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  یبر مبنا یگروه یشناخت درمان یاثربخش یبررس
مراجعه های زوج ییبر کاهش تعارضات زناشو یفر کلیما یالگو

 ییکننده به مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه عالمه طباطبا
3شاداب شیرزادی، 2یدکتر علی قره داغ، 1بهنام عسگری

 

 :  چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنیای الگیوی مایکیل 
هیای فری بر کاهش تعارضات زناشویی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مشیتمل بیر زوج

 42، بودند. از جامعه مورد نظرمراجعه کننده به مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه عالمه طباطبایی 
تعارضات زناشویی  نامهپرسشبا استفاده از مصاحبه اولیه و  -به عنوان نمونه تحقیق  -زوج(  22) نفر

به روش در دسترس مورد گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل میورد گمیارش 
مون تعارضات زناشویی به عمل آمد. سیپس پیش آز، قرار گرفتند. قبل از اجرای درمان از هر دو گروه

جلسه تحت شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری قرار گرفت. پس از اتمیام  12گروه آزمایش 
پس آزمون تعارضات زناشویی به عمل آمد. با توجه به در نظیر گیرفتن ، جلسات درمان از هر دو گروه

بار دیگر در مورد هر دو گروه آزمون تعارضات  ،روز از خاتمه درمان 45پس از ، روزه 45دوره پیگیری 
تحلیل شدند. نتایج نشان داد که شناخت  هاهداد، مستقل tزناشویی به اجرا درآمد. با استفاده از آزمون 

هم پس از اتمام درمان و هیم ) درمانی گروهی مایکل فری توانسته است میزان تعارضات زناشویی را
 > P). 21/2(ی کاهش دهد در دوره پیگیری( به طور معنادار

 تعارض زناشویی، شناخت درمانی: واژگان کلیدی

 

                                                 
  behnam.askari@gmail.com (مسئول سندهینوی )نیبالی روانشناس ارشدی کارشناس .1
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  مقدمه

 در کیه اسیتی اجتمیاع وی خانوادگهای یناهنجار نیتر مهم ازی کی طالق ویی زناشو تعارضات
 بیا، یرسیمی آمارهیا طبق کهی ا گونه به، است داشته ریچشمگی رشد و روزافزونی روند ما جامعه
 بیه تیا رودیمی مسیأله نیا، دارد وجود آن به نسبت جامعه در کهی ای منف تیذهن ای موانع همه وجود
 آمیار ریچشیمگ رشد. برود نیب از مردم انیم دری ادیز حد تا زین آن قبح و شود بدل جیرا اریبسی امر

 احیوال ثبت سازمان آمار مطابق %5/5 برابر در %3 - تهران استان در ازدواج آمار با سهیمقا در طالق
یمی را مختلیف یهیاهجنبی از آنی بررسی ضرورت که استی امر - 1812 سال نخست ماهه سه رد
 وی ونییزیتلو یهیاهبرنام، های سخنران، مقاالت شاهد روزه همه که است ضرورت نیا به بنا و اندینما
 بهی غربی کشورها در. پردازندیم مقوله نیا به گستردهی شکل به که میهستیی ها کتاب ای ویی ویراد
 دانیش %32 کیه دهنیدیم نشان برآوردها و شودیم طالق به منجری کی ازدواج دو هر از کایآمر ژهیو

، ییثنیا از نقیل بیه ؛1118 1گرلیر) دارنید تعلق دهیپاش هم از یهاهخانواد به، مدارس ازی برخ آموزان
 درصد 25 تا 22 نیب مختلفهای سال در طالق زانیم، موجودی آمارها اساس بر ما کشور در(. 1873
                        . (1837، جوانانی مل سازمان) باشدیم آن شیافزا ازی حاک کل در و است بوده نوسان حال در

 بیر آنی منفی اثیر ویی جیدا بروز خطر و معاصری ایدن دریی زناشوهای تعارض افزون روز شیافزا
ی بیرا رایی ها طرح و هاهینظر، مانگراندر تا است شده موجب، آنان فرزندان و نیزوجی روان سالمت
، نیهیزم نییا در مشیهور یهاهینظر ازی ک. یدهند ارائه طالق حال در و تعارض دچار نیزوج به کمک
هیای تعارض وی رفتار مشکالت اکثر علل، یشناخت دگاهید از. 2یدرمان شناخت هینظر از؛ است عبارت

 دییباهیا زوجی منطقی ریغی باورها وی شناختی هاخطا در رایی زناشوهای تعارض جمله ازی فرد نیب
 کی یوقت(. 1835، یمحمد دیس ترجمه ؛2225، 8یکور ؛1838، یناصر وی آباد عیشف) نمود جستجو

ی دارا و شیدهی شیناختهیای فیتحر دچیار، خیودی ارتبیاطی دادهاییرو به نسبت نیزوجی دو هر ای
، یشیناخت دگاهیید از واقع در. دهندیم بروز ودخ از مارگونهیبهای واکنش، باشندی منطق ریغی باورها
 و است نیزوج نیبی رفتارها و دادهایرو به نسبتی منطق ریغ دیعقا و باورها ازی ناشیی زناشو تعارض
 همیان ای ییمنطقی رییغی باورهیای رو بیر ردنکی کار، ییزناشوهای تعارض درمانی برا راه نیبهتر

                                                 
1. Gerler  
2. cognitive therapy  
8. Corey G. & Corey M, SH  
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(. 1832، زاده قاسیم ترجمیه ؛1131، همکاران و 1هاوتون) آنهاست دادن رییتغ و، یشناختهای فیتحر
. اسیت درمیانگری روان شیده تحقیقهای شکل ترین گسترده از یکی( CBT) شناختی درمانی رفتار
 پیشیینه بیه 1118 تیا 1136های سیال بیین سیال هشت در شده کنترل بالینی آزمایش 122 از بیش

 مطالعیات(. 2226، همکیاران و 4بیاتلر از نقیل بیه ؛1114، 8بک و 2هالون) است شده افزوده مطالعاتی
 ریسا از شیب کردیرو نیای برای( شیآزما) یتجرب پشتوانه که است ساخته روشن شده انجام لیفراتحل
، 12میارکمن و 1هیالوگ، 1173، 3جکسون و 7نیاپست، 1137، 6نچامیف و 5یبرادبر) دارد وجود کردهایرو

، جکسیون، 1136، 12پاگیل و فولیت و جکسیون، 1351، 11فولیت و جکسون، 1133، جکسون، 1133
، 13استالکر، 17نگیوا، 1137، 16مونرو و 15هالتزورث، 14نگیاشمال، جکسون، 1134، 18ونستروفیر، فولت
  (.2225، 28پاترسون از نقل به ؛1137، 22دریاشنا، 21لتریف، 1111، 22تایج و 11کارور

 چهل از شیب بار نیاول، یمیصم روابط به مربوط لیمسای برای رفتاری شناخت آموزشی کاربردها
، کنندیم فایایی زناشو لیمسا درها شناخت کهی نقش تیاهم در سیال آلبرت یهاهنوشت در شیپ سال

                                                 
1. Hawton  
2. Hollon  
8. Beck  
4. Butler   
5. Bradbury  
6. Fincham  
7. Epstein  
3. Jacson  
1. Hallog  
12. Markman  
11. Follette  
12. Paugoal   
18. Revenstrov  
14. Shmaling  
15. Haltzworth  
16. Monero  
17. Waing  
13. Stalker  
11. Caror  
22. Jitta  
21. Filter  
22. Shneider   
28. Patterson  
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 انییب همکیارانش و سیالی(. 2225، 4نیورمن و 8ویلیدات از نقل به ؛1161، 2هارپر و 1سیال) شدی معرف
 رییغ ای ییمنطقی ریغی باورها( الف فرد؛ کی که دهدیم رخی زمان رابطهی ور کنش نارسا که کردند
 ای همسر کهی وقت، آوردیم عمل بهی منف تینهای بهای یابیارز( ب دارد رابطه ای همسر دربارهی واقع
 فیرد، دهیدیمی رخی منفیی شیناختی ندهایفرا نیا کهی وقت. کندیمن تیتبع انتظارات نیچن از رابطه
 به و، کندیم تجربه رایی زناشوهای یشانیپر یهاهجنب گرید و خشم مانندی قوی منف عواطف احتماالً
، نیورمن و وییلیدات از نقیل بیه ؛1131، همکیاران و سیال) کندیم رفتار همسرش بای منف یهاهقیطر

 در را درمیانی زوج اثربخشیی ارزیابی به مربوط ادبیات وها پژوهش( 1115) 6ارنست و 5جیمز(. 2225
 وجود نظر اتفاق اینها پژوهش این تمام در که کردند گزارش آنها. ندداد قرار بررسی مورد تعارض حل

 حداقل و دهدمی افزایش را زناشویی رضایت و کاهش را زناشوییهای تعارض درمانی زوج که، داشت
، یدرمیان زوجی اثربخش مورد درها پژوهش نیشتریب. کندمی پیشگیری جدایی و طالق از مدتی برای
 االتییا در مکیرر طیور بیه آنی اثربخش و است گرفته صورتی رفتاری شناخت یدرمان زوج اساس بر

 و اسیت محیور مهیارتی درمیان روش نیا. است شده واقع دییتا مورد گریدی کشورها ریسا و متحده
 آمیوزش نیزوج به را درست مبادله و رفتار اصول و ارتباطی برقرار، مسئله حلهای مهارت داردی سع
ی بیرا اثیر انیدازه کیه دهدیم نشان شده انجامی لیتحل فرا روش از استفاده با کهیی ها پژوهش. دهد
 درمیان، %61ی درمیان شیناخت، %76ی رفتیاری شیناختی درمان زوج وهیش دریی زناشو تعارض درمان
 راتیییتغ نییای دارییپای رییگیپهای یبررسی .باشیدیم %12 ارتباط آموزش، %52 عاطفه بر متمرکز
 در( 1113) همکیاران و 7بیاکوم قیاتیتحق. کنندیم دییتأ درمان دوره انیپا از سپ ماه 6 تا رای درمان
 کیهی شیناخت یهاهدیپد از طبقه سه که داد نشانیی زناشو تیرضا بری شناخت یهاهدیپد ریتأث نهیزم
 از؛ عبارتند، شوندیی زناشو روابط در اختالل جادیا نیهمچن ویی زناشو تیرضا کاهش باع  توانندیم

 .نانهیب واقع ریغ وی منطق ریغی باورها، روابط در ندیناخوشا حوادث اتفاق انتظار، ندیخودآ رافکا
 روابط لیمسا درمان دری رفتار مؤلفه بدون ای بای شناخت کردیرو که اند داده نشان قاتیتحقی برخ
ی اختشین آمیوزش کیه است نیا ازی حاک( 1113) همکاران و باکوم مطالعات جینتا. است مؤثر نیزوج

                                                 
1.  Ellis  
2. Harper  
8. Dattilio  
4. Norman  
5. James  
6. Ernest  
7. Baucom  
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 از مداخالت نیا که اند افتهی مطالعات نیا در آنها. است مؤثر رابطهی شانیپر کاهش در نیزوجی رفتار
 نییا ازی حاک مطالعات نیای کل جینتا. است مؤثرتر دارونما و( انتظار ستیل) کنترل گروههای تیوضع
 است مؤثرتری رفتار درمان خالص کاربست از نیزوجی رفتاری شناخت آموزش مختلط کاربرد که است
 منظور به خود پژوهش در( 1874، انیبائید از نقل به ؛1112) 2یشوبل و 1دان(. 2225، نورمن و ویلیدات)

 بیهی رفتاری شناختی درمانیی زناشو وی رفتاری درمانیی زناشوی درمانی کردهایروی کارآمد سنجش
 نیزوج رفتار در رییتغ جادیا در، درمان فقدان با سهیمقا در درمان نوع دو هر که افتندی دست جهینت نیا
 عیدم بیا سیهیمقا دری رفتاری شناختی درمانیی زناشوی برا آنها. بودند کارآمدتر روابطی کل سنجش و

( %73) یرفتیاری درمیانیی زناشیو ازی معنادار طور به ریتأث اندازه نیا. افتندی %71 ریتأث اندازه، درمان
 لحیا  از و مختصیر، شیده انجامی ریگیپ در کردیرو دو نیا نیب یبخش اثر درها تفاوت. نبود متفاوت
  .نبود معناداری آمار

 زوج هیزار 15 روی بیر سیوتا مینه دانشگاه در تحقیقی( 1832، مرادی از نقل به ؛1114) 8اولسون
 : نمود عنوان زیر موارد را زناشویی تعارض عوامل ترین مهم پژوهش این اساس بر وی. داد انجام
 ازدواج از واقعی غیر انتظارات داشتن 

 مقابل طرف از متفاوتهای نقش انتظار 

 مالی مشکالت 

 زناشیویی اختالفیات دچار، ارتباطی مشکالت دارایهای زوج از درصد 65 حدود، ضعیف ارتباط 
 .شوندمی

 سیتهواب میالی یا عاطفی نظر از خود والدین به زوجین که زمانی ویژه به، خویشاوندان با مشکل 
 .باشند

 دارند را مشکل این، زناشویی تعارضات دچار زوجین از درصد 45 حدود در که، جنسی مشکالت. 

 پروری فرزند در مشکل. 

ی گروهی درمان شناخت، ها زوجی قیتلفی درمان گروهی اثربخش سهیمقای بررس به( 1838) یزیتبر
 گیروه( 1: کیه داد نشیان مطالعیه نیا جینتا. پرداخت نیزوجی تینارضا کاهش دری درمان کتاب و بک
 کاهش در بکی گروهی درمان شناخت( 2 است مؤثرها زوجی تینارضا کاهش درها زوجی قیتلفی درمان
 کیاهش دری معنیادار تفیاوت، گریکیدی بیا سیهیمقا در وهیشی دو نییا( 8 است مؤثرها زوجی تینارضا

                                                 
1. Done  
2. Shobelly  
8. Olson  
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 هیینظر اساس بر نیزوج آموزش فنون یاثربخش زانیم( »1838) فرحبخش. ندارندیی زناشوی تینارضا
ی بررس جینتا. داد قراری بررس مورد را« ییزناشو تعارضات کاهش در دو آن ازی بیترک و گالسر، سیال

. اسیت بیوده گالسیر و سیالی هینظر بری مبتنی درمان یهاهویش از مؤثرتری بیترک روش که داد نشان
 حیل راه درمیان و سیالی وهیشی به نیزوج زشآموی بخش اثری ا سهیمقای بررس» به( 1835) یسودان
 اقیدام« ییزناشیو تعارضیات کیاهش در توأم صورت به هم وی انفراد صورت به هم، شازری د محور
 بای انفراد صورت به سیال روش به نیزوج آموزش وهیش نیب( 1 که؛ داد نشان مطالعه نیا جینتا. نمود
 از مؤثرتر محور حل راه توأم وهیش( 2. ندارد وجودی معنادار تفاوت محور حل راهی انفراد درمان وهیش
 .باشدیم سیال توأم وهیش و سیالی انفراد وهیش، محور حل راهی انفراد وهیش

 وهیشی بیهی رفتیاری درمیان شیناختی بخشی اثر» عنوان با انینیحس و اینی عیشف کهی پژوهش در
ی درمیان روان و مشیاوره مرکز به هکنند مراجعه زنان از نفر 82ی رو بر« ییزناشو تعارضات بری گروه

 15ی رو بری رفتاری درمان شناخت جلسه 12ی اجرا از پس، دادند انجام 1836 سال در الزهرا دانشگاه
ی دار معنیا طیور بیه CBT کیه داد نشان انسیکووار لیتحل جینتا، (شیآزما گروه) نمونه گروه از نفر

 یمصائ(. P < 2/25 ) دهدیم کاهش کنترل گروه با سهیمقا در شیآزما گروه در رایی زناشو تعارضات
یی زناشیو تیرضیا بیری رفتیاری شناختی درمان خانواده مداخالتی اثربخشی بررس منظور به( 1834)

 گروه دو دری تصادف شکل به و، انتخاب را مشاوره مرکز کی به کننده مراجعه نیزوج از زوج 84 تعداد
 قرار( مداخالت انجام بدون) کنترل گروه وی( رفتاری ناختشی درمان خانواده مداخالت اعمال) شیآزما
 جینتیا. گرفیت انجیام چیانیریی زناشو تیرضا نامهپرسش از استفاده با آزمون پس و آزمون شیپ. داد

 شده داری معن راتییتغ موجب شیآزما گروه دری رفتاری شناختی درمان خانواده مداخالت که داد نشان
( 1838) راهنمیا. اسیت داشیته دنبیال بیه رایی زناشیو تعارضات کاهش ویی زناشو تیرضا شیافزا و

 عوامیل و هیاهزمین، پژوهش این یهاهیافت. داد انجام زناشویی روابط شناسی آسیب مورد در پژوهشی
 و شیناختی خطاهیای وجیود، نمیود مطیرح زناشیویی روابط به کلیهای رسان آسیب عنوان به را زیر

 بیینهیای مهارت در ضیعف، مشترکشیان زندگی و یکدیگر به نسبتا هزوج نادرست و غلط باورهای
 و عاطفی ناپختگی، زناشویی مسایل با برخورد درها زوج مؤثر ای مقابلههای مهارت و ارتباطی، فردی

 ظهور و بروز مناسب یهاهشیو و هیجانات کنترل یهاهشیو خصو  در هیجانی( ثباتی بی) نااستواری
 وجیود و، زناشیویی پیذیری مسیؤلیت و متقابیل همکاری، صمیمت فقدان، ییزناشو روابط در عواطف
  . زندگی فشارهای و مادی مشکالت و مسایل
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 نیپرکاربردتر و نیدتریجد ازی کی به 1یفر کلیمای درمان روش، حاضر پژوهش در، اساس نیا بر  
 ازی تعیداد مورد در، است برخوردار همی فراوانی تجربهای تیحما از که، یگروه وهیشی عنی هاهویش

 گیروه با سهیمقا در گردد مشخص تا، است شده اجرا، هستند دیشد تعارضی دارا کهی شوهران و زنان
 پیژوهش نییا در استفاده موردی الگو. است داشتهیی زناشوهای تعارض کاهش دری ریتأث چه کنترل
هیفرضی لذا. است شده باساقتی فر کلیما اثر 2یگروهی درمان شناختی راهنما کتاب از درمانی برا
 کیاهش موجیبی فر کلیمای گروهی درمان شناخت( 1: از عبارتند پژوهش نیا در آزمون مورد یها

 تعارضیات کیاهش بری فر کلیمای گروهی درمان شناختی اثربخش( 2 و گرددیمیی زناشو تعارضات
 . دارد ثبات، ی(درمان برنامه اتمام از پس روز 45) 8یریگیپ دوره دریی زناشو

 يریگ نمونه روش و، نمونه، روش

 تعارضیات وجیود لییدل بیه کیه باشیدیمیی شوهران و زنان هیکل شامل پژوهش نیای آمار جامعه
 روان بهداشت و مشاوره مرکز به خود نیب روابط مشکل حلی برا، یخانوادگهای یریدرگ ویی زناشو

 دفیاتر در آنهایماسا و مراجعه خود فاتاختال حلی برا قبالً ای نموده مراجعهیی طباطبا عالمه دانشگاه
ی زندان سابقه بار نیچند آنها همسران که استیی ها زوج شامل خروج مالک. است دهیگرد درج مرکز
 روابیط چیارچوب از خیارجی جنسی روابیط، گرانید حقوق به تجاوز، خانواده ترک، خانه از فرار، شدن
ی میاریب بیه مبیتال ایی و بیوده کیکوتیسیا تاللاخ عمده میعالی دارا ای داشتند شغل ترک، ییزناشو
 22) نفر 42 را قیتحق نیا نمونه گروه. باشندیمنیی زناشوی زندگ حفظ به قادر کهی نحو به اندیمجس
ی آمیار جامعیه انییم ازیی زناشو تعارض نامهپرسش و مصاحبه از استفاده با که اند داده لیتشک( زوج
 گمارش نحوهی ول، گرفت صورت دسترس دری ریگ نمونه طبقهای یآزمودن انتخاب. اند شده نشیگز
یمیی افیراد پیژوهش نییا در. شد انجام سادهی تصادف صورت به کنترل و شیآزما یهاهگرو به آنها

. باشند کرده کسب 184 تا 115 نمره، ییزناشو تعارضات نامهپرسش در که گردند نمونه عضو توانستند
، درمان شروع از قبل. باشدیم کنترل گروه با آزمون پس -آزمون شیپ نوع از مطالعه نیا قیتحق طرح
 شیپی گروه دو هر از و شدند میتقس –ی تصادف صورت به – شیآزما و کنترل گروه دو بهها یآزمودن
 نامیهپرسیش کنتیرل و شیآزما گروههای یآزمودن، زینی درمان دوره اتمام از پس. آمد عمل به آزمون
 شد اجرای فر کلیمای الگوی مبنا بری درمان شناخت شیآزما گروهی برا. دندنمو لیتکم را آزمون پس

                                                 
1. Michael Free  
2. cognitive group therapy  
8. follow up  
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 به شیآزما گروه درمان جلسات خالصه ریز در. نگرفت صورتی ا مداخله چیه کنترل گروهی برای ول
ی بررس منظور به ضمن در. است شده آورده جلسه زمان مدت و تیفعال، هدف قالب در خالصه صورت

 نظیر در روزه 45ی رییگیپ دوره، نیدینمایم رخ کهی مشکالت حل و، نگهدارنده یراهبردها و شرفتیپ

 یهیاهگیرو در روش نیهم به و انتخابی تصادف صورت بهها یآزمودن طرح نیا در. است شده گرفته

 . شدند نیگزیجا مختلف
ترویج هنجارهیای گروهیی و انسیجام ، هدف این جلسه تبیین ضرورت شرکت در گروه: 1 جلسه

آمیوزش ، تعهید بیه پیگییری جلسیات، آشنایی اعضا با هم، تاکید بر مشترک بودن مشکالت، یگروه
، کییولوژیزیفی ندهایفراو نقش شان در درمان بود. آشنایی با  ظریه شناخت درمانی گروهی به اعضان

ی اجیزای داراهیا جانیه کیه نییا بر دیتاک، گریکدی با آنها تعامل و انسان وجود دری رفتار وی شناخت
 مؤلفیه کیی، یجیانیههیای واکنش تمیام ایی شتریب که نیا و هستندی شناخت وی رفتار، کیولوژیزیف

 نیب. تمرین آرمیدگی تخیلی هدایت شده. تکلیف خانگی عبارت است از این که بردارند در رای شناخت
ی سیطح افکار( » 1کننده فعال رخداد) کندیم جادیا رای جانیه واکنش کی که کهی رخداد و جانیه
ی بیرای کیی، رخیدادی برای کی: سندیبنو ستون سه در را آنها و کنندیی شناسا، موجودند که را«  هیاول
 ساعت بود. 82: 1مدت زمان این جلسه  ی.جانیه واکنشی برای کی و فکر

 و خشیمی شیناخت هیینظر آمیوزش، باشیدیم ساعت 82: 1 مدت به که جلسه نیا هدف: 2 جلسه
 به. است خود تفکر در آنهایی شناسایی توانا و 8یشناختهای فیتحر، 2ندیخودآ افکاریی شناسا، تعارض

 مفهوم گروه زمان ازی گرید بخش در. است گروهی اصل تیفعال باورهای بند دسته نیتمر خاطر نیهم
هیای روش وی احتمیالهیای مقاومتیی شناسا به اعضا و شودیم داده آموزش درمان برابر در مقاومت

 دری احتمیالهیای مقاومت شناختی برا کنندگان شرکت به کمک. شوندیم متمرکز آنها ازی ریشگیپ
 .است دوم جلسه فیتکلها مقاومت نیا با مقابلهی برایی راهبردهای طراح وی شناخت درمان مقابل

ی امدهایپ آنها افکار که است موضوع نیا با کنندگان شرکت کردن آشناهدف این جلسه : 3 جلسه
 بیه نیهمچنی. باشیند ناکارآمید اسیت ممکنی رفتاری امدهایپ نیا و دارد دنبال بهی جانیه وی رفتار

 ارتباط و، (ناکارآمدهای نگرش، هاهطرحوار، یاصلی باورها) هاهطرحوار تیماه درباره کنندگان شرکت
ی صیلا تیفعال. شودیم داده آموزش هاهطرحواریی شناسا نیهمچن و، ندیخودآ افکار و هاهطرحوار نیب

                                                 
1.  activating event  
2. automatic thoughts 

8. cognitive distortions  
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: 1 جلسیه نییا. است هاهطرحواریی شناسای برای عمود کانیپ نیتمر و فکر قیتزر نیتمر جلسه نیا
 . کشدیم طول به ساعت 82

 حیل و شد مطرح قبل جلسه در کهی عمود کانیپی رو بر شتریب کار چهارم جلسه هدف: 4 جلسه
ی منفی یهیاهطرحیواریی شناسیا منظور بهی عمود کانیپ روش بستن کار به در نیزوج کهی مشکالت
 و متداولی منف طرحواره نوع دهیی شناسا در نیزوج ساختن توانا نیهمچن. شوندیم روبرو آن با، خود
 میرور از عبیارتی اصیل تییفعال. است جلسه نیا گرید هدف طبقه ده نیا در خودی باورها دادن قرار
یمی عمود کانیپ و باورهای بند دستهی خانگ فیتکل. است شرفتهیپی عمود کانیپ وی عمود کانیپ

 . باشد
ی چگیونگ ازی تیر واضیح ریتصو به نیزوجی ابیدست از بود عبارت هدف پنجم جلسه در: 5 جلسه
هنقشی میترسی، نیزوجی توسطی منفی باورها فهرست هیته، گریکدی بای منفی باورها تناسب و ارتباط
 اسییمق در جیانیه شدت لحا  از هاباوری بند رتبه، گریکدی با باورها ارتباطی چگونگی شناخت یها

SUD0 .باورهای اصل فهرست هیته، یشناخت یهاهنقش هیته از عبارت جلسه نیا در گروههای تیفعال ،

 .انجامدیم طول به 82: 1 مدت به جلسه نیا. بودندSUD یبند رتبه
 بیلقا، یعمیود کیانیپ در شدهیی شناسای باورها که نیزوج توسط تیواقع نیا رشیپذ: 6 جلسه

 صیورت به را خودی باورها که دارد وجود امکان نیا که موضوع نیا رشیپذ نیهمچن و هستند رییتغ
 کیه اسیت نییا ششیم جلسیهی اصل تیفعال. است ششم جلسه اهداف، دهند قرار مالحظه موردی نیع

 بشر خیتار در کهیی باورها اساس نیا بر. داد رییتغ توانیم را باورها که شوند متقاعد کنندگان شرکت
 ارییمع لییتحل وی نییع لییتحل آموزش. رندیگیم قرار مدنظر اند کرده رییتغ نیزوج خودی زندگ در و

 .کشدیم طول ساعت 82: 1 جلسه نیا. است جلسهی بعد تیفعال
 اساس بر توانیم را باورها که کنند درک نیزوج که نیا از است عبارت جلسه نیا هدف: 7 جلسه

یم، رندیگیم کار به خود رفتاری سازماندهی برا افراد کهیی باورها مجموعه، دکری ابیارزش، ییارهایمع
 زانییم نظیر از تواننیدیمی باورهیا، باشیند همسانی حدود تا، افراد ریسای باورها ای گریکدی با توانند

 الد، افراد ریسای باورها با و باورها ریسا با باور کی یهمخوان وی سازگار و، باشند متفاوتی سودمند
 لییتحل و، بیودن سیودمند لییتحل حیول جلسه نیای اصل تیفعال. ستین باور آنی درست و صحت بر

 .استی همسان
 چالش روش نیتر رومندین) یمنطق لیتحل روش بتوانند نیزوج که است نیای اصل قصد: 3 جلسه

ی فیرد مراحل نندبتوا دیبا نیزوج منظور نیبد. برند کار به خودی باورها مورد در رای( منفی باورها با

                                                 
1. subjective unit of distress  
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 را خود نظر انیب و، خود شواهد آزمون و افتنی، خود قواعد نییتع، خود یهاهواژ فیتعر، خود مورد انیب
 جلسات ریسا سان به زین جلسه نیا. استی منطق لیتحل روش رامونیپ جلسه نیا تیفعال. کنند درک
 .است ساعت 82: 1

 از مراتیب سلسیله نیچنید بتواننید نیزوجی کیه اسیت نییا از عبیارت جلسیه نیا هدف: 9 جلسه
. آورنید دییپد خودی منفی باورها با مخالفیی ها عبارت و کنند هیتهی اصل باور با مرتبطهای تیموقع
 جیادیا بیه شیروع و، مراتیب سلسیله کیی حداقل هیته: شودیم حاصل ریزهای تیفعال با اهداف نیا

 . مخالفی باورها
ی بازدار وی ادراک رییتغ: ردیگیم قرار توجه مورد عمدهیی وامحت حوزه دو، جلسه نیا در: 10 جلسه

یمی را اطالعات ازی ا مجموعه ابندیدر نیزوج: از عبارتندی ادراک رییتغ بخش اهدافی. اریاختی قشر
، یاردا عمل کی یحدود تای ادراک رییتغ که ابندیدر نیزوج، گرفت نظر دری مختلف یهاهویش به توان
 رای ادراکی ریییتغ یهاهمؤلف جادیا نیزوج، است اطالعات به مربوط اتیجزئ به توجه جهینتی حد تا و
ی باورهیا کننده تیحما شواهد ازی عیوس دسته، مخالفی باورها: از عبارتند آن از ییهاهنمون اموزند؛یب

ی قشیری بازدار بخش اهداف. کندیم تیحما مخالفی باورها از کهی جزئ شواهد ازی برخ و، مخالف
، آن در تبحر کسب و منزل در انجامی برا رای اریاختی قشری بازدار روش، نیزوج: از عبارتندی اریاخت
ی قشیری بیازدار، یادراکی رییتغ یهاهبرگ لیتکم از عبارت جلسههای تیفعال. ابندیدری کاف زانیم به
 .بزرگ گروه کی دری اریاخت

 و کننید درک رای ده پاداش خود و خود هیتنب روش، نیزوج که است نیا جلسه هدف: 11 جلسه
 که رندیبگ نظر در خودی برا اجرا قابل طرح کی نیهمچن دهند انجام مستقل صورت به را آن وانندتب

هیای تیفعال. کنید قیتشو و بیترغ، اند گرفته ادی برنامه نیای ط کهیی ها روش نیتمری برا را آنها
 نگهدارنیدههیای روش وی دهی داشپا-خود وی هیتنب-خود آموزش قالب در ساعت 82: 1ی ط جلسه
 .هست رییتغ

، انید کیرده حاصیل درمیانی ط کهیی دستاوردها تداومی برا نیزوجهای طرحی بررس: 12 جلسه
 از برنامیه بیه دادن انیپای برای فرصت کردن فراهم وی درمان برنامه درباره نیزوج از پسخوراند کسب
ی بیرا ییهیاهبرنام جلسه نیا در. است همدوازد جلسهی اصل هدف مناسبی اجتماع رخداد کی قیطر
 .شوندیم اجرا ساعت 2ی ط و شدهی زیر طرح درمان از پسی ابیارز وی ریگیپ
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 ابزار پژوهش

نامیه مییزان درگییری و تعیارض باشد. این پرسیشمی نامه تعارضات زناشوییپرسش، ابزار پژوهش
( تهییه و تنظییم 1875) وسط ترابیی و ثنیاییکند. این آزمون که تزناشویی و ابعاد آن را اندازه گیری می

کند. این ابعاد عبارتند سؤالی بوده و هفت بعد یا زمینه تعارض زناشویی را اندازه گیری می 42، شده است
( افزایش جلب حمایت 4هیجانی های ( افزایش واکنش8( کاهش رابطه جنسی 2( کاهش همکاری 1از؛ 

( کیاهش همکیاری بیا خویشیاوندان همسیر و 6ویشاوندان خود ( افزایش رابطه فردی با خ5ان( ) فرزند
( مییزان پاییایی و رواییی هیر ییک از 1832) ( جدا کردن امیور میالی از یکیدیگر. دهقیان7دوستان او 
نفری به این ترتیب اعالم کرده است؛ کاهش همکیاری  82این آزمون را بر روی یک گروه های مقیاس
افزایش جلب ، 71/2و  74/2افزایش واکنش هیجانی ، 56/2و  62/2کاهش روابط جنسی ، 65/2و  78/2

کیاهش رابطیه ، 75/2و  31/2افزایش رابطه فیردی بیا خویشیاوندان ، 72/2و  65/2ان( ) حمایت فرزند
و تعارضیات  65/2و  61/2جیدا کیردن امیور میالی از یکیدیگر ، 77/2و  32/2خانوادگی با اقوام همسر 

( در 1838) ب آلفای کرونباخ در پژوهش دیگری توسیط فیرحبخش. ضری72/2و  63/2زناشویی در کل 
نفر زن( عادی اجرا شد که ضیریب پاییایی  28نفر مرد و  28) نفری 46شهر اصفهان بر روی یک نمونه 

کیاهش رابطیه جنسیی ، 62/2کیاهش همکیاری : مختلف عبارت بود ازهای برای مقیاس به دست آمده
افزایش رابطیه فیردی بیا ، 58/2ان( ) زایش جلب حمایت فرزنداف، 51/2افزایش واکنش هیجانی ، 51/2

و جدا کردن امور مالی از  62/2 کاهش رابطه خانوادگی با اقوام همسر و دوستان، 62/2خویشاوندان خود 
نفر مرد(  15نفر زن و  22) فوقهای نفری از آزمودنی 85همچنین بین نمرات یک گروه . 42/2یکدیگر 

 همبستگی مشاهده شد. 78/2در فاصله دو هفته 

 هاهنتایج و یافت

آمیاری توصییفی ماننید هیای از روش، ها با توجه به فرضیات مطرح شیدهبرای تجزیه و تحلیل داده
آماری استنباطی ماننید آزمیون معنیی دار بیودن تفیاوت دو متغییر های میانگین و انحراف معیار و روش

و ، در گروه کنترل و گروه آزمیایش ن و پس آزمونپیش آزموهای مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین
 گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و دوره پیگیری استفاده شد.های برای مقایسه تفاضل میانگین

 در شیآزمیا گروه استاندارد انحراف و نیانگیم، شودیم مشاهده 1 شماره جدول در که گونه همان
 و 15/122 برابیر آزمون پس در و 34/3 و 6/125 بیترت به آزمون شیپ دریی زناشو تعارضات اسیمق
 12/3 و 1/126 بیترت به آزمون شیپ در کنترل گروه درها شاخص نیهم کهی حال در. باشدیم 55/7
 .باشدیم 41/3 و 36/127 برابر آزمون پس در و
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 آزمون شیپ اساس بریی زناشو تعارضات نامهپرسش درها یآزمودن نمراتی آمار فیتوص: 1 جدول
 شیآزما و کنترل گروه در آزمون پس و

 هاگروه 
 متغیر

 کنترل آزمایش

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

تعارضات 
 زناشویی

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

6/125 34/3 15/122 55/7 1/126 12/3 36/127 41/3 

طور که در جیدول  میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش در مقیاس تعارضات زناشویی همان
و  24/11و در دوره پیگیری برابر  34/3و  6/125در پیش آزمون به ترتیب ، شودمیمشاهده  2شماره 
 12/3و  1/126زمون به ترتیب در گروه کنترل در پیش آها که همین شاخص یلباشد. در حامی 47/7

 باشد. می 76/3و  16/126و در دوره پیگیری برابر 

تعارضات زناشویی بر اساس پیش آزمون  نامهپرسشدر ها توصیف آماری نمرات آزمودنی: 2جدول 
 و دوره پیگیری در گروه کنترل و آزمایش

 هاگروه 
 متغیر

 کنترل آزمایش

 دوره پیگیری پیش آزمون دوره پیگیری پیش آزمون

تعارضات 
 زناشویی

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

6/125 34/3 24/11 47/7 1/126 12/3 16/126 76/3 

که شیناخت درمیانی گروهیی مایکیل فیری  مربوط به فرضیه اول پژوهش مبنی بر این یهاهداد
آمده است. با توجه به جدول مذکور کیه  8گردد در جدول شماره میموجب کاهش تعارضات زناشویی 

مربوط به مقایسه تفاضل میانگین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش بیر اسیاس پییش آزمیون و پیس 
محاسبه شده بیا درجیات  t مشاهده گردید که مقدار، باشدمیتعارضات زناشویی  نامهپرسشآزمون در 

 83بحرانیی بیا درجیات آزادی  tاز ، باشد که ایین مقیدارمی 25/12برابر با  21/2در سطح  83زادی آ
 درصد اطمینان فرضیه اول پژوهش تأیید گردید. 11باشد. پس با می( بزرگتر 48/2)
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بیر  مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات گروه آزمایش و کنتیرل tآزمون : 8جدول شماره 
 تعارضات زناشویی نامهپرسشآزمون و پس آزمون در اساس پیش 

 آماریهای شاخص متغیر

2 M- 1M درجه آزادی t سطح معناداری 

 > P 21/2 25/12 83 44/26 نامه تعارضات زناشوییپرسش

                                                              43/8  =t جدول 

M  =1   یش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایشمیانگین نمرات پ تفاضل 
M2=  نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل میانگین تفاضل 

مربوط به فرضیه دوم پژوهش که عبارت اسیت از اثربخشیی شیناخت درمیانی گروهیی  یهاهداد
ادامه ، روز پس از اتمام برنامه درمانی( 45) مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی در دوره پیگیری

جدول که مربوط به مقایسه تفاضل مییانگین  یهاهآمده است. با توجه به یافت 4دارد در جدول شماره 
تعارضیات  نامیهپرسیشنمرات دو گروه کنترل و آزمایش بر اساس پییش آزمیون و دوره پیگییری در 

برابر با  21/2 در سطح 83محاسبه شده با درجات آزادی  t مشاهده گردید که مقدار، باشدمیزناشویی 
 11باشید. پیس بیا می( بزرگتر 48/2) 83بحرانی با درجات آزادی  tاز ، باشد که این مقدارمی 28/12

 درصد اطمینان فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید گردید.
بر اساس  مستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل tآزمون : 4جدول شماره 

 تعارضات زناشویی نامهپرسشپیگیری در پیش آزمون و دوره 

 آماریهای شاخص متغیر

2 M- 1M درجه آزادی t سطح معنادری 

 > P 21/2 28/12 83 12/26 نامه تعارضات زناشوییپرسش

                                                              54/8  =t جدول 

 0Mضل میانگین نمرات پیش آزمون و دوره پیگیری در گروه آزمایش = تفا                                  

 8Mتفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و دوره پیگیری در گروه کنترل =                                     
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 يریگ جهینت و بحث

 موجیبی فیر کیلیمای گروهیی درمیان شناختی الگو که نیا از بود عبارت پژوهش اول هیفرض
 آزمون پس و آزمون شیپ در استاندارد انحراف و نیانگیم سهیمقا. گرددیمیی زناشو تعارضات کاهش
( شیآزمیا و کنتیرل) مطالعیه میورد گیروه دو درها یآزمودن آزمون شیپ نمرات نیانگیم که داد نشان
 رییتغم در شیآزمیا گیروه درهیا یآزمودن آزمون پس نمرات نیانگیم اما نداشتند؛ هم بای چندان تفاوت
 و شیآزما گروه نمرات نیانگیم تفاضل محاسبه با. داد نشان رای ا مالحظه قابل کاهش مطالعه مورد
 اعمیال) مسیتقل ریمتغ، نانیاطم درصد 11 با که دیگرد مالحظه آزمون پس و آزمون شیپ در کنترل
 به. است اشتهد ریتأثیی( زناشو تعارضات) وابسته ریمتغ بری( فر کلیمای گروهی درمان شناختی الگو

 دری فیر کیلیمای گروهیی درمیان شناختی الگو فنون اعمال که داشت اظهار توانیم گرید عبارت
. اسیت داشیتهی مثبت ریتأث و گشته نیزوج دریی زناشو تعارضات کاهش موجب، درمان عدم با سهیمقا
 انیدی دعمی کیه، سیالی و بک همچونی شناخت کردیرو بزرگان هینظر اصل با پژوهش نیا یهاهافتی

 موجبی عاطف وی رفتار، یشناخت فنون از استفاده بای منطق ریغی باورها وی شناختی خطاها کاهش
 پیژوهش نییا یهاهافتی نیهمچن. است هماهنگ، گرددیمیی زناشوهای یآشفتگ و تعارضات کاهش
 ؛ ؛1112ی شیوبل و دان ؛1118، همکاران وی هر نمونه؛ی برا) ییها پژوهش ریسا یهاهافتی با همسو
، یصیائم ؛1836، همکیاران و ایینی عیشیف ؛1836، یاتیح ؛1876، انیمهدو ؛1113، همکاران و باکوم
 و بیاکوم ل؛ییتحل فرا قاتیتحق نیهمچن و ؛1838، یزیتبر ؛1838، فرحبخش ؛1835، یسودان ؛1834

 است( 1211، نچامیف وی برادبر ؛2228، 8نیبالدو و 0شیشاد ؛1115، ارنست و مزیج ؛2222، همکاران

 زوج از دسته آنی رو بری رفتار وی شناختهای کردیرو مختلف فنونی ریگ کار به دهندیم نشان که
 انید نبیوده مشیاوره تحیت کهیی ها زوج با سهیمقا در، اند گرفته قرار درمان و مشاوره مورد کهیی ها

 .است دهیگردیی زناشو تیرضا شیافزا ویی زناشو تعارضات کاهش موجب
 اند گرفته قرار درمان تحت کهیی ها زوج از دسته آنی رو بری شناختی درمان گروه ریتأث نییتب در
 هدف به توجه با که کرد برداشت توانیم گونه نیا، اند نبوده درمان تحت کهیی ها زوج با سهیمقا در

ی منف هایشناخت و افکار رییتغ و دنیکش چالش به، ییشناسا از است عبارت کهی شناختی درمان گروه
 طرح و، یفکرهای یریسوگ و فاتیتحر نیایی شناسا، کنندیم تجربه را روابط در تعارض کهی افراد
 ای یبهبود موجب، آنها رییتغ تاًینها و دنیکش چالش بهی برای درمان طرح کی دنیبخش تحقق وی زیر

                                                 
1. Shdish  

2.  Baldwin  
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 ارتبیاط برگشتن امسرانج و، مثبت تفکر و رفتار، احساساتی نیگزیجا، موجود یهاهنشان افتنی فیتخف
 .است دهیگردی سالمتر و بهتر سطح به

 تفاضل نیب که دهندیم نشانی آمار یهاهافتی و هاهداد، (2 شماره هیفرض) یریگیپ دوره مورد در

ی دار معنا تفاوتی ریگیپ دوره و آزمون شیپ در کنترل و شیآزما گروههای یآزمودن نمرات نیانگیم
یی زناشو تعارضات کاهش بری فر کلیمای گروهی درمان شناختی الگوی بخش اثر تداوم و دارد وجود
 45 تیا مذکوری درمان روش ریتأث تداوم نییدرتب. است دییتأ قابلی درمان دوره خاتمه از پس روز 45 تا
 توانیم – پژوهش نخست هیفرض دییتأ نییتب در آمده لیدال جز به –ی درمان برنامه اتمام از پس روز
 ازی برخیوردار، شیده گرفته کار بههای روش و فنون بودن فهم قابل وی سادگ: برشمرد را ریز لیدال

 .نمودیم جابیا را انیدرمانجو فعال مشارکت که درمان بودن محور فیتکل و، یمنطق ساختار
ی مبنیا بری گروهی درمان شناختی ریگ کار به که دهندیم نشان پژوهش نیا یهاافتهی یکل طور به 
 در( شیآزمیا گیروه) انید گرفتیه قیرار درمیان تحت کهیی ها زوج از دسته آنی رو بر، یفر لکیمای الگو
 از پیس روز 45 تیا حداقل، نانیاطم درصد 11 با، (کنترل گروه) نبودند درمان تحت کهیی ها زوج با سهیمقا
 که است رزشا با اریبس گرید عبارت به. است دهیگردیی زناشو تعارضات کاهش موجبی درمان برنامه اتمام
 .اند کرده اظهار رای قبول قابلهای یبند درجه، مطالعه نیا در شیآزما گروهی اعضا تیاکثر، گردد ذکر

با آن روبرو ، در این بخش از پژوهش به محدودیت هایی که این مطالعه به مانند سایر پژوهش ها
شود. با توجه به اینکه در مین نماییم. محدودیت هایی که مانع تعمیم کلی نتایج آمیاشاره ، بوده است

اطالعات به دست آمده در زمینیه مییزان تعارضیات زناشیویی صیرفاً اطالعیات خیود ، پژوهش حاضر
لذا عیدم وجیود ابزارهیای ، جمع آوری اطالعات استفاده نشده بودهای گزارشی بودند و از سایر روش

باشید. عیدم میقابل ذکر های ودیتپژوهش از جمله محدهای متنوع و جامع برای اندازه گیری متغیر
باشد. با توجه به اینکیه ارائیه میدیگر های کنترل تأثیر جنسیت درمانگر بر فرایند درمان از محدودیت

درمان توسط پژوهشگر مرد صورت پذیرفت و امکان بهره مندی از یک همکار پژوهشیگر زن وجیود 
پیژوهش در نظیر گرفیت. عیدم های دودیتتوان به عنوان یکیی از محیمیاین مسأله را نیز ، نداشت

انجام شده در زمینیه بررسیی مییزان اثیر بخشیی الگیوی های دسترسی به سوابق مربوط به پژوهش
علیرغم تالش زیادی کیه در ایین ، شناخت درمانی گروهی مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی

پالسیبو( جهت تعیین میزان اثیر ) 0زمینه صورت گرفت و عدم امکان استفاده از گروه آزمایشی دارونما

 دیگر این پژوهش بودند.های بخشی واقعی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری نیز محدودیت

                                                 
1. placebo  
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بیا : گرددمیپیشنهادهای زیر ارائه ، ذکر شدههای با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و محدودیت
پیشنهاد ، کاهش تعارضات زناشویی توجه به اثر بخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری بر

به منظور پیشگیری و مقابله با باورهای منفی و برقراری ارتباط مؤثر ، گردد فنون به کار گرفته شدهمی
ییک عامیل ، آموزش داده شود. از آنجایی که میزان باورهای غیر منطقی و افکیار ناکارآمیدها به زوج

بیر ، قبیل از ازدواج یهیاهذا الزم اسیت در مشیاورل، در معرض خطر استهای پیش بینی کننده زوج
گروهیی  یآنها را با استفاده از فنون الگوی شناخت درمان، شناسایی آنها تأکید شده و در صورت وجود

با سایر ، اصالح نمایند و همچنین اثر بخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری، مایکل فری
گردد. جهت تعیین میزان اثر بخشیی واقعیی  ناشویی مقایسهو رویکردهای درمانی تعارضات زها روش

پالسیبو( استفاده گیردد. مییزان ) از گروه آزمایشی دارونما، الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری
تعارضیات  نامیهپرسیشهیای اثربخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری در خیرده مقیاس

به منظیور کنتیرل ایین ، بودن جنسیت درمانگر بر فرایند درمانزناشویی تعیین گردد. با توجه به مؤثر 
در ، یک درمانگر مرد و یک درمیانگر زن() پژوهش مشابهی با به کارگیری همزمان دو درمانگر، متغیر

شود الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فیری میطی فرایند درمان انجام پذیرد. در پایان پیشنهاد 
مختلفی جهت کسب دیدگاه کلی های از جامعه ایرانی اجرا گردد و پژوهشمتعددی  یهاهبر روی نمون

 این روش درمانی در جامعه و فرهنگ ایران صورت پذیرد.. ییتر و دقیق تر نسبت به کارآ
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  شاناخت يرمااني ، بررسي مقایسه اثربخگي گروه يرماني تلفیقي زوج ها(. 6838)  صاف .، تبریز
پ ی ن ن  ه نکور  نانشک ه  زانش  سال  ز ، کاهش نارضایتي زوجی گروهي بک و کتاب يرماني ير 

 عل م تربیو  نانشگ ه عی ه عب عب ی .
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پ ی ن ن  اله نکوالر  نانشالک ه  زانش  سال  ز ، صور  انفراي  و توأم ير کاهش تعارضا  زناشویي
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پ ی ن ن  ه نکور   ش ز ه نانشک ه  زانش  س  ز عل م تربیو  نانشگ ه ، ير کاهش تعارضا  زناشویي
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 نشر ا سب  ان.: ترران
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