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Abstract 

Background & Objective: With the growing complexity of marriage and family, there is abundant literature on marital relationships and marital 

adjustment and an emerging understanding of how marriage might influence health and well-being. The understanding marital relationship is 
also very timely, given the changes the institution of marriage has been witnessing over the last several decades. The link between “better” or 

“worse” marriages and “sickness and health” has been a subject of much researcher interest over the last half-century. Being married contributes 
to concordance in health behaviors over time between spouses. Moreover, the marital adjustment may also buffer against the impact of non-

marital stressors on health behaviors and increase personal resources (i.e., self-efficacy, self-regulatory capacity) needed for initiating and 

maintaining health behavior change. The marital strain may add or interact with non-marital stressors leading to increased use of health-
compromising behaviors to cope with such stressors and decreasing personal resources that could be used during change attempts. Marital 

adjustment, which refers to affective and cognitive states along with the related actions that are precedent to terminating a relationship, is a 
crucial indicator of well-being. Several studies have shown that separated and divorced couples experience more significant risk for mental and 

physical health problems, as well as can have strong negative consequences for their children, such as impacting their children’s mental health, 

academic and social performance. Since marriage maladjustment is detrimental to the family unit and society, the importance of identifying the 
factors that promote marital adjustment is overwhelmingly apparent. Meanwhile, the role of the family and the way their members communicate 

with each other in shaping the quality of marital life is very important. The beliefs and cognitions that exist in the minds of individuals, such as 
couples, affect their communication. Understanding these beliefs and their influence on couples, family functioning, marital adjustment and the 

continuity of this relationship cannot be ignored. The purpose of this study was to compare the efficacy of the integrative behavioral couple 

therapy and couple rational- emotive- behavior therapy on communication beliefs among maladjustment couples. 
Methods: This study method was a semi-experimental study with pre-test, post-test, and control group. The statistical population of this study 

was all couples with marital complaints referred to Ilam counselling and psychology centres in 2017. Among them, 30 couples were selected 
through the available sampling method and accidentally homogenized in three groups. Relationship Belief Inventory by Eidelson & Epstein 

(1982) for pre-test and post-test. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance, Bonferroni follows up test and SPSS software 

and 0.05 probability values. 
Results: The results of this study showed that Integrative Behavioral Couple Therapy was effective on post-test scores of disagreement is 

destructive belief (20.10±2.58, p=0.001), mindreading is expected belief (22.50±4.12, p=0.001), partners cannot change belief (22.50±4.12, 
p=0.001), sexual perfectionism belief (22.40±3.72, p=0.001) and sexes are different belief (22.00±3.43, p=0.001). Rational-Emotive Behavior 

Therapy was effective on post-test scores of disagreement is destructive belief (19.45±2.23, p=0.001), mindreading is expected belief 

(23.40±3.16, p=0.002), partners cannot change belief (23.75±3.41, p=0.003), sexual perfectionism belief (22.00±3.15, p=0.001) and sexes are a 
different belief (22.30±3.71, p=0.001). 

Conclusion: The purpose of psychotherapy is to make desirable changes in the system of individual beliefs. Rational-Emotive Behavior Therapy 
is characterized by commonly accepted approaches to cognition and behavior, which emphasizes thinking, judging, deciding, analyzing and 

practicing. Another method used for couple treatment is Integrative Behavioral Couple Therapy. The goal of Integrative Behavioral Couple 

Therapy is emotional acceptance through the release of vulnerable emotions that enhance empathy and change behavior. Based on the findings 
of this research couple therapists and counsellors can increase marital adjustment of the couple by training correct relational beliefs via integrative 

behavioral couple therapy and rational- emotive behavior therapy. 

Keywords: Integrative Behavioral Couple Therapy, Communication Beliefs, Maladjustment Couples, Rational- Emotive- Behavior Therapy. 
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1 

  .۴1:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ خردادماه برخط انتشار 

 

 یباورها بر یرفتار -یجانیه -یعقالن درمان و یقیتلف یرفتار یدرمانزوج یاثربخش سٔهیمقا
 ناسازگار نیزوج یارتباط
 ۳، وحید احمدی۲، *شهرام مامی1الیاس نیازی

 سندگانینو حاتیتوض

  ران؛یا الم،یا ،یاسالم آزاد دانشگاه ،المیا واحد ،یعموم یشناسروان یتخصص یدکتر یدانشجو.  1
  ران؛یا الم،یا ،یاسالم آزاد دانشگاه الم،یا واحد ،یشناسروان گروه اریاستاد. ۲
 .رانیا الم،یا ،یاسالم آزاد دانشگاه الم،یا واحد ،یشناسروان گروه اریاستاد. ۳
 shahram.mami@yahoo.com: نویسندۀ مسئول رایانامٔه*
 

 1۳۹۸ماهفروردین1۸ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷اسفندماه۲ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 یدرمانزوج و یقیتلف یرفتار یدرمانزوج یاثربخش سٔهیمقا پژوهش هدف. گذاردیم ریتأث هاآن ارتباطات نحؤه در دارد وجود نیزوج اذهان در که ییهاشناخت و باورهاهدف: 
 .بود ناسازگار نیزوج یارتباط یباورها بر یرفتار -یجانیه -یعقالن
 مراکز به کنندهمراجعه و ییزناشو تیشکا با نیزوج یتمام پژوهش نیا یآمار جامعٔه و بود گواه گروه با آزمونپس آزمون،شیپ طرح با یشیآزمامهین یبررس روش بررسی:روش
 گروه سه در یتصادف طوربه و یسازهمگن با و شده انتخاب زوج ۳۰ دسترس در یریگنمونه روش به هاآن انیم از. بودند 1۳۹۶ سال در المیا شهرستان یشناسروان و مشاوره
 انسیکووار لیتحل از استفاده با پژوهش یهاداده. دادند پاسخ( 1۹۸۲) نیاِپست و دلسونیا یارتباط یباورها پرسشنامٔه به آزمونپس و آزمونشیپ جهت نیزوج. گرفتند قرار

 .شدند لیتحل ۰٫۰۵ احتمال مقدار و SPSS افزارنرم ،یفرونبن یبیتعق آزمون و یریچندمتغ
 توقع ،(p=۰٫۰۰1 و ۲۰٫1۰±۲٫۵۸) مخالفت یکنندگبیتخر به باور آزمونپس یهانمره نیانگیم کاهش بر یقیتلف یرفتار یدرمانزوج داد نشان حاضر پژوهش جینتاها: یافته
 یهاتفاوت به باور و( p=۰٫۰۰1 و ۲۲٫۴۰±۳٫۷۲) یجنس ییگراکمال ،(p=۰٫۰۰1 و ۲۲٫۵۰±۴٫1۲) همسر یریرپذییتغ عدم به باور ،(p=۰٫۰۰1 و ۲۳٫۵۰±۴٫۴۹) یخوانذهن
 1۹٫۴۵±۲٫۲۳) مخالفت یکنندگبیتخر به باور آزمونپس یهانمره نیانگیم کاهش بر یرفتار -یجانیه -یعقالن درمان. بود اثربخش( p=۰٫۰۰1 و ۲۲٫۰۰±۳٫۴۳) یتیجنس
( p=۰٫۰۰1 و۲۲٫۰۰± ۳٫1۵) یجنس ییگراکمال ،(p=۰٫۰۰۳ و ۲۳٫۷۵±۳٫۴1) همسر یریرپذییتغ عدم به باور ،(p=۰٫۰۰۲ و۲۳٫۴۰ ۶±۳٫1) یخوانذهن توقع ،(p=۰٫۰۰1 و
 .بود اثربخش( p=۰٫۰۰1 و ۲۲٫۳۰±۳٫۷1) یتیجنس یهاتفاوت به باور و

 -یعقالن کردیرو و یقیتلف یرفتار یدرمانزوج از استفاده با حیصح یارتباط یباورها آموزش با توانندیم مشاوران و گراندرمانزوج پژوهش نیا یهاافتهی براساس گیری:نتیجه
 .ندینما اقدام نیزوج ییزناشو یسازگار شیافزا جهت در یرفتار -یجانیه

 .ناسازگار نیزوج ،یقیتلف یرفتار یدرمانزوج ،یرفتار -یجانیه -یعقالن کردیرو ،یارتباط یباورهاها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 یابیدسممت یبرا یاجتماع رسممم نیتریعال و نیترمهم عنوانبه ازدواج
 یسممممازگار(. 1) اسممممت شممممده دییتأ همواره افراد، یعاطف یازهاین به

 و یزندگ طیشرا رییتغ و روزمره یزندگ با نیزوج یسازگار را ییزناشو
(. ۲) اندکرده فیتعر خاص یزمان دورٔه در طیشممرا نیا مناسممب رییتغ

سا  ضرورت از ییزناشو یسازگار بر رگذاریتأث و مرتبط عوامل ییشنا
 بر ییزناشممممو یسممممازگار و روابط. اسممممت برخوردار یاژهیو تیاهم و
ست ن،یزوج یشناختروان یستیبهز  خانوادٔه و امن یاجامعه به یابید
 از ییزناشممو یناسممازگار اسممت؛ گذارریتأث ندهیآ نسممل پرورش و سممالم
 جامعٔه و نیزوج یشممناختروان یسممتیبهز به یابیدسممت در یناتوان علل
 (. ۳) دیآیم شمار به ندهیآ نسل نادرست پرورش و سالم خانوادٔه و امن
 دارد وجود نیزوج جمله از افراد اذهان در که ییهاشممممناخت و باورها
 نفوذ و باورها نیا شممممناخت. گذاردیم ریتأث هاآن ارتباطات نحوه در
 تداوم و ییزناشممو یسممازگار در و خانواده کارکرد و نیزوج در را هاآن
 ،یرمنطقیغ یارتباط یباورها(. ۴) گرفت دهیناد توانینم ارتباط، نیا

 روابط در ژهیوبه یاجتماع یهایناسممممازگار از یاریبسمممم یاصممممل علت
 یارتباط یباورها دلسممممونیا و نیاپسممممت نظر از(. ۵) اسممممت نیزوج

 به ازین بدون کهنیا انتظار: یخوانذهن توقع. 1: از عبارتند ییزناشممممو
 همسممر یازهاین و افکار احسمماسممات، دیبا فرد اظهارنظرکردن و گفتن
 رابطٔه جادیا در همسممر از انتظار: یجنسمم ییگراکمال. ۲ بداند؛ را خود
مٔه در یجنسمممم  باور. ۳ او؛ تیوضممممع به توجه بدون هاتیموقع ه

 یهایناهمسمممان از درسمممت درک نداشمممتن: یتیجنسممم یهایناهمسمممان
سانی انتظار صورتبه مرد، و زن یکیولوژیزیف و یشناخت شتن ک  ای دا

 به باور. ۴ دانسممممتن؛ اختالفات علت را یمادرزاد یهایناهمسمممممان
 یمنف ریتفسمممم و یناراحت و رفتنینپذ یمعنابه: مخالفت یکنندگبیتخر

 نداشممممتن به اعتقاد: همسممممر یریرناپذییتغ به باور. ۵ و نظرهااختالف
 به(. ۶) ندهیآ در هاآن شمممدن تکرار و رفتارها رییتغ در همسمممر ییتوانا
 و یوهم و باطل یهاشممممهیاند همان یرمنطقیغ تفکرات سیال اعتقاد
 (. ۷) شوندیم ییزناشو یهایناسازگار بروز به منجر که هستند یالیخ

 درمان در یمکتبتک یکردهایرو از یکی یجانیه یعقالن یرفتاردرمان
 روزها نیا و بوده یرفتار یشممممناخت درمان نیاول و نیزوج مشممممکالت
 آن یدرمانروان از هدف. است عمده یرفتار یشناخت کردیرو همچنان
 متعاقب. آورد وجود به فرد یباورها نظام در یمطلوب راتییتغ که است
 به عاطفه یمناسب نحو به و دهد بروز خود از یمطلوب یرفتارها فرد آن
 دیعقا نیزوج که رودیم انتظار درمان، خاتمٔه از پس(. ۸) دهد خرج
ند رها را خود یرعقالنیغ و یرمنطقیغ  و یمنطق تفکر یسمممموبه و کن

 از یاریممبسمممم نیزوج کممه رودیم انتظممار(. ۹) آورنممد یرو یعقالن
 گرانید و خود از انتظار رفتار، و شمممهیاند روند در که را شمممانیدهایتأک
(. 1۰) کنند رها ،(کنندیم هیتوج فهیوظ و الزام و اجبار براسمممماس که)
گام کردیرو نیا در مان اصممممول ن،یزوج با کار هن تاردر  یعقالن یرف
سازگارها بتوانند تا شودیم آموخته هاشوهر و زن به یجانیه  خود ینا
 در(. 11) شوند آشفته هاآن مورد در ترکم حداقل ای کنند فصلوحل را
 ؤهیشممم از توانیم که کردند شمممنهادیپ همکاران و پاشمممن  راسمممتا، نیا

ها کاهش در مؤثر یروشمممم عنوانبه یعاطف-یعقالن مداخلٔه  یباور
 یباورها اصممالح با و جسممت سممود طالق یمتقاضمم نیزوج یرمنطقیغ

 یفرد نیب مشممکالت ریسمما یترگسممترده سممطح در ها،زوج یرمنطقیغ
 (. 1۲) داد کاهش زین را هاآن
 شممممود،یم اسممممتفاده یدرمانزوج جهت که ییکردهایرو از گرید یکی

 ینوع یقیتلف یرفتار یدرمانزوج. اسممممت یقیتلف یرفتار یدرمانزوج
 نیزوج به رییتغ و رشیپذ قیتلف با که اسممت بافت بریمبتن یرفتاردرمان
 کی یابتدا در(. 1۳) ابدی کاهش شممانیهایناسممازگار تا کندیم کمک
 رخ یسادگبه نیزوج ترشیب انیم در هاتفاوت تحمل و رشیپذ رابطه،
هدیم ن کم رشیپذ کهیوقت. د  نه را گریکدی نیزوج شممممودیم ترر
فاوت افراد عنوانبه که مت ندیبیم ناقص یافراد صممممورتبه بل  در و ن
 که کنندیم یسع نفر دو و کنندیم گریهمد از ییبدگو به شروع تینها
 و یاجبار یرفتارها باعث اغلب هاتالش نیا و دهند رییتغ را گریهمد
 در(. 1۴) شممممودیم انتقمماد و یریگکنمماره ،ییگودروغ مثممل یمنف
مانزوج تار یدر  انیم یجانیه رشیپذ شیافزا منظور به یقیتلف یرف
سترده ؤهیش چهار از نیزوج ستفاده گ  در همدالنه اتحاد. 1: شودیم ا
 شیافزا. ۳ مشممممکل؛ یبررسمممم در متحدانه طرفهیب. ۲ مشممممکل؛ مورد
 یهاتیفعال شیافزا. ۴ و آزارنده مشممممکل کی با مواجهه در تحمل
 یبرخ درمان نیا نیهمچن. نحلیال مشکالت برابر در خود به یدگیرس
 حل و ارتباط آموزش و یرفتار تبادل شمممامل مدار رییتغ یهاکیتکن از

 ریویس پژوهش در راستا، نیا در(. 1۵,1۶) است کرده حفظ را مسئله
 یارتباط و یرفتار راتییتغ بر یقیتلف یرفتار یدرمانزوج همکاران و

 پژوهش در همکاران و بورندرق یعباسمممم(. 1۷) بود اثربخش نیزوج
 -یرفتار و یقیتلف -یرفتار یدرمان ؤهیشمممم دو هر دادند نشممممان خود
 طالق یمتقاضمم نیزوج ناکارآمد یارتباط یباورها کاهش در یشممناخت
 ناکارآمد یارتباط یباورها شیافزا در ممممکردیرو دو تفاوت و مؤثرنممممد
 یدرمانزوج که معنا نیا به. اسممممت معنادار طالق یمتقاضمممم یهازوج
 از مؤثرتر یارتبمماط یبمماورهمما بهبود شیافزا در یقیتلف-یرفتممار
تار یدرمانزوج ناخت -یرف  و ینظر پژوهش در(. 1۸) اسمممممت یشمممم

ناخت یدرمانزوج ؤهیشمممم دو هر همکاران تار یشمممم  و شمممممدهیغن یرف
 مؤثر ییزناشمو تیرضما شیافزا در یدرمان یرفتار یقیتلف یدرمانزوج
 یشناخت یدرمانزوج از مؤثرتر ،یرفتار یقیتلف یدرمانزوج اگرچه بود،
 (. 1۹) بود یرفتار م

مان نیا اکثر ند یمشممممترک اصممممول بریمبتن هادر عداد و هسممممت  از یت
 نشممان نیزوج درمان در را یمکتبتک یکردهایرو ضممعف ها،پژوهش

 کرده دایپ یاژهیو طرفداران یقیتلف یهادرمان امروزه(. ۲۰) دهندیم
ند آن درصممممدد درمانگران و اسممممت  و اتینظر بیترک با که هسممممت
 دسممممت یکارآمدتر یدرمان یهاروش به مختلف یدرمان یکردهایرو
 و هایناسممممازگار که داشممممت اشمممماره دیبا ن،یبرا عالوه(. ۲1) ابندی

شو مزمن و دیشد یهاتعارض  و هایناتوان خطر که زاستتنش ،ییزنا
 را یشغل و یاجتماع ،یاقتصاد و یروان ،یجانیه ،یجسمان مشکالت

 کهنیابرعالوه ییهاازدواج نیچن از حاصممممل فرزندان. دهدیم شیافزا
 یفراوان یاجتماع و یروان یهابیآسمممم معرض در دارند ژهیو ییازهاین

سازگار. رندیگیم قرار شو ینا ضر زمان در ییزنا سئله به لیتبد حا  یام
س خانواده نهاد به که است شده یاجتماع  اندک اندک و رساندیم بیآ
 کشاندیم هاارزش شدنیمتالش مرز تا و یبحران تیوضع به را جامعه
مٔه(. ۲۲-۲۸) ندگ تیتقو الز بات ،یخانوادگ یز  نوع و آن دوام و ث

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.1
05

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             3 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.105.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1403-fa.html


۳ 

 نیزوج روابط مطالعٔه و اسمممت گریکدی با هازوج ارتباط طرز و نگرش
 شکل آن در نیزوج رابطٔه که یساختار یهاچهارچوب شدنروشن به
 یارتباط یباورها اصمممالح و ییشمممناسممما(. ۲۹) کندیم کمک ردیگیم
 دوام و ییزناشمممو یسمممازگار زانیم شیافزا به منجر نیزوج یرمنطقیغ

 -یجانیه ،یجسمممممان یهایناتوان(. ۳۰) شممممودیم ییزناشممممو یزندگ
 و نیزوج بر که ییزناشممو یهایناسممازگار از حاصممل یاجتماع ،یروان

 یسازگار با مرتبط عوامل ییشناسا لزوم و اثرگذارند جامعه و فرزندان
 ضممرورت ها،یناسممازگار کاهش جهت در ییراهکارها ارائٔه و نیزوج

 یدرمانزوج در نیتمر و پژوهش. دهدیم نشممممان را حاضممممر پژوهش
 تیفیک لحاظ از یدرمان یهاپروتکل از یاگسممترده فیط ارائٔه به منجر
جام از هدف رو،نیااز(. ۳1) اسمممممت شمممممده اجرا یچگونگ و  نیا ان

 و یقیتلف یرفتممار یدرمممانزوج روش دو یاثربخشمممم نییتع پژوهش
 نیزوج در یارتباط یباورها بهبود در یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو

 .بود ناسازگار

 یبررس روش 2
 آزمون،شیپ طرح با یشممممیآزما مهین مطالعٔه نوع از حاضممممر پژوهش
 با نیزوج یتمام پژوهش نیا یآمار جامعٔه. بود گواه گروه با آزمونپس
 یشمممناسمممروان و مشممماوره مراکز به کنندهمراجعه ییزناشمممو تیشمممکا

 ۳۰ دسممترس در صممورتبه که بودند 1۳۹۶ سممال در المیا شممهرسممتان
 دربارٔه مورگان و سیووره ون شممممنهادیپ بنابر نفر ۶۰ یعبارتبه زوج،
 و( ۳۲) یشیآزمامهین و یشیآزما یهاپژوهش یبرا نمونه تعداد حداقل
 در یتصمممادف طوربه و شمممدند انتخاب زش،یر احتمال گرفتن نظر در با

مانزوج گروه سمممممه تار یدر مان ،یاقهیدق۶۰ یقیتلف یرف  یعقالن در
 ورود یهممامالک. گرفتنممد قرار گواه و یاقممهیدق۶۰ یرفتممار یجممانیه

 سالپنج حداقل گذشت. ۲ کل؛یس یلیتحص مدرک حداقل. 1: شامل
 وجود عدم. ۴ گردان؛روان مواد و الکل مصممممرف عدم. ۳ ازدواج؛ از

شو انتیخ سابقٔه صرف عدم. ۵ ؛ییزنا شکروان یداروها م . ۶ و یپز
 در یبسممممتر و تیشممممخصمممم و یروان یهااختالل سممممابقٔه وجود عدم
 انصراف پژوهش از خروج مالک و بودند یپزشکروان یهامارستانیب
 : از بودند عبارت زین پژوهش نیا یابزارها. بود یهمکار ادامٔه از
 بارنیاول یارتباط یباورها اسیمق: یارتباط یباورها پرسممممشممممنامٔه-

 ۴۰ شمامل که شمد سماخته 1۹۸۲ سمال در نیاپسمت و دلسمونیا توسمط
ندگبیتخر به باور اسیمقخرده پنج و اسممممت هیگو  با مخالفت یکن

ماره  به باور ؛۳۶ ،۳1 ،۲۶ ،۲1 ،1۶ ،11 ،۶ ،1 یهاسممممؤال شمممم
 ،۳۳ ،۲۸ ،۲۳ ،1۸ ،1۳ ،۸ ،۳ یهاسؤال شماره با همسر یریرپذییتغ
 ،۲۷ ،۲۲ ،1۷ ،1۲ ،۷ ،۲ یهاسممؤال شممماره با یخوانذهن توقع ؛۳۸
 ،۲۴ ،1۹ ،1۴ ،۹ ،۴ یهاسؤال شماره با یجنس ییگراکمال ؛۳۷ ،۳۲
 ،۵ یهاسؤال شماره با یجنس یهاتفاوت دربارٔه باور و ۳۹ ،۳۴ ،۲۹
 شممممش کرتیل فیط کیمم در را ۴۰ ،۳۵ ،۳۰ ،۲۵ ،۲۰ ،1۵ ،1۰
جه ندیم یابیارز ۶= درسمممممت کامالً تا 1= غلط کامالً از یادر . ک
 ،۳۳ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۰ ،1۸ ،1۶ ،1۳ ،۹ ،۷ ،۵ ،۲ یهاسمممؤال
 و دلسممونیا(. ۳۳) شمموندیم یگذارنمره معکوس صممورتبه ۳۶ ،۳۴
 از یادامنه در را کرونباخ یآلفا بیضمممرا ابزار نیا یبرا( ۳۳) نیاپسمممت
 و ییزناشو یسازگار آزمون با را ابزار نیا یهمبستگ و ۰٫۸1 تا ۰٫۷۲
. کردند گزارش ییروا از یشمماخصمم عنوانبه یرمنطقیغ یباورها آزمون
 باور اسیمقخرده پنج یبرا را کرونباخ یآلفا بیضممرا یامان و فریآزاد
 توقع همسممممر، یریرپممذییتغ بممه بمماور مخممالفممت، یکننممدگبیممتخر بممه
 بیترتبه یجنسمممم یهاتفاوت باور و یجنسمممم ییگراکمال ،یخوانذهن
 یهااسیمقخرده یهمبسممممتگ و ۰٫۴۴ و ۰٫۴۲ ،۰٫۵۳ ،۰٫۶۳ ،۰٫۶۷
 گزارش ۰٫۳۵ تا ۰٫11 از یادامنه در ییزناشممو تیرضمما با را ابزار نیا

 (. ۳۴) کردند
 و یقیتلف یرفتار یدرمانزوج جلسمممات از یمختصمممر شمممرح 1 جدول
 -یجانیه -یعقالن درمان جلسممممات از یمختصممممر شممممرح ۲ جدول
 و جلسمممه 1۶ در یقیتلف یرفتار یدرمانزوج. دهدیم نشمممان را یرفتار
 شیآزما گروه دو در جلسمممه 1۰ در یرفتار -یجانیه -یعقالن درمان
 .شد اجرا ناسازگار نیزوج از متشکل

ها با اهداف پژوهش و اطمینان از رعایت کنندهپس از آشممنایی شممرکت
مالحظات اخالقی پژوهش شامل محرمانه ماندن اطالعات شخصی و 

شمممده با های گردآوریها وارد پژوهش شمممدند. دادهاعالم رضمممایت، آن
طرفه، کای اسکوئر پیرسون، تحلیل واریانس یکهای استفاده از آزمون

رگرسممممیون، تحلیمل  خط ویلمک، لون، معمادلمه شممممیمب -شممممماپیرو
و مقممدار  SPSSفرونی و نرم افزار کوواریممانس، آزمون تعقیبی بن

 تحلیل شدند. ۰٫۰۵احتمال 
 درمانی رفتاری تلفیقی. جلسات زوج1جدول 

 شرح مختصر جلسه

 اول
رشدی؛ حرکت به سمت  بودن زوج برای درمان؛ آشنایی با مشکالت فعلی؛ اخذ تاریخچٔهارزیابی مناسب

 دهی مراجعین به سمت فرایند درمان. بندی؛ جهتفرمول

 دوم
دهی اولیه؛ فهم الگوهای تعارضی؛ فهم الگوهای تعارضی ارزیابی مشکالت اختصاصی هر یک از زوجین؛ جهت

های فیزیکی؛ ارزیابی تعهد هر یک از طرفین به درمان؛ ارزیابی روابط رزیابی خشونتخانواده منشأ؛ ا
 فرازناشویی. 

 سوم
گذاشتن اطالعات پرسشنامه و مصاحبه با میانبندی؛ دربیان انتظار از درمان؛ ایجاد مشارکت در فرمول

 دو طرفه.  سازی و تلٔهقطبیها؛ بیان ها و تمهای مشکل؛ بین زمینهکردن حوزهجویان؛ مشخصدرمان

 چهارم و پنجم
گرفتن در جایگاه طرف مقابل؛ مبنای اتحاد همدالنه؛ قرارتکالیف داخل و بیرون جلسه بر اتحاد همدالنه؛ ارائٔه

 تکالیف داخل و بیرون جلسه بر مبنای افشای نرم.  ها؛ ارائٔهایجاد فضای امن برای بیان دلخوری

 ششم و هفتم
مشکل بدون اتهام و سرزنش؛ فهم توالی تعاملی  دربارٔهز تعارض با تحلیل عقلی مسئله؛ صحبت گرفتن افاصله

که منجر به ناکامی زوج شده است؛ ارجاع مکرر همسران در تالش برای فهم مقایسه و تضاد مداوم که برایشان 
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۴ 

افتد؛ استفاده ایشان اتفاق میافتد؛ درگیر کردن همسران در تالش برای فهم مقایسه و تضاد مداوم که براتفاق می
 از صندلی چهارم که مشکل در صندلی چهارم فرض شود. 

 هشتم و نهم
زدایی از رفتار منفی هر یک از مثبت رفتار منفی؛ حساسیت عدم تالش برای تغییر طرف مقابل؛ اشاره به جنبٔه

 سازی همسر مهاجم بر تأثیر رفتارش بر طرف مقابل. همسران و حساس

 دهم
کارگیری تکلیف؛ شناسایی رفتارهای منفی قابل ها در خصوص بهصورت ساختگی؛ توصیه به زوجانجام رفتار به

شده؛ تحلیل بازخورد همسر؛ ریزی برای انجام رفتارهای منفی در منزل؛ تحلیل رفتار انجامانجام در منزل؛ برنامه
 تکلیف.  ارزیابی نتیجٔه

 یازدهم و دوازدهم
های متناسب با نیازها؛ ایجاد انگیزه برای ها؛ ایجاد انگیزه برای تعریف فعالیتی هر یک از زوجشناسایی نیازها

 ها؛ اجرای تکالیف. ریزی برای فعالیتاحترام به استقالل دو طرف؛ برنامه

 سیزدم و چهاردهم
وابط را افزایش دهند؛ تواند انجام دهد تا رضایت در رشناسایی رفتارهایی که هر یک از همسران برای دیگری می

کردن و دریافت رفتارهای افزایش فراوانی رفتارهای مثبت در خزانه رفتاری روزانه همسران؛ نگاه مجدد فراهم
 مثبت. 

 پانزدهم و شانزدهم
عنوان ها بههای مخرب؛ آموزش مهارتشان بدون توسل به شیوهمشکالتآموزش همسران برای بحث دربارٔه 

های تعریف مسئله؛ های سازنده برای حل مسئله؛ آموزش و تمرین مهارتآموزش بحثگوینده و شنونده؛ 
 دهی. های ساختهای حل مسئله؛ آموزش و تمرین مهارتآموزش و تمرین مهارت

 

 رفتاری -هیجانی -. جلسات درمان عقالنی۲جدول 
 شرح مختصر جلسه

 اول
ید از باور غیرمنطقی توقع تأییابی زوجین به خودپذیری نامشروط و پذیرفتن نامشروط دیگران؛ آموزش دست

حال فرد منطقی که مطلوب است انسان مورد محبت و دوستی قرار گیرد، ولی درعیندیگران به زوجین و این
 کند.هایش را قربانی چنین هدفی نمیگاه عالیق و خواستههیچ

 شان برای رسیدن به انتظارهایشان.زوجین در رابطه با میزان توانمندیبحث با  دوم

 سوم
پذیری در برابر مشکالت شخصی و عدم سرزنش و تنبیه یکدیگر؛ آموزش فنونی در یابی زوجین به مسئولیتدست
های احساسزدایی و نظایر آن و یادگیری چگونگی جایگزینی ورزی، حساسیتمهارت ارتباطی، جسارت زمینٔه

 ها.رو شدن با آنههای منفی و روبمثبت به جای احساس
 تحمل.صورت فجایعی غیرقابلصورت رویدادهای ناگوار و گریزناپذیر نه بهها بهتعبیر ناکامی چهارم
 شان به نامعقول بودن افکارشان.پذیری زوجین در برابر تمایلمسئولیت پنجم
 های غیرمنطقی است.پیامد نامناسب شناختکه اضطراب، دانستن این ششم

 هفتم
پذیری زوجین در برابر اعمال و رفتار خود؛ آموزش چگونگی پیگردی عقاید مستبدانه و به چالش کشیدن مسئولیت

 بخش با همسر.وگوی رضایتها و تمرین گفتآن
 یک از زوجین.نفس هر کاهش وابستگی به همسر و اطرافیان و تقویت فردیت و اعتمادبه هشتم
 ها متنوع هستند.حلحل برای مشکالت وجود ندارد و راهکه همیشه یک راهدانستن این نهم
 شان پاسخ داده شد.مسائل مشترک ها دربارٔههای زوجاین جلسه به سؤال دهم

 
 

 هایافته ۳
ها تحت کنندهمیانگین و انحراف معیار سن در میان شرکت

بود. میانگین و انحراف  ۲۹٫۸۰±۶٫۶۷درمانی رفتاری تلفیقی زوج
 -هیجانی -ها تحت درمان عقالنیکنندهمعیار سن در میان شرکت

بود. میانگین و انحراف معیار سن  ۳۲٫۵۵±۶٫1۷رفتاری 
ود. میانگین مدت ازدواج ب ۳۰٫۴۵±  ۶٫۹۷های گروه گواه کنندهشرکت

و  ۳٫۷۰درمانی رفتاری تلفیقی ها تحت زوجکنندهدر میان شرکت
بود. میانگین مدت ازدواج در میان  1٫۶۶انحراف معیار آن 

و  ۴٫1۰رفتاری  -هیجانی -ها تحت درمان عقالنیکنندهشرکت
های کنندهبود. میانگین مدت ازدواج شرکت 1٫۴1انحراف معیار آن 

بود. استفاده از تحلیل  1٫۵1و انحراف معیار آن  1٫۳۰ه گروه گوا
( p=۰٫۰۵۹ها به لحاظ سن )طرفه نشان داد که بین گروهواریانس یک

( تفاوت معناداری وجود ندارد. الزم به p=۰٫۰۶۰و مدت ازدواج )
توضیح است که استفاده از آزمون کای اسکوئر پیرسون نشان داد که 

تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد  لحاظ میزانها بهبین گروه
(۰٫۰۷۹=p.)
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۵ 

 های تحلیلهای مربوط به ارزیابی مفروضهی و شاخصارتباط یباورهاهای . میانگین و انحراف معیار مؤلفه۳جدول 

 
بودن توزیع ویلک بیانگر نرمال-نشان داد مقادیر شاپیرو ۳جدول 
های خطا ها، آزمون لون بیانگر برقراری مفروضٔه همگنی واریانسداده

خط رگرسیون بیانگر ها و غیرمعناداری تفاوت شیبدر بین گروه
 ا بود. هخط رگرسیون در بین گروهبرقراری مفروضٔه همگنی شیب

ها استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین گروه
های باورهای ارتباطی پیش از اجرای متغیرهای مستقل به لحاظ مؤلفه

( . این موضوع بیانگر p=۰٫۶۷۸) شتنداتفاوت معناداری وجود 
آزمون از عضویت گروهی در پیشبرقراری مفروضٔه استقالل متغیرهای 

های پژوهش حاضر بود. استفاده از تحلیل کوواریانس بین داده
کوواریانس در  -چندمتغیری نشان داد که مفروضٔه همگنی واریانس

. با این وجود، (p=۰٫۰۰1) های پژوهش حاضر برقرار نیستبین داده
مفروضه های مورد مقایسه، عدم برقراری در صورت برابری حجم نمونه

. نتیجٔه آزمون کرویت (۳۵) دهدنتایج تحلیل را تحت تأثیر قرار نمی
(. در ادامه نتایج تحلیل کوواریانس p=۰٫۰۰1بارتلت معنادار بود )

(.p=۰٫۰۰1معنادار است ) Fی نشان داد ارزش چندمتغیر

 متغیر باورهای ارتباطی
میانگین ±

 انحراف معیار
مقدار احتمال 

 ویلک-شاپیرو
مقدار احتمال 
 آزمون لون

مقدار احتمال شیب 
 خط رگرسیون

ب
خری
ر ت
باو

ی 
دگ
کنن ف
خال
م

 

 آزمونپیش
 ۰٫۸۳۹ ۴٫۵۴±۳۰٫۷۵ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج

۰٫۷۷۹ ۰٫۶۶۵ 

 ۰٫۶1۵ ۳٫۷۸±۳۰٫۲۵ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو
 ۰٫۰۶۵ ۳٫۵۷±۳۰٫۵۰ گواه

 آزمونپس
 ۰٫۳۲۹ ۲٫۵۸±۲۰٫1۰ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج
 ۰٫۳۲۶ ۲٫۲۳±1۹٫۴۵ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو

 ۰٫۳۸۸ ۲٫۷۵±۳۰٫۲۵ گواه

هن
ع ذ
توق

نی
خوا

 

 آزمونپیش
 ۰٫1۶۶ ۴٫۷۰±۳۴٫۸۰ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج

۰٫11۳ ۰٫۳۰۹ 

 ۰٫۴1۰ ۳٫۶۰±۳۲٫۵۰ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو
 ۰٫۰۴۵ ۵٫۹۵±۳۳٫۴۰ گواه

 آزمونپس
 ۰٫۴۳۲ ۴٫۴۹±۲۳٫۵۰ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج
 ۰٫۴۹1 ۳٫1۶±۲۳٫۴۰ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو

 ۰٫۰۸۲ ۴٫۶۲±۳۵٫۸۵ گواه

ی 
ذیر
یرپ
تغی
دم 
 ع
 به
ور
با

سر
هم

 

 آزمونپیش
 ۰٫۲۶1 ۴٫۴۳±۳۴٫۰۵ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج

۰٫۰۵1 ۰٫۵۳۶ 

 ۰٫۵۵۹ ۳٫۸۸±۳۳٫۳۰ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو
 ۰٫1۰۳ ۴٫۳۹±۳۴٫۰۵ گواه

 آزمونپس
 ۰٫۲۳۰ ۴٫1۲±۲۲٫۵۰ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج
 ۰٫۲۳۰ ۳٫۴1±۲۳٫۷۵ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو

 ۰٫۵۸۲ ۴٫۷۸±۳۶٫۶۵ گواه

ال
کم

سی
جن
ی 
رای
گ

 

 آزمونپیش
 ۰٫11۹ ۴٫۲۸±۳1٫۵۵ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج

۰٫1۳۵ ۰٫۹۳۷ 

 ۰٫۵۵۴ ۴٫۲۳±۳۰٫1۰ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو
 ۰٫۳۲۹ ۵٫۶۹±۲۹٫۷۵ گواه

 آزمونپس
 ۰٫۰۶۵ ۳٫۷۲±۲۲٫۴۰ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج
 ۰٫۳۸۵ ۳٫1۵±۲۲٫۰۰ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو

 ۰٫۳۰۷ ۵٫۵1±۲۸٫۵۵ گواه
ت
فاو
ه ت
ر ب
باو

ی 
ها
تی
سی
جن

 

 آزمونپیش
 ۰٫۵۵۹ ۳٫۸۰±۳۰٫۷1 یقیتلف یرفتار یدرمانزوج

۰٫۲۰۵ ۰٫۴۸۷ 

 ۰٫۷۰۴ ۴٫۴۲±۳۰٫۳۸ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو
 ۰٫۰۸۳ ۵٫۷۸±۳1٫۴۵ گواه

 آزمونپس
 ۰٫۲۳۶ ۳٫۴۳±۲۲٫۰۰ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج
 ۰٫1۶۳ ۳٫۷1±۲۲٫۳۰ یرفتار یجانیه یعقالن کردیرو

 ۰٫۵۹۲ ۵٫۴۳±۳۰٫۸۰ گواه
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۶ 

 طرفه . تحلیل کوواریانس یک۴جدول 

 متغیر وابسته
میانگین مجذورات بین 

 گروهی
میانگین مجذورات 

 خطا
F 

مقدار 
 احتمال

ضریب مجذور 
 ایتا

 ۰٫۸۰۹ ۰٫۰۰1 1۰۹٫۸۷ ۶٫۳۳ ۶۹۵٫۰۹ کنندگی مخالفتباور تخریب
 ۰٫۶۷۵ ۰٫۰۰1 ۵۴٫۰۰ 1۷٫۳۰ ۹۳۵٫۶۷ خوانیتوقع ذهن

 ۰٫۷1۶ ۰٫۰۰1 ۶۵٫۵۶ 1۶٫۹۶ 1111٫۸۷ باور به عدم تغییرپذیری همسر
 ۰٫۳۲۴ ۰٫۰۰1 1۲٫۴۶ 1۸٫۰1 ۲۲۴٫۳۹ گرایی جنسیکمال

 ۰٫۴۹۰ ۰٫۰۰1 ۲۴٫۹۹ 1۷٫۰۸ ۴۲۵٫۲۸ های جنسیتیباور به تفاوت
 .۵۲و درجٔه آزادی خطا برابر با  ۲درجٔه آزادی گروه برابر با 

 
های باور نشان داد اجرای متغیرهای مستقل مؤلفه ۴جدول 
(، p=۰٫۰۰1خوانی )(، توقع ذهنp=۰٫۰۰1کنندگی مخالفت )تخریب

گرایی جنسی (، کمالp=۰٫۰۰1همسر )باور به عدم تغییرپذیری 

(۰٫۰۰1=pو باور به تفاوت )( ۰٫۰۰1های جنسیتی=p را تحت تأثیر )
قرار داده است.

 درمانی اثر دو شیؤه فرونی در مقایسٔه. آزمون بن۵جدول 

 ۲گروه  1گروه  متغیر
اختالف 
 هامیانگین

خطای 
 معیار

 pمقدار 

 کنندگی همسرباور تخریب
 یقیتلف یدرمانی رفتارزوج

 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

۰٫۶1 ۰٫۸۲ ۰٫۵۲ 

 >۰٫۰۰1 ۰٫۸۲ 1۰٫۲1 گواه
 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

 >۰٫۰۰1 ۰٫۸۲ 1۰٫۸۲ گواه

 خوانیتوقع ذهن
 یقیتلف یدرمانی رفتارزوج

 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

۰٫1۴ 1٫۳۶ ۰٫۶۸ 

 >۰٫۰۰1 1٫۳۹ 1۲٫۳۲ گواه
 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

 ۰٫۰۰۲ 1٫۳۳ 1۲٫1۸ گواه

باور به عدم تغییرپذیری 
 همسر

 یقیتلف یدرمانی رفتارزوج
 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

1٫۰۵ 1٫۳۵ ۰٫۰۹۸ 

 >۰٫۰۰1 1٫۳۲ 1۲٫۸۴ گواه
 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

 ۰٫۰۰۳ 1٫۳۸ 1۳٫۸۹ گواه

 گرایی جنسیکمال
 یقیتلف یدرمانی رفتارزوج

 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

۰٫۴1 1٫۳۹ ۰٫۰۷۶ 

 >۰٫۰۰1 1٫۴۲ ۵٫۷۷ گواه
 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

 >۰٫۰۰1 1٫۳۶ ۶٫1۸ گواه

 های جنسیتیباور به تفاوت
 یقیتلف یدرمانی رفتارزوج

 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

۰٫۳۹ 1٫۳۵ ۰٫۰۶۹ 

 >۰٫۰۰1 1٫۳۸ ۸٫۴۶ گواه
 یجانیه یدرمان عقالن
 یرفتار

 >۰٫۰۰1 1٫۳۲ ۸٫۰۷ گواه

 یجانیه یدرمان عقالنی و قیتلف یدرمانی رفتارزوجنشان داد  ۵جدول 
 نیزوج های باورهای ارتباطی دری منجر به کاهش میانگین مؤلفهرفتار

 یدرمان عقالنو  یقیتلف یدرمانی رفتارزوجشدند. بین اثر  ناسازگار

تفاوت معنادار  ناسازگار نیدر زوجی ارتباط یباورهابر  یرفتار یجانیه
 ود نداشت.وج
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۷ 

 بحث 4
جام از هدف مانزوج روش دو یاثربخشمممم نییتع پژوهش نیا ان  یدر
تار تار یجانیه یعقالن کردیرو و یقیتلف یرف  یباورها بهبود در یرف
 پژوهش از حاصل یهاافتهی نییتب در. بود ناسازگار نیزوج در یارتباط
 باعث همسممممر یریپذ رییتغ عدم باور به اعتقاد گفت توانیم حاضممممر

 گرید زوج باشد، نداشته یآل دهیا رفتار نیزوج از یکی یوقت که شودیم
 ،یسمازیشمخصم با نیهمچن و رابطه در اشمکال هرگونه یینمابزرگ با

 نیا دهد؛یم نسممبت همسممرش به را شممانتعامل در موجود مشممکالت
 روابط بهبود یبرا نیزوج بالقؤه یروهاین رفتننیباز به یمنته انیجر

 ییزناشممممو یهایناسممممازگار حل یبرا موجود امکانات و ییزناشممممو
 حکم خود بر یجنس ییگراکمال یباورها با نیزوج کهیهنگام. شودیم
 رشیپذ مورد تا بوده نقص بدون و کامل یجنس نظر از دیبا که کنندیم

 شوندیم یجنس عملکرد در اضطراب موجب رند،یگ قرار خود همسر
 از. شمممودیم هاآن در یجنسممم یهاواکنش سمممرکوب به منجر احتماالً و
س ارتباط جاکهآن ضا یجن شو رابطٔه الزامات از یکی بخش،تیر  ییزنا

 یسممازگار و ییزناشممو یهمبسممتگ رابطه، بُعد نیا در اختالل با اسممت؛
 (. ۳۶) شودیم اشکال دچار ییزناشو
 بهبود عدم رشیپذ همراه به همدالنه روابط یبرقرار در نیزوج مشکل

 از حمماصمممممل یهمماینمماتوان تممداوم و تعممارضمممممات حممل و ارتبمماطممات
 یقیتلف یرفتار یدرمانزوج. شودیم منجر را ییزناشو یهایناسازگار

 یالگوهمما و روابط بممه مربوط یرفتممارهمما در را انتظممار مورد راتییتغ
 دادنگوش آموزش مثال یبرا(. 1۳) کندیم جادیا مسئلهحل و یارتباط
ستفاده احساسات، انیب آموزش فعال،  کردنمشخص و من ریضم از ا
باط موانع حذف و ندیم کمک یارت هام، تا ک  و یاحترامیب ر،یتحق ات
 یدرمانزوج در که یاصممل کیتکن(. 1۶) ابدی کاهش یافراط یهامیتعم
 همدالنه اتحاد داشتن رودیم کار به رشیپذ جادیا یبرا یقیتلف یرفتار
 مراجعه درمان یبرا زوج کی کهیهنگام. اسمممت مشمممکل با مواجهه در
 هاآن کهیوقت متأسممممفانه. اندکرده تجربه را یادیز رنج معموالً کنند،یم
 دانسممتنمقصممر و کردنسممرزنش به غالباً کنند،یم انیب را شممانیهارنج
 دیتشممممد را هاآن یارتباط مشممممکالت معموالً که پردازندیم گریهمد
 رندیبگ ادی نیزوج که اسمممت نیا همدالنه اتحاد هدف نیبنابرا کند؛یم
 متهم و سمممرزنش را گریهمد که کنند ابراز یاوهیشممم به را شمممانیهارنج
 یهایافشمممماگر به زوج بیترغ همدالنه، اتحاد راهبرد(. ۳۷) نکنند
ند یهایافشممممماگر یجابه میمال تار راتییتغ نیا که اسمممممت ت  یرف
 مقصممر و سممرزنش عدم و تند یهایافشمماگر یجابه میمال یافشمماگر)

ستن  و سرزنش از زیپره آرامش، حفظ جهت در را نیزوج( همسر دان
هدیم سمممموق یسمممممازگار شیافزا و روابط بهبود جهیدرنت (. 1۶) د
مانزوج تار یدر تدا یقیتلف یرف  عنوانبه یجانیه رشیپذ جادیا بر اب

 دیتأک رفتار رییتغ بر دوم درجٔه در سممپس و دارد دیتأک رییتغ سممازوکار
 با مدارا با فرد کی که شممممودیم جادیا یزمان رشیپذ(. 1۵) کندیم

 چون کند قبول را هاآن یحت ای کند برخورد همسر ندیناخوشا یرفتارها
سرش  قابل یطیمح نیا که کندیم درک را شانروابط و را خود را، هم

 رش،یپذ که رسدیم نظر به. کندیم جادیا زامشکل یرفتارها یبرا فهم
 یرفتارها یجانیه ریتأث و داده کاهش را همسممممر رییتغ یبرا فرد لیم
 رشیپذ اسممممت ممکن نیهمچن. کندیم( میمال) نرم را همسممممر یمنف

 یرفتممارهمما از یبرخ در خود،خودبممه یرفتممار راتییتغ جممادیا بمماعممث
 نیا در(. 1۴) کندیم جادیا تنش مقابل زوج یبرا که گردد زامشممممکل
 در تیرضمممما شیافزا به رشیپذ شیافزا که اسممممت نیا بر انتظار درمان
 کممه کنممدیم فرض یقیتلف یرفتممار یدرمممانزوج. شممممود منجر روابط
  که دارد وجود ییهازوج نیب در یواقع یناسازگار
 رفتار خود زانیم به یجانیه یهاواکنش که کنند درک توانندینم: الف
 باشد زامشکل تواندیم
ندینم: ب قاومت موجب اغلب ر،ییتغ بر ازحدشیب دیتأک دان  در م
 کنار در هازوج نیب یجانیه رشیپذ نیبنابرا ؛(۳۸) شودیم رییتغ برابر
 کردیرو نیا(. ۳۹) اسممت درمان نیا یاصممل اهداف از یکی رفتار رییتغ
تار به ترکم بل طرف رف  خود درک یرو عوض در و کندیم توجه مقا
 هر در اسممممت معتقد کردیرو نیا نیهمچن. کندیم دیتأک رفتار از فرد
 یقدرت ای لیتما نیطرف که دارد وجود یحلرقابلیغ مشمممکالت یارابطه
 یرو دیتأک لهیوسممممبه مسممممائل نیا در شممممرفتیپ ندارند آن رییتغ یبرا
 ییزناشو یسازگار مدت دراز در که است ریپذامکان تحمل و رشیپذ
 (. ۴۰) دارد دنبال به را

 دییتأ را فرد یزندگ یهاتیواقع که یرکارکردیغ و یرمنطقیغ یباورها
 نیزوج ژهیوبه افراد در یرفتار و یجانیه یهایناتوان علل از کندینم

 به که اسممممت نیا گردرمان کار یجانیه -یعقالن درمان در. اسممممت
 رها نامعقول یرمنطقیغ افکار از را خود تا دینما کمک خود مراجعان
 از ندیفرآ نیا. دینما هاآن نیگزیجا را معقول و یمنطق افکار و کرده
 شمممروع مراجع به افکار نیا دادننشمممان یرمنطقیغ و رمعقولیغ قیطر
 صیتشممممخ مراجع که دیآیم وجود به یوقت نشیب نیا(. ۵) شممممودیم
 همان ،یقبل علل آن و دارد یقبل یهاعلت او یکنون اختالل که دهدیم

 حال ای گذشته یدادهایرو نه و است یو نامعقول یباورها و هانگرش
. اسممممت مراجعان متقاعدکردن شممممامل ندیفرآ نیا در بعد مرحلٔه(. ۸)
 نامعقول افکار همان مجدد نیتلق قیطر از را خود اختالل هاآن کهنیا
شان به  یسوبه مراجعان بعد مرحلٔه در. کنندیم ینگهدار و حفظ خود

ها که شمممموندیم تیهدا مطلب نیا کامل قیتصممممد  از ییرها راه تن
 قیطر از و کنند مبارزه خود یباورها نظام با که اسممممت نیا هااختالل
 مرحله نیآخر. ابندی دست عاقالنه و دیجد نظام کی به چالش و مبارزه
 از ق،یطر آن از تا کندیم شممممنهادیپ مراجع به را یزندگ از یافلسممممفه

 که یاجهینت(. ۹) دینما یریجلوگ شممتریب یرمنطقیغ افکار آمدنوجودبه
ست لیما یرفتار -یعاطف -یعقالن گردرمان ست بدان ا  نیا ابد،ی د
 معقول یباورها به نامعقول یباورها رییتغ قیطر از مراجع که اسممممت
 رد،یگ صممممورت کار نیا چهچنان کند؛ حرکت عاقالنه یزندگ یسمممموبه
 و شممممده دیناپد خود هیعل خود، شممممکسممممت بریمبتن یرفتارها وقتآن

 بُعد سه از را مشکل گردرمان(. ۷) ابدییم کاهش یجانیه یهااختالل
 ،یشممناخت بُعد در. کندیم یبررسمم و بحث یرفتار و یعاطف ،یشممناخت
شان او به و کندیم بودنش یرمنطقیغ متوجه را فرد گر،درمان  دهدیم ن
نه که لت آن به چرا و چگو مده در حا طٔه. اسمممممت آ قا نیب راب  دیع
 نشمممممان زین را او یهایناراحت و یعاطف یهااختالل با یرعقالنیغ
 و هاالزام و اجبارها به که آموزدیم فرد به گردرمان نیهمچن. دهدیم
 و ییشمممناسممما به ترشیب و ببرد یپ اسمممت، معتقد آن به که ییهافهیوظ
 در(. ۹) کند اسممتفاده مشممکالتش حل یبرا و بپردازد تیواقع رشیپذ
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۸ 

 کندیم وادار و قیتشممو را فرد مختلف نیعناو به گردرمان ،یعاطف بُعد
 یهاارزش رییتغ به و کند احسممممماس ینیع طوربه را خود عواطف تا

 که شمممودیم داده نشمممان فرد به جانیا در. بزند دسمممت خود یاسممماسممم
 در. اسممممت آمده وجود به خودش نامطلوب دیعقا خاطر به عواطفش

 یرفتار فرد تا زندیم دسمممت یاعمال به ماًیمسمممتق گردرمان یرفتار بُعد
 او رفتار در لهیوسممممنیبد تا. دهد بروز خود یرعادیغ رفتار با متفاوت

 احساسات رییتغ به قادر نیمراجع کهیزمان(. 11. )شود حاصل یرییتغ
 در که دارند زین را رفتارشممممان رییتغ ییتوانا باشممممند شمممماننامناسممممب
 است مؤثر زاستمشکل فرد یبرا ییهاتیموقع و یفردنیب ارتباطات

 یدرمانزوج در(. 1۰) بخشممدیم بهبود را ییزناشممو یهایناسممازگار و
 و شودیم رییتغ در شرفتیپ باعث رشیپذ در شرفتیپ یقیتلف یرفتار

ساس کهنیا یجابه رییتغ سازوکار سط شدهارائه مندقانون رفتار برا  تو
 که اسممممت یاحتمال یریگشممممکل رفتار براسمممماس رد،یگ انجام گردرمان
 معتبر و یواقع یرفتار و کنندیم تجربه را آن یعیطب طیمح در نیزوج
. شممودیم نیزوج نیب یمیصممم ارتباط جادیا باعث عامل نیا که اسممت
 تیممتقو موجممب توانممدیم یرفتممار -یجممانیه -یعقالن یدرمممانزوج

 گردد؛ یرکالمیغ و یکالم یهممامهممارت ممماننممد یارتبمماط یهممامهممارت
 یهمدل متقابل، فهم و درک شیافزا باعث یارتباط یهامهارت تیتقو
 خود بطن در یپژوهشمم هر. شممودیم ییزناشممو یسممازگار و رشیپذ و

 یناتوان حاضممر پژوهش یهاتیمحدود جمله از دارد، ییهاتیمحدود

هایمتغ از یبرخ گواه در گرپژوهش ند مزاحم یر عداد مان ندان ت  و فرز
 یهاپژوهش در شممودیم شممنهادیپ که بود یاقتصمماد یاجتماع تیوضممع
هایمتغ نیا مورد در ای یآت  وارد ریمتغ عنوانبه ای دیآ عمل به گواه ر

 .شوند یبررس و پژوهش

 گیرینتیجه ۵
 یدرمانزوج که شد یریگجهینت نیچن پژوهش یاصل پرسش به پاسخ در
 بهبود بر دو هر یرفتار -یجانیه -یعقالن درمان و یقیتلف یرفتار
 عدم به باور ،یخوانذهن توقع مخالفت، یکنندگبیتخر باور یهامؤلفه
 یتیجنس یهاتفاوت به باور و یجنس ییگراکمال همسر، یریرپذییتغ

 نیا یاثربخش زانیم در و اثرگذارند ناسازگار نیزوج یارتباط یباورها
 پژوهش از حاصل یهاافتهی براساس. نشد مشاهده یتفاوت درمان دو

 یارتباط یباورها آموزش با توانندیم مشاوران و گراندرمان زوج حاضر
 -یعقالن کردیرو و یقیتلف یرفتار یدرمانزوج از استفاده با حیصح
 اقدام نیزوج ییزناشو یسازگار شیافزا جهت در یرفتار یجانیه
 . ندینما
 پژوهش نیا. شودیم اشاره سندگانینو منافع تضاد عدم به آخر در

 سازمان یمال تیحما بدون که است یمستقل یپژوهش طرح حاصل
 .است گرفته صورت یخاص
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