویکرد به فرد آموزش داده می شود افکار، نگرش ها و 

 ین مرتبطند شناسایی کند و مورد آزمون قرار دهد.باورهایی را که با رفتارها و هیجانات مشکل آفر

ترجیحات ضروری و الزامی درمی آیند و تبدیل به اهداف  صورت بهباورهای غیرمنطقی؛ خواسته ها و اهدافی هستند که  

ول اجباری و الزامی و قطعی می گردد، به طوری که اگر برآورده نشوند، به آشفتگی و اضطراب منجر می گردد. فرد ضمن قب

در برتری جویی مفرط خود مبتال به عوارضی نسبتاً شدیدی می شود.  غیرمنطقینکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افکار 

( و 7301به عقیده وی توسل به این عقاید به اضطراب، اختالالت عاطفی و ناراحتی روانی منجر می شود )شفیع آبادی وناصری، 

اکید می کنند در زندگی با مشکالتی روبرو خواهند شد و برای آنها دشوار است که به ت غیرمنطقیافرادی که بر باورهای 

 (.3175خشنودی و تنظیم هیجانات دست یابند )شولین، 

گذار است.  تأثیرباورهای غیرمنطقی به رفتارهای مختلفی مرتبط است که تغییر در باورهای فرد در مورد فرایند بهبود آن نیز  

ن می دهد که باورهای منطقی، مانع تاثیرات فشارهای روانی می شود و کارکرد آن را افزایش می دهد. شواهد موجود نشا

باورهای غیرمنطقی و ضعیف به عملکرد ضعیف می تواند منجر شود، فاصله خود را با معیارهای خویش بیشتر کند و موجبات 

 سرزنش بیشتری را فراهم آورد.
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