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  مقدمه

رود و كانون اصلي ظهور   ميبه شماريي  خانواده از اركان عمده و نهاد اصلي هر جامعه

وليد واحد تترين  و طبيعيترين  خانواده مشروع. عواطف انساني و روابط صميمانه ميان افراد است

. گيرد  مي اعضاي جامعه را در بري رود، زيرا همه  ميترين واحدهاي اجتماعي به شماررمثل و فراگي

خانواده واحدي است اجتماعي با ابعاد گوناگون زيستي، اقتصادي، حقوقي، رواني و جامعه 

 و عناصر اصلي جامعه را در خود دارديي  خانواده نمادي اجتماعي است و همچون آينه. شناختي

نژاد،  نوابي(معقول و مناسب اجتماع است هاي  ها و يا كاركرد ها و كج كاري انعكاسي از نابساماني

1379 .(  

يكي از اين كاركردها، . كند  ميخانواده كاركردهاي مختلف خود را به طريق متفاوت ايفا

راز هيجانات و هرگاه يكي از اعضا نتواند از ابزار مناسب براي اب. كاركرد هيجاني و عاطفي است

خشم و عصبيت يكي از اختالالتي . شود  مياحساسات خود استفاده كند اختالل و آسيب ايجاد

از آنجا كه انسان سيستمي زنده و ساختار يافته . شود  مياست كه در بيان نارساي احساسات ايجاد

امكانات دهد و همزمان تمام   مياست كه پياپي نسبت به ساختارهاي داخلي خود واكنش نشان

 بنابراين هرگاه در خود احساس خشم را تجربه ،كند  ميعمل، تعامل و تغيير فرد را نيز مشخص

دهد و در اين بين   ميكند آن را به ديگران نيز انتقال  مينمايد عالوه بر تغييراتي كه در خود احساس

، ترجمه 1986 ،1نبرنشتاي(تواند همسر، فرزند و يا وابستگان درجه يك باشد   مينزديكترين فرد

  ).1377سهرابي، 

   ساختاري قرار گرفته كه همين امر هاي ايراني نيز در معرض تغييري در دوران معاصر خانواده
  

به تبع اين دگرگوني، هنجارها به . روابط موجود ميان اعضاي خانواده را دچار دگرگوني نموده است

به . اند  اجتماعي نيامدهي نوز به صحنه ه، قواعد رفتاري كه مورد پذيرش همگاني باشندي مثابه

پيوندهاي انساني ترين  در نتيجه، قوي. همين علت رفتار در محيط خانوادگي داراي پراكندگي است

                                                 
1-  Bernstein 
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دهد  مي دار خانواده را در معرض تهديد جدي قرار قرارگاه آن، يعني نظام ريشهترين  در مستحكم

اد و جامعه به حدي است كه برخي از صاحب نقش خانواده در سالمت رواني افر). 1381عامري، (

كرمن آ. براي خانواده ماهيت شفادهندگي قائلند) 1382،  ثنائيازبه نقل ، 1998 (1نظران مانند آكرمن

 فرآيندهايي ي  طبيعي شامل كليهي ، ماهيت شفادهندگي خانواده به عنوان يك پديدهمعتقد است

خانواده كانون اصلي حفظ . دهد  مي التيام رخاست كه خود به خود در چارچوب خانواده در جهت

 استوار پيوندهاي اجتماعي و روابط خوشايند، ي هاي اجتماعي، شالوده و ارزشها  هنجارها و سنت

   .كانوني در جهت بروز و ظهور عواطف انساني و مكاني براي پرورش اجتماعي كودك است

از اختالالت فردي و نيز يي  با مجموعه) ازن و شوهره(ها  روان درمانگران به هنگام كار با زوج 

بنابراين اختالالت . گذارد  ميبا اثر مشتركي سر و كار دارند كه اختالل هر فردي بر شريك وي اثر 

ها   سيستمي  هر دو شريك است كه در اينجا نظريههاي  چيزي بيش از جمع اختاللزناشويي معموالً

خيزد كه درمان  اش برمي ت فرد از متن خانوادهبر اين عقيده است كه حداقل قسمتي از مشكال

ها، رفتارها و باورهاي شريك  ها، شناخت رفتاري اين موضوع را پذيرفته كه هيجان -شناختي

بهرامي، (زندگي شما به عنوان يك رويداد محرك يا اثرگذار در بروز مشكالت شما نقش دارد 

1376.(  

ترين رويكردها است كه به خانواده بر اساس  رفتاري يكي از كامل- خانواده درماني شناختي

 رفتاري بر آن چه اعضاي -در خانواده درماني شناختي. اصول يادگيري و شناختي استوار است

عقيده بر آن است كه افكار و يا . شود  رفتار كردن آنها توجه ميي انديشند و نيز نحوه خانواده مي

   ).1978، 2پترسون(شود  اسازگار مي نهاي  منفي منجر به تعارض و يا تعاملخودگويي

دهي،  شود كه فرد چگونه اطالعات را سازمان كيد ميأرفتاري بر اين نكته ت-در روش شناختي

، ترجمه حسين شاهي 4، به نقل از گلدنبرگ و گلدنبرگ1981، 3كندل(كند  ذخيره و پردازش مي

                                                 
1-  Ackerman 

2-  Patterson 

3-  Kendal 

4-  Goldenberg & Goldenberg 
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اخت ناند، ش بيان داشته) 1990 (1همان طور كه داتيلو وپدسكي). 1382برواتي و همكاران، 

ترين سطح، يعني افكار  قابل حصول) 1: (كنند درمانگرها در سه سطح به هم پيوسته عمل مي

سطح ) 2(كه آدميان راجع به يك موقعيت خاص دارند، ) عقايد، باورها و تصورات(خودكاري 

سطح ) 3 (و) سازند قواعدي كه شالوده افكار خودكار را مي(ئي زيربناهاي  تر يا فرض عميق

دهي  ناپذير براي سازمان باورهاي غيرمشروط و انعطاف(ها   اساسي، يا طرحوارههايي، اعتقادي هسته

درمانگر با شروع در سطح افكار خودكار اميدوار است كه در هر سه سطح تغييراتي را به ). اطالعات

  . وجود آورد

در يك فراتحليل به ) 2006 ،3چاپمن، فارمن و بك، ر، به نقل در باتل1995 (2دان و اشوبل

بردند كه پس از درمان،  آنها پي. مربوط به زوج درماني پرداختند يها  پژوهشي هبررسي نتيج

رفتاري در مقايسه با زماني كه هيچگونه - شناختيي  اثر براي زوج درماني به شيوهي اندازه

به  داري با زوج درماني  معنياين اندازه اثر تفاوت.  بود71/0ي اعمال نشده بود برابر با ي مداخله

كمتر از زوج   اما،نداشت) 78/0 رفتاري برابر با ي اندازه اثر زوج درماني به شيوه( رفتاري ي شيوه

هاي مربوط به اثربخشي اين سه  سپس دان و اشوبل تفاوت. بود) 37/1اندزه اثر (نگر  درماني تعامل

داري بين  تفاوت معني. بررسي كردندرا ) گرن رفتاري، رفتاري و تعامل-شناختي(روش زوج درماني 

به عالوه، در  ).بود 04/1 و 54/0، 54/0 اندازه اثر به ترتيب برابر(اين سه روش مشاهده نكردند 

 مهم اين ي نكته البته،. داري را بين اين سه روش مالحظه نكردند  پيگيري هم تفاوت معنيي مرحله

رفتاري در فاصله بين پس - شناختيي ج درماني به شيوه اثر مشاهده شده براي زوي است كه اندازه

  .آزمون و پيگيري افزايش داشت

و برنامه آموزشي شامل، آموزش د ثيرأت )2005( 4كريستنسن اتكينز، داس، تام، سوير و

شناختي و عاطفي را به منظور هاي  كيد بر سازهأ با ترفتاري سنتي و آموزش ارتباطهاي  مهارت

                                                 
1-  Dattilio & Padesky 

2-  Dunn & Showebel 

3-  Buttler, Chapman, Forman & Beak 

4-  Atkins, Doos, Thum, Sevier & Christensen 
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 نشان داد كه ها هنتيج. ارتباطي مورد بررسي قرار دادندهاي  شويي و الگوبهبود سازگاري زنا

ثير متقابل آنها بر أحل مشكل، بكارگيري عاطفه و احساس كنترل هيجانات منفي و تهاي  مهارت

  .روي يكديگر، نقش مهمي در كاهش تعارضات و بهبود عملكرد زوجين داشت

 رفتاري را بر كاهش –  شناختيي يك برنامه درماني هاياثر) 2006 (1برنز، سندرز و كيم

مرحله زوج   گروه، در دو4هر كدام از اين . آشفتگي زناشويي روي چهار گروه بررسي كردند

 دوم زوج ي در مرحله زوج درماني رفتاري وها   اول گروهي درماني را دريافت كردند، در مرحله

 رفتاري باعث تغيير افكار – رماني شناختيكه زوج د نشان داد ها هنتيج.  رفتاري– درماني شناختي

  .منفي همسران نسبت به يكديگر شد

با توجه به نظر كسيدي و (له أحل مسهاي  ثير آموزش مهارتأت) 2005(همكاران   و2جانسون

 آن راهبردهاي ي  رفتاري است كه افراد به وسيله- له فرايندي شناختيأ مهارت حل مس1996 النگ،

هاي  و كنترل واكنش) .كنند  ميله ساز در زندگي را كشف و شناساييأيت مسثر مقابله با موقعؤم

به حجم يي   اين پژوهش كه روي نمونهي هنتيج .هيجاني را روي تعارضات زناشويي بررسي كردند

حل مشكل، بكارگيري عاطفه و هاي   نيوزيلند انجام شد نشان داد كه مهارت كشور زوج در172

 نقش مهمي در كاهش تعارضات و افزايش ،ثير متقابل آنهاأفي و تاحساس، كنترل هيجانات من

  . دارد زناشوييمندي رضايت

ارتباطي و حل هاي  در پژوهشي نشان دادند كه آموزش مهارت) 2006( 3هانسون و لند بلند

ابط زناشويي زوجين و  زناشويي مشكل داشتند، باعث بهبود روهاي له به زوجيني كه در تعاملأمس

  .شود  مي و افزايش سالمت رواني در آنانها رضكاهش تعا

بر اساس پژوهشي كه در خصوص اثربخشي زوج ) 2009( ، كريمي، غالمپور و رحيمياحمدي

آسيبي  رفتاري بر روي سازگاري رزمندگاني كه دچار اختالل فشار رواني پس- درماني شناختي

                                                 
1-  Behrens, Sanders & Kim 

2-  Johonson 

3-  Hanssson &Lund bland 
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ر سازگاري زوجي رزمندگان و بتاري رف-بودند، انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه درمان شناختي

  .همچنين همسران آنها مؤثر بوده است

رفتاري بر - شناختيدر رويكرب تأثير خانواده درماني با تأكيد در پژوهشي) 1386(شهروئي 

) ره( كميته امداد امام خميني ي هاي مراجعه كننده به مركز مشاوره ي خانوادهيرضايت زناشو

رفتاري - اين تحقيق نشان داد خانواده درماني شناختيهاي هنتيج. ردشهرستان شادگان را بررسي ك

داري  رديد و از لحاظ اثربخشي اين روش تفاوت معنيگي زوجين يموجب افزايش رضايت زناشو

شناختي -در پژوهشي نشان داد كه مشاوره رفتاري) 1385(عشقي . بين زنان و مردان مشاهده نشد

پژوهشي اثربخشي خانواده درماني  در) 1384(صائمي . استبر بهبود سرد مزاجي زوجين مؤثر 

 .بررسي كرد ي زوجين مراجعه كننده به يكي از مراكز مشاورهيرفتاري را بر رضايت زناشو-شناختي

پور  آقائي و آتش. له بر رضايت زوجين مؤثر استخ تحقيق وي نشان داد كه اين شيوه مداي هنتيج

-له شناختيي گروهي كه تحت مداخيمشكالت زناشو هاي ه نمرنشان دادند كه ميانگيننيز ) 1384(

 ي شيوه گروهي كه تحت مشاوره به(داري كمتر از گروه ديگر  رفتاري قرار گرفته بود به طور معني

كنند كه آموزش به  آنها همچنين بيان مي.  بود)خانواده درماني منفرد قرار گرفته بودند -روان درماني

-درماني ي از شيوه ر كاهش مشكالت ارتباطي زوجين اثربخش است ورفتاري ب-  شناختيي شيوه

 اثربخشي ي در پژوهشي به منظور بررسي و مقايسه) 1383(ريزي بت. انفرادي زوجين مؤثرتر است

 و كتاب درماني در كاهش نارضايتي 1شناخت درماني گروهي بك ،ها گروه درماني تلفيقي زوج

. مورد توجه قرار داد هرانت گانه شهر 24ا در مناطق هاي جوان ر ي، طرح آموزش زوجيزناشو

ي ي اين پژوهش حاكي از آن بود كه مدل شناخت درماني گروه در كاهش نارضايتي زناشوهاي هنتيج

  . زوجين مؤثر است

   دانشمنداني است كه در ي رفتاري ساخته و پرداخته–  شناختيي از آنجايي كه آموزش به شيوه
  

 و حوادث  شخصيهاي ه فرهنگي، تاريخي، تجربهاي ثير عاملأتحت ت آنهاكنند و   ميغرب زندگي

 براي استفاده  و كارايي اين الگوها در غرب به اثبات رسيده است، بنابراين،مهم اطراف خود هستند

                                                 
1-  Beck group cognitive therapy 
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 به قبالً الزم است ،ايرانيهاي   در مسايل زناشويي در فرهنگ و ارزشالتونه مداخاز اين گ

بنابراين پژوهش حاضر به دنبال . ، كارآمدي آن مورد آزمون واقع شودصورت تجربي و آزمايشي

 ي بر بهبود عملكرد خانواده رفتاري - شناختيي روشن شدن اين نكته است كه آيا آموزش به شيوه

 ثير دارد؟أ تهران ت148زوجين ناسازگار مركز مشاوره بهزيستي شماره 

 و ها ها، اختالل وادگي از بروز ناسازگاري مؤثر با معضالت خاني آموزش زوجين براي مقابله

هر چه موجب اختالل در نظام خانواده و كاركرد مطلوب آن شود . كند  ميمشكالت آتي جلوگيري

يكي از . گذارد  ميمنفي بسيار ثيرات نامطلوب وأبر روي حركت منطقي و رو به جلوي جامعه ت

از . نمايد ناسازگاري است  ميها گيريدرا و ه  تعارضي  خانواده را صحنهي هايي كه عرصه پديده

بهبود  رفتاري بر-شناختي ي بررسي اثربخشي آموزش به شيوه، هدف از پژوهش حاضر  رواين

 پژوهش ي در راستاي هدف تحقيق و با توجه به پيشينه. ناسازگار است  زوجيني عملكرد خانواده

  .و آزمون قرار گرفتند  زير مورد تدويني دو فرضيه

  زوجين ناسازگاري عملكرد خانوادهرفتاري باعث بهبود -شناختي ي زش به شيوهآمو  -1

 .شود مي

ها،  نقش(  عملكرد خانوادهباعث بهبود ابعاد رفتاري- شناختي ي شيوهبه آموزش   -2

 .شود  ميزوجين ناسازگار) گشايي و ابراز عواطف مشكل

 

  روش
  گيري نهوو روش نم نمونه جامعه،

   به مركز 1388 سال  در اين تحقيق شامل همه زوجيني است كه در مورد مطالعهي جامعه

  تهران مراجعه كردند و داراي مشكالت زوجي همانند مشكل ارتباطي،  148 مشاوره بهزيستي شماره

   .روابط سرد و خشك و غيره بودند

 به اين صورت كه از بين .در دسترس استفاده شدگيري   نمونهاز روشبراي انتخاب نمونه 

هاي زير  طي سه ماه، با توجه به شاخص  تهران،148 بهزيستي شماره ي اجعين به مركز مشاورهمر
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 با مند ساخت  انتخاب به اين صورت بود كه طي مصاحبه نيمهي نحوه.  زوج انتخاب شد30تعداد 

كه را  زوجيني ، آنزوجين، درمانگر به چگونگي مشكالت زوجين پي برد و سپس از ميان آنها

 داشتند و از نظر پايگاه م بودند، تمايل به شركت در جلساتاقل تحصيالت ديپلداراي حد

الزم به ذكر است كه اين مصاحبه بر . دكر انتخاب ،اجتماعي در سطح متوسط بودند-اقتصادي

اوي تقسيم س زوج به طور تصافي به دو گروه م30.  بوده است1مستر  مكي خانواده اساس مدل

  . و گروه گواه به طور تصافي مشخص شدندشدند و سپس گروه آزمايش 

  

  ابزار پژوهش

بهبود عملكرد خانواده و گيري   در اين پژوهش جهت اندازه.مقياس سنجش عملكرد خانواده

2رضايت زناشويي از مقياس سنجش خانواده
(FAD)  توسط اپستاين، اين آزمون . استفاده شد

توصيف  اين مقياس به منظور. خته شده استسا) 1374، به نقل از نجاريان، 1983 (3لوين بيشاب و

از سالم هاي   خانوادهتفكيكهاي سازماني و ساختاري خانواده ساخته شده است و براي  ويژگي

مقياس ) 1374(نجاريان . رود گيري الگوهاي تبادلي ميان اعضاي خانواده بكار مي بيمار و اندازه

FADدر ايران مورد بررسي قرار داد،   عوامليلرا با استفاده از روش تحل يي  پنجاه و سه ماده

عامل الگوي نقش  (عامل جداگانه ماده و سه 45 به دست آمده از پژوهش وي بيانگر هاي هنتيج

مجموع . بود ) ماده8 ماده و عامل ارتباط عاطفي با 17 ماده، عامل مشكل گشائي با 20رفتاري با 

دهد كه نجاريان  كرد كلي خانواده را نشان مي عمل،سه عامل  مربوط بههاي الؤهاي فرد در س نمره

 هر .سنجد ي خانواده را ميي ميزان سالمت و كاراFAD-1آزمون .  ناميدFAD-1آن را ) 1374(

هاي اين  به هر يك از ماده. تر است  خانواده در اين آزمون باالتر باشد، خانواده سالمي ه نمرهچ

  .گيرد  تعلق مي4  تا1 ي بيني آزمون نمره

                                                 
1-  The McMaster Model of Family Functioning 

2-  Family Assessment Device-I (FAD-I) 

3-  Epstein, Bishop & Levin 
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) >001/0p (99/0 ماده را 45 با FAD-1  ماده و53 با FADهمبستگي بين ) 1374(ريان نجا

 در پژوهشي . به دست آورد93/0را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  FAD-1ي يو پايا

 1چي انرييس زناشو آن را با مقياي رابطه ي اين مقياسيجهت بررسي روا) 1386(اكبري  علي

سطح   به دست آورد كه در59/0 را چو انري FAD-1 ضريب همبستگي بين. محاسبه كرد) 1989(

001/0p< وي ضريب آلفاي كرونباخ را براي . دار است معنيFAD-I دكربخش گزارش  رضايت .  

در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ مقياس عملكرد خانواده و ابعاد آن، با استفاده از 

 به دست هاي همردان محاسبه شد كه نتيج زنان وو به تفكيك در ي در زوجين، روش همساني درون

  . نشان داده شده است1آمده در جدول 

ضرايب پايايي در حد مطلوب و رضايت بخش ي  هدهد كلي  نشان مي1همان طوركه جدول 

  .هستند
  

  در پژوهش حاضرFAD-1ضرايب آلفاي كرونباخ   .1جدول 

FAD-1 كل مردان زنان 

 73/0 73/0 73/0 امل نقش رفتاريع

 90/0 90/0 89/0 عامل مشكل گشايي

 80/0 82/0 80/0 عامل ارتباط عاطفي

 91/0 90/0 91/0 كل مقياس

  

  پژوهشهاي  يافته

هاي  هاي عملكرد خانواده و ابعاد آن را در زوجين گروه  ميانگين و انحراف معيار نمره2جدول 

  .دهد ون و پس آزمون نشان ميآزمايش و گواه، در مرحله پيش آزم

  عملكرد خانواده زوجين گروههاي  نمره) و انحراف معيار(دهد كه ميانگين   مي نشان2جدول 
  

                                                 
1-  Evaluation, Nurturing, Relationship Issues, Communication & Happiness (ENRICH) 
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 و  يآزمايـش هـاي     عملكرد خانواده و ابعاد آن در زوجين گـروه        هاي     ميانگين و انحراف معيار نمره     .2جدول  

  هر گروههاي   آزمودني به همراه تعداد پيش آزمون و پس آزموني ، در مرحلهگواه

  پس آزمون پيش آزمون
  گروه  متغير

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  انحراف معيار  ميانگين
  15  52/8  93/162  15  96/23  96/86  آزمايش

  كل عملكرد خانواده
  15  40/11  27/102  15  93/5  67/105  گواه

  15  63/2  16/72  15  72/8  33/37  آزمايش
  الگوي نقش رفتاري

  15  45/4  90/40  15  22/3  46/41  گواه
  15  40/5  90/61  15  73/10  20/33  آزمايش

  عامل مشكل گشايي
  15  65/5  10/43  15  45/2  80/46  گواه

  15  85/4  66/28  15  89/5  43/16  آزمايش
  عامل ارتباط عاطفي

  15  13/2  26/18  15  08/2  40/17 گواه
 

و در مرحله پس آزمون برابر با ) 96/23 (96/89با برابر به ترتيب ، در مرحله پيش آزمون يآزمايش

 در مرحله پيش آزمون و پس آزمون گواههاي آماري براي گروه  اين شاخص. است) 52/8 (93/162

 در جدول  ساير متغيرهاهاي ه نتيج.هستند) 40/11 (27/102و ) 93/5 (67/105به ترتيب برابر با 

  .اند ش شدهرگزا

هاي  گروههاي  داري بين نمره و تعيين تفاوت معني 1 رضيهدر پژوهش حاضر جهت آزمون ف

از تحليل كوواريانس تك متغيري  )عملكرد خانواده( در متغير وابسته و گواه يآزمايش

)ANCOVA (نشان داده شده 3فرضيه در جدول اين   حاصل از بررسيهاي هنتيج. استفاده شد 

  .است

 و در 37/192دست آمده براي گروه به  Fدهد مقدار   نشان مي3همان طور كه جدول 

 بيانگر آن است كه بين زوجين گروه آزمايشي و گروه Fداري  معني. دار است معني p>001/0سطح

 .عملكرد خانواده در پس آزمون وجود داردهاي  داري از لحاظ ميانگين نمره گواه تفاوت معني

  .شود  ميييدأ اين پژوهش ت1بنابراين، فرضيه 

  . نشان داده شده است5 و 4 پژوهش در جدول 2از بررسي فرضيه  حاصل يها هنتيج
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عملكـرد خـانواده   هاي   روي ميانگين نمرهكوواريانس يكراهه حاصل از تجزيه و تحليل    هاي ه نتيج .3جدول  

  ، در مرحله پس آزمون با كنترل پيش آزمونگواه و يزوجين گروه آزمايش

  متغير
  منبع

  تغيير

  مجموع

  مجذورات

  درجه

  آزادي

  يانگينم

  مجذورات
F  

  سطح

  داري معني

  38/0  78/0  86/79  1  86/79  پيش آزمون

  001/0  37/192  88/19660  1  88/19660  گروه

  -  -  20/102  27  508/2759  خطا
  عملكرد خانواده

  -  -  -  30  5/557925  كل
  

س آزمـون  پـ هـاي   روي ميانگين نمـره  كوواريانس چند متغيري حاصل از تجزيه و تحليل    ي هنتيج  .4جدول

 ، با كنترل پيش آزمونگواه و گروه يابعاد عملكرد خانواده زوجين گروه آزمايش

  داري سطح معني  خطا dF  فرضيه F  dF  مقدار  نام آزمون

  >001/0  23  3  85/50  87/0  اثر پياليي

  >001/0  23  3  85/50  13/0  المبداي ويلكز

  >01/0  23  3  85/50  63/6  اثر هتلينگ

  >001/0  23  3  85/50  63/6  بزرگترين ريشه روي
  

عملكـرد  هـاي   لفـه ؤمهـاي    حاصل از تحليل آنكوا در متن مانكوا بر روي ميانگين نمـره هاي ه نتيج .5 جدول

 گواه و يخانواده پس آزمون زوجين گروه آزمايش

  متغير وابسته
  مجموع

  مجذورات

  درجه

  آزادي

  ميانگين

  مجذورات
F  

  سطح

  داري معني

  >001/0  94/147  47/2186  1  47/2186  الگوي نقش رفتاري

  >001/0  55/24  91/692  1  91/692  عامل مشكل گشايي

  007/0  62/8  32/118  1  32/118  عامل ارتباط عاطفي
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دهد كه بين زوجين گروه آزمايش و گروه كنترل از لحاظ حداقل   مي نشان4مندرجات جدول 

جهت پي بردن به . جود دارددار آماري و  تفاوت معنيp>001/0يكي از متغيرهاي وابسته در سطح 

انجام گرفت كه  اين تفاوت سه تحليل كوواريانس يك راهه در متن تحليل كوواريانس چند متغيري

  .درج شده است 5از آنها در جدول   حاصلهاي هنتيج

الگوي  از لحاظ ،گواهدهد بين زوجين گروه آزمايشي و گروه   مينشان 5 جدول هاي هنتيج

و عامل ) F=55/24 و p>001/0(عامل مشكل گشايي  ،)F=94/147  وp>001/0(نقش رفتاري 

، بر اساس بنابراين .داري وجود دارد تفاوت معني) F=62/8 و p=007/0(ارتباط عاطفي 

 در  گواههودر مقايسه با گر، ميانگين گروه آزمايشي در پس آزمون 2مندرج در جدول هاي  ميانگين

گيري كرد  توان چنين نتيجه  ميبنابراين. دي آن باالتر است فرهاي كل عامل عملكرد خانواده و عامل

   .ثير مثبت داشته استأعملكرد خانواده و ابعاد آن ت بر  رفتاري–  شناختيي كه آموزش به شيوه

  

  گيري بحث و نتيجه

رفتاري بر بهبود عملكرد - مشاوره شناختيي آموزش به شيوه اين پژوهش نشان داد هاي هنتيج

مشكل  ها، ابعاد آن مشتمل بر نقش عملكرد خانواده به طور كلي و(ي ناسازگار ها خانواده زوج

 به دست آمده از هاي هبا نتيج  حاصل از اين پژوهشي هنتيج .ثير داردأ ت)گشايي و ابراز عواطف

، )1385(، عشقي )1386(، شهروئي )2009(همكاران  ، احمدي و)1995(هاي دان و اشوبل  پژوهش

  . خواني دارد مطابقت و هم) 1383(و تبريزي ) 1383(پور  ائي و آتش، آق)1384(صائمي 

كه فرد بر يي  شيوه. هاي شناخت درماني بر اساس مدل پردازش اطالعات استوار است روش

 كند و چگونگي احساسات و رفتارهاي خود را  مي خويش را سازماندهيهاي هاساس آن تجرب

هاي  درمان تمرين ،روشاين در رود كه هدف   ميكارشناخت درماني به اين دليل به  .شناسد مي

شناخت درماني متنوعند ولي هاي  تكنيك. است) شناخت(شناختي و خطاهاي خاص در تفكر 

با استفاده از  .درمان رفتار استهاي  كالمي و تكنيكهاي  از روشيي  آميزه راهبردهاي كلي درمان،
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هاي تحريف يافته  قعيت سنجي و درمان مفهوم سازيوا بيمار به شناسايي افكار منفي،ها  اين تكنيك

در ها  ثير سوء تعبير و سوء برداشتأزوج درمانگران شناختي، ت .پردازد  ميو اعتقادات غلط اساسي

كنند و عامل مشكالت رواني را عامل خارجي ندانسته بلكه   ميقلمداد زندگي زناشويي را امري مهم 

 ن شناخت، به پردازش اطالعات بيرونيآدانند كه فرد با   مييعامل را در نوع نگرش، تفكر و شناخت

 يك انديشه صرفاً هر شناخت. دهد  ميپردازد و نسبت به واقعه و رويداد بيروني واكنش نشان مي

شود   ميهاي منفي است كه موجب افسردگي و نگراني افراد  معتقدند كه اين انگاره درمانگران. است

آميز در زندگي  ها بدين ترتيب از گزند تفكرات غيرمنطقي و تعصب پس زوج ). 1381، اعتمادي(

 ياه  بعضي از سوء تفاهمي درستي دقت نماييم خواهيم ديد كه ريشهه بود و اگر ب مصون نخواهند 

انتظارات و مالحظات متعصبانه، . هاست و غيرمنطقي زوج آميز تعصبهاي  در انديشه ،زندگي

به عنوان مثال وقتي . گويند  مي»مجموعه شناخت«ن آبه   نظر درماني ورد كه ازآ  ميذهنيتي را بوجود

 اعمال، رفتار و گفتار او را مورد ي  همهعمالً دهد   ميدر اين مجموعه قرار مردي همسرش را

رفتاري - شناختيي در خصوص اثربخشي مشاوره به شيوه ).1376بهرامي، (دهد    ميقضاوت قرار

كند كه براي  وي در خصوص اثربخشي اين روش بيان مي. اشاره كرد) 1994( توان به نظر داتيلو مي

حل هميشگي تعارض زناشويي، به ويژه اگر آن تعارض شديد و دائمي باشد ،تغير رفتار نابسنده 

براي اين كار نياز به بازسازي شناختي است؛ تنها با تغيير ساختار اعتقادي زوجين . خواهد بود

شناخت . تري به وجود خواهد آمد ي ارضا كننده توان مطمئن شد رابطه يي ازدواج است كه م درباره

ي آن چه  ي آنها را درباره كوشند تا انتظارات غير واقع بينانه درمانگرها به هنگام كار با زوجين مي

هاي ويرانگر را  آموزند كه چگونه تعامل بايد از اين رابطه به دست آورد، اصالح كنند و به آنها مي

هاي منفي است، مورد پژوهش  ي طرحواره تحريف در ارزيابي تجارب نيز كه نتيجه. هندكاهش د

هاي هر كدام از زوجين راجع به خود، همسر و روابط  با شناسايي و بيان طرحواره .گيرد قرار مي

براي . هاي خود را بپذيرند ليت ناراحتيؤوكند تا هر دو مس زناشويي، درمانگر به زوجين كمك مي

كند، باسازي ياورهاي تحريف شده، تأثيري محوري و  درمانگري كه با زوجين كار ميشناخت 

  .بنيادي بر تغيير رفتارهاي بد كار دارد
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رفتاري بر بهبود – شناختي ي  كه پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش به شيوهبا توجه به اين

مراكز  و مشاوران شاغل درشناسان  ثير دارد، لذا به روانأ زوجين ناسازگار تي عملكرد خانواده

ـ رفتاري براي بهبود  شود از آموزش زوجين به شيوه شناختي  ميمشاوره و روان درماني توصيه

  .عملكرد زوجين ناسازگار استفاده كنند

  

  

  

  

  منابع
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