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 خالصه 

شناختي مختلفي برای های شناختي، هیجاني و روانتواند آسیبای است که ميطالق پديده: مقدمه

های درماني مناسب از بروز آن زوجین در پي داشته باشد که ضروری است با بكارگیری روش

اثربخشي بازسازی شناختي بر حس ی شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي جلوگیر

 انجام گرفت. پیوستگي و تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق

 جامعهآزمون با گروه گواه بود. پس -آزمونآزمايشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش کار:

 جهت 1291الي  1296 سال بودند که در طالقمتقاضي  زوجین شامل کلیه پژوهش حاضر آماری

 تنكابن شهرستانواقع در  های خانوادهدادگاه مشاورهواحد  به زناشويي و تعارضات مشكالتبررسي 

گیری هدفمند با روش نمونه متقاضي طالق زوج 22در اين پژوهش تعداد ارجاع داده شده بودند. 

در گروه آزمايش زوج  12گمارده شدند )و گواه های آزمايش انتخاب و با گمارش تصادفي در گروه

پور، عزيزی و بازسازی شناختي )ساسان. گروه آزمايش مداخله زوج در گروه گواه( 12و 

های پرسشنامهای دريافت نمودند. دقیقه 92جلسه  12را طي دو و نیم ماه در ( 1295منشادی، دهقان

و ( 1289)صادقي،  دگذاری تعامل زوجین ايرانينظام ک پرسشنامهمورد استفاده در اين پژوهش شامل 

های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل بود. داده( 1992، آنتونوسكي)مقیاس حس پیوستگي 

 کوواريانس با چندمتغیره مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

اضي بازسازی شناختي بر حس پیوستگي و تعامالت زناشويي در زوجین متقنتايج نشان داد که  نتایج:

حس پیوستگي (. بدين صورت که اين روش توانسته منجر به بهبود p<221/2تأثیر معنادار دارد ) طالق

 شود. و تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق

گیری از فنوني های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که بازسازی شناختي با بهرهيافتهنتیجه گیری: 

، های مثبتآشنايي با انتظارات متقابل و توجه به ويژگي، بینانه زوجینشناسايي باورهای غیرواقعهمانند 

تواند به مي های افزايش صمیمیتآموزش مهارتو  های درك همدالنه و گوش دادنايجاد مهارت

 حس پیوستگي و تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالقعنوان يک درمان کارآمد جهت بهبود 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 طالق ،تعامالت زناشويي ،حس پیوستگي، بازسازی شناختيکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 يک سالمت است. جامعه در اصلي نهادهای از يكي خانواده

 برای و دارد بستگي آن جامعه هایخانواده سالمت به جامعه

 سالمت از بايد خانواده اعضای سالم، خانواده يک داشتن

باشند. اساس  برخوردار طلوبيم فردیروابط بین و رواني

 تقويت است. الزمه زوجین رابطه خانواده رشد و گیریشكل

 طرز و نگرش نوع ، آن دوام و ثبات خانوادگي، زندگي

 را همديگر شوهر و زن اگر باشد.مي يكديگر با زوجین تعامل

 و کیفیت باشد، داشته وجود بینشان محبت و باشند داشته باور

 ادراك از اين گونه رفت. خواهد فزوني هب رو زندگیشان ثبات

 حاصل و رواني است و عاطفي درك از برآمده فردی،بین

 شروع همان از زوجین از هرکدام که است مهمي هاینقش

اما در بعضي اوقات (. 2225، 1اند )برنستینعهده گرفته بر ازدواج

رابطه زوجین رو به آشفتگي نهاده و آنها تصمیم به جدايي و 

بسیاری از محققان طالق را يک رويداد بحراني گیرند. ميطالق 

که موجب بي ثباتي در  آورنددر زندگي افراد به شمار مي

های روابط فرد و اطرافیانش گشته، همچنین موجب ايجاد تنش

عاطفي قابل توجه و تغییر در عملكرد فرد گرديده است 

رين (. پديده طالق به عنوان يكي از معتبرت2212، 2)دوداك

شناسان در تعامالت های نارضايتي به عقیده روانشاخص

زناشويي؛ نوعي گسستگي عاطفي زوجین و يا حداقل يكي از 

زوجین است. به عبارت ديگر طالق فرآيندی مي باشد که با 

شود و با تالش برای تجربه بحران عاطفي هر دو زوج شروع مي

 ها و سبکحل تعارض از طريق ورود به موقعیت جديد با نقش

 (.2214، 2انسي و امر) يابدزندگي جديد پايان مي

بروز اختالفات و تعارضات زناشويي منجر به کاهش احساس 

در آنها  4پیوستگي همبستگي زوجین و در نتیجه کاهش حس

است  شدهای تعريف احساس پیوستگي به عنوان سازهشود. مي

اوم و گیری کلي فرد و احساس اعتماد و پويايي مدکه جهت

دهد. احساس فراگیر را در زندگي و دنیای پیرامون وی نشان مي
                                                           
1. Bernstein 
2. Dudak 
3. Onsy, Amer  
4. sense of coherence 

شود فرد تحريكات دروني و بیروني دريافت پیوستگي باعث مي

-تر و توضیحبینيتر، قابل پیشيافتهشده را در زندگي سازمان

تر، احساس پیوستگي به ادراك پذيرتر درك نمايد. به بیان ساده

کند که زندگي را برای او قابل درك، و احساسات فرد اشاره مي

 .(2229و همكاران،  5)داراگست نماياندپذير و پرمعني ميکنترل

ای مياحساس پیوستگي باعث ايجاد منبع مقاومت تعمیم يافته

کند. بدين شود که اثرات استرس بر سالمتي را تعديل مي

های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل صورت که، روش

رو، فرد را قادر دهد و از اينزا را در اختیار فرد قرار مياسترس

های زندگي مقاومت بیشتری از سازد تا در برابر اثرات استرسمي

 (.2226، 6مونس و نورکوال) خود نشان دهد

های مناسب برای مقابله با احساس پیوستگي از طريق استراتژی

های لشچا زا، فرد را در فائق آمدن برهای استرسموقعیت

، 1)کاسه، يوئندو، شیماموتو و اُيشي رساندزندگي ياری مي

(. هنگامي که احساس انسجام يا پیوستگي فرد کاهش پیدا 2219

تواند آيد يا نميها برنميکند که از پس چالشکند، حس مي

هايي ممكن است از شرايط را مديريت کند. در چنین موقعیت

گونه راهبردهای فاده نمايد. اينای ناکارآمد استراهبردهای مقابله

يعني  ؛دهندساز خود را در تعامالت زوجین نشان ميمشكل

، درخواست 9، مقابله به مثل منفي8تعامالت به سوی حمله متقابل

گیری ، کناره11تعهدی يک جانیه يا دو جانبه، بي12گیریکناره–

سان الگوهای ( و بدين1295رود )وارل، پیش مي 12متقابل

مخرب، تعامالت زوجین را به سمت آشفتگي بیشتر رفتاری 

 سازد.هدايت کرده و بسترهای طالق را فراهم مي

 اند کهبر اين عقیده( 1972) 13، ايد، دراگست و جسدالموئن

زا های استرساحساس پیوستگي باال با سازگاری در موقعیت

ارتباط مثبت داشته و موجب همچون روابط زناشويي آشفته 

                                                           
5. Drageset 
6. Moons, Norekvål 
7. Kase, Uendo, Shimamoto & Oishi 
8. Mutual attack 
9. Negative reciprocity 
10. Demand-withdraw 
11. Mutual and Unilateral dis engagement 
12. Mutual withdrawal 
13. Moen, Eide, Drageset, Gjesdal 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814033813#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814033813#!
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اضطراب  و افسردگي و پريشانيو کاهش  ترتندرستي بیش

بروز اختالفات زناشويي و کاهش احساس پیوستگي به . شودمي

شكل معمول تخريب در تعامالت زناشويي را در پي دارد 

به دلیل اينكه کیفیت تعامالت (. 2212، 1)کولتر و مالوف

زناشويي منوط به داشتن شناخت از افكار، احساسات و رفتار 

)همسر( است، اغلب در روابط زوجین،  مقابلخود و طرف 

های ناکارآمد منجر به پديدآيي هیجانات و افكار و مفروضه

رفتارهای غلط و سوء برداشت نسبت به رفتار ديگری شده و اين 

عالوه بر . امر کیفیت تعامالت زناشويي را کاهش خواهد داد

د تأثیر توانهای غیرمنطقي، هیجانات منفي نیز ميافكار و مفروضه

، 2)الونر، کارني و برادباری مخربي بر روابط زوجین داشته باشد

2216). 

ساز که باعث مختلف، يكي از عوامل مشكل تحقیقاتبر طبق 

افزايش طالق مي شود، ادراك تحريف شده و تفكر غیرمنطقي 

ساز باشد. يعني آنچه در روابط زناشويي بیشتر زمینهزوجین مي

ها و نه رويدادهای بیروني است، بلكه شود، نه محركمشكل مي

 نحوه تفكر و باورهای غلط آنان نسبت به رويدادها است

(. رويكرد 1292، ، اکبرزاده، قنبری و محمدزاده)اکبرزاده

، به ايجاد تغییر در الگوهای فكری نادرست 2بازسازی شناختي

ها به الگوهای فكری منطقي و سازگارانه فرد و تبديل آن

(. بدين 2216، 4، اونگ، استكت و تولین)فارستپردازد مي

صورت که در بازسازی شناختي، ابتدا بر نقش افكار در 

هیجانات و رفتار و در پي آن بر تغییر الگوهای تفكر تأکید 

که در نتیجة های شناختي در الگوهای فكریشود. تحريفمي

شود، مورد پردازش غلط اطالعات است، زير سؤال برده مي

شود، تا به الگوی فكری درست گیرد، آزموده ميار ميبحث قر

تغییر يابد و در نتیجه احساسات و رفتار مثبت در فرد ايجاد 

(. بازسازی 1294، پور، آرين و سعدیکند)نیلي احمدآبادی

کند باشد که مشخص ميشناختي يک مهارت درماني خاص مي

ا بتواند با چگونه فرد بايد افكار و باورهای خود را تغییر دهد ت

                                                           
1. Coulter, Malouff 
2. Lavner, Karney, Bradbury 
3. Cognitive restructuring 
4. Frost, Ong, Steketee, Tolin  

هدف درمان  تغییرات شرايط زندگي، خود را سازگار نمايد.

شناختي تغییر ساختارهای شناختي ناسازگار که منجر به پردازش 

در واقع  ، است.شوداطالعات غلط و افزايش عالئم شناختي مي

درماني ساختار يافته است که جهت بازسازی شناختي يک روان

رود و به آنان جعان به کار ميحل مشكالت جاری و آموزش مرا

، آنتوني، آموزد )شیكاتانيهايي را برای تغییر فكر ميمهارت

اند های پیشین نشان دادهنتايج پژوهش (.2214، 5کائو و کاسین

های که اين روش از کارآيي الزم جهت بهبود مولفه

، 6چنگ چاو وجوسلینشناختي و ارتباطي برخوردار است )روان

و همكاران،  فارست ؛2211، 1انگلمن و استیل–مولر ؛2219

حیدری، عسگری،  ؛2214و همكاران،  شیكاتاني؛ 2216

کريمي و ؛ 1296، سلیماني ؛1291، حیدری، پاشا و مكوندی

-باشي عبدل ؛1295، زارع، عباسپور و يوسفي ؛1296، خلعتبری

نپور، عزيزی و دهقان ساسا؛ 1295ور و صارمي، ، پیلهآبادی

ساسانپور،  ؛1294، عارفي و معاذی نژاد ؛1295منشادی، 

 .(1294، شاهورديان و احمدی

شناختي، ارتباطي و هیجاني در های روانحال با توجه به آسیب

حس پیوستگي پايین زوجین دارای تعارضات زناشويي همچون 

های گیری از روشو تعامالت زناشويي آشفته و اهمیت بهره

ن بازسازی شناختي و تايید ای مناسب همچودرماني و مداخله

های مختلف و سرانجام عدم انجام کارآيي آن در پژوهش

اثربخشي بازسازی شناختي بر حس پژوهشي در راستای بررسي 

، مساله پیوستگي و تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق

بازسازی اصلي پژوهش حاضر بررسي اين نكته است که آيا 

مالت زناشويي زوجین متقاضي شناختي بر حس پیوستگي و تعا

 دارد؟ تاثیر طالق

 کارروش 

 -آزمونآزمايشي با پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه

 پژوهش حاضر آماری جامعه آزمون با گروه گواه بود.پس

الي  1296 سال بودند که در متقاضي طالق زوجین شامل کلیه

واحد  به زناشويي و تعارضات مشكالتبررسي  جهت 1291

                                                           
5. Shikatani, Antony, Kuo, Cassin  
6. Jocelyn Chew & Cheng 
7. Müller-Engelmann & Steil 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ong%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27537707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steketee%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27537707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tolin%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27537707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antony%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuo%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassin%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24983798
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791616301343#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791616301343#!
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ارجاع داده  تنكابن شهرستانواقع در  های خانوادهدادگاه رهمشاو 

 گرديدند.و از طريق فراخوان برای طرح پژوهشي معرفي شده 

 رساني و شرکت در پژوهش زوجین متقاضي طالق،برای اطالع

 فراخوان داده شد. از های خانوادهبه واحد مشاوره دادگاه

در طرح که داوطلب شرکت  زوج( 52) نفر از زوجیني100

پژوهشي بودند و از طريق فراخوان جهت شرکت در اين دوره 

ساختار يافته به عمل آمد و  مصاحبهکرده بودند، اعالم آمادگي 

ی که تعارض آنها بیشتر در زمینهزوج(  22نفر از زوجیني ) 42

و همچنین با معیارهای ورود در طرح همخواني تعاملي بوده 

ان در طرح پژوهشي انتخاب کنندگبه عنوان شرکت ،داشتند

 12) روش گمارش تصادفي گرديدند. زوجین انتخاب شده با

( کاربندی گواهدر گروه  زوج 12و  آزمايش در گروه زوج

 که جلسات شد کنندگان توضیح دادهشرکت شدند. برای

 همسرشان با روابط برای بهبود آنها به کمک جهت هم درماني

 ترتیب بدين باشد.يم پژوهشي يک کار انجام جهت هم و

 زوجین با تمامي و شد مطرح آگاهانه اخذ رضايت موضوع

پس از جلب  گشتند. فرايند پژوهش وارد کامل رضايت

های حس ها، ابتدا در مورد نحوه اجرای آزمونرضايت آزمودني

پیوستگي و تعامالت زناشويي برای زوجین توضیحاتي داده شد 

به پژوهش  های ورودمالك زمون به عمل آمد.آو از آنان پیش 

 ، داشتنسال سابقه زندگي مشترك 5داشتن حداقل شامل 

، سال 55تا  26قرار داشتن در دامنه سني ات زناشويي، تعار

حضور در تمامي جلسات ، متقاضي طالق، رضايت کامل افراد

و  شناختي همزمانعدم دريافت مداخالت روان، تا پايان درمان

از پژوهش  های خروجمالكچنین بود. هم عدم اختالل رواني

غیبت بیشتر از ، شناختي ديگرهای رواندريافت همزمان درمان

 بود.  اعالم عدم رضايت از شرکت در جلساتو  دو جلسه

 ابزار

ای نظام مشاهده: نظام کدگذاری تعامل زوجین ایرانی

کدگذاری زوجین چک لیستي از تعامالت زوجین و رفتارهای 

( 1289صادقي )است که توسط نها کالمي و غیرکالمي آ

 8های کدگذاری معتبر از جمله نظام ها و نظامبراساس نظريه

سپس با در نظر  تهیه شده است.کدگذاری مخصوص عاطفه 

های فرهنگي در اين ها در زمینة تفاوتگرفتن نتايج پژوهش

آوری اطالعات کیفي، از جمله های جمعحوزه، براساس روش

ا چند زوج ناسازگار و تشكیل گروه مشاهده و مصاحبه ب

متمرکزی از سازة اين نظام متخصصان زوج درمانگر، چک 

لیست اولیه تكمیل و چک لیست نهايي تهیه شد. اين نظام 

 1 کد تعاملي منفي و 15کد تعاملي است:  22کدگذاری شامل 

کد تعاملي مثبت. کدهای تعاملي منفي  1کد تعاملي خنثي و 

، «انتقاد»، «گریسلطه»، «کج خلقي»، «تاهان»، «تنفر»شامل 

، «دفاعي رفتار کردن»، «شوخي عصبي»، «تنش»، «عصبانیت»

تخطئه »، «اهانت به خود»، «خانواده»، «ديوار سنگي»، «غمگیني»

باشد. هفت کد تعامل مثبت مي« قواعد جنسیتي»و « کردن رابطه

، «عاطفه»، «تصديق و تأيید کردن»، «عالقه برای رابطه»شامل 

 « شگفت زده کردن»، «شوخي»

در روابط زوجین است. از « ما»و کاربرد کلمة « و خودافشايي»

جمع کدهای تعاملي منفي، میزان تعامالت منفي و از جمع 

 شود.کدهای تعاملي مثبت، میزان تعامالت مثبت محاسبه مي

ای از دو طريق روايي توافقي، يعني روايي کدگذاری مشاهده

و روايي تفكیكي، يعني نتايج  MAT ت آزمونهمبستگي با نمرا

های سازگار و ايجاد تمايز بین گروه تحلیل تشخیصي در

متخصص  12ناسازگار، محاسبه و اين چک لیست نیز از طريق 

(. اعتبار بین 1289تأيید گرديد )صادقي و مظاهری و موتابي، 

ارزيابان، از طريق همبستگي بین موارد کدگذاری شده بین آنها 

رسي شد و اعتبار مربوط به مالك پرسشنامه نیز توسط بر

همبستگي بین کدگذاری ارزيابان با کددهندة اصلي محاسبه 

 r شده است. همبستگي بین مشاهده گران با استفاده از آزمون

 نشان داد که نمرات همبستگي بین هر يک از کدهای تعاملي بین 

که در تمام مـوارد، دارد  95/2تا  56/2ای از گران، دامنـهمشاهده

منفي  است. همبستگي برای کل تعامالت >p/25مقدار 

82/2r=  21و/p<  و نتايج همبستگي برای تمام تعامالت مثبت

16/2r=  25/2و p< (.1289)صادقي و همكاران،  بدست آمد 
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 مقیاس حس پیوستگی

( 1992) 1فرم کوتاه مقیاس احساس پیوستگي توسط آنتونوسكي

های قابل آيتم دارد که مؤلفه 29ين مقیاس ساخته شده است. ا

، 21،24، 19، 15،11، 12، 12، 5، 2، 1گويه های ) 2درك بودن

، 22، 22، 18، 12، 6،9، 2های گويه) 2قابل مديريت بودن، (26

، 16، 14، 11، 1، 4 هایگويه) 4دار بودنمعني( و 29، 21، 25

 صورتسنجد. هر آزمودني به اين مقیاس به را مي (28، 22

روش دهد. پاسخ مي« اغلب اوقات»و « گاهي اوقات»، «بندرت»

سؤال به صورت  12صورت لیكرت و در  گذاری بهنمره

کننده پرسشنامه احساس پذيرد. تكمیلمعكوس صورت مي

 1پیوستگي میزان توافق خود را با هر ماده از طريق تأيید يكي از 

شده، نمره  سازد. ضمناً هر شماره انتخابدرجه، مشخص مي

سؤال از اين  12با اين تفاوت که  شود.همان سؤال محسوب مي

( به 21، 25، 22، 22، 16، 14، 12، 11، 1، 6، 5، 4، 1پرسشنامه )

شود و در نهايت مجموع اعداد گذاری ميصورت معكوس نمره

گردد. در اين انتخاب شده به عنوان نمره فرد در آزمون تلقي مي

اکثر نمره قابل اخذ برای مشارکت کننده پرسشنامه حداقل و حد

محتوايي اين پرسشنامه در پژوهش  روايي است. 29-222 بین

ضريب مطلوب و پايايي آن با استفاده از  (1992آنتونوسكي )

گزارش شده است. ابوالقاسمي، زاهد و  85/2آلفای کرونباخ 

( ضريب 1291بیگي، نقل از کیامرثي و ايل؛ به 1288نريماني )

. همچنین اندگزارش نموده 18/2ی کرونباخ اين مقیاس را آلفا

بازآزمون ، ثبات قابل  –همبستگي به دست آمده از آزمون 

در فاصله ی دو سال را نشان داده است )آقايوسفي و  54/2توجه 

 .(1292شريف، 

واحد پژوهش های الزم با در مرحله اول بعد از هماهنگي

اخذ گرديد. در  تحقیقاتي هایبرای فعالیتنامه معرفي، شگاهدان

ن دادگستری شهرستاآموزش  به واحد مرحله دوم با مراجعه

نامه به آنان ارائه شد تا مراحل قانوني و اداری برای معرفيتنكابن 

در مرحله بعدی محقق پس از  شروع طرح پژوهشي انجام گیرد.

                                                           
1. Antonovsky 
2. comperhensibility 
3. manageability 

4. meaning 

احراز هويت در بخش حراست دادگستری، اجازه حضور در 

دادگاه خانواده را پیدا کرد و از طريق آن واحد، مرکز مشاوره 

هماهنگي الزم برای شروع طرح پژوهشي و فراخوان عمومي به 

 52از  بعد در مرحله زوجین متقاضي طالق، صورت گرفت.

زوجي که داوطلب شرکت در طرح پژوهشي بودند و از طريق 

، کرده بودنداعالم آمادگيدر اين دوره  حضور فراخوان جهت

میزان تعارض، با آنان در  و جهت تشخیصبه عمل آمد  دعوت

که زوج از زوجیني  22طي روزهای متوالي مصاحبه انجام شد. 

آنان باال بود و همچنین مراحل ابتدايي مشاوره  تعارضمیزان 

گذراندند و با معیارهای ورود به مطالعه همخواني طالق را مي

روش  شده با زوجین انتخابسپس  داشتند، انتخاب گرديدند.

زوج در  12زوج در گروه آزمايش و  12) گمارش تصادفي

ها، ( کاربندی شدند. پس از جلب رضايت آزمودنيگروه گواه

های مقیاس حس پیوستگي و ابتدا در مورد نحوه اجرای آزمون

تعامالت زناشويي برای زوجین توضیحاتي داده شد و از آنان 

آزمايش  گروهن سپس برای زوجی زمون به عمل آمد.آپیش 

 ایدقیقهنود جلسه آموزشي بازسازی شناختي در ده  مداخالت

در طي دو نیم ماه برگزار  گروهي)هفته ای يكبار( به صورت 

جهت  ای را دريافت نكردند.گروه کنترل هیچ مداخله .گرديد

در جلسات آموزشي، از  کنندگانشرکتجلوگیری از غیبت 

داوطلب بودن اعضا و ن به دلیل تعهد نامه گرفته شد. همچنیآنان 

 مفید بودن محتوای جلسات آموزشي، کلیه زوجین در اين

گروه ) ها شرکت کردند و افت آزمودني در هیچ گروهيکالس

پس از اتمام دوره آموزشي . اتفاق نیفتاد (گروه گروهو  آزمايش

جهت رعايت آزمون به عمل آمد. از شرکت کنندگان پس

زوجین برای شرکت در برنامه اخالق در پژوهش رضايت 

چنین به شدند. هم مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه

افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرايند 

همچنین به هر  پژوهشي اين مداخالت را دريافت خواهند نمود.

نها محرمانه باقي آکه اطالعات  ددو گروه اطمینان داده ش

 . ماند و نیازی به درج نام نیستمي
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 (1295پور و همكاران، نساسا) جلسات درماني بازسازی شناختي -2جدول  

 جلسه اول

 (آشنائي و معارفه)

و قوانین حضور در  در مورد مقررات توضیح -برقراری ارتباط  -هدف:برقراری ارتباط، توضیح اهداف جلسات 

 .هارهها، معیارها و طرحوافرض جلسات ، توضیح

 جلسه دوم

)نقش عوامل شناختي در روابط 

 زناشوئي(

 آموزش اصول -بینانه زوجینهدف: شناسايي باورها ی غیر واقع

نشان دادن تأثیرگذاری باورها بر ؛ و تصورات زوجین در مورد سازگاری زناشويي روش: بررسي انتظارات

 احساسات و رفتارها.

 جلسه سوم

ی هاافكار غیرمنطقي و شناخت )

 (ناسازگارانه

آشنايي با  - بینانهتبیین اهداف و انتظارات واقع -توضیح خطاهای شناختي  - روش: انواع تفكرات غیرمنطقي

 های مثبت .انتظارات متقابل و توجه به ويژگي

 جلسه چهارم

کشیدن  به چالش، بازسازی شناختي)

 (بايد انديشي

 ير سوال بردن باورهایباورهای غیرمنطقي، فنون ز توضیح در مورد روش:

غیرمنطقي؛ آموزش تكنیک چالش با تفكر بايد انديشي، بررسي مشكالت احتمالي ناشي از چالش بايدها تكلیف  

 منزل

 جلسه پنجم:

ارتباطي، زير سوال بردن  هایمهارت)

 (باورها و افكار بدبینانه

 های درك همدالنه و گوش دادنهدف: ايجاد مهارت

های مقابله با های ارتباط متناسب. روشتمرين و آموزش مهارت -ا و موانع ارتباطي زوجین روش: ارزيابي الگوه

  باورهای غیرمنطقي

 ششم: جلسه

 (آموزش صمیمیت)

 های افزايش صمیمیتهدف: آموزش مهارت

 های صمیمیت.روش: تعريف صمیمیت و ابعاد آن، آموزش چگونگي برقراری صمیمیت، تمرين شیوه

 جلسه هفتم

 (سبک ارتباطي و بازخوردهای آن)

های افرادی که از های ارتباطي/ بررسي تفاوت میان پرخاشگری و ابراز وجود و تبیین ويژگيشناخت انواع سبک

های نمايند، ايجاد خودآگاهي در اعضا نسبت به سبکمندانه استفاده ميسبک منفعالنه، پرخاشگرانه، جرأت

 .ارتباطي خود

 جلسه هشتم

 (انسان کاملمفهوم )

ارضا نشده و راهكارهای های انسان سالم در ذهن مخاطب و تقويت آن، شناخت نیازهای هیجانيبررسي ويژگي

 ريزی عواطف مسدود شده.برون

 جلسه نهم

 (رديابي شناخت)

 های شناختيبه چالش کشیدن انواع تحريف -های شناختي تدريس و رهگیری تحريف

 جلسه دهم

 (حل آفريني ساده آموزش تكنیک راه)

بازخورد در  -تدريس تكنیک راه حل آفريني ساده برای ايجاد انعطاف پذيری شناختي، پاسخگويي به سؤاالت  

 انجام پس آزمون. -هامورد آموزش

ها از دو سطح آمار در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل داده

توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار توصیفي 

ز میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از ا

ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغیرها،  -آزمون شاپیرو

ها و همچنین از تحلیل آزمون لوين برای بررسي برابری واريانس

کوواريانس چندمتغیری برای بررسي فرضیه پژوهش استفاده 

 -22SPSSافزار آماری گرديد. نتايج آماری با استفاده از نرم

 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج

زوجین حاضر در پژوهش شناختي نشان داد که های جمعیتيافته

سال بودند که بیشترين فراواني در  55تا  26دارای دامنه سني 

درصد( و  42سال ) 29تا  22گروه آزمايش مربوط به گروه سني 

 22سال ) 22تا  29ي در گروه گواه نیز مربوط به گروه سن

درصد( بود. عالوه بر اين، زوجین حاضر در پژوهش دارای 

تحصیالت ديپلم تا فوق لیسانس بودند که سطح تحصیالت 

لیسانس بیشترين فراواني را به خود اختصاص داده بود )در گروه 

میانگین و درصد(.  66/46درصد و در گروه گواه  42آزمايش 

حس پیوستگي و وابسته پژوهش )انحراف استاندارد متغیرهای 

در مراحل  تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق(

آزمون، به تفكیک دو گروه آزمايش و گواه، آزمون و پسپیش

، ارائه شده است. 2در جدول 
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آزمون گواه در مراحل پیش میانگین و انحراف معیار حس پیوستگي و تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق در دو گروه آزمايش و -1جدول 

 آزمونو پس

 پس آزمون پیش آزمون هاگروه هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 95/28 95/246 25/42 92/222 گروه آزمايش  حس پیوستگي

 22/22 55/242 26/24 58/229 گروه گواه

 42/4 28/24 25/5 42/29 گروه آزمايش  تعامالت زناشويي

 42/5 86/29 41/5 84/29 گروه گواه

ها، از آزمون لوين فرض همگني واريانسجهت بررسي پیش

آزمون استفاده شده است. نتايج نشان داده است در مرحله پس

فرض در متغیرهای حس پیوستگي و تعامالت زناشويي پیش

نتايج آزمون . (p>25/2)ها برقرار بوده استهمگني واريانس

کواريانس  -های واريانسررسي همساني ماتريسباکس جهت ب

های فرض ماتريسآزمون پیشنشان داد که در مرحله پس

. عالوه بر (p>25/2)کواريانس نیز برقرار بوده است  -واريانس

فرض اين نتايج آزمون شاپیرو ويلک بیانگر آن بود که پیش

و  ها در متغیرهای حس پیوستگيای دادهنرمال بودن توزيع نمونه

های آزمايش و گواه در مراحل تعامالت زناشويي در گروه

. در نهايت (p>25/2)آزمون برقرار است آزمون و پسپیش

فرض همگني شیب خط رگرسیون نتايج در بررسي پیش

آزمون با متغیر گروهبندی در مرحله مشخص شد که تعامل پیش

آزمون در متغیرهای حس پیوستگي و تعامالت زناشويي پس

. اين بدان معناست که فرض (p>25/2)ادار نبوده است معن

همگني شیب خط رگرسیون در متغیرهای حس پیوستگي و 

تعامالت زناشويي برقرار بوده است.

 

 حس پیوستگي و تعامالت زناشويي زوجین متقاضي طالقنتايج تحلیل کواريانس چندمتغیری جهت بررسي اثر بازسازی شناختي  -2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرض Fمقدار  ارزش 

  25 2 48/58 82/2 اثر پیاليي

 25 2 48/58 11/2 المبدای ويلكز 2221/2

 25 2 48/58 61/4 اثر هتلینگ

 25 2 48/58 61/4 بزرگترين ريشه روی

اين نتیجه حاصل مي گردد واريانس چندمتغیری با معناداری آزمون ک

حس پیوستگي و تعامالت يكي از متغیرهای که بايد حداقل در 

دو گروه آزمايش و گواه در اثر بین زناشويي زوجین متقاضي طالق 

. بنابراين جهت بازسازی شناختي تفاوت معنادار وجود داشته باشد

بررسي اين نكته که معناداری مشاهده شده در کدام يک از متغیرهای 

سي تحلیل به به برر حس پیوستگي و تعامالت زناشويي است،

 متغیری پرداخته شد.کواريانس تک

 حس پیوستگي و تعامالت زناشويي زوجین متقاضي طالقمتغیری جهت بررسي اثر بازسازی شناختي نتايج تحلیل کواريانس تک-4جدول 

مجموع  متغبر منبع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 توان

ر متغیر مستقل )بازسازی اث

 شناختي(

 1 58/2 2221/2 19/26 19/1214 1 19/1214 حس پیسوستگي

 1 59/2 2221/2 82/26 81/1229 1 81/1229 تعامالت زناشويي

     21/26 26 24/944 حس پیسوستگي خطا

     25/28 26 61/124 تعامالت زناشويي
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      22 88456 حس پیسوستگي کل

      22 46221 وييتعامالت زناش

درمان مبتني بر ) مستقل ریمتغ ارائه ،4 جدول جينتا به توجه با

 نمرات نیانگیم معنادار تفاوت جاديا به منجر توانسته( خودشفقتي

حس پیوستگي و تعامالت زناشويي زوجین متقاضي ) وابسته هایریمتغ

 نيا لذا. گردد 25/2ی خطا سطح در آزمونپس مرحله در( طالق

 ،آزمون()پیش گرمداخله ریمتغ کنترل با که شوديم حاصل جهینت

حس پیوستگي و تعامالت زناشويي زوجین  هایریمتغ نمرات نیانگیم

 شده دچار تغییر معنادار ارائه مداخله بازسازی شناختيبا  متقاضي طالق

جهت تغییر نیز بدان صورت بوده است که مداخله بازسازی . است

توانسته منجر به بهبود حس پیوستگي و تعامالت زناشويي  شناختي

مداخله بازسازی شناختي بر  ریتاث مقدار زوجین متقاضي طالق شود.

حس پیوستگي و تعامالت زناشويي زوجین متقاضي طالق به  زانیم

 و 58به ترتیب  بوده است. اين بدان معناست که 59/2و  58/2ترتیب 

پیوستگي و تعامالت زناشويي  های حسدرصد تغییرات متغیر 59

ارائه متغیر مستقل )مداخله بازسازی توسط  زوجین متقاضي طالق

 شود.تبیین مي شناختي(

 گیریبحث و نتیجه

اثربخشي بازسازی شناختي بر حس پژوهش حاضر با هدف بررسي 

انجام گرفت.  پیوستگي و تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق

 منجر به بهبودبازسازی شناختي ر آن بود که يافته اول پژوهش نشانگ

شده بود. نتايج پژوهش  حس پیوستگي در زوجین متقاضي طالق

و  شیكاتاني (؛2219) چنگ چاو وجوسلینهای حاضر همسو با يافته

 (؛1296) کريمي و خلعتبری(؛ 1296) سلیماني (؛2214همكاران )

( 1295همكاران )ساسانپور و (؛ و 1295و همكاران ) آبادیعبدلباشي

اند که بازسازی بود. اين پژوهشگران در نتايج پژوهش خود نشان داده

شناختي و ارتباطي افراد های روانتواند منجر به بهبود مولفهشناختي مي

آموزش اند که ( ابراز کرده1295شود. چنانكه ساسانپور و همكاران )

مت روان رضايت زناشويي و سال منجر به بهبودبازسازی شناختي 

بر اين باورند که ( 1296کريمي و خلعتبری )شود. همچنین ميزوجین 

را کاهش داده و در مقابل  زدگي زناشوييدل تواندميدرمان شناختي 

 شود. رضايت زناشويي و صمیمیت زوجین منجر به افزايش

اثربخشي بازسازی شناختي بر حس در تبیین يافته حاضر مبني بر 

آموزش روش توان گفت مي قاضي طالقپیوستگي در زوجین مت

گیری کلي افراد، احساس اعتماد و بازسازی شناختي باعث بهبود جهت

که طوریهگردد. بپويايي مداوم و فراگیر در زندگي و پیرامون مي

زوجین تحريكات دروني و بیروني دريافت شده را در زندگي 

رك نمايند. همچنین پذيرتر دتر و توضیحبینيپیش تر، قابليافتهسازمان

شود که افراد زندگي را قابل درك، قابل موجب مي احساس انسجام

(. هنگامي که 2219 ،و همكاران مديريت و با معنا تلقي کنند )موئن

مديريت بدانند، در  زوجین زندگي و مشكالت آن را قابل درك و

 برخورد با تعارضات دچار درماندگي نشده و برای رفع آن فعاالنه و با

کنند و به دنبال حل اين مشكالت خواهند بود. به نظر نشاط برخورد مي

رسد افرادی که از احساس انسجام بیشتری برخوردارند، در شرايط مي

های حل بازند و در برخورد با مشكالت، راهدشوار خود را نمي

يابند و نسبت به کساني که تنها از يک راه حل مختلف و جايگزين مي

پذيری بیشتری دارند. به عبارتي بايد اظهار کنند، انعطافاستفاده مي

داشت بازسازی شناختي، با آموزش جايگزيني افكار و باورهای 

آموزد که مشكالت منطقي به جای افكار غیرمنطقي، به زوجین مي

خود را به طور صحیح و منطقي دريابند و راهبردهای کنار آمدن با اين 

با همسر خود کشف نمايند.  گوی مؤثرمشكالت را نیز از طريق گفت

کنند که منابع مناسبي برای مواجهه با مشكالت در آنان درك مي

اختیار دارند )نظیر همدلي و صمیمیت( و برای مديريت کردن شرايط 

بندند. اين شیوه نگرش به زندگي و ها را به کار ميپرتنش آن

افزايش  زوجینانسجام  حستواند سبب شود که رويدادهای آن مي

 يابد. 

 منجر به بهبودبازسازی شناختي يافته دوم پژوهش نشانگر آن بود که 

شده بود. يافته حاضر با  تعامالت زناشويي در زوجین متقاضي طالق

و همكاران  فارست (؛2211) انگلمن و استیل–مولرهای نتايج پژوهش

 (؛1295و همكاران ) زارع (؛1291و همكاران ) حیدری(؛ 2216)

بود. اين  (1294و همكاران ) ساسانپورو  (؛1294) نژادمعاذی ي وعارف

اند که آموزش پژوهشگران در نتايج پژوهش خود گزارش کرده

داری داشته باشد. تواند اثرات مثبت و معنيبازسازی شناختي مي

بازسازی شناختي  اند کهنشان داده( 1295)و همكاران  زارعچنانكه 

ی تنظیم شناختي هیجان و کارکرد خانواده راهبردها منجر به افزايش

نتايج پژوهش خود  ( در1294)و همكاران  ساسانپورشود. مي زناندر 

کاهش مشكالت جنسي  منجر بهبازسازی شناختي  اند کهتصريح کرده

 شود.مي و افزايش رضايت جنسي زوجین

تعامالت اثربخشي بازسازی شناختي بر ر تبیین يافته حاضر مبني بر د

در بازسازی توان گفت مي در زوجین متقاضي طالق زناشويي

شناختي، ابتدا بر نقش افكار در هیجانات و رفتار و در پي آن بر تغییر 

http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-89-fa.pdf
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-89-fa.pdf
http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-89-fa.pdf
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های شناختي در الگوهای شود، تحريفالگوهای تفكر، تأکید مي

ش غلط اطالعات است، زير سؤال برده فكری که در نتیجه پردا

شود تا به الگوهای گیرد، آزموده ميشود، مورد بحث قرار ميمي

فكری درست تغییر يابد و در نتیجه احساسات و رفتار مثبت در فرد 

(. هنگامي که احساسات و 2216و همكاران،  فارستکنند )ايجاد مي

مسر تغییر يافته و به به وجود آمد، روش تعامل با ه رفتار مثبت در فرد

کند. بدين معنا که آموزش روش مثبت میل ميتعامالت سوی 

 الگوهای در جديد عقايد و باورها کردنطريق جايگزين بازسازی از

 دهد.ميتفكر، تعامالت زناشويي زوجین را تحت تأثیر قرار  تازه

 ( نیز بیان مي دارد که تعامالت مثبت و مؤثر منجر2216که الونر)چنان

گردد. همچنین بنا به رضايت از رابطه و افزايش رضايت زناشويي مي

تعامالت مثبت افزايش  (، هنگامي که2212) به اظهار کولتر و مالوف

يابد پیدا کرد، رفتارهای نگهدارنده رضايتمندی زوجین نیز افزايش مي

و اين رفتارها، سطح باالتری از هیجانات مثبت و رضايت از رابطه را به 

همچنین آموزش بازسازی شناختي از طريق تغییر  ال خواهد داشت.دنب

 مجدد افكار و باورها، دهيغلط، چهارچوب باورهای و اصالح

انگاری، نسبت به تحريفات شناختي، اجتناب از فاجعه افزايش آگاهي

برچسب زدن، بزرگنمايي و تعمیم بیش از حد که موجب پیشداوری 

 مهارت های کارآمدشیوه گردد،يمنفي از رفتارهای طرف مقابل م

دهد؛ از سوی ديگر دادن را افزايش مي و گوش همدالنه درك

در مورد  اعتقادات و هانگرش احساسات، آگاهي نسبت بهافزايش

 ارتباط و تعاملي هایزناشويي، مهارت روابط چگونگي و میزان

که دهد رو نتايج پژوهش نشان ميبخشد. از اينزوجین را ارتقاء مي

روش بازسازی شناختي روی افزايش تعامالت زناشويي زوجین 

 سزايي داشته است. همتقاضي طالق تأثیر ب

شهرستان  زوجین متقاضي طالقتحقیق به  محدود بودن دامنه

گیری تصادفي و عدم مهار گیری از روش نمونه؛ عدم بهرهتنكابن

زوجین  حس پیوستگي و تعامالت زناشويي درمتغیرهای اثرگذار بر 

های پژوهش حاضر بود. بنابراين از محدوديت متقاضي طالق

پذيری نتايج، در شود برای افزايش قدرت تعمیمپیشنهاد مي

ها و مناطق و سطح پیشنهاد پژوهشي، اين پژوهش در ساير استان

های متفاوت، ديگر زوجین، مهار عوامل جوامع دارای فرهنگ

جرا شود. با توجه به گیری تصادفي اذکر شده و روش نمونه

حس پیوستگي و تعامالت زناشويي اثربخشي بازسازی شناختي بر 

شود با ، در سطح کاربردی پیشنهاد ميدر زوجین متقاضي طالق

اين روش به مشاوران مراکز دادگستری معرفي و رائه داده شود 

حس تا آنها با بكارگیری محتوای اين روش، جهت بهبود 

خود گامي  شويي زوجین متقاضي طالقپیوستگي و تعامالت زنا

 عملي برداشته باشند. 

 تضاد منافع

گونه تعارض منافعي توسط نويسندگان گزارش در اين پژوهش هیچ

 نشده است.

 تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي معصومه حسني 

آزاد در دانشگاه باشد که شناسي عمومي ميدانشجوی دکتری روان

به راهنمايي اساتید محترم خانم دکتر عذرا  واحد اردبیلاسالمي 

غفاری، آقای دکتر عباس ابوالقاسمي و خانم دکتر سمیه تكلوی انجام 

بدين وسیله از تمام زوجین حاضر در پژوهش و مسئولین  گرفته است.

مراکز دادگستری شهرستان تنكابن که همكاری کاملي جهت اجرای 

آيد.قدرداني به عمل ميپژوهش داشتند، 
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 Abstract 
Introduction: divorce is a phenomenon which can be followed by different 

cognitive, emotional and psychological damages for the couples and 

avoiding it through applying appropriate therapeutic methods is a necessity. 

Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the 

effectiveness of cognitive restructuring on the sense of coherence and 

marital interactions in the couples asking for divorce. 

Methods: it was a quasi-experimental study with pretest, posttest and 

control group design. The statistical population of the current study was the 

all the couples asking for divorce from 2017 to 2018 who were referred to 

the department of consultation at the family court in the town of Tonekabon 

to investigate marital problems and conflicts. 20 couples asking for divorce 

were selected through purposive sampling method and they were randomly 

accommodated into experimental and control groups (10 couples in the 

experimental group and 10 in the control group). The experimental group 

received ten ninety-minute sessions of cognitive restructuring intervention 

(Sasan Pour, Azizi and Dehghan Menshadi, 2016) during two-and-a-half 

months. The applied questionnaires in this study included the questionnaire 

of coding system in Iranian couples’ interaction (Sadeghi, 2010) and the 

scale of sense of coherence (Antononski, 1993). The data from the study 

were analyzed through MANCOVA method.  

Results: the results showed that the cognitive restructuring has significant 

effect on the sense of coherence and marital interactions in the couples 

asking for divorce (p<0.001) in a way that this method was able to lead to 

the improvement of the sense of coherence and marital interactions in the 

couples asking for divorce.  

Conclusion: the findings of the present study showed that the cognitive 

restructuring can be used as an efficient therapy to improve the sense of 

coherence and marital interactions in the couples asking for divorce through 

applying techniques such as identifying the couples unrealistic beliefs, 

familiarity with reciprocal expectations and attending to positive features, 

creating the skills of empathic understanding and listening and training the 

skills of increasing intimacy.  

Key words: cognitive restructuring, sense of coherence, marital interactions 

divorce 

 


