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Abstract
Introduction: The family is considered the basis and
foundation of any society, and while being the center
of comfort and tranquility, it is also the place where
couples' opinions and attitudes clash. Marital conflict
and anger are the consequences of incorrect
communication patterns in the family.
Method: This study was aimed at investigating the
impact of cognitive-behavioral family therapy on
anger control and reduction of marital conflict in
couples referring to the counseling center of Police
Station 11 in Khorramabad, Iran. The statistical
population included all the couples of Law
Enforcement personnel who referred to the police
counseling center. The sample size included 3 couples
(6 people) who had referred to the police counseling
center due to family problems. In this study, a singlecase design of asynchronous multiple baseline type
was used. The cognitive-behavioral family therapy
protocol was administered in three baseline stages,
ten 90-minute intervention sessions and a two-month
follow-up, and the subjects responded to marital
conflict and anger control scales.
Results: The data were analyzed using visual
charting, reliable change index and improvement
percentage formula. The findings showed that the
rates of improvement in anger control variable in the
post-treatment and the follow-up stages were 40.64%
and 41.43% respectively, and in marital conflict
variable in the post-treatment and the follow-up
stages the rates were 49.88% and 49.69%,
respectively. Thus, the findings of the study indicate
that cognitive-behavioral family therapy has been
effective in controlling anger and reducing marital
conflict.
Discussion: The research findings show that
cognitive-behavioral family therapy has been
effective in controlling anger and reducing marital
conflicts.
Key words: family therapy, cognitive-behavioral
therapy, anger control, marital conflict, one-subject.


Corresponding Author: Assistant Professor,
Department of Psychology, Faculty of Literature and
Humanities, Lorestan University.
E-mail: sadeghi.m@lu.ac.ir

2318/21/12 :تاریخ دریافت


 مسعود صادقی،1زهرا مرادی

چکیده
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 یافتههای پژوهش نشان میدهد که خانواده درمانی شناختی ـ:بحث
.رفتاری بر کنترل خشم و کاهش تعارض زناشویی اثرگذار بوده است
 خانواده درمانی؛ درمان شناختی ـ رفتاری؛ کنترل خشم؛:کلید واژها
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مقدمه

میآید که زوجها بهدلیل همکاری و تصمیمات

نظام خانواده ،علیرغم دگرگونیها و تغییرات مداوم در

مشترکی که میگیرند ،درجات مختلفی از استقالل و

ساختار آن ،همچنان یکی از مهمترین نهادهای هر

همبستگی را نشان میدهند که ممکن است

جامعه است .ماهیت پویای نظام خانواده با انطباق آن

تفاوتهای با هم داشته باشند .این تفاوتها را میتوان

با شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و مادی مشخص

روی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل

میشود .خانواده با حفظ ارزشها ،هنجارها ،نقشها و

طبقهبندی کرد (امانی و همکاران .)1302 ،تعارض

سنتهای خود ،سعی میکند هویت خانوادگی و

زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها

فرهنگی خویش را حفظ کند (ماکیوان 1و همکاران،

و روشهای ارضای آن ،خودمحوری ،اختالف در

 .)7112خانواده در حکم بافت سلولی ،برای اندامهای

خواستهها ،طرحوارههای رفتاری و رفتار غیرمسئوالنه

اجتماعی عمل میکند و از زمانی کنشوری خود را

1

نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است (گالسه ،
6

آغاز میکند که برقراری پیوند محکم و دائم میان زن و

 .)7111رایس ( )1006دو نوع تعارض را در روابط

مرد تحقق مییابد .امری که از آن بهعنوان ازدواج نام

زناشویی مطرح میسازد :تعارض سازنده و تعارض

برده میشود .یکی از کنشگریهای مهم خانواده،

مخرب .در تعارض سازنده تمرکز بر حل مسئله بوده و

برقراری روابط عاطفی میان زن و مرد و گسترش

در آن ،نزدیکی ،احترام و اعتماد به یکدیگر است و

سالمت روانشناختی است که مایه آرامش هر دو

هیجان منفی و پاسخ کالمی تند اندکی بین زوجین

میشود (زارعنژاد ،حسینی و رحمتی.)1308 ،

وجود دارد .در تعارض مخرب ،زوجین خود همدیگر را

خانواده ،پایه ،اساس و زیربنای هر جامعه محسوب

به جای مسئله مورد حمله قرار میدهند .در این

میشود و ضمناینکه کانون آسایش و آرامش است،

تعارض ازطریق سرزنش و انتقاد ،هریک سعی دارند

محل برخورد عقاید و نگرشهای زوجین نیز میباشد.

دیگری را تحت نفوذ خود درآورده و اظهارنظرهای

در بسیاری از موارد ،این تعارضها مفید بوده و

بسیار منفی علیه یکدیگر بهکار میبرند که در این

موجبات رشد خانواده را درپی داشته است ،اما امروزه

حالت ارتباط درستی بین آنها برقرار نمیشود .در این

رفتارهای متضاد و مخالف در خانوادهها افزایش یافته و

نوع ارتباط ،بحث و مجادلههای بیهوده و مخرب،

این امر به افزایش میزان پرخاشگری و تعارضات منجر

بیاعتمادی ،بیاحترامی ،توهین ،خصومت ،دشمنی و

شده است (سودانی و همکاران1303 ،؛ باالن و

دشنام مشاهده میشود .پژوهشها در زمینه تأثیرات

همکاران .)1301 ،عدم توافق در هر رابطه زناشویی،

مخرب تعارضات زناشویی نشان میدهد که تعارضات

طبیعی است .اگر زوجها بتوانند به شیوه مثبتی

زناشویی تأثیرات زیانآوری بر سالمت ،جسم ،روان و

تعارضات را مدیریت کنند و توانایی حل آن را داشته

خانواده دارد (کمپ دوش و تایلر .)7117 ،سالم یا

باشند ،وجود تعارض آسیبزا نیست (سفرت و اشوارز،7

ناسالمبودن یک رابطه به چگونگی توزیع و نحوه حل

 .)7111رابطه تعارض و رضایت زناشویی از پیشینه

تعارض بستگی دارد .لذا چگونگی مقابله مؤثر با

پژوهشی چندینسالهای برخوردار است (کمپ دوش و

تعارض ،یکی از مهمترین گامهای ایجاد روابط سالم

تایلر .)7117 ،3تعارض زناشویی 6یکی از مشکالت رایج

است (شیخهادی سیروئی و همکاران.)1306 ،

زوجها در دنیای امروز است .تعارض زمانی بهوجود

خشم 2یکی از پیامدهای احتمالی الگوهای ارتباطی در
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خانوادههای دارای تعارض است (کاترین 8و همکاران،

رویکردها و پژوهشهای مختلف ،عوامل و پدیدههای

 .)7112زیستگاه خانوادگی پیشبینیکننده ناکارآمدی

مختلفی را در توصیف و تبیین مشکالت متنوع

فرزندان در ساماندهی خشم و برآشفتگی است .خشم

خانوادهها و زوجها مطرح کردهاند و گسترش مداخالت

به هیجان ،خصومت ،نگرش و پرخاشگری ،به رفتار

درمانی که از این پشتوانههای پژوهشی محکمی

اطالق میشود و این هیجان میتواند زیربنای

برخوردار می باشند ،خانواده درمانی شناختی ـ
11

پرخاشگری باشد .پرخاشگری از سه مؤلفه احساس

رفتاری

پرخاشگرانه ،افکار پرخاشگرانه و رفتار پرخاشگرانه

درمانهای سالمت روان مجزا کردهاند (تانگ

تشکیل شده است .احساس پرخاشگرانه؛ حالت

همکاران.)7112 ،

هیجانی که زیربنای پرخاشگری و خصومت است و

خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری یکی از روشهای

خشم نامیده میشود .افکار پرخاشگرانه؛ نگرش

مؤثر در ارتقای سالمت زوجها و خانوادههاست

پرخاشگرانه فراگیری است که فرد را بهسوی رفتارهای

(خدایاری و آسایش .)7118 ،درمان شناختی ـ رفتاری

پرخاشگرانه سوق میدهد و خصومت نامیده میشود.

بر این نکته تأکید میورزد که فرایندهای تفکر هم به

رفتار پرخشگرانه؛ عبارت است از رفتار قابل مشاهده

اندازه تأثیرات محیطی اهمیت دارند .در این نوع درمان

که با قصد آسیبرساندن انجام میشود (دونالد 0و

به مراجع کمک میشود تا الگوهای تفکر تحریفشده و

همکاران .)7110 ،اگر چه خشم هیجانی طبیعی و

رفتارهای ناکارآمد خود را تشخیص دهد و برای اینکه

گاهی میتواند مفید باشد ،ولی خطرهایی نیز همراه

فرد بتواند این افکار تحریفشده و ناکارآمد را تغییر

دارد .وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد،

دهد از بحثهای منظم و تکالیف رفتاری سازمان یافته

میتواند به مشکالتی روابط بینفردی و کیفیت کلی

13

استفاده میشود (لیپکا

زندگی منجر شود (چاوشی و همکاران.)7112 ،

همچنین درمان شناختی ـ رفتاری در ایجاد و افزایش

پرخاشگری پدیدهای است که روابط سالم خانوادگی را

توانمندیهایی مانند تصمیمگیری ،حل مسئله ،ایجاد

که برای تحکیم خانواده الزم و ضروری است ،متزلزل

انگیزه ،پذیرش مسئول ،ارتباط مثبت با دیگران ،ایجاد

ساخته ،یا بعضاً ازبین میبرد .ممکن است برخی افراد

عزتنفس ،شادکامی ،کنترل خشم ،سازگاری و کاهش

تعجب کنند ،اما این ،واقعیت دارد که بیشتر رفتارهای
11

پرخاشگرانه در خانوادهها روی میدهد (توماس

و

را بهعنوان اصلی مهم در درمان ،از دیگر
17

و

و همکاران.)7116 ،

16

تعارضات خانوادگی مؤثر است (هال
11

 .)7116در تحقیقی که بوکام

و همکاران،

و همکاران ()7110

همکاران .)7110 ،خشم بر بسیاری از جنبههای

انجام داد ،نشان داد که الگوی خانواده درمانی شناختی

زندگی تأثیر میگذارد .ابراز خشم ممکن است به

ـ رفتاری در افزایش رضایت از زندگی افراد تأثیر دارد.

تعارض زناشویی ،خانوادگی ،مشکالت ارتباطی و محل

شناختگراها عقیده دارند وجود تحریفهای شناختی

کار و ایجاد نگرش منفی افراد به شخص منجر شود

بینفردی باعث ناسازگاری رفتاری و تعارضات

(بابامرادی .)7113 ،همانطور مطالعات نشان میدهد

خانوادگی میشود (جلوخانیان و خادمی.)7113 ،
16

بیشتر هیجانات منفی در بستر خانواده رخ میدهد،

بک معتقد است وجود طرح وارههای غلط نسبت به

بههمیندلیل درمان این مشکالت نیز باید در خانواده

روابط خانوادگی و خطاهای شناختی موجب آشفتگی

انجام گیرد (حسینینژاد .)7116 ،در سالهای اخیر

و نارضایتی در زندگی افراد میشود .او عقیده دارد
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خانوادههای متعارض در روابط خود دارای انواعی از

نظر به اینکه بیشتر پژوهشهایی که در حیطه کنترل

خطاهای شناختی مثل استدالل انتخابی ،بزرگنمایی

خشم انجام شده ،به بررسی این مؤلفه در کودکان و

رفتار بد همدیگر ،تحریک گفتار و اعمال هم هستند

نوجوانان پرداخته است ،غافل از اینکه ممکن است این

(خدایاری و همکاران.)1301 ،

الگو بهصورت یادگیری از والدین به فرزندان انتقال

پژوهشها حاکی از اثربخشی درمان شناختی بر کنترل

داده شده باشد؛ لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی

12

اثربخشی خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری بر کنترل

خشم و کاهش تعارضات زناشویی بوده است .هیمون

و همکاران ( )7112روی  111نفر که رفتارهای

خشم و کاهش تعارض زناشویی زوجین بپردازد.

ضداجتماعی داشتند ،مداخالت شناختی ـ رفتاری
انجام دادند و بعد از  18ماه پیگیری ،دریافتند که

روش

مداخله شناختی ـ رفتاری باعت کاهش رفتار

پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش ،جزو طرحهای

پرخاشگرانه گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بود.

تکآزمودنی (گال و بورگ )1306 ،از نوع آزمایش

همچنین گیوهچی و همکاران ( )1306در پژوهش

بالینی و خط پایه چندگانه بود .در این نوع طرحها

خود به مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و

پژوهشگر به مطالعه اثر یک متغیر بر متغیر دیگر روی

الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکالت

یک یا چند آزمودنی میپردازد ( بازرگان ،سرمد و

برونیسازیشده کودکان پرداختند و به این نتیجه

حجازی .)1301 ،برای انتخاب نمونه از بین

18

رسیدند که درمان شناختی مؤثرتر بوده است .شابینا

مراجعهکنندهگان نظامی به مرکز مشاوره کالنتری 11

( )7116در تحقیق خود نشان داد که درمان شناختی

خرمآباد سه زوج که بهدلیل رفتار پرخاشگرانه و

ـ رفتاری بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان ازجمله

تعارضات زناشویی به این مرکز ارجاع داده شده و با

و

هدف پژوهش همخوان بودند ،انتخاب شدند .با استفاده

همکاران ( )7111در یک پژوهش فراتحلیلی نشان

از روش نمونهگیری دردسترس زوجها پس از

دادند که درمان شناختی ـ رفتاری باعث کاهش

مالکهای ورودی زیر انتخاب شدند .1 :زوجهایی که

نشانگان برونسازیشده کودکان ،کاهش نگرانی و

بهعلت تعارضات زناشویی به مرکز مشاوره مراجعه

افسردگی افراد و همچنین کاهش رفتار پرخاشگرانه

کرده بودند .7 ،پرخاشگری در زوجها بهصورت کالمی

میشود .شیخهادی سیروئی و همکاران ( )1306در

و فیزیکی رخ داده بود .3 ،نداشتن سابقه اختالل

پژوهش خود نشان دادند که درمان شناختی رفتاری

روانی .6 ،عدم سوءپیشینه و  .1یکی از طرفین حاضر

در بهبود سبکهای حل تعارض و کاهش سبکهای

به طالق نبودند و مالکهای خروج شامل .1 :اعتیاد

غیرسازنده ،بهطور معنیدار مؤثر بوده است و از این

یکی از همسران .7 ،مصرف هر گونه داروی

برنامه برای آموزش زوجین دارای تعارض و در آستانه

روانگردان .3 ،داشتن اختالل حاد روانی بود .قبل از

طالق ،میتوان استفاده کرد .توماس و همکاران

شروع درمان خط پایه در سه نوبت برای سه زوج ،دو

( )7110در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش

پرسشنامه تعارض زناشویی و کنترل خشم را پر کردند.

شناختی باعث کاهش رفتار خصمانه و پرخاشگرانه در

در جلسه اول و اواسط جلسات در جلسه پنجم مجدداً

پسران نوجوان هلندی شد.

پرسشنامهها توسط آزمودنیها پر شدند ،و در آخر

10

کنترل خشم ،مؤثر بوده است .همچنین باتالگیز
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جلسات بعد از ده جلسه مداخله مشاوره خانواده

ترجمه شده و اعتبار و پایایی آن توسط لنگری بهدست

درمانی شناختی ـ رفتاری ،برای مرحله سوم زوجین

آمده است (کاالمری و پینی .)7113 ،این پرسشنامه

هر دو پرسشنامه کنترل خشم و تعارض زناشویی را

 70سؤالی ،چهار جنبه پرخاشگری شامل :پرخاشگری

جواب دادند.

فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت را

پرسشنامه تعارض زناشویی :در این پژوهش از پرسشنامه

میسنجد .این پرسشنامه همچنین پرخاشگری کلی را

تعارض زناشویی ثنایی و همکاران ( )1382استفاده

اندازهگیری میکند .نتایج تحلیل روانسنجی باس و

شد .این پرسشنامه یک ابزار  16سؤالی است که برای

پری نشان داده است که این پرسشنامه از همسانی

سنجیدن تعارضهای زن و شوهری برمبنای تجربیات

درونی باالیی ( )1/80برخوردار است .همچنین

بالینی استاد راهنمای پژوهش ساخته شده است .این

همبستگی خردهمقیاسهای این پرسشنامه با یکدیگر

پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را میسنجد

و با کل مقیاس 1/71 ،تا  1/61متغیر است که بیانگر

که عبارتند از :کاهش همکاری ،کاهش رابطه جنسی،

روایی مناسب این ابزار است (باس و پری.)1007 ،

افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش جلب حمایت

ضریب پایایی بازآزمایی  1/81گزارش شده است .نقطه

فرزندان ،افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود،

برش در این پرسشنامه  28است.

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و

در پژوهش حاضر ،خانوادههای موردمطالعه ،یک

دوستان ،جداکردن امور مالی از یکدیگر و کارهش

خانواده  3نفره بود .مرد  31ساله ،با تحصیالت دیپلم،

ارتباط مؤثر .برای هر سؤال پنج گزینه درنظر گرفته

فرزند سوم یک خانواده  6نفره و سه سال بود که

شده که به تناسب  1تا  1نمره به آنها اختصاص داده

ازدواج کرده بودند .زن  72ساله ،با مدرک لیسانس و

شده است .حداکثر نمره کل پرسشنامه  721و حداقل

فرزند اول از یک خانواده  6نفره بود ،فرزند آنان هم،

آن  16است .در این ابزار نمره بیشتر بهمعنای تعارض

یک دختر  6ماهه بود.

بیشتر و نمره کمتر بهمعنای رابطه بهتر و تعارض کمتر

خانواده دوم یک خانواده چهارنفره بود؛ مرد  30ساله،

است .اعتبار (پایایی) و روایی آلفای کرونباخ برای کل

تحصیالت دیپلم و فرزند دوم از خانواده  2نفره بود.

پرسشنامه روی یک گروه  721نفری برابر با 1/06

خانم  36ساله ،تحصیالت دیپلم و فرزند سوم از

بهدست آمد و برای  8خردهمقیاس آن از این قرار

خانواده  6نفره  ،دو دختر  6ساله و دو ساله و مدت

است :کاهش همکاری1/81 ،؛ کاهش رابطه جنسی،

ازدواج  0سال بود.

1/61؛ افزایش واکنشهای هیجانی1/21 ،؛ افزایش

خانواده سوم ،مرد  31ساله ،تحصیالت فوقدیپلم ،و

جلب حمایت فرزند1/33 ،؛ افزایش رابطه فردی با

فرزند اول از خانواده  1نفره بود .خانم  72ساله،

خویشاوندان خود1/86 ،؛ کاهش رابطه خانوادگی با

تحصیالت دیپلم و فرزند اول از خانواده  6نفره بود .دو

خویشاوندان همسر و دوستان1/80 ،؛ جداکردن امور

فرزند پسر  8ساله و دختر  3ساله که  11سال از

مالی از یکدیگر 1/21 ،و کاهش ارتباط مؤثر1/60 ،

ازدواجشان میگذشت.

نقطه برش این پرسشنامه  111است.

پیش از اجرای پژوهش رضایت آگاهانه از
02

( :)2990این

شرکتکنندگان گرفته شد .شرکتکنندهای که شرکت

پرسشنامه دارای  70سؤال است که توسط ثنایی ذاکر

در پژوهش را رد میکرد ،یا برای شرکتکردن،

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
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مقاومت میکرد ،بههیچوجه در پژوهش شرکت داده

در جلسه مقدماتی برای تعیین سطح پایه ابتدا

نشد .بهطورکلی نکات مربوط به اخالق در پژوهش در

مصاحبه گرفته شد و سپس نرخ پایه رفتار پرخاشگری

جریان پژوهش ازجمله امانتداری در استفاده از منابع،

مشخص شد و بعد هم آزمون کنترل خشم و تعارض

دقت در استناددهی ،قدردانی از دیگران ،رعایت

زناشویی اجرا شد .سپس فنون خانواده درمانی

ارزشهای اخالقی در گردآوری دادهها و رعایت حریم

شناختی ـ رفتاری شامل :فنون حل مسئله،

خصوصی افراد نمونهگیریشده توسط پژوهشگران

مثبتنگری ،تغییر رفتار و سبک زندگی عاشقانه ...اجرا

اعمال شد.

شد .شرح جلسات در جدول زیر ارائه شد.
جدول  .2محتوای جلسات فنون خانوادهدرمانی شناختی ـ رفتاری

تعداد جلسات

شرح جلسات

جلسه اول

در جلسه مقدماتی ازطریق مصاحبه با زوجین به گرفتن شرح حال خانواده پرداخته شد .زوجین مشکالت
خود را بیان کردند و خواستار تغییر شدند.

جلسه دوم و
سوم

به زوجین آموزش حل مسئله کمک به زوجین درجهت کسب بینش نسبت توانایی خود پرداخته شد .به
زوجین آموخته شد که راهحلهای موجود را پیرامون رابطه بهتر و گفتگوی صحیح را بررسی کنند .از تکنیک
مهارت حل مسئله برای کنترل خشم و کاهش تعارض و تعامالت مناسب استفاده شد.

جلسه چهارم

در مهارت مثبت نگری از زوجین خواسته شد تا نقاط قوت خود را نام ببرند و هرکدام نقاط قوت همدیگر را در
جلسه بیان کنند.

جلسه پنجم

از زوجین خواسته شد که خاطرات خوب خود را تعریف کنند و همسران نقاط قوت یکدیگر را بنویسند و آن
را به قسمت نقاط مثبت خود اضافه کنند و همچنین نقاط مثبت خود را بهترتیب اولویت مشخص کنند و پنج
مورد از آنها را انتخاب کرده و دالیل و شواهدی را دال بر اینکه دارای آن نقطه قوت هستند ،ارائه دهند.

جلسه ششم و
هفتم

تکنیک تغییر رفتار به خانواده آموزش داده شد؛ بهطوریکه به کمک آن بتوانند رفتارهای پرخاشگرانه خود را
کاهش دهند .هدف تغییر رفتار ،تغییردادن یک رفتار خاص است نه کلیت شخص .در تکنیک تغییر رفتار از
زوجین خواسته شد تا رفتارهایی را که خود خواستار تغییر آن هستند ،براساس اولویت بنویسند .سپس از آنها
خواسته شد از همسر خود بپرسند چه رفتاری انجام دادهام که باعث ناراحتی شما شده است.

جلسه هشتم

تکنیک چگونه سبک زندگی عاشقانه داشته باشند ،آموزش داده شد .در این تکنیک از زوجین خواسته شد در
فرمهای جداگانه هر کدام بیان کنند که من چه کارهایی میتوانم انجام دهم که بدون توقع از طرف مقابلم،
سبک زندگی عاشقانهای داشته باشم.

جلسه نهم

در این جلسه درخصوص خشم و کینههای خانوادگی ،تکنیک عفو و بخشش بهصورت انفرادی به زوجین داده
شده که زوجین بتواند از اشتباهات همسر خود بگذرند و زوجین متوجه شدند بخشیدن ،عزت است و برعکس
اصرارورزیدن بر عفونکردن ،نوعی دوری از ارزشهاست.

جلسه دهم

ضمن جمع بندی و مرور فنون اجراشده ،به میزان تأثیر فنون برای رسیدن به اهداف خانواده پرداخته شد.

یافتهها

پژوهش به نمرهگذاری و تفسیر نتایج پرداخته شد.

در تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از ترسیم نمودار

درادامه ،جداول مربوط به یافتهها تشریح شده است.

استفاده شد و نتایج قبل و بعد از مداخله بهصورت

در جدول  1نمرههای سه زوج در مقیاس تعارض

نمودارهای پایین آورده شد .پس از اجرای ابزار

زناشویی در مرحله خط پایه ،مرحله درمان و مرحله
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پیگیری (مرحله خط پایه سه بار ،مرحله درمان سه بار

کلی برحسب مراحل مختلف درمان نشان داده شده

و در مرحله پیگیری دو بار) همراه با درصد بهبودی

است.

جدول  .2روند تغییر مراحل خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری در مقیاس تعارض زناشویی
زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

گروههای درمان

128
181
181
120

186
187
180
181

188
187
128
183

جلسه اول
جلسه پنجم
جلسه دهم
میانگین مرحله درمان
شاخص تغییر پایا (درمان)
درصد بهبود کلی پس از درمان

116
117
80
173
6/70
11/72

160
110
86
116
6/87
16/10

110
172
111
170
3/01
66/81

پیگیری نوبت اول
پیگیری نوبت دوم
میانگین مرحله پیگیری
شاخص تغییر پایا (پیگیری)
درصد بهبود کلی پس از پیگیری

01
86
88
6/36
11/83

81
83
87
6/01
11/62

116
116
111
3/27
67/67

خط پایه اول
خط پایه دوم
خط پایه سوم
میانگین مرحله

درمان

پیگیری

190
160
130
100
70

نمودار  .2زوج اول در مقیاس تعارض زناشویی
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190
160
130
100
70

نمودار  .1زوج دوم در مقیاس تعارض زناشویی
190
160
130
100
70

نمودار  .3زوج سوم در مقیاس تعارض زناشویی
در جدول  1و نمودار  7 ،1و  3مشاهده میشود

در سطح آماری  P>1/11معنیدار هستند .درصد

تعارض در هر سه زوج در مرحله درمان و پیگیری

بهبود این سه زوج در مرحله پیگیری بهترتیب ،11/83

نسبت به مرحله خط پایه کاهش پیدا کرده است.

 11/62و  67/67است .همچنین باتوجهبه پایینبودن

باتوجهبه اینکه مقدار شاخص تغییر پایا بهدستآمده

نمرات هر سه زوج از نقطه برش مقیاس تعارض

در سه زوج بهترتیب در مرحله پس از درمان ترتیب

زناشویی میتوان گفت این تغییرات از نظر بالینی

 6/87 ،6/70و  3/01و در مرحله پیگیری 6/01 ،6/36

معنیدار است؛ بنابراین ،براساس درصد بهبود کلی،

و  3/27بهدست آمده است ،این دو مقدار در سطح

شاخص پایا در این سه زوج در مرحله درمان و مرحله

آماری  P>1/11معنیدار هستند .شاخص پایا زمانی

پیگیری و نقطه برش میتوان گفت که میزان

که بیش از  1/06باشد ،معنیداربودن یافتههای آماری

اثربخشی خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری بر تعارض

را تأیید میکند (فیشر و همکاران .)7113 ،درصد

زناشویی زوجین اثرگذار بوده و باعث کاهش تعارض

بهبود این سه زوج بهترتیب ،پس از درمان ،/83

زناشویی زوجین است.

 11/62و  67/67بهدست آمده است که این سه مقدار
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جدول  .1روند تغییر مراحل درمان متعارض گروه خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری در مقیاس کنترل خشم
زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

گروههای درمان

116
113
116
116

118
111
117
111

111
112
113
116

جلسه اول
جلسه پنجم
جلسه دهم
میانگین مرحله درمان
شاخص تغییر پایا (درمان)
درصد بهبود کلی پس از درمان

81
60
61
21
3/11
67/70

20
68
10
68
3/13
63/81

82
20
68
28
7/10
31/86

پیگیری نوبت اول
پیگیری نوبت دوم
میانگین مرحله پیگیری
شاخص تغییر پایا (پیگیری)
درصد بهبود کلی پس از پیگیری

61
10
61
3/11
67/70

18
12
12/1
3/72
61/73

66
68
62
7/66
36/20

خط پایه اول
خط پایه دوم
خط پایه سوم
میانگین مرحله

درمان

پیگیری

110

60

10

نمودار  .4زوج اول در مقیاس خشم
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110

60

10

نمودار  .5زوج دوم در مقیاس خشم

110

60

10

نمودار  .6زوج سوم در مقیاس خشم
در جدول  7و نمودار  1 ،6و  6نشان داده شد که

 63/81و  31/86بهدست آمده است که این سه مقدار

میانگین و سطح نمرههای متغیر خشم و رفتار

نیز در سطح آماری  P > 1/11معنیدار هستند .درصد

پرخاشگرانه در هر سه زوج در مرحله درمان و پیگیری

بهبود این سه زوج در مرحله پیگیری بهترتیب ،67/70

نسبت به خط پایه کاهش پیدا کرده است .باتوجهبه

 61/73و  36/20است .همچنین باتوجهبه پایینبودن

اینکه مقدار شاخص تغییر پایای بهدستآمده در سه

نمرات هر سه زوج از نقطه برش مقیاس خشم و رفتار

زوج بهترتیب در مرحله پس از درمان  3/13 ،3/11و

پرخاشگرانه میتوان گفت این تغییرات از نظر بالینی

 7/10و در مرحله پیگیری برای سه زوج به ترتیب

معنیدار است؛ بنابراین ،براساس درصد بهبود کلی،

 3/72 ،3/11و  7/66بهدست آمده است ،این دو مقدار

نقطه برش و شاخص پایا در این سه زوج در مرحله

در سطح آماری  P > 1/11معنیدار هستند .درصد

درمان و مرحله پیگیری میتوان گفت که میزان

بهبود این سه زوج پس از درمان بهترتیب ،67/70

اثربخشی خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری بر خشم و
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رفتار پرخاشگرانه ،زوجین اثر گذار بوده و باعث کاهش

مهارتمحور است و سعی دارد که مهارتهای

خشم و رفتار پرخاشگرانه زوجین شده است.

شناختی ،حل مسئله و تعارض ،برقراری ارتباط مؤثر و
اصول رفتار و مبادله درست را به زوجین آموزش دهد

بحث و نتیجهگیری

(پارسه و همکاران.)1306 ،

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فنون خانواده

در تبیین این نتایج میتوان اظهار کرد که مهارتهای

درمانی شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم و کاهش

شناختی به بررسی و اصالح انتظارات و افکار غیر

تعارضات زناشویی زوجین انجام گرفت .نتایج پژوهش

واقعبینانه زوجین میپردازد .این باورها ،انتظارات،

نشان داد که خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری باعث

برداشتها و اسنادهای مخرب و غیرمنطقی روابط

کاهش تعارضات در زوجین آزمودنی شد .این نتایج با

زناشویی را تحت شعاع قرار میدهد .لذا آموزشهای

نتایج عسگری و همکاران ( )1306دونالد و همکاران

شناختی به اصالح برادشتها و اسنادهای غلط زن و

و همکاران ( ،)7111شایان و

شوهر از رفتار یکدیگر میپردازد و باعث رفع

همکاران ( ،)7118ثابتنژاد و همکاران ( ،)7116تانگ

سوءتفاهم ،کاهش رنجش و خشم و توجه به جنبههای

و همکاران

مثبت رفتار یکدیگر میشود .برخی از زوجین بعد از

( )7112و صفاری نیا و همکاران ( )1302مبنیبر

گذشت ماههای اولیه زندگی بهعلت درگیرشدن در

اثربخشی مداخالت خانواده درمانی بر کاهش تعارضات

مسائل و مشکالت زندگی و یا عدم اعتقاد به ضرورت و

خانوادگی و افزایش رضایتمندی زناشویی ،همسو

تأثیر

کاهش

میباشد .همچنین با نتایج امانی و همکاران ()1302

تقویتکنندهها کمک میکنند .ازسویدیگر ،یروز

مبنیبر اثربخشی درمان شناختی بر تعارض زناشویی و

تعارضات و رنجشها و حلنشدن آنها باعث افزایش

آشفتگی زناشویی و همچنین با نتایج شیخهادی

دلخوری و احساس منفی و درنتیجه عدم تمایل به

سیروئی و همکاران ( )1306مبنیبر اثربخشی رفتار

انجام رفتارهای خوشایند و افزایش رفتارهای منفی

درمانی بر مدیریت تعارض زوجین پرتعارض ،همخوانی

مثل بیتوجهی ،سرزنش و تحقیر میشود .در تبیین

دارد .در روند تشدید تعارضات زناشویی ،احساس

این موضوع عدم شناخت دقیق همسران از یکدیگر و

ارزشمندی افراد بههمراه ارزشی که برای رابطه عاطفی

تفاوتهای فردی در تقویت و تنبیه را نیز نباید نادیده

خود قائل بودهاند ،بهتدریج رنگ میبازد .این فاصله

گرفت .بسیاری از همسران بهعلت نوع رابطه نسبت به

جسمانی ،روانی و عاطفی در سالهای بعد پررنگتر

آنچه برای طرف مقابل تقویت یا تنبیه کننده است،

میشود بهصورتیکه زن و شوهر دیگر توانی برای ادامه

آگاهی ندارند .میتوان برداشت کرد که باتوجهبه هدف

زندگی زناشویی خود ندارند (زارعنژاد و همکاران،

درمانی شناختی -رفتاری که عبارت است از شناسایی،

 .)1308مشکالت مربوط به به تعارضات زوجین،

بهچالشکشیدن و تغییر افکار و شناختهای منفی

بهطور اولیه نتیجه شکست در برقراری روابط صحیح

افرادی که تعارض در روابط را تجربه میکنند،

است ،توانایی زوجین در برقراری ارتباط مؤثر به انتقال

شناسایی این تحریفات و سوگیریهای فکری و طرح

روشن ،صحیح و مؤثر افکار ،احساسات ،نیازها و

ریزی و تحققبخشیدن یک طرح درمانی برای

خواستههایشان بستگی دارد .روش شناختی ـ رفتاری،

چالشکشیدن و نهایتاً تغییر آنها ،موجب بهبودی یا

71

( ،)7110بالنگر

77

و همکاران ( ،)7112همچنین هومل

مهارتهای

رفتاری،

عمالً

به
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تخفیفیافتن نشانههای موجود ،جایگزینی احساسات،

قابلتوجهی از نشانهها باقی میماند که با درمان

رفتار و تفکر مثبت و سرانجام برگشتن ارتباط به سطح

شناختی رفتاری بهبود مییابد (آکداس میترانی،76

بهتر و سالمتری شده است .همچنین خانواده درمانی

 .)7111تحقیقات نشان دادهاند آموزش مهارتهای

شناختی ـ رفتاری به زوجین کمک میکند نیازهای

شناختی ـ رفتاری بر مدیریت خشم بر سازگاری

یکدیگر را بشناسند و براساس نیازهای دو طرف با

اجتماعی و پرخاشگری مؤثر بوده است (شیرودی،72

همدیگر به تعامل بپردازند.

.)7111

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که خانواده درمانی

در تبیین یافتههای فوق میتوان گفت درمان شناختی

شناختی ـ رفتاری باعث کنترل خشم و کاهش رفتار

ـ رفتاری باعث بهبود سازوکارهای انطباقی خشم و

پرخاشگرانه زوجین شد .نتایج پژوش حاضر با نتایج

کاهش حساسیت نسبت به برانگیزانندههای آن در

خدایاری و آسایش ( ،)7118لپیکا و همکاران

مبتال به پرخاشگری و خشم میشود .در این رویکرد

( ،)7116مک دمرت 73و همکاران ( ،)7112چانگ 76و

آشنایی با خودگویی و افکار افزایشدهنده مثبت و

همکاران ( ،)7118همیون و همکاران ( )7112و

کاهشدهنده خشم و افکار غیرمنعطف ،نقش مهمی

همچنین گیوهچی و همکاران ( )1306مبنیبر

بازی میکند .آموزش آرمیدگی و حل مسئله نیز مفید

اثربخشی مداخالت شناختی ـ رفتاری بر کنترل خشم

و مؤثر است (کاظمیان و همکاران .)7111 ،بهطورکلی

و کاهش رفتار پرخاشگرانه ،همسو میباشد .همچنین

هدف درمانها و مداخالت کنترل خشم ،افزایش

نتایج (رضوی و نیکنژادی )1301 ،مبنیبر اثربخشی

آگاهی زوجین نسبت به خشم و آموزش اصول و

شناخت درمانی بر کنترل خشم معتادین ،با نتایج

شیوههای مؤثر بهمنظور کنترل آن است .در این روش،

اریک 71و همکاران ( )7116مبنیبر اثربخشی شناخت

افراد ابتدا نسبت به شدت ،منشأ ،آستانه و محرکهای

درمانی بر رفتار پرخاشگرانه افراد استرس پس از

خشم و همچنین ارتباط بین فکر ـ احساس ـ رفتار،

سانحه ،با نتایج حجتی و همکاران ( )1302مبنیبر

آگاهی و شناخت الزم پیدا میکنند و همچنین با

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کنترل

انجام فعالیتها و گفتگو درمورد موقعیتها ،سطح

خشم نوجوانان ،با نتایج نعیمی ( )1302مبنیبر

خودآگاهی هیجانی آنها افزایش پیدا میکند .با این

مهارت مدیریت خشم به روش شناختی رفتاری بر

آموزشها افراد خشم خود را در موقعیتها مورد

کاهش خشونت خانگی همخوان میباشد .رویکرد

بازبینی و اصالح قرار میدهند و باتوجهبه موقعیت از

شناختی ـ درمانی در درمان مشکالت رفتاری معموالً

راهبردهای مقابلهای مناسب برای کنترل خشم

برتجارب کنونی فرد تمرکز دارد و هدف درمان

استفاده میکنند (رضایی میرقائد .)1303 ،در مدل

شناختی ـ رفتاری ،مستقیماً کاهش نشانههای

شناختی ـ رفتاری ،خشم و رفتار پرخاشگرانه ازیکسو

مشکالت رفتاری است (بک .)7111 ،رویکرد شناختی

بهمنزله نوعی شیوه رویارویی با مشکالت اجتماعی

ـ رفتاری در درمان مشکالت ،امکان فراتررفتن از

روزمره است و ازسویدیگر نقص در رمزگردانی ،تفسیر

چارجوبهای رفتاری را برای درمانگر فراهم میکند و

موقعیتها ،اهداف انتخابشده ،تولید راهبردها و

به درمان مؤثرتری میانجامد؛ چراکه در بسیاری از

ارزیابی پاسخهاست که این عوامل میتواند به رفتار

افرادی که از روشهای رفتاری بهره میگیرند ،بخش

پرخاشگرانه بینجامد .در این رویکرد ،زیربنای باورهای
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غلط است که خشم را ایجاد میکند و آن را حفظ

چگونه شناختهای تحریفشده خود را درمورد همسر

میکند .پژوهشها نشان داده است آنچه شخص را

شناسایی کنند و به اصالح این شناختها همت کنند.

خشمگین میکند یک امر واقعی نیست ،بلکه باورهای

همچنین به زوجین آموزش داده میشود که رفتارهای

پایدار درونی درباره رویدادها ،علت اصلی خشم

خوب و مثبت همسر خود را با توجهکردن و ابراز

میباشند (حجتی و همکاران .)1302 ،بنابراین،

محبت ،تقویت کنند که این رفتار افزایش پیدا کند.

زوجین به بررسی علتهای درونی که باعث

زمانیکه یکی از زوجین رفتار مثبتی انجام میدهد و

بهوجودآمدن خشم میشود ،تشویق و متوجه

همسرش براساس واکنش دلخواه وی ،این رفتار را

میشوندکه بخش زیادی از احساس خشم از درون آنها

تقویت میکند ،باعث میشود این بهصورت یک چرخه

بهوجود میآید و میتوانند بر آن کنترل داشته باشند.

مثبت در زندگی آنها درآید که رفتار مثبت هر کدام

به زوجین یاد داده میشود که تفسیرهای خود از

توسط دیگر تقویت و درنتیجه افزایش مییابد .خانواده

رویدادها را مورد بازبینی قرار دهند و باتوجهبه

درمانی شناختی ـ رفتاری به زوجین یاد میدهد که

آموزشی که جهت شناسای تحریفهای شناختی

چگونه نقاط قوت خود و همسرشان را ببینند و این

دیدهاند ،خودشان تحریفاتی را که موجب بروز

مسئله به افزایش عزتنفس منجر میشود ،همچنین

پرخاشگری میشود ،شناسایی کرده و درجهت رفع آن

رضایت از باهمبودن را بیشتر میکند و بهتبعآن رفتار

برآیند .شناخت درمانی به زوجین کمک میکند

پرخاشگرانه و تعارضات زناشویی کاهش پیدا مییابد.

شناختهای تحریفشدهای را که باعث افکار و

پیشنهاد میشود روشهای خانواده درمانی شناختی ـ

احساس منفی میشود ،شناسایی و آنها را مجدداً

رفتاری روی خانوادهها بهصورت آزمایشی (گروه گواه و

باسازی کنند و نگاه بهتری نسبت به زندگی داشته

گروه آزمایش) مورد بررسی قرار گیرد تا تأثیرات آن را

باشند.

مشاهده کرد .پیشنهاد میشود رویکرد خانواده درمانی

میتوان گفت خانواده درمانی شناختی ـ رفتاری به

شناختی ـ رفتاری برای درمان اختالالت شخصیتی

زوجین کمک میکند از واکنش نشاندادن بهصورت

بیشتری مثل اختالالت روان پریشی بهکار برده شود.

سریع و پرخاشگرانه تاحدامکان اجتناب کنند .تأکید

همچنین پیشنهاد میشود بعد از مداخالت خانواده

همه مداخالت مدیریت خشم بر تعدیل شدت ،طول

درمانی شناختی ـ رفتاری در بلندمدت ثبات تغییرات

مدت و فراوانی بیان خشم و افزایش پاسخهای

آن پیگیری شود که از ماندگاری آنها اطمینان حاصل

غیرپرخاشگرانه در روابط بینفردی میباشد .درمان

شود.

شناختی -رفتاری به زوجین یادآوری میکند ،بخش

ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان بهدلیل

عمدهای از تعارضات و رفتار پرخاشگرانه آنها به خاطر

ماهیت طرح تکموردیبودن آزمودنی ،عدم استفاده از

تفسیری است که آنها از موضوع مورد بحث دارند .در

گمارش تصادفی یا همتاکردن آزمودنیها ،اشاره کرد

این درمان به زوجین آموزش داده میشود که فقط به

که باعث میشود نتوان نتایج را به شرایط مشابه،

آنچه از همسر خود میبینند ،اکتفا کنند و به تفسیر

تعمیم داد .پژوهش حاضر در بلندمدت مورد بررسی

رفتار وی براساس گزینش و استنباط دلبخواهی

قرار نگرفت که بتوان از دوام تغییرات رفتاری در

درجهت منفی نپردازند .زوجین یاد میگیرند که

آزمودنی ،اطمینان حاصل کرد .در این پژوهش بهدلیل
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و روانپزشکی شناخت 67 :)1( 1 ،ـ .66
 .7باالن ،عادل؛ حسینی شورابه ،مریم؛ پیری کامرانی،
مرضیه و دهقان ،فاطمه ( ،)1301مقایسه رضایت
زناشویی ،تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و
درحال طالق ،دو فصلنامه آسیبشناسی ،مشاوره و
غنی سازی خانواده 86 :)7( 1 ،ـ .26
 .3پارسه ،معصومه؛ نادری ،فرح و مهرابیزاده هنرمند،
مهناز ( ،)1306اثربخشی خانواده درمانی شناختی-
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رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در
زوجین مراجعهکننده به مراکز روان شناختی ،مجله
دستاوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران
اهواز171 : )1(1 ،ـ .168
 .6حجتی ،عاطفه؛ مؤمنی ،محمدمهدی و شفیعی ،زهرا
( ،)1302اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر
کنترل خشم ،رویش روانشناسی)6(2 ،
 .1خدایاریفرد ،محمد؛ علوینژاد ،ثریا؛ سجادی اناری،
سعید و زندی ،سعید ( ،)1301اثربخشی خانواده
درمانی شناختی ـ رفتاری بر اختالل تنوعطلبی جنسی.
رویش روانشناسی 81 : )6( 12 ،ـ .116
 .6رضایی میرقائد ،ملیحه ( ،)1307اثربخشی آموزش
گروهی مدیریت خشم بر بهبود مهارتهای ارتباطی
دختران بزهکار شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد.
تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .2رضوی ،اعظمالسادات و نیکنژادی ،فرزانه (،)1301
بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنیبر ذهنآگاهی بر
کنترل خشم مردان مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد،
پنجمین همایش ملی روانشناسی ،مشاوره و مددکاری
اجتماعی.
 .8زارعنژاد ،حمیده؛ حسینی ،سیدمحمدرضا و رحمتی،
عباس ( ،)1308رابطه احقاق جنسی و نارضایتی
جنسی با بیرمقی زناشویی :نقش واسطهای تعارض
زناشویی ،مشاوره و روان درمانی خانواده.)1( 0 ،
 .0سودانی ،منصور؛ شفیعآبادی ،عبداهلل و پیرفلک ،مهرداد
( ،)1303اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی ـ
رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی ،فصلنامه مشاوره و
روان درمانی خانواده 762 : )7( 6 ،ـ .762
 .11شیخهادی سیروئی ،رحمان؛ مدنی ،یاسر و غالمعلی
لواسانی ،مسعود ( ،)1306اثربخشی رفتاردرمانی
دیالکتیکی بر سبکهای مدیریت تعارض زوجین
پرتعارض ،مقاله پژوهشی سالمت جامعه 3(11 ،و .)6
 .11صفارینیا ،مجید؛ مردانی ولندانی ،زهرا؛ علیپور ،احمد
و آقایوسفی ،علیرضا ( ،)1302اثربخشی آموزش خود
دلسوزی شناختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین
متقاضی طالق ،مجله تحقیقات علوم رفتاری.)3(16 ،
 .17عسگری ،بهنام؛ قرهداغی ،علی و شیرزادی ،شاداب
( ،)1306بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی
برمبنای الگوی مایکل فری بر کاهش تعارضات
زناشویی زوجهای مراجعهکننده به مرکز مشاوره و
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