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 چکيده

رفتاری بر کاهش تعارضات زوجین متقاضی  –هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی 

طالق بود که با روش پژوهش کمی و از نوع نیمه تجربی انجام شد. جامعه پژوهش شامل  متقاضیان 

نفر زن(  20نفر مرد و 20نفر ) 40 روی 99طالق مراجعه کننده به سامانه تصمیم شهر آبیک در سال 

به صورت در دسترس انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی بود. از روش آماری 

تی وابسته برای مقایسه بین پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. با توجه به اینکه سطح معناداری 

صفر ردو فرض خالف تایید شد، لذا با احتمال  کمتر شد، در نتیجه فرض 001/0شد و از سطح  000/0

رفتاری بر کاهش  –دهد مداخالت آموزش شناختی ها نشان میدرصدرابطه معنادار بود. یافته 99

 تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طالق مرکز سامانه تصمیم شهر آبیک موثر بوده است.

 .زوجینرفتاری، تعارضات زناشویی، -آموزش شناختی واژگان کليدی:
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 مقدمه
وقتی دختر و پسری در جوانی با داشتن عشق فراوان نسبت به یکدیگر با بستن عقد ازدواج، کانونی گرمبه نام خانواده را 

کنند که روزی ممکن است مشکالت زندگی چنانبر آنها غلبه کند و شرایطی بر آنها تحمیل نمی ردهند، هیچگاه تصوتشکیل می

 آید که تمام آرزوهایقرار گرفته و زندگیعاشقانه خود را به پایان برسانند. چه اتّفاقی پیش می1شود در معرض طالقشود که باعث 

ای است که کانون محبّت خانواده را پاشد. به نظر من طالق فاجعهگسلد و زندگی آنها قبل از موعد خود از هم میدو نفر از هم می

کند که این برای آینده فرزندان بسیار خطرناک است چه بسا که فرزندان به انحراف ز هم جدا میپاشد و پدر و مادر را ااز هم می

کند تا در مورد آینده خود های از این قبیل به خواننده کمک میپژوهش.ممکن است کشیده شوند و آینده آنها رو به تباهی رود

ی گیرند که چگونه زندگی کنند و چه برخوردن این پژوهش یاد میبیشتر بیاندیشند تا با مشکالت کمتری مواجه شوند، با خواند

در زندگی خود با خانواده و فرزندان خود داشته باشند و همسر خود را با دید باز و آگاهی کامل از شرایط او انتخاب نمایند تا با 

ی پاشد، همسران را از هم جدا کرده و باعث مشکالتی از قبیل طالق مواجه نشوند، زیرا طالق فاجعه ای است که خانواده را از هم م

آوارگی فرزندان می شود، پس باید با در نظر گرفتن تمامی مسائلی که بوجود می آید باید در راه ادامه زندگی خویش بکوشیم تا 

 (.1395)هوشمندی ،با مشکالت کمتری برخورد کنیم

کشورهای غربی گواه آن است، به طوری که شیوه آن به  ترین تاثیر مخرب تعارض است و آمار باالی طالق درشایع ،طالق

گیرد که از مهمترین عوامل کنند، یک زوج طالق میرسد، یعنی از هر دو زوج که برای اولین بار ازدواج میدرصد می 52بیش از 

های مختلف بین در سالهای زناشویی است. میزان طالق در کشور ایران بر اساس آمارهای موجود آن ناتوانی آنها در حل تعارض

 .  (1383فرحبخش، شفیع آبادی، احمدی و دالور، )درصد در حال نوسان است و در کل حاکی از افزایش آن است 16تا  11

ها بتوانند به شیوه مثبتی تعارضات را اند که اگر زوجها نشان دادهعدم توافق در هر رابطه زناشویی طبیعی است. پژوهش

زا نیست. رابطه تعارض و تعارض زناشویی از پیشینه یی حل آنها را داشته باشند، وجود تعارض فراوان آسیبمدیریت کنند و توانا

 .(2،2001کلیر، دش و تایلر)ای برخوردار استپژوهشی چندین ساله

 ه دلیلآید که زوجین بها در دنیای امروز است. تعارض زمانی به وجود میتعارضات زناشویی یکی از مشکالت شایع زوج 

وان تها را میگیرند درجات مختلفی از استقالل و همبستگی را نشان دهند که این تفاوتهمکاری و تصمیمات مشترکی که می

 .  (1998، 3النگیونگ، )بندی کردروی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل طبقه

ود ای حل و کنترل نشگونهرهه له باباشد و اگر این مسیاز آنجایی که بروز تعارض زناشویی یکی از مقدمات طالق و جدایی م

هایی در جهت پیشگیری و درمان آن شود. روانشناسان و مشاوران باید در صدد ارائه راهکارها و دیدگاهازدواج به جدایی ختم می

مهمترین علت مشکالت  درمانی معتقد است کهها، دیدگاه شناختیاستآرون بک، سردمدار شناختباشند. از جمله این دیدگاه

رش نحوه نگ است. به اعتقاد او تفاوت در (خود به خودی)تفاهم و خطاهای شناختی و افکار اتوماتیکزناشویی و رابطهانسانی، سوء

 (.1382، ترجمه قراچه داغی، 4شود)بکافراد باعث بروز اختالفات و پیامدهای ناشی از آن می

، آزمودن و تعدیل تفکر تحریف شده صیجانی مراجعان را با کمک به آنها در تشخیکوشد تا پریشانیهمی5لذا درمان شناختی

 .(1387نینان ودرایدن، ترجمه دهقانی و گنجوی ،)و غیر انطباقی که زیربنای این پریشانی است، بهبود بخشد

 آیدهی اوقات پیش میها گابه وجود آمدن اختالف و تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است. به دلیل ماهیت تعامل زوج

کنند. بنابراین در ازدواج باید ها نسبت به همدیگر احساس خشم، ناامیدی ونارضایتی میدهد و در نتیجه زوجکه اختالف روی می

فرض را بر این گذاشت که بروز تعارض جزئی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک است، بنابراین زن و شوهر باید یاد بگیرند که 

ا و هتعارض بین فردی به عنوان نوعی تعامل که در آن اشخاص تعامالت، دیدگاهد، ای خود را حل کنند تا خوشبخت شونهتعارض
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ن، دانند)کلیشود که بعضی پژوهشگران آن را رخدادی عادی در زندگی زناشویی میکنند، تعریف میعقاید متضادی را بیان می

 (.2006، 6پلیزنت، وایتون و مارکمن

برند، ممکن است بر رابطه تاثیر ها برای مدیریت تعارض خود به کار میتعارض همیشه منفی نیست، بلکه روشی که زوج 

های مثبت و استفاده کمتر از تعامالت توانند تعارضات موجود در رابطه را با به کارگیری روشزوجینی که می. منفی داشته باشد

نند که در آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق در مورد مشکالت خانواده وجود کمنفی مدیریت کنند، فضایی ایجاد می

 .(2003، 7خواهد داشت)جوهانسون

های مشترک درجات متفاوتی از ها در زمینه همکاری و نیز تصمیمآید که زوجتعارض در روابط زناشویی زمانی به وجود می

و کمک به همسران در یادگیری و حل این مشکالت بسیار مهم است. برخی از  استقالل و همبستگی داشته باشند. درک تعارضات

 .(1996 ،8سای طبیعی باشد)رایها ممکن است در هر رابطهتعارضات و ناسازگاری

ها تعارضات بیشتری نسبت به بقیه دارند و بعضی قادرند با تعارضات اما امکان تعارض در هر انسانی وجود دارد بعضی از زوج 

تر هستند امکان بیشتری برای جلب رضایت در روابط خود هایی که نسبت به دیگران بستهای برخورد نمایند. زوجطور سازندهبه 

تواند عشق و حتی یک ازدواج خوب را تخریب کند. از طرف دیگر دارند. بنابراین امکان تعارض بیشتری نیز دارند. تعارض می

نفر را بهتر از قبل در کنار هم قرار دهد. این امر بستگی به شرایط کلی، نوع تعارض، روشی ها را تسکین دهد و دو تواند تنشمی

شود تا روابط اعضای خانواده به هم بخورد و از های درون خانواده سبب میشود و نتیجه نهایی دارد. ناسازگاریکه بر آن تکیه می

نهایت منجر به فروپاشی آن گردد. تعارضات زناشویی دو منشا دارد، هم بگسلد و وحدت میان اعضای خانواده به خطر بیفتد و در 

به نقل از  1395هوشمند،)است ها به هنجارها و تخلف ناشی از آنهاعدم تعادل ساختار خانواده و عدم پایبندی هر یک از زوج

 (. 1376هاشمی، 

آن بودند که وجود تعارض زناشویی برای های زیادی صورت گرفته که حاکی از در زمینه تاثیرات مخرب تعارض، پژوهش

-بهداشت روانی، جسمی و خانوادگی تاثیرگذار است. پژوهشات در رابطه با تعارض زناشویی با افسردگی و اختالل خوردن و بیماری

نی یمهای قلبی اثبات کردند. در واقع رفتارهای خصمانه در طی تعارض، با تغییرات دستگاه اهای خاصی مثل سرطان و بیماری

ویی کنند. تعارض زناشزا تجربه مینهایت تنشاز لحاظ روانی، اکثر افراد وجود تعارض در روابط زناشویی را بی .بدن در ارتباط است

افتد و منجر به از زوجین در ایاالت متحده اتفاق می %30 آمیز نیز مرتبط است. خشونت فیزیکی در بین حدوداًبا پدیده خشونت

-نیبیشود. تعارض زناشویی مثل یک فاکتور خطرناک در ایجاد اختالالت فرزندان و یک پیشزوجین می %10صدمات جسمی در 

 (.9919 ،9بیچم وباشد)فینچامی نکننده مهم مسائلسازگاری در بین آنا

الالت ختشود و با اترین وقایع زندگی محسوب میدر نهایت طالق یکی از پیامدهای اختالفات زناشویی و یکی از پراسترس

ها نشان دهنده ارتباط بین تحریف های شناختی و (.نتایج پژوهش1999، 10جسمی و روانی در ارتباط است)کریستینسن و هیوی

های گراها عقیده دارند وجود تحریف(. از طرفی نیز شناخت1391تعارضات زناشویی است)ابراهیمی، شیخ زین الدنیو میراسی، 

 (.1393و خادمی،  انگردد)جلوخانیهای زناشویی میهای رفتاری و تعارضاعث ناسازگاریشناختی بین فردی)ویژه رابطه( ب

های غلط نسبت به روابط زناشویی و خطاهای شناختی موجب آشفتگی و نارضایتی در زندگی بک معتقد است وجود طرحواره

از خطاهای شناختی مثل استدالل احساسی، هایی متعارض در روابط خود، دارای انواعی زناشویی میگردد. او عقیده دارد زوج

ر عدم ی را که دیهانیز پنج دسته از شناخت. استدالل انتخابی، بزرگنمایی رفتار بد همسر، تحریک گفتار و اعمال همسرهستند

ج وسازگاری زناشویی نقش دارند،توصیف کرده است: توجه انتخابی)شامل برداشت خاص هر زوج از اتفاقات(،اسناد)توضیح هر ز

بینی هریک از زوج درخصوص اتفاقات خاصی که در آینده رخ خواهد داد(، فرضیات)باورهای اساسی درباره اتفاق(، انتظارات)پیش

کند(و معیارها)باورهای هر زوج های یک رابطه صمیمی حفظ میکه هر زوج در مورد ماهیت کلمات و ارتباط بین وقایع و ویژگی
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از آنجایی که بروز تعارض زناشویی یکی از مقدمات طالق و جدایی . ه همسرش باید داشته باشد(ای کدر مورد تفکرات یا رابطه

شود، روانشناسان و مشاوران باید درصدد ارائه ای حل و کنترل نشود ازدواج به جدایی ختم میباشد و اگر این مسئله به گونهمی

 (.2005، 11به نقل از ماچی 1395)هوشمند ،هایی در جهت پیشگیری و درمان آن باشندراهکارها و دیدگاه

ه اند خود را با تغییرات جامعها نتوانستهآمار فزاینده طالق و پائین آمدن میزان رضایت زناشویی حاکی از آن است که خانواده

تیاد مهمترین علل اعگیرد. برای نمونه، یکی از های اجتماعی از خانواده نشأت میسازگار نمایند و به همین دلیل، بسیاری از آسیب

شود که افراد برای رسیدن به آرامش به بیرون از خانه اند. اختالفات زوجین سبب میمردان را داشتن اختالفات خانوادگی دانسته

پناه برند و در نتیجه، ریشه بسیاری از فسادهای اخالقی را باید در خانواده جستجو کرد. با بروز تعارضات زناشویی، زوجین از 

شوند و نهایتاً ممکن است به فساد اخالقی روی آورند. تعارض بین فردی به عنوان، نوعی تعامل که در آن اشخاص یکدیگر سرد می

شود که بعضی پژوهشگران آن را رخدادی عادی درزندگی زناشویی کنند، تعریف میها و عقاید متضادی را بیان میتعامالت، دیدگاه

 .(2006، 12ایتونومارکمنمی دانند)کلین، پلیزنت، و 

ی یابد و نارضایتهای زوجین، ناسازگاری افزایش میها نشان داده است با افزایش تعارض در ارتباطنتایج بسیاری از پژوهش

شود و همین مشکالت از مقدمات طالق و جدایی محسوب می شوند، این مشکالت پیامدهایی مثل اختالالت بیشتری حاصل می

ی مثل های فیزیکناسازگاری و پرخاشگری کودکان و نوجوانان اختالالت خوردن و مصرف شدید الکل و بیماریاضطرابی، افسردگی 

ناراحتی های قلبی را در بردارند. از سوی دیگر پژوهشگران نشان داده اند که تأثیرات منفی تعارض)خشم، نفرت، ناراحتی و ترس( 

بط است. این ارتباطات مخرب یا تعامالت منفی بین زوجین منجر به کاهش در تعامالت زوجین، با میزان خشونت و درگیری مرت

 یی،زناشو تعارضات و مشکالت دارای زوجین با پژوهشگرلذا با توجه به مواجهه  .شوندرضایت در رابطه و افزایش احتمال طالق می

حلی برای حل مشکالت و تالشی برای راه تواند به عنوانبه نظر می رسید که می ضروری رویکرد این آموزش برای گروهی تشکیل

 (.1395های حل تعارض باشد)هوشمند،جلوگیری از افزایش موارد طالق ناشی از کمبود مهارت

( در پژوهشی با عنوان مقایسه رضایت زناشویی،تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و 1395زاهد بابالن و همکاران )

باشد. ای نشان داد که میانگین کل بخشودگی زناشویی معنی دار میتک نمونه tاند که نتایج در حال طالق به این نتیجه رسیده

ا دار است. بدهد که تفاوت میانگین دوگروه عادی و در حال طالق از نظر معنینتایج تحلیل واریانس چندمتغیره)مانوا( نشان می

نگین نمرات دوگروه زوجین عادی و درحال طالق در متغیرهای گیریم که بین میا(، نتیجه میp‹001/0توجه به مقدار آماره )

های استحکام خانواده بین میانگین رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در مولفه

های ین در مولفهداری وجود دارد. همچن(، تفاوت معنیp‹001/0داری)زوجین عادی و در حال طالق با توجه به سطح معنی

داری مشاهده شد. (، تفاوت معنیp‹001/0داری)بخشودگی بین میانگین زوجین عادی و درحال طالق با توجه به سطح معنی

اشد بنتایج نشان داد که گروه عادی از لحاظ متغیرهای رضایت زناشویی،تعارض زناشویی و بخشش بیشتر از گروه درحال طالق می

 های بخشودگی در زوجین عادی بیشتر از زوجین در حال طالق است. انواده و مولفههای استحکام خو مولفه

ای هبینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ( در پژوهشی با عنوان تبیین مدلی برای پیش1397یوسفی و عزیزی)

یپ روان های شخصیتی)به جز تویی با تیپدار بین تعارض زناشاند که رابطه همبستگی منفی و معنیشخص به این نتیجه رسیده

رنجو( و تمایز یافتگی باال سبب کاهش تعارض های شخصیتی)به جز تیپ روانرنجو( و تمایز یافتگی است. به عبارت دیگر تی

هش حاضر دار است. نتایج پژوشود و برعکس. همچنین همبستگی بین تیپ شخصیتی و تمایز یافتگی مثبت و معنیزناشویی می

دهد که تیپ شخصیتی افراد و سطح تمایزیافتگی آنها می توانند فاکتورهای خوبی برای سنجش و پیش بینی تعارض ان مینش

 زناشویی باشد.

 

 
 

                                                           
11Machi 

12Kline, Plaeasant, Whitton &Markman 
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 پژوهش روش

کنندگان ناشی از باشد. جامعه پژوهش حاضر جامعه آماری تمام مراجعهروش پژوهش حاضر کمی و از نوع نیمه تجربی می

نفر از مراجعه  40بوده است.در این جامعه آماری  1399ماه در سال  2مرکز مشاوره تصمیم آبیک طی تعارضات زناشویی به 

گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس بوده است.مراجعه کنندگان دارای کنندگان به عنوان نمونه انتخاب شدند، روش نمونه

زن  20مرد و 20ید نمونه به صورت مساوی به تعداد اند و در خصوص جنسیت سعی گردلم تا فوق لیسانس بودهپتحصیالت دی

 اند.سال بوده 50الی  20بوده است.تمامی مراجعین متاهل و در رده سنی 

سوالی است که برای سنجیدن  54یک ابزار پرسشنامه: این 1387پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ثنایی 

سنجد که عبارتند از کاهش های زناشویی را میهشت بعد از تعارض مهپرسشناهای زن و شوهری ساخته شده است.این تعارض

، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندانهمکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش

اهش ارتباط موثر مشاوران و سایر خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امورمالی از یکدیگر و ک

 های زن و شوهری و ابعاد آن استفاده کنند.برای سنجیدن تعارض پرسشنامهتوانند از این متخصصان بالینی می

 پرسشنامهنمره به آنها اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل 5تا1گزینه در نظرگرفته شده که به تناسب 5برای هر سوال 

(، کاهش  35، 4،12،18،25های پرسشها از این قرار است: کاهش همکاری )های خرده مقیاساست. سوال 54و حداقل آن  270

(، افزایش رابطه فردی 44، 9،22،31،38های شپرس( ، افزایش جلب حمایت فرزند )40، 5،13،19،35ی هاپرسشرابطه جنسی )

ی هاپرسشفردی با خویشاوندان همسر و دوستان ) (، کاهش رابطه8،15،21،29،37،43ی هاپرسشبا خویشاوندان خود )

ی هاپرسش(، کاهش ارتباط موثر )2،10،17،24، 33،39،48یهاپرسش(، جدا کردن امور مالی از یکدیگر )50،53، 1،23،32،46

 5ر های آن خرده مقیاس ضربد(. حداکثر نمره هر خرده مقیاس مساوی با تعداد سوال3،7،11،16،26،28،30،41،45،47،52،54

ین صورت ها به اگذری گزینهاست.در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنای تعارض کمتر است. نمره

بصورت معکوس  54، 47، 45، 33، 30، 26، 14، 11،  3(. سواالت 5(، همیشه)4(، اکثرا)3(، گاهی)2(، بندرت)1است: هرگز)

 شوند.گذاری مینمره

ن، هایی نظیر نما، میانگیوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، در بخش آمار توصیفی از شاخصدر این پژ

شود. در بخش آمار استنباطی از روش آماری تی ها از نمودار و جداول استفاده میواریانس، انحراف معیار و برای تحلیل بهتر داده

ها استفاده برای آنالیز داده SPSS_26پس آزمون استفاده گردید. از نرم افزار آماری وابسته برای مقایسه نتایج پیش آزمون و 

 گردد.می

 

 روش اجرا

های جنسیتی با توجه به وضعیت ها در جلسات گروه درمانی شرکت کردند. هر کدام از گروهزوجین در دو گروه آقایان و خانم

نفره با آموزش یکسان  10گذاری اجتماعی به دو گروه بهداشتی و لزوم فاصلههای پیش آمده )کرونا( و به جهت رعایت پروتکل

دقیقه و برای هر گروه طی هفته یک جلسه برگزار گردید. در پایان برای هر گروه  45تقسیم شدند. مدت زمان اجرای هر جلسه 

 هفت جلسه برگزار گردید که در جدول زیر به هر جلسه بطور اختصار خواهیم پرداخت.

 محتوای جلسه  -1دول شماره ج

 رفتاری بر زوجین –محتوای جلسات گروه درمانی با رویکرد شناختی  جلسه

 تعیین قوانین کالس –اجرای پیش آزمون  –تشریح اهداف  -معرفی اعضا  اول

 ارائه تکالیف خانگی  -تمرین درست اندیشیدن  –بحث خطای شناختی مبالغه آمیز دوم

 یارائه تکالیف خانگ  -اجرای فن فاجعه نساختن –بحث خطای شناختی درشت نمایی  -قبل بررسی تکلیف جلسه سوم

 انگیارائه تکالیف خ  -اجرای فن گفتگوی سازنده  -بحث خطای شناختی برچسب زدن -بررسی تکلیف جلسه قبل  چهارم

 گیارائه تکالیف خان -آموزش و اجرای مهارت گوش دادن   -بررسی تکلیف جلسه قبل پنجم
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 ارائه تکالیف خانگی -آموزش مهارت گفتگوی سازنده –آموزش و اجرای ابراز وجود  -بررسی تکلیف جلسه قبل  ششم

 بررسی روند جلسات و اعالم نظر آزمودنی ها –اجرای پس آزمون  -بررسی تکلیف جلسه قبل  هفتم

 

 نتایج

 آمار توصيفی -2جدول شماره 

 پسآزمون پيشآزمون 

N 
Valid 40 40 

Missing 0 0 

Mean 184.2500 109.3250 

Std. Error of Mean 1.74963 3.09536 

Median 185.0000 106.5000 

Mode a184.00 a102.00 

Std. Deviation 11.06565 19.57679 

Variance 122.449 383.251 

Skewness -1.379 .819 

Std. Error of Skewness .374 .374 

Kurtosis 3.341 .809 

Std. Error of Kurtosis .733 .733 

Range 56.00 85.00 

Minimum 145.00 76.00 

Maximum 201.00 161.00 

Sum 7370.00 4373.00 

 

و در پس آزمون  25/184می باشد ، میانگین نمرات در پیش آزمون  40حجم نمونه این پژوهش  1با توجه به جدول شماره 

 می باشد. 325/109

 پيش آزمون  –3شماره جدول 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

145.00 1 2.5 2.5 2.5 

160.00 1 2.5 2.5 5.0 

163.00 1 2.5 2.5 7.5 

168.00 1 2.5 2.5 10.0 

176.00 1 2.5 2.5 12.5 

177.00 1 2.5 2.5 15.0 

178.00 2 5.0 5.0 20.0 

179.00 1 2.5 2.5 22.5 

180.00 1 2.5 2.5 25.0 

181.00 2 5.0 5.0 30.0 

182.00 2 5.0 5.0 35.0 

183.00 2 5.0 5.0 40.0 

184.00 3 7.5 7.5 47.5 

185.00 3 7.5 7.5 55.0 

186.00 2 5.0 5.0 60.0 

187.00 1 2.5 2.5 62.5 
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189.00 3 7.5 7.5 70.0 

190.00 1 2.5 2.5 72.5 

192.00 3 7.5 7.5 80.0 

193.00 2 5.0 5.0 85.0 

195.00 2 5.0 5.0 90.0 

197.00 1 2.5 2.5 92.5 

200.00 1 2.5 2.5 95.0 

201.00 2 5.0 5.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 پس آزمون –4جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

76.00 1 2.5 2.5 2.5 

80.00 2 5.0 5.0 7.5 

82.00 1 2.5 2.5 10.0 

89.00 1 2.5 2.5 12.5 

91.00 1 2.5 2.5 15.0 

94.00 2 5.0 5.0 20.0 

95.00 2 5.0 5.0 25.0 

98.00 1 2.5 2.5 27.5 

100.00 1 2.5 2.5 30.0 

102.00 3 7.5 7.5 37.5 

103.00 2 5.0 5.0 42.5 

104.00 1 2.5 2.5 45.0 

106.00 2 5.0 5.0 50.0 

107.00 1 2.5 2.5 52.5 

108.00 3 7.5 7.5 60.0 

110.00 1 2.5 2.5 62.5 

111.00 1 2.5 2.5 65.0 

114.00 1 2.5 2.5 67.5 

115.00 2 5.0 5.0 72.5 

117.00 1 2.5 2.5 75.0 

118.00 1 2.5 2.5 77.5 

124.00 2 5.0 5.0 82.5 

126.00 1 2.5 2.5 85.0 

128.00 1 2.5 2.5 87.5 

130.00 1 2.5 2.5 90.0 

140.00 1 2.5 2.5 92.5 

153.00 1 2.5 2.5 95.0 

154.00 1 2.5 2.5 97.5 

161.00 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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 پيش آزمون  - 1نمودار شماره 

 

 پس آزمون – 2نمودار شماره 

 

 مشخصات دموگرافيک آزمودنی ها –5جدول شماره 

 jensiat tahsilat taahol sen shoghl 

N 
Valid 40 40 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.50 1.83 2.00 1.85 1.88 

Median 1.50 1.00 2.00 2.00 2.00 

Mode a1 1 2 2 1 

Sum 60 73 80 74 75 
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 جنسيت –6جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

famale 20 50.0 50.0 50.0 

male 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 نفر خانم به عنوان آزمودنی های این پژوهش بوده اند . 20نفر آقا و  20تعداد  5با توجه به جدول شماره 

 تحصيالت –7جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

diplom 24 60.0 60.0 60.0 

foghdiplom 2 5.0 5.0 65.0 

lisans 11 27.5 27.5 92.5 

foghlisans 3 7.5 7.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

نفر فوق  3نفر لیسانس ، و 11نفر فوق دیپلم ، 2دیپلم ، نفر از آزمودنی ها دارای مدرک  24(  7با توجه به جدول شماره )

 لیسانس بوده اند .

 سن–8جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20-30 12 30.0 30.0 30.0 

30-40 22 55.0 55.0 85.0 

40 be bala 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

نفر باالی  6و  30 -40نفر در بازه سنی  22،  20-30نفر از آزمودنی ها در بازه سنی بین  12(  8با توجه به جدول شماره)

 سال سن داشته اند.  40

 شغل -9جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

shaghel 19 47.5 47.5 47.5 

bikar 7 17.5 17.5 65.0 

khanehdar 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 نفر خانه دار بوده اند. 14نفر بیکار و  7نفر از آزمودنی ها  شاغل ،  19( 9با توجه به جدول شماره )
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 جنسيت - 3نمودار شماره 

 
 خانم بوده اند .نیمی از آزمودنی ها آقا و نیمی از آزمودنی ها  3با توجه به نمودار شماره 

 

 تحصيالت - 4نمودار شماره 
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 تاهل - 5نمودار شماره 

 

 سن– 6نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyj.ir/


 59 -72 ص، 1399 ، زمستان24شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 شغل – 7نمودار شماره 

 

 10جدول شماره 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
 1.74963 11.06565 40 184.2500 آزمون_پیش

 3.09536 19.57679 40 109.3250 آزمون_پس

 

 متغیرها، میانگین، فراوانی، انحراف معیار و میانگین خطای معیار درجگردیده است. 10در جدول شماره 

 11جدول شماره

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 452. 122. 40 آزمون_پس&آزمون_پیش 

 

 همبستگی پیرسون، سطح معناداری گزارش شده است.ضریب  11در جدول شماره 

 همبسته Tآزمون  –12جدول شماره 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
 پیش آزمون

 پس آزمون

74.925

00 
21.27764 

3.3642

9 

68.1200

8 

81.729

92 

22.2

71 
39 .000 

 

کوچکتر است . لذا فرض صفر رد می  001/0مشاهده شد و از سطح  000/0، سطح معناداری  12با توجه به جدول شماره 

 .رابطه معنادار است %99شود و فرض خالف تایید شده و با احتمال باالی 
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 بحث

رفتاری بر کاهش تعارضات زوجین متقاضی  –طبق بیانات قبل، مهمترین سوال پژوهش این بود که آیا آموزش شناختی 

 001/0مشاهده شد و از سطح  000/0، سطح معناداری 12طالق تاثیر دارد !با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره 

رابطه معنادار است. پس با احتمال باالی  %99یید شده و با احتمال باالی شود و فرض خالف تاکوچکتر است. لذا فرض صفر رد می

رفتاری در کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به مرکز  –توان نتیجه گرفت آموزش شناختی می 99

 مشاوره تصمیم شهر آبیک موثر بوده است.

رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجینی که در آستانه  –شناختی در این پژوهش تالش شد تا تاثیر درمان و آموزش 

طالق بودند و همچنین زوجینی که دچار کشمکش و اختالفاتی که منجر به مداخالت روانشناختی شده بود، صورت گیرد. این 

اندیشیدن، بحث  روش درمان و آموزش مبتنی بر تمرین های شناختی شامل  بحث خطای شناختی مبالغه آمیز، تمرین درست

خطای شناختی درشت نمایی، اجرای فن فاجعه نساختن، بحث خطای شناختی برچسب زدن، اجرای فن گفتگوی سازنده، آموزش 

طی جلسات مختلف بوده است. همچنین و اجرای مهارت گوش دادن، آموزش و اجرای ابراز وجود و آموزش مهارت گفتگوی سازنده 

 انگی نیز به آزمودنی ها ارائه گردید.برای پیگیری و ارائه تکالیف خ

( در پژوهشی با عنوان کاهش تعارضات زناشویی با آموزش مهارت حل مساله در مراجعین به مرکز 1395مامی و همکاران) 

مشاوره کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر ایالم به این نتیجه رسیده اند که بین زوجین گروه آزمایش که تحت آموزش مهارت 

مساله قرار گرفته اند و گروه کنترل از نظر تعارض زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت . بنابراین به نظر می رسد اجرای حل 

 برنامه آموزشی مهارت حل مساله در کاهش تعارض زناشویی زوجین موثر باشد .

و دارودرمانی بر اضطراب رابطه  ( در پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری1398رجب پور و نجات )

جنسی و تعارضات زناشویی زوجین به این نتیجه رسیده اند که درمان شناختی رفتاری با تفاوت بیشتر معناداری در مقایسه با 

دارودرمانی، دربهبود اضطراب رابطه جنسی و تعارضات زناشویی موثر است و می توان از درمان شناختی رفتاری نیز، به عنوان 

 مان مبتنی بر شواهد پژوهشی درکاهش مشکالت افراد دارای اضطراب رابطه جنسی استفاده کرد .در

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر باورهای خودکارآمدی، شادکامی و کاهش 1398سلطانلو )

درمانی به شیوه گروهی در مقایسه با گروه کنترل موجب  های زناشویی در زنان متاهل به این نتیجه رسیده است که واقعیتتعارض

شود. بنابراین واقعیت درمانی به شیوه گروهی یک روش های زناشویی در زنان میافزایش خودکارآمدی، شادکامی و کاهش تعارض

 موثر برای افزایش باورهای خودکارآمدی و شادکامی و کاهش تعارضات زناشویی است.

ها در پژوهش حاضر می توان به روش نمونه گیری در دسترس و همچنین فاقد مرحله پیگیری بوده از مهمترین محدودیت 

که قابلیت تعمیم دهی به جامعه را کمرنگ می کند . ضمن آنکه افراد حاضر در پژوهش از جامعه افرادی بودند که درخواست 

 برگزاری جلسات بسیار مشکل بود.جدایی داشته اند و روابط خوبی با یکدیگر نداشته و تنظیم وقت برای 
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