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 چکیده

اکز مشاوره مراجعه کننده به مر نیزوج ییبر تعارضات زناشو یرفتار یدرمان شناخت یاثربخش نییپژوهش حاضر با هدف تع

 جامعه. است بوده کنترل گروه با آزمون¬پس – آزمون¬شیبا طرح پ یشیآزما مهی. روش پژوهش حاضر از نوع ندیدانجام گر

 یگردآور یبوده است. برا 5044مشاوره شهر قائمشهر در سال  راکزمراجعه کننده به م نیپژوهش شامل زوج نیا یآمار

 نینفر از زوج 28در دسترس  یریگ¬پژوهش با استفاده از روش نمونه نید. در ااستفاده ش ییت زناشواطالعات از تعارضا

. هر دو گروه گرفتندنفر در گروه کنترل قرار  50و  شینفر در گروه آزما 50 یطالق انتخاب شدند، با گمارش تصادف یمتقاض

ارائه شد  یرفتار یعته درمان شناختسا2جلسه  8ه آزمایش به گرو یبرا یقرار گرفتند. سپس پروتکل درمان آزمون¬شیمورد پ

 جیگروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. نتا 2هر  یها یداده نشد. بعد از اتمام جلسات درمان، آزمودن یو به گروه کنترل آموزش

کرده  دایآزمون کاهش پ شینسبت به پ شیدر پس آزمون گروه آزما یینمره تعارضات زناشو نیانگیکه م دادها نشان  افتهی

 دارد. ریمراجعه کننده به مراکز مشاوره تاث نیزوج ییبر تعارضات زناشو یرفتار یدرمان شناخت نیات. بنابراس

 

 زوجین ،تعارضات زناشویی ،درمان شناختی رفتاریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 که است اجتماعی و فرزندی -والد یها تعارض ،خانوادگی یها یناهنجار نیتر مهم از یکی طالق و زناشویی یها تعارض 

وجود موانع  بااین ،دهد یمست. تا آنجا که آمارهای رسمی نشان ا بوده همراه محسوسی افزایش با امروزی جوامع در متأسفانه

(. یک مجموعه از 5981 ،همکارانمحمودی و ) داردبزرگ و یا دیدگاه منفی در اغلب جوامع نسبت به تعارض زناشویی وجود 

و  گردد یمابط زناشویی و کاهش میزان خشنودی و درنهایت عملکرد بهنجار زندگی زناشویی ض در رواد تعارعوامل باعث ایج

 .شود یمگاهی به طالق و جدایی منجر 

تعارض زناشویی  ،های بین فردی است. یکی از مشکالت شایع درخانواده ترین موقعیت برای تعارض روابط خانوادگی فشرده 

نیست زیرا تعامالت مکرر و مختلف زوجین ری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی است. تعارض در روابط صمیمی ام

گاهی تحوالت زندگی سیستم زناشویی را  (.5989، شاکرمی و همکاران) کند های بی شماری را برای تعارض فراهم می زمینه

 2ای به نام طالقپدیده ،اد اجتماعیز درون این نهی پدید آمده اهاکند. از جمله آسیبآسیب میو  5ثباتی و ناامیدیدچار بی

 باشد. می

کنند و محتوای واقعی تعارض فرض اصلی آن است که زوجین چگونه فرایندهای تعارض را مدیریت می ،در روابط زوجین 

بلکه  ،خودشان نه تنها برای ،ای مثبت حل کنندهایشان را به گونهبتوانند تعارض خیلی مدنظر نیست. در صورتی که زوجین

ای گیرند که تعارض هایشان با سایرین را به گونهشود. چون آنها یاد میمفید و سودمند واقع می ،شان هم اینبرای فرزندان

یک ارتباط قوی را در رابطه زوج شکل  تواند یمزنده ها به شکل سا توانایی برای مدیریت و حل تعارض سازگارانه مدیریت کنند.

 (.2459 ،9ساموهانو) کندا برای ایجاد یک رابطه صمیمی و نزدیک کمک ها ر دهد و زوج

 نیتدو سیال یعاطف –یدرمان عقالن ،( CBT) رفتاری – یبر اساس اصول درمان شناخت رفتاری – یشناخت یدرمان گروه 

 تا میکنند کمک استرس و اضطراب به کودکان رتیمد ،یشناخت یبازساز ،یرفتار –یشناخت کیتکن نیاست. چند افتهی

و  تهــشدابر ناـمیدارد از  دوـجو دیریتیــم دوـخراه  رـس بر هـک نعیاوـمو  هندد کاهشرا اضطراب  با مرتبط سسترا

 یشازـفو ا دوـخاز  یـقبتامر یاـه رتاـمه دبهبو تکنیکها ینا یگیرراـک به نتیجه. هندد یشافزرا ا دخو ایمقابله یهارتمها

 می همافرآن را  هـمینز یطمحی رـهدر  ،باشند شتهدا زنیا جتماعیا ارتقاء رفتار هـب دمرـم رـگ. استا اضطراب عالئم لکنتر

 (.2451 ،دایلون و همکاران) کنند

شود که واکنش های فرد به وسیله ی کیفیات  موجب می ،شناختی فردبا ایجاد تغییر و دگرگونی در نظام  ،درمان شناختی 

درک و تفسیر کند. پژوهش ها نشان داده است که ا ر هاند به طور صحیح واقعیت شناختی وی تغییر یافته و شخص بتوا

 (.2451، ردی) به خصوص در مورد بزرگساالن است ،یکی از مداخالت موثر در مورد افسرگی ،0شناخت درمانی رفتاری

زوجین مراجعه  ت زناشوییرضاتعابر  درمان شناختی رفتاری بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا 

 ؟تاثیر دارد کننده به مراکز مشاوره

 

                                                           
1. disappointment  
2
. divorce 

3 Somohano 
4 behavioral cognitive therapy 
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 پژوهش روش

با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش  آزمونپس –آزمون روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش 

 تعارضاتبرای گردآوری اطالعات از  بوده است. 5044شهر قائمشهر در سال  زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شامل

اب انتخنفر از زوجین متقاضی طالق  28گیری در دسترس در این پژوهش با استفاده از روش نمونه .شد استفادهزناشویی 

آزمون قرار نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه مورد پیش 50نفر در گروه آزمایش و  50با گمارش تصادفی  ،شدند

ساعته درمان شناختی رفتاری ارائه شد و به گروه کنترل 2جلسه  8سپس پروتکل درمانی برای به گروه آزمایش  گرفتند.

 گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 2آزمودنی های هر  ،رمانبعد از اتمام جلسات دآموزشی داده نشد. 

 

 پژوهش ابزار

 (9731، ناییث) پرسشنامه تعارضات زناشویی

( ساخته شده 5918) مبنای تجربیات بالینی توسط ثنایی رای سنجیدن تعارض زناشویی برؤالی است که بس 02یک ابزار  

افزایش  ،کاهش رابطه جنسی ،: کاهش همکاریاز عبارتندسنجد که  زناشویی را می است. این پرسشنامه هفت بعد از تعارضات

خویشاوندان  کاهش رابطه خانوادگی با ،با خویشاوندان خودافزایش رابطه فردی  ،افزایش جلب حمایت فرزندان ،واکنش هیجانی

 خوبی برخوردار است. کردن امور مالی از یکدیگر. این پرسشنامه از روایی محتوای همسر و دوستان و جدا

ه خرد 1و برای  4/4 80نفری برابر  94نباخ برای کل این پرسشنامه روی یک گروه وپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کر

 ،4/4 19افزایش واکنش هیجانی  ،4/4 12جنسی  کاهش رابطه ،4/4 14مقیاس آن به این شرح به دست آمد: کاهش همکاری 

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان  ،4/4 11با خویشاوندان خود  افزایش رابطه فر دی ،4/4 85افزایش جلب حمایت فرزند 

ای لیکرت تنظیم شده  گزینه 1هر سؤال بر اساس مقیاس  4/4 18ر امور مالی از یکدیگ جدا کردن ،4/4 18همسر و دوستان 

تعارض بیشتر و نمره  یابد که در این ابزار نمره بیشتر به معنی ها اختصاص می به آن 1تا  5نمرات  ،ها متناسب با پاسخ هاست ک

 .کمتر به معنی رابطه بهتر است

 

 یافته ها

 ات زناشوییتعارض: توصیف متغیر 9جدول

 تعداد متغیر 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 پس آزمون آزمونپیش 

 9.19 94.10 0.12 04.90 28 آزمایش() تعارضات زناشویی

 0.18 98.08 0.19 05.52 28 کنترل() تعارضات زناشویی

 

رات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه یی نشان می دهد که نمتعارضات زناشومیانگین نمرات متغیر 5مطابق جدول 

 آزمایش کاهش پیدا کرده است.
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 داده ها توزیع بودن : نرمال2جدول

 وضعیت K-Sمقدار  متغیر

 نرمال 4.981 تعارضات زناشویی

 

 بنابرایناست.  بدست آمده 4.41از  بزرگتر معناداری مقدار موارد تمامی در است شده داده نمایش 2جدول  در که طور همان

 و بوده نرمال تحقیق توزیع داده های دیگر عبارت ندارد. به وجود داده ها بودن نرمال بر مبتنی صفر فرض رد برای دلیلی

  .کرد اجرا را پارامتریک آزمون های توان یم

 زوجین تعارضاتنتایج تحلیل کواریانس متغیر  :7جدول

 متغیر منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 وراتمجذ
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 گروه
 تعارضات

 زوجین
49/321 1 49/321 13/235 0/047 0/139 

 

در  ،میانگین نمره نظرات پاسخگویان در دو گروه افراد ،و مقدار معناداری محاسبه شده 9های مندرج در جدول  با توجه به یافته

است و  % دارای تفاوت معنی داری1در سطح خطای زوجین  یتعارضات زناشوی خصوص متغیر های درمان شناختی رفتاری بر

تاثیر  زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعارضات زناشوییبر  گفت درمان شناختی رفتاری توان یمدرصد  81با اطمینان 

 .دارد

 

 بحث و نتیجه گیری

 .تاثیر دارد اکز مشاورهزوجین مراجعه کننده به مر تعارضات زناشوییبر  : درمان شناختی رفتاریفرضیه

در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون کاهش پیدا  زناشویی نتایج یافته ها نشان داد که میانگین نمره تعارضات 

 دارد. تاثیر زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعارضات زناشوییبر  کرده است. بنابراین درمان شناختی رفتاری

 برد. می سود شرطی تقویت اصول از و شود می بیمار اعمال و طرز تفکر در شناختی تغییر به منجر ،یشناختی رفتار درمان 

 مستمر طور به تمایل این و ببیند باالتر گامی در را خود کند تا می تالش بعدی گام به رفتن برای مبتال فرد که ترتیب بدین

 و نواقص و دهد می ادامه خود فردی درمان به ،و آگاهی آرامش ینع در و شود می بیمار مرحله به مرحله تدریجی بهبود باعث

1روث) نماید می حل حضوری جلسات در را خود اشکاالت
 فرایند ،افکار یا ها به شناخت ،شناختی (. رویکرد2440 ،همکاران و 

 به رفتاردرمانی پاسخ ای ندازها رفتاری تا– شناختی دیدگاه. پردازد می رفتار و ها هیجان بر ها شناخت تأثیر چگونگی و ،تفکر

 رخدادهای اینکه و دهند می اهمیت قابل اندازه گیری و مشاهده قابل رفتارهای به تنها رفتارگرایان که است منتقدان انتقاد این

 از ،پذیرد می انجام ها شناخت ی واسطه به رفتار ،دیدگاه این از .شوند می گرفته نادیده ریزی برنامه و درمان در مهم درونی

  (.5988 ،شهرویی و همکاران) داد تغییر را رفتار ،افکار تغییر با توان می ،رو این

                                                           
5 . Roth 
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