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و  يوستگي، حس پيشناختيريپذبر انعطاف يکيالکتيد يرفتاردرمان ياثربخش يهدف مطالعه حاضر بررس
پرسشنامه  در را نمرات نيشتريب که زوج 04 ،ن منظوريهم. بهبود طالق ين متقاضيدر زوج ييتعامالت زناشو

در دو  يروش تصادف و به انتخاب اند،داشته يناسازگارتر ييت زناشويوضع و اندکرده کسب ييت زناشويوضع
اطالعات  يآورجمع ينفر( گمارده شدند. برا 04نفر( و گروه کنترل ) 04) يکيالکتيد يگروه مداخله رفتاردرمان

پذيري شناختي و مقياس حس پيوستگي استفاده از نظام کدگذاري تعامل زوجين ايراني، پرسشنامه انعطاف
 يريپذانعطاف متغيرهايو گروه کنترل  يکيالکتيد ين دو گروه رفتاردرمانيج نشانگر آن بود که بيشد. نتا
ج نشانگر آن بود که ينتا(. >40/4P) وجود دارد يتفاوت معنادار ييو تعامالت زناشو يوستگي، حس پيشناخت

و  يوستگي، حس پيشناختيريپذانعطاف متعيرهايو گروه کنترل  يکيالکتيد ين دو گروه مداخله رفتاردرمانيب
دهد که در مجموع نتايج اين مطالعه نشان مي (.>40/4P) وجود دارد يتفاوت معنادار ييتعامالت زناشو

در  ييو تعامالت زناشو يوستگي، حس پيشناختيريپذش انعطافيافزا يبر رو يکيالکتيد يرفتاردرمان روش
 انعطاف تيزان وضعيم يکيالکتيد يرفتاردرمان يروش درمان يطور کلهر دارند. بيثأطالق ت ين متقاضيزوج
 ش دهد.ير قرار داده و افزايثأرا تحت ت ييو تعامالت زناشو يوستگي، حس پيشناختيريپذ

ن يو زوج ييتعامالت زناشو ؛يوستگيحس پ ؛يشناخت يريپذانعطاف ؛يکيالکتيد يرفتاردرمان :
 طالق يمتقاض
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د صددرهايي که از زوجنهايت  بالغ  بر نيمي  و درست اشديد رض تعا هجلون يترعيشاق طال
 هايدهه در يرسم آمارهاي (. طبق0442، 0نسينگتو)ور دـيگيرنـمق طال، هستندوره مشا

 نسبت نظر از جهان ن کشوريچهارم رانيا و است افتهي شيافزا جهان در طالق زانير مياخ
 مورد طالق در 2٧0هزار و  0٦3در مجموع که طوريهباست؛  شده يمعرف ازدواج به طالق

(، 03٣0سال قبل )  مدت مشابهن رقم نسبت بهيده که ايدر کشور به ثبت رس ٣3سال  
 ٦0٧هزار و  00٣دهد. طبق گزارش سازمان ثبت احوال،   يرا نشان م يدرصد  3/2ش يافزا

به ثبت  ييز در مناطق روستايمورد ن ٣32هزار و  03و  يها در مناطق شهر ن طالقيمورد از ا
مورد  00٤روز  مورد و هر شبانه ٦30هزار و  03ن آمار، در هر ماه هم يده است. طبق ايرس

ران از هر هزار مورد يدر ا ين بر اساس آمار رسميهمچن طالق در کشور ثبت شده است.
ن کشور جهان از نظر يران، چهارميشود و ايست مورد به طالق منجر ميازدواج، حدود دو

که نسبت آمار طالق به آمار يطورهشده است. ب يزان نسبت طالق به ازدواج معرفيم
، 0/23مچون فرانسه ه يين شاخص در کشورهايدرصد است که ا 3/0٦ران يها در ا ازدواج

، 0/00ن ي، چ٤/32، ژاپن 0/00ا ي، استرال3/0٦، کانادا ٤/0٤، آلمان ٤/0٣، نروژ ٦/20ه يروس
 ين جدول براين بدان معناست که در صدر اياست. ا درصد و... 3/04ه و اردن يترک

 درصد است، 24ها در حدود  طقه، درصد طالق به نسبت ازدواجـيافته و من عهـکشورهاي توس
 رودمي رو احتمال(.  از اين03٤3)بهاري و صابري،  يعني يک طالق در مقابل هر دو ازدواج

 سالمت براي اين و باشند داشته دي فزايندهـرش هم باز هاآمار اين آينده هايسال طول در
 اي انديشيدهچاره راه بايد و نيست مناسب جامعه يک اعضاي و تمام خانواده اعضاي روان

ثر در طالق انجام شده، ؤهمچنين تحقيقات فراواني که در جهت بررسي عوامل مشود. 
خاطر نداشتن تعامالت منفي زوجين و عدم توانايي زوجين در برقراري رابطه مناسب را به

 اندهاي روانشناختي را عامل بسيار مناسبي در فروپاشي کانون خانواده دانستهبرخي ويژگي
( که نشان از گستردگي و 03٤٦زرگر،  ؛03٤0؛ شعباني، 03٧٣؛ رحيمي03٧2)جليليان، 

  وجود مختلفي کارهايـراه نيز آمار طالق کاهش براي . در اين راستااستيت موضوع ـاهم
  

1- Worthington  
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 يروانشناخت يدرمان يراهبردها و مشاوره فنون يريکارگهراهکارها ب نيا جمله از که دارد
 .است طالق از قبل و يزندگ نيدرح و از ازدواج شيپ يکيالکتيد يهمچون رفتار درمان

 يهاييانطباق بازنما يبرا يياست که به توانا ياک مفهوم گستردهي يشناخت يريپذانعطاف
 يير اشاره دارد. خصوصاً، آن شامل تواناييط در حال تغينرو رفتار، با شرايفرد، و از ا يشناخت

 ينيبشيا مجازات در دسترس را پيو پاسخ به محرک که از قبل پاداش  ير رمزگردانييتغ
ن يترعـيمختلف در نظر گرفت. شا يهادگاهيتوان از ديـرا م 0يشناختيريپذاند. انعطافکرده

ر اهداف و ييا توجه در پاسخ به تغيم تفکر يتنظ يبرا يذهن ييبه توانا يشناختيريپذانعطاف
عنوان را به يشناخت يريپذژه انعطافيوهاست اشاره دارد. محققان ب يطيمح يهاا محرکي

 يمعمول يا عملکردهايمختلف و  ين کارهاير تفکر و توجه بييا تغي ييجايجا يت برايظرف
 (.0٣٣0؛ 0روياسپ) ها اشاره داردا خواستهين و ير در قوانييدر پاسخ به تغ

0ياست که توسط آنتونوسک ياسازه 3يوستگيحس پ
نشان دادن مقابله  يبرا (0٣٣3) 

( احساس 0٣33) يان شده است. آنتونوسکيب يزندگ يز در برابر فشارزاهايآمتيموفق
فرد و احساس اعتماد و  يکل يريگف کرده است که جهتيتعر ياعنوان سازهرا به يوستگيپ

پيوستگي دهد. احساس پويايي مداوم و فراگير را در زندگي و دنياي پيرامون وي نشان مي
 تر، قابليافتهشود فرد تحريکات دروني و بيروني دريافت شده را در زندگي سازمانباعث مي

تر، احساس پيوستگي به ادراک و پذيرتر درک نمايد. به بيان سادهتر و توضيحبينيپيش
 پذير و پرمعني است.کند که زندگي براي او قابل درک، کنترلاحساسات فرد اشاره مي

( معتقد است احساس پيوستگي در طول دوران کودکي و نوجواني رشد 0٣٣3کي )آنتونوس
(. 0444)اشنايدر، بوچي، اسنسکي و کالقفر،  سالگي ادامه دارد 34کند و اين رشد تا مي

 اييافتهآنتونسکي همچنين معتقد است که احساس پيوستگي باعث ايجاد منبع مقاومت تعميم
هاي سودمند کند. بدين صورت که، روشمتي را تعديل ميشود که اثرات استرس بر سالمي

رو، فرد را قادر دهد و از اينزا را در اختيار فرد قرار ميو مفيدي از برخورد با عوامل استرس
 ،2)بارتلت دـهاي زندگي مقاومت بيشتري از خود نشان دهرات استرسـسازد تا در برابر اثمي

  

  

1- Cognitive flexibility  

3- sense of continuity 
5- Bartlet 

2- Spiro 

4- Antonovsky 
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دند که احساس يجه رسين نتي( به ا044٦) 0(. مونزو نورکوال03٤٧به نقد از زهرا کار،  0٣٣٤
 0و همکاران دارد. دراگست يادير زيثأافراد ت يو سازگار يت زندگيفيبر بهبود ک يوستگيپ
 يو شادکام ياجتماع يکارکردها با يوستگينشان دادند که احساس پ يدر پژوهش (044٣)

 رابطه مثبت دارد. 

 3ييکارآمد در تعامالت زناشو يروانشناخت يهان از مهارتيزوج يين عدم آشنايچنهم

ن شده است.  ين زوجيمشترک در ب يدر زندگ ييهايو  ناسازگار ييباعث مشکالت زناشو
گيري پيکربندي حجم مشاهده شده در زندگي زوجين موجب شکلهاي افزايش ناسازگاري

ها شد. براي چندين دهه است که وسيعي از مطالعات دربارة چگونگي ارتباط و تعامل زوج
مشکالت زندگي زناشويي و نيز  هکنندبينيچگونگي ارتباط از جمله پرشمارترين عوامل پيش

عنوان يکي از متغيرهاي کليدي زوجين بههاست که نوع ارتباط سال هاست.ناشادماني زوج
هاي متعددي اشاره شده در فهم عملکرد زناشويي معرفي شده است؛ تا جايي که در پژوهش

؛ 044٦، 0ن با کيفيت و پايداري ازدواج )کريستنسن و همکارانياست چگونگي تعامالت زوج
( 0٣٣3، 2ز و گاتمن( و نيز سالمت جسماني و رواني آنها )کات 0440، ٦گاتمن و نوتاريوس

 اي مستقيم دارد.رابطه

ي الگوهاي ارتباطي، متخصصان و ـراي بررسـدهي بزارشـهاي خودگنار روشـدر ک
پژوهشگران در حيطة خانواده و زوج، الگوهاي ارتباطي زوجين و تفاوت تعامالت کالمي و 

معرفي شده براي هاي بسيار معتبر غيرکالمي آنها را در حل مشکالتشان، با يکي از روش
هاي مشاهدة رفتار زوجين و کدگذاري رفتارهاي تعاملي شناسايي اين الگوها، يعني روش

گاتمن، اسوان سون و  ؛0440)کريج و باکوم،  کالمي و غيرکالمي آنها، بررسي کردند
اي، (. در مطالعة طولي چهارساله0٣٣0؛ گاتمن، 0444، ٤؛ گاتمن و لونسون0440 ،٧اسوانسون

ها را براساس ( با استفاده از نظام کدگذاري سريع تعامل زوجين، زوج0444و لونسون )گاتمن 
 حققانـدي کردند. اين مـبنشان به دو طبقة سازگار و ناسازگار طبقهبحث در زمينة مشکالت

 

  

1- Moons & Norekvål 

3- Marital interactions 
5- Katz & Gottman 

7- Gottman, Swanson & Swanson 

2- Drageset et al 

4- Christensen et al  
6- Gottman & Notarius  

8- Gottman & Levenson 
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کدهاي مثبت را براي توصيف رفتارهايي از قبيل شوخي، تأييد و تحسين و کدهاي منفي را 
هاي سازگار زوجيني معرفي براي توصيف رفتارهايي از قبيل انتقاد و تحقير به کار بردند. زوج

شان بيشتر باشد. اين ِکم، تعداد رفتارهاي مثبت آنها در برابر رفتارهاي منفيکه دست شدند
کردند. زوجين زوجين براي حل مشکالت خود، از رفتارهاي کالمي مثبت استفاده مي

گير و داراي عواطف منفي بوده و قادر ناسازگار، دفاعي، متمايل به درگيري، خشمگين، کناره
هاي متقاضي طالق را دند. گاتمن و همکارانش الگوي تعاملي زوجبه حل مشکل خود نبو

شامل مسائلي همچون شروع ناگهاني تعامل منفي توسط زنان، امتناع شوهر از تحت تأثير 
قرار گرفتن توسط همسرش، مقابله به مثل زن در کاهش مهرباني و افزايش تعامالت منفي 

اي ( اعتقاد دارد برقراري ارتباط به شيوه0440) 0اند. ون جليستيتوسط شوهر، معرفي کرده
طوري که هرچه اين ارتباط خصوص در روابط دوجانبه، اهميت فراواني دارد؛ بهصحيح، به

 تر باشد، زوجين براي حل مشکالت و افزايش ميزان صميميت و رضايتمندي از رابطه،صحيح
عاليق مشترک و در طبعي، رد و بدل کردن عواطف مناسب، کوشند. حس شوخبيشتر مي

يک کالم، استفاده از تعامالت مثبت، عالوه بر اينکه بر روش حل تعارض زوجين تأثيرگذار 
مگراي ـرغم وجود نتايج هبه دهد.ها از روابطشان را نيز افزايش مياست، رضايتمندي آن

و اي در جوامع غربي که حاکي از ارتباط بين کيفيت دهي و مشاهدههاي خودگزارشپژوهش
)کريستنسن  عارض و مسائل آنهاستـگونگي حل تـباط زوجين با چـعامالت يا ارتـکميت ت

هاي پژوهش (،0440؛ گاتمن و همکاران، 0440؛ گاتمن و نوتاريوس، 044٦و همکاران، 
هايي با ابزارهاي انجام شده در اين زمينه در ايران، اغلب محدود به انجام دادن پژوهش

 (.03٤2)احمدي و همکاران،  استترجمه شدة جوامع غربي 

شناختي، حس پيوستگي و تعامالت پذيريثيرگذار در زمينه انعطافأهاي درماني تاز روش
هاي مختلفي از جمله رفتار درماني ديالکتيکي اشاره کرد. اصطالح توان به روشزناشويي مي
 مبدع 0لينهان هک است رفتاري -شناختي رواندرماني از خاصي نوع ديالکتيکي رفتاردرماني

 اساسي: اصل سه اساس بر رويکرد اين نظري گيريجهت و باشدمي درماني رويکرد اين
 را محور مراجع پذيرش و همدلي کرد،ـروي اين واقع در است. ديالکتيک و ذن تارگرايي،ـرف

 

  

1- Vangelisti 2- Linehan 
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 هينظر زد.يآميم درهم يرفتار و يشناختدگاهيد ياجتماع يهامهارت آموزش و مساله حل با
 يها تيموقع از يبرخ به که هستند آن مستعد افراد از يبرخ ديگو يم کرديرو نيا يمبنا

 روابط در شتريب که ييها تيموقع دهند. نشان واکنش نامعمول و ديشد ياوهيش به يجانيه
 سطح ديگو يم يکيالکتيد يدرمان رفتار هينظر شوند. يم افتي دوستانه اي يخانوادگ ،يعاطف
 تر عيسر مردم نيانگيم با سهيمقا در و ييها تيموقع چنان  در افراد يبرخ يختگيبرانگ
 يشتريب يزمان مدت و رسد يم يجانيه کيتحر از يباالتر سطح به کند، يم دايپ شيافزا

 (.044٦ همکاران، و نهاني)ل گردد باز هيپا يختگيبرانگ سطح به تا کشد يم طول

 عوامل قيتلف يکيالکتيد يار درمانـ( رفت0403) 0نياپستا و همچون باکام يشگرانـپژوه
 دگاهيکه در آن تعامل د است ييزناشو مشکالت با هازوج درمان در يشناخت و يرفتار

ن يترمهم ن رايزوج يمتناسب برا يارتباط يهاهمراه آموزش مهارتبه يرفتار و يشناخت
 متقابل شناخت ن بهيچنهم داند.ين مين زوجيبرش در يو پذ يجاد حس همدليعامل در ا

 ريناپذييجدا بخش را ر رفتارييان تغيرش را در جريو پذ يهمدل و ديتأک گريکدي از هازوج
ق حاضر اين است ين سئوال اصلي تحقيدانند. بنابرايم نيزوج جاد شده دريرات اييتغ نديفرآ

و تعامالت  يوستگي، حس پيشناخت يريپذزان انعطافيبر م يکيالکتيد يکه آيا رفتار درمان
 اثربخش است؟ طالق ين متقاضيدر زوج ييزناشو

 با آزمونپس -آزمونپيش از طرح گيريبهره با و آزمايشي پژوهش حاضر از نوع روش

هاي نيمه آزمايشي حداکثر کنترل بر متغيرهاي اعتبار دروني         . در طرحاستگروه کنترل 
 و دارا را مداخله طرح در جهت شرکت الزم آمادگي که داوطلب افراد بين از شود. مياعمال 

 گروه آزمايش براي انتخاب شد. کنترل و آزمايش گروه دو شمول بودند، معيارهاي واجد

 گرديده شد. رفتار درماني ديالکتيکي اجرا جلسات

 عارضاتـو ت مشکالت حل هتـج زوجيني که برکليه ملـمشت پژوهش حاضر آماري جامعه
  

1- Baucom & Epestein  
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 ٣٦-٣٧سال در ينظام روانشناس نظارت تحت تنکابن مشاوره شهرستان مراکز به ييزناشو

 استفاده شده است. در دسترس رييگنمونه وهيش از پژوهش نيا مراجعه نموده بودند. در

 واجد و در طرح حضور خواهان که يداوطلبان نيب از اعالم فراخوان از پس که بيترت نيبد

 تيپرسشنامه وضع در را نمرات نيشتريب که زوج ٦4 اند،جلسات بوده در شرکت طيشرا
گمارش  با و انتخاب اند،داشته يناسازگارتر ييت زناشويوضع و اندکرده کسب ييزناشو
گروه  و (يتکياليد يروش رفتار درمان يشيزوج در گروه آزما 04ش)يآزما گروه در يتصادف
 سال 2 حداقل داشتن ز شاملين گروه به ورود طيشرا کاربندي شدند. زوج( 04) کنترل

 جلسات يتمام در حضور طالق، يسال، متقاض 22 تا 0٦ يسن دامنه مشترک، يسابقه زندگ

 بود. يجلسات درمان در شرکت طول در فردي خدمات مشاوره افتيدر عدم و درمان انيپا تا

 شد. گرفته نظر در مطالعه افراد از خروج موارد زين و روانگردان يروانپزشک داروهاي مصرف

(ICICS :اي کدگذاري زوجين چک نظام مشاهده

ليستي از تعامالت زوجين و رفتارهاي کالمي و غيرکالمي آنها است. اين نظام کدگذاري 

کد تعاملي  ٧کد تعاملي خنثي و  0کد تعاملي منفي و  02تعاملي است، شامل کد  03شامل 

، «انتقاد»، «گريسلطه»، «کج خلقي»، «اهانت»، «تنفر»مثبت. کدهاي تعاملي منفي شامل 

 ،«ديوار سنگي»، «غمگيني»، «دفاعي رفتار کردن»، «شوخي عصبي»، «تنش»، «عصبانيت»

است. هفت کد « قواعد جنسيتي»و « کردن رابطهتخطئه »، «اهانت به خود»، «خانواده»

، «شوخي»، «عاطفه»، «تصديق و تأييد کردن»، «عالقه براي رابطه»تعامل مثبت شامل 

در روابط زوجين است. از جمع « ما» هو کاربرد کلم« و خودافشايي« »زده کردنشگفت»

، ميزان تعامالت کدهاي تعاملي منفي، ميزان تعامالت منفي و از جمع کدهاي تعاملي مثبت

ها ( براساس نظريه03٤٣اين نظام کدگذاري را صادقي و همکاران ) شود.مثبت محاسبه مي

( 0٣٣0کدگذاري مخصوص عاطفه )گاتمن،  ٤هاي کدگذاري معتبر ازجمله نظام و نظام

هاي فرهنگي در اين تفاوت هها در زمينفراهم کرد. سپس با در نظر گرفتن نتايج پژوهش

؛ 0٣٣4، هالفورد  و همکاران، 03٧٤؛ تري يانديس، 044٦ستنسن و همکاران، حوزه )کري
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آوري اطالعات کيفي، از جمله مشاهده و مصاحبه با هاي جمع(، براساس روش0٣٣0توميتا، 

چند زوج ناسازگار و تشکيل گروه متمرکزي از سازة اين نظام متخصصان زوج درمانگر، چک 

اي از دو طريق يي تهيه شد. روايي کدگذاري مشاهدهليست اوليه تکميل و چک ليست نها

و روايي تفکيکي، يعني نتايج تحليل  MAT روايي توافقي، يعني همبستگي با نمرات آزمون

ليست نيز هاي سازگار و ناسازگار، محاسبه و اين چکتشخيصي در ايجاد تمايز بين گروه

 (. اعتبار بين ارزيابان، توسط03٤٣)صادقي و مظاهري و موتابي،  تأييد شده است 00ازطريق 

 همبستگي بين مسائل کدگذاري شده بين آنها بررسي شده و اعتبار مربوط به مالک پرسشنامه

 همبستگي بين کدگذاري ارزيابان با کددهندة اصلي محاسبه شده است. همبستگي هوسيلنيز به

تگي بين هر يک از همبس نشان داد که نمرات r گران با استفاده از آزمونبين مشاهده

 دارد که در تمام موارد، مقدار ٣2/4تا 2٦/4اي از گران، دامنهملي بين مشاهدهکدهاي تعا

42/4p< ٤2/4 است. همبستگي براي کل تعامالت منفي= r 40/4وp<  نتايج همبستگي و

 (.03٤٣)صادقي و همکاران،  دست آمدبه>p 42/4و  r=٧٦/4براي تمام تعامالت مثبت 

( 0404روال )دپرسشنامه که توسط دنيس و وناين 

و براي  استساخته شده است، يک ابزار خودگزارشي کوتاه است که شامل بيست سؤال 

پذيري شناختي که در موفقيت فرد براي چالش و جايگزيني افکار سنجش نوعي از انعطاف

گذاري آن بر اساس يک رود. شـيوه نمرهکار مـياست، بهناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم 

پذيري شناختي را باشد و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافاي ليکرتي ميدرجه ٧مقياس 

هاي قابل کنترل )ادراک عنوان موقعيتهاي سـخت بهبسنجد: الف( ميل به درک موقعيت

ن براي رويدادهاي زندگي و رفتار پذيري(، ب( توانايي درک چندين توجيه جايگزيکنترل

هاي حل جايگزين براي موقعيتها )ادراک توجيه رفتار(، ج( توانايي ايجاد چندين راهانسان

هاي مختلف(. اين پرسشنامه در کار باليني و غيرباليني و براي ارزيابي سخت )ادراک گزينه

رود. کار ميرفتاري به-پذير در درمان شناختيميزان پيشرفت فرد در ايجاد تفکر انعطاف

(، در پژوهشي نشـان دادند که پرسشنامه حاضر از ساختار عاملي، 0404دنيس و وندر وال )

. روايي همزمان اين پرسشنامه برابر با استروايي همگرا و روايي همزمان مناسبي برخوردار 
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به روش  ن پژوهشگران پايايي پرسشنامه حاضر راود. ايب ٧2/4و روايي همگراي آن  4/3٣

ه ترتيب هاي مختلـف بپذيري و ادراک گزينهل مقياس، ادراک کنترلاي کرونباخ براي کآلف

دست آوردند. هب ٧2/4و  ٧٧/4، ٤0/4ا روش بازآزمايي به ترتيب ، و ب ٣0/4و  ٤0/4، ٣0/4

هاي مقياسو خرده ٧0/4اس را ، ضريب پايايي بازآزمايي کل مقيدر ايران شاره و همکاران

 ٧0/4 ،22/4ترتيب هاي مختلف و ادراک توجيه رفتار را بهپذيري، ادراک گزينهکنترل ادراک

و  ٣4/4قياس را ـاند. اين پژوهشگران ضرايب آلفاي کرونباخ کل مردهـگزارش ک 2٧/4و 

چنين اين ابزار از اند. همگزارش نموده 22/4و  ٤٣/4، ٤٧/4ترتيب ها بهمقياسبراي خرده

 (.03٣0 گرا و همزمان مطلوبي در ايران برخوردار است )شاره و همکاران،روايي عاملي، هم

 ( ساخته0٣٣3فرم کوتاه مقياس احساس پيوستگي توسط آنتونوسکي ) 
 دار بودن، قابل درک بودن و کنترلهاي معنيآيتم دارد که مؤلفه 00شده است. اين مقياس 

 اغلب»و « گاهي اوقات»، «بندرت» صورتبه اين مقياس بهسنجند. هر آزمودني پذيري را مي
گزارش شده است. ضريب ٤2/4دهد. ضريب آلفاي کرونباخ اين مقياس پاسخ مي« اوقات

. است (r=٧0/4) دارهاي کوتاه و بلند مقياس احساس پيوستگي معنيهمبستگي بين فرم
 اند.گزارش کرده ٧٤/4مقياس را  ( ضريب آلفاي کرونباخ اين03٤٤ابوالقاسمي، زاهد و نريماني )

 انحراف و نيانگيم مانند يفيتوص آمار هااز روش استفاده با ابتدا پژوهش، اين از حاصل هاداده

 يهاتفاوت ره،يمتغدچن کوواريانس ليآمار تحل هاروش از با استفاده سپس شدند. فيار توصيمع
 ليتحل انجام از قبل که به ذکر است الزم .شد يبررس کنترل و آزمايش گروه ن دويب موجود

 آن نتايج گرفت که قرار يبررس مورد آن يهافرضشيپ پژوهش، يهابر داده کوواريانس

 .است شده ارائه (0)جدول  در

دست آمده براي همه متغيرها باالتر داري يا ارزش احتمالي به( سطح معني0در جدول )
هاي رگرسيوني گه دهد مفروضه همگني شيب( که نشان ميP≥42/4) استاز نقطه برش 

 پيش شرط ورود براي تحليل کوواريانس هستند، تخطي نشده است.
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 يهامولفه
 انعطاف

 يريپذ
 يشناخت

 00/٦ 00/3٦ ٧٣/3 ٣0/0٧ 0٦/2 00/0٧ 0٦/2 00/0٧ يريکنترل پذ

 30/0 0٤/3٤ 20/٦ 3٧/03 0٧/2 02/03 03/2 23/03 ه رفتاريادراک توج

 ٦0/0 04/32 02/0 42/03 ٤٦/0 00/03 ٤٧/0 00/03 مختلف يهانهيادراک گز

 ٤0/2 2٧/3٦ 03/2 04/00 04/2 ٦3/00 04/2 ٦2/00 کل

 يهامولفه
حس 

 يوستگيپ

 2٧/33 ٣4/02٤ 00/0٣ 42/044 4٧/03 ٧4/040 4٧/03 ٧4/040 دار بودنيمعن

 ٤0/0٧ 24/03٣ ٣2/30 ٤2/000 2٦/0٦ 04/0٧0 ٧٣/0٦ ٦2/03٣ درک بودنقابل 

 ٧0/00 02/000 24/00 ٣4/0٧2 ٧٣/0٦ ٦2/03٣ 2٦/0٦ 04/0٧0 يريپذکنترل

 ٣2/0٤ ٣2/00٦ 32/00 ٣3/030 0٦/30 2٤/03٣ 0٦/30 2٤/03٣ کل

 يهامولفه
تعامالت 

 ييزناشو

 ٦0/2 03/0٦ 33/2 04/00 34/2 02/00 34/2 0٦/00 تعامالت مثبت
 ٣٤/0 03/00 03/2 ٤4/3٤ 04/2 ٤0/30 04/2 ٤0/30 يتعامالت منف

 03/2 ٤3/33 3٤/2 ٦4/34 04/2 00/0٧ 04/2 00/0٧ کل

F 

 2٣/4 0٤/4 42/0 0 00/0 (يشناخت يريپذون )انعطافيرگرس
 30/4 ٣٧/4 04/0 0 04/0 (يوستگيون )حس پيرگرس
 ٦2/4 0٣/4 30/0 0 20/0 (ييون )تعامالت زناشويرگرس

 

F 

  يشناخت يريپذانعطاف
  يوستگيحس پ

 ييتعامالت زناشو

3٧/0 
32/0 
٧٤/4 

3 
3 
3 

3٧ 
3٧ 
3٧ 

0٦/4 
٤4/4 
24/4 
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 ،يشناختيريپذانعطاف ي( براFگردد سطح آماره )ي( مشاهده م3طور که در جدول )همان
 دهنده آن است کهن نشاني( و اP≥42/4ست ) يدار نيمعن ييو تعامالت زناشو يوستگيحس پ

 و گروه يکيالکتيد يگروه رفتاردرمانکننده )شرکت ين اعضايرها در بين متغيا يانس خطايوار
 هاانسيکوورا يهمگن يبررس ين برايها با هم برابرند. همچنانسيست و واريکنترل( متفاوت ن

، P=302/4ست )يندار يج نشان داد که مقدار باکس معنياز آزمون باکس استفاده شد و نتا
002/0=F  ٤٣2/٦و=BOXبرقرار است. هاانسين کوواريفرض تفاوت بشيجه پي( و در نت 

 F dfdfP Eta 

   
 
 گروه

 044 ٣٧/4 44/4 3٧ 3 30/04 20/0 يالپياثر پ
 044 ٣٧/4 44/4 3٧ 3 30/04 43٣/4 کلزيالمبدا و

 044 ٣٧/4 44/4 3٧ 3 30/04 ٦٦/٤ نگياثر هتل

 044 ٣٧/4 44/4 3٧ 3 30/04 ٦٦/٤ يشه روير

وابسته  معنادار  يرهايب متغيلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکيو يج آزمون المبداينتا
 ين سطوح معناداري(. همچن4=WilkS/٣٧/4Eta= ،440/4>p ،30/04=F ،43٣باشد ) يم

ج ين نتايشمارد. ا يرا مجاز م هريانس چندمتغيل واريت استفاده از تحليها قابل همه آزمون
وابسته تفاوت  يرهاياز متغ يکيحداقل در  طالق ين متقاضين زوجيدهند که ب يمنشان 

مورد  يرهاين دو گروه در متغيدهد که تفاوت ب يدار وجود دارد. مجذور اتا نشان م يمعن
انس مربوط به اختالف يدرصد وار ٣٧است؛  ٣٧/4ن تفاوت يزان ايو م است مطالعه معنادار 

 باشد.  يرها مير متقابل متغيثأاز ت ين دو گروه، ناشيب

F  

 گروه
 يشناخت يريپذانعطاف

 يوستگيحس پ 
 ييتعامالت زناشو

٦3/0٧٧ 
٦0/0٧2 
٤0/004 

3 
3 
3 

00/2٣ 
20/2٤ 
٣0/3٦ 

4٤/٣0 
٦٤/00 
٦٦/0٦ 

444/4 
444/4 
444/4 

٤04/4 
٧04/4 
٧0٣/4 
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آزمون، روش شيگردد با کنترل اثرات پي( مشاهده م2طور که در جدول )همان
(و F=٦٤/00) يوستگي(، حس پF=4٤/٣0) يشناختيريپذانعطاف يکيالکتيد يرفتاردرمان

 (. P<440/4دهد ) يش مي( را افزاF=٦٦/0٦) ييتعامالت زناشو

 ٦٤/0 ٧3/03 00/2 3٦/3٧ يشناخت يريپذانعطاف
 20/00 0٤/03٦ 20/00 02/0٦٤ يوستگيحس پ

 03/0 40/0٦ 03/0 03/30 ييتعامالت زناشو

ل شده يتعد يهانيانگيه مورد مـدهد در هر س ي( نشان م٦که جدول ) يهمانطور
 شتر از گروه کنترل بوده است.يب يداريطور معنهب يشيآزما يهاگروه

 

، يشناخت يريپذبر انعطاف يکيالکتيد يرفتاردرمان ياثربخش يهدف از پژوهش حاضر بررس
 جينتا  کهطوريبهطالق بوده است.  ين متقاضيدر زوج ييو تعامالت زناشو يوستگيحس پ

؛ زارع، 040٦ کراسا و همکاران،دست آمده از پژوهش مذکور با تحقيقات ديگر مثل )به
و  03٣0 و همکاران، ي؛ فاضل03٣2 و همکاران، يآبادعبدل ي؛ باش03٣2 ،يوسفيعباسپور و 

توان گفت که آموزش يه ميدر توج( همخواني دارد.03٣0 ي،عابدو سني اخوديز، نگراتو
ن يب يقو يگرانه که مستلزم ارتباطتيحما يعنوان درمانبه يکيالکتيد يروش رفتار درمان

، يمچون تحمل درماندگـه يهاد مهارتـباعث رشتواند يجو و درمانگر است مدرمان
 يها گردد. در رفتاردرمانيدر آزمودن يفردنيجانات و مهارت کارآمد بيم هي، تنظيآگاهذهن

ها و  يد به توانمنديدن به درمان مؤثر هم نبايرس ين است که برايک اعتقاد بر ايالکتيد
 يو عملکرد رفتار يزشيمسائل انگ م و هم بهيمراجع توجه کن يرفتار يهاص در مهارتينقا

با ارائه  کهطوريبهشود.  ي)ماهرانه( توسط او م يمهارت يها که مانع از کاربرد پاسخ
روان  يريپذش انعطافيکننده و افزاط ناراحتيل آثار شرايتعد يد برايجد يراهکارها
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ن يچنند. هميايکنار ب يدردناک زندگ يهاکند تا بهتر با تجربه يبه افراد کمک م يشناخت
لحظه   نده،يآ يوحشتناک احتمال يهاا اتفاقيدردناک گذشته  يهاتجربه يتمرکز رو يبجا
از روش  يمندطالق با بهره ين متقاضيب زوجين ترتيرا کامل تر تجربه کنند. بد يفعل

برخوردار باشند و در غلبه بر  يشتريب يقادر هستند از انعطاف شناخت يکيالکتيد يرفتاردرمان
آموزش ن يبر اداشته باشند. عالوه ييباال يدرباره خود کارآمد يو منف يشگيهم يهاقضاوت
 ييايافراد، احساس اعتماد و پو يکل يريگباعث بهبود جهت يکيالکتيد يرفتار درمانروش 

کند تا  يکمک من يبه زوج کهطوريبهگردد. يرامون ميو پ ير در زندگيمداوم و فراگ
را بدون ناتوان شدن با آن  يجانيص دهند و سپس هر هيتر تشخقيخود را دق يهاهيجان

تر، افتهيسازمان يمخرب و ناسازگارانه؛ زندگ ين بدون داشتن رفتاريچنکنند. هم يبررس
 يدرمانرفتار از روش  يمندبهره يعبارتند. بهينمايرتر درک ميپذحيتر و توضينيبشيل پـقاب
جانات و احساسات يـسازد که ضمن درک هيطالق را قادر م ين متقاضي، زوجيکيالکتيد

ل درک، ـمشترک را قاب يدگـها؛ زنيکالت و ناکارآمدـرش مشيذـگر و پيمدـمتقابل ه
از  يامجموعه يتوان گفت که زندگين ميچنهمند. يتصور نما يرتر و پرمعنيپذکنترل

ا يا اجتناب است يجه تعارض هم ينت تواند ما را دچار تعارض کند.يهاست که مکيالکتيد
که ارزش  يتواند ما را از زندگينها ميکه هر کدام از ا يافتادن در دام مشکالت روانشناخت

ن يهنرمندانه ب ياوهيبه ش يکيالکتيد يآموزش رفتار درمان دور سازد. ستن داشته باشد،يز
ان و تالش آنها يجوشتر درمانيب ييايکند و باعث پويم برقرار يمتعارض آشت يازهاين نيا

 شود. يشان ميساخت زندگ يبرا

 به رفتار، لزوم يريادگي بر يمبتن يادهايبن بر هيتک با يکيالکتيد يدرمان رفتار واقع در

 يرفتار بيويچرخه مع از يريجلوگ خاص باعث يهامهارت ميتعم و هاآموخته يريکارگ
 يحت که نيزوج رفتار رييبا تغ و کاهديم آنها آزارنده و يجانيه يهاتجربه از و ن شدهيزوج

 يهاآنها مهارت تا شوديم باعث شده، تيتقو آنها بودن يرانطباقيغ زانيم با ارتباط بدون
 خود يناکام تحمل بشناسند، را خود يجانيتجارب ه نند،يبرگز خود يبرا را يديجد يرفتار

 که گفت توانيم آورند. در اجرا به يزندگ يواقع طيمح در را آن و ش دهنديافزا را

 ديجد يهامهارت آموزش قيطر از مراجع يهايتوانمند شيافزا با ک،يالکتيد يرفتاردرمان
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 ميتعم از نانياطم ن،يزوج زشيانگ شيافزا شود،ينم استفاده مؤثر طوربه که ييهامهارت با
 دادن گوناگون، يهاطيمح در هامهارت نيا کاربرد به کمک و يواقع يهاطيمح به درمان

 شيافزا نيچنهم و ياجتماع و ياحرفه يهاشبکه گسترش قيطر از طيمح به ساختار
 زشيانگ و هامهارت شيافزا امکان آوردن فراهم قيازطر درمانگر زشيانگ و هايتوانمند

 نموده فراهم نيزوج يهايمشکالت و ناسازگار  درمان در را يديجد ريمس درمانگر خود

 در ديجد ديعقا و باورها کردن نيگزيق جايطر از يکيالکتيد ياست. آموزش رفتار درمان

ن آموزش يچندهد. همير قرار ميثأن را تحت تيزوج ييتفکر، تعامالت زناشو تازه الگوهاي
ت و بحث ين محدودييتع ازها،يان نظرها و نيب يد برايجد يابزار يکيالکتيد يرفتار درمان
ت از روابط و يو تمام آنها ضمن حما گذارد يار افراد ميحل مشکالت، در اختدرباره راه

 خود نسبت اعتقادات و هانگرش احساسات، از شود؛ تاين انجام ميريمحترمانه با سا يرفتار
 ارتقاء را خود يارتباط و يتعامل هايو مهارت شوند آگاه ييزناشو روابط يچگونگ و زانيم به

 يهامهارت ژهيوهب ،يکيالکتيد يدرمان رفتار توان گفت که آموزشيم يعبارتبهبخشند. 
 برنامه در کنندگانشرکت از کي هر شوديم باعث يجانيه يبخش نظم و يآگاهذهن

 آگاه ييتوانا و کند توجه حال زمان در همسرش و خودش يجانيه يازهاين به اگر ،يآموزش
 اي او درباره نکهيا بدون حال لحظه در اعمال و يجسم احساسات جانات،يه افکار، از شدن

 ذهن اساس بر يريگميتصم و بتوانند باشند داشته را کنند انتقاد اي قضاوت تجاربشان
 يفرد نيب روابط و يآشفتگ تحمل يهامهارت و کيتکن نيتمر با و باشد داشته خردمند

 را آن ياحتمال يامدهايپ و رسانبيخودآس مقابله يراهبردها گرفته انجام تيموقع بتوانند در

 بتوانند يبخشآرامش خود و ييخودگو يهاکيتکن اعمال از استفاده با و گرفته نظر در
ارتباط  تيوضع به آمده شيپ تيموقع در و رنديبگ دست در را سازآشفته يهاجانيه کنترل

 شيافزا هدف به و ديآيم کنار بهتر خود درد با تينها در بدهند، سامان و سر يفرد نيب
 از ييو تعامالت زناشو يوستگي، حس پيشناخت يريپذانعطاف، يسازگار و يزندگ تيفيک

رفتار  روشدهد که در مجموع نتايج اين مطالعه نشان ميرسد. يم يرفتار يبازساز قيطر
و تعامالت  يوستگي، حس پيشناختيريپذش انعطافيافزا يبر رو يکيالکتيد يدرمان
 يکيالکتيد يرفتار درمانروش  يعبارتبه ر دارند.يثأطالق ت ين متقاضيدر زوج ييزناشو
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ر قرار يثأرا تحت ت ييو تعامالت زناشو يوستگي، حس پيشناختيريپذت انعطافيزان وضعيم
 ش دهد.يداده و افزا

شناسي خانواده هاي اين پژوهش براي متخصصان و مشاوران رواناز نظر کاربردي يافته
ريزي براي کاهش را برنامهيباشد زفعاليت دارند حائز اهميت باالئي مي يمراکز درمانکه در 

و   يطالق چه از لحاظ اجتماع ين متقاضيتواند در بهبود عملکرد زوجميزان طالق مي
شناسي خانواده تا رواني نقش بسزائي را ايفا کند. توضيح آنکه، متخصصان و مشاوران روان

ن يهايي که زوجايد سعي کنند تا افکار منفي، تصورات غلط و نگرانيجائيکه امکان دارد ب
هاي ها و روشدهند را با شيوهويژه قبل از طالق، مورد هجوم قرار ميطالق را به يمتقاض

آور و مخرب را که شناختي اضطرابمختلفي کنترل کنند و حداالمکان نقش عوامل روان
 دشومي ييو تعامالت زناشو يوستگي، حس پياختشن يريپذانعطافت يب وضعيمنجر به تخر

شناسي خانواده را کاهش دهند. بنابراين الزم است که نه تنها متخصصان و مشاوران روان
رفتار شناختي خصوصاً هاي روانها هم به نقش و اهميت تکنيکن و خانوادهيبلکه زوج

 و طالق توجه نمايند. يدر کاهش تعارضات خانوادگ يکيالکتيد يدرمان

 02/40/03٣٧ مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 00/42/03٣٧ نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 04/4٤/03٣٧ تاريخ پذيرش مقاله:
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تيپ شخصيتي و پيوستگي س حساط اتباارسي ر(. بر03٤٤نريماني )محمد  و فاطمه، هدس؛ زاعبا، لقاسميابوا
D 00، ، يي قلبنروکر يماريدر افراد مبتال به ب يبا تندرست 
(3 : )003-000. 

(. بررسي اثربخشي شيوه زوج درماني 03٤2زاده )يفاتحالسادات مريمد احمد و ي، سي، زهرا؛ احمدياحمد
 . 00٧ -042(: ٦)0 ، ارتباط شي کوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين،

(. اثر توانبخشي شناختي بر کارکردهاي 03٣2) يصارماکبر عليور، سحر و ، حسين؛ پيلهيآبادعبدل يباش
-٤2( : 3) 0 ،شناختي، حافظه، افسردگي و اضطراب در بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروز، 

040. 

 سازمان به ارجاعي طالق حال در هايجزو خانوادگي عملکرد مقايسة (.03٤3)  م صابري، و .ف بهاري،

 .٧2-٧٣: (30)04،    هاي غيرمطلّقه، زوج و قانوني پزشکي

کردهاي ـقاطي )با رويـخشي درمان التـاثرب (.03٣0ي )عابداحمد با و ي، فرسنياخوديزال؛ ـي، لنگراتو
رفتاري( بر ابراز وجود و خودکارآمدي بين -اي شناختيهاي مقابلهدهي شناختي و مهارتبازساخت

 .23٤-234(: ٦)00، فردي دانشجويان،

هر تهران، ـواست طالق در شـثر بر درخؤم ي(. عوامل اجتماع03٧2ان، زهرا )يليجل
 .يي، دانشگاه عالمه طباطبا

 ،33و 30، سال هشتم، عوامل طالق در استان خراسان،  ي(. بررس03٧٣ن )ي، حسيميرح
000-044. 

بر  يشناخت ي(. نقش آموزش مهارت حل مساله و بازساز03٣2) يوسفيفايق ن؛ عباسپور، پرستو و يزارع، حس
جان و کارکرد خانواده در زنان  نابارور،  يه يم شناختيتنظ يراهبردها
 ،0(0 :)٣3-٤0. 

از  يريشگيپ يهاعوامل موثر بر طالق و راه يمقدمات ي(. بررس03٤٦نشاط دوست )حميد  و  زرگر، فاطمه
 .٧3٧-٧0٣(: 3)3، آن، 

 ، تهران: نشر دانشگاه بال.(، 03٤٧) انوشيزهرا کار، ک

، ز، يطالق در شهر تبر يثر بر تقاضاؤعوامل م ي(. بررس03٤0اهلل )ني، عيشعبان
 تهران. يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز
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از  يامشاهده يکدگذار يراني(. نظام ا03٤٣) يموتابفرشته و  يعل، محمديالسادات؛ مظاهر، منصورهيصادق
 .3٧3-323(: 03) ٦، ن، يزوج تعامالت دوجانبه

 -شناختين مادرثربخشي (. ا03٣0) يشبانخيش يهاشمسيداسماعيل ن و يزاده، پرو، مژگان؛ احتشاميفاضل
 . ٣٤ - ٤2(: 30) ٣، اد، فرده افسري اپذيرفنعطاابر ري فتار
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