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بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای
الگوی مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجهای مراجعه
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چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی میزان اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنیای الگیوی مایکیل
فری بر کاهش تعارضات زناشویی انجام شده است .جامعه آماری مورد مطالعه مشیتمل بیر زوجهیای
مراجعه کننده به مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه عالمه طباطبایی بودند .از جامعه مورد نظر42 ،
نفر ( 22زوج)  -به عنوان نمونه تحقیق  -با استفاده از مصاحبه اولیه و پرسشنامه تعارضات زناشویی
به روش در دسترس مورد گزینش و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل میورد گمیارش
قرار گرفتند .قبل از اجرای درمان از هر دو گروه ،پیش آزمون تعارضات زناشویی به عمل آمد .سیپس
گروه آزمایش  12جلسه تحت شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری قرار گرفت .پس از اتمیام
جلسات درمان از هر دو گروه ،پس آزمون تعارضات زناشویی به عمل آمد .با توجه به در نظیر گیرفتن
دوره پیگیری  45روزه ،پس از  45روز از خاتمه درمان ،بار دیگر در مورد هر دو گروه آزمون تعارضات
زناشویی به اجرا درآمد .با استفاده از آزمون  tمستقل ،دادهها تحلیل شدند .نتایج نشان داد که شناخت
درمانی گروهی مایکل فری توانسته است میزان تعارضات زناشویی را (هم پس از اتمام درمان و هیم
در دوره پیگیری) به طور معناداری کاهش دهد )(P < .2/21
واژگان کلیدی :شناخت درمانی ،تعارض زناشویی

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (نویسنده مسئول) behnam.askari@gmail.com
 .2استادیار دانشگاه تبریز
 .3دانشجوی دکتری مشاوره
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مقدمه

تعارضات زناشویی و طالق یکی از مهم ترین ناهنجاریهای خانوادگی و اجتمیاعی اسیت کیه در
جامعه ما روندی روزافزون و رشدی چشمگیر داشته است ،به گونه ای که طبق آمارهیای رسیمی ،بیا
وجود همه موانع یا ذهنیت منفی ای که در جامعه نسبت به آن وجود دارد ،این مسیأله مییرود تیا بیه
امری بسیار رایج بدل شود و قبح آن نیز تا حد زیادی در میان مردم از بین برود .رشد چشیمگیر آمیار
طالق در مقایسه با آمار ازدواج در استان تهران  %3 -در برابر  %5/5مطابق آمار سازمان ثبت احیوال
در سه ماهه نخست سال  - 1812امری است که ضرورت بررسیی آن از جنبیههیای مختلیف را میی
نمایاند و بنا به این ضرورت است که همه روزه شاهد مقاالت ،سخنرانی ها ،برنامههیای تلویزییونی و
رادیویی و یا کتاب هایی هستیم که به شکلی گسترده به این مقوله میپردازند .در کشورهای غربی به
ویژه آمریکا از هر دو ازدواج یکی منجر به طالق میشود و برآوردها نشان میدهنید کیه  %32دانیش
آموزان برخی از مدارس ،به خانوادههای از هم پاشیده تعلق دارنید (گرلیر1118 1؛ بیه نقیل از ثنیایی،
 .)1873در کشور ما بر اساس آمارهای موجود ،میزان طالق در سالهای مختلف بین  22تا  25درصد
در حال نوسان بوده است و در کل حاکی از افزایش آن میباشد (سازمان ملی جوانان.)1837 ،
افزایش روز افزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جیدایی و اثیر منفیی آن بیر
سالمت روانی زوجین و فرزندان آنان ،موجب شده است تا درمانگران ،نظریهها و طرح هایی را بیرای
کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طالق ارائه دهند .یکی از نظریههای مشیهور در ایین زمینیه،
عبارت است از؛ نظریه شناخت درمانی .2از دیدگاه شناختی ،علل اکثر مشکالت رفتاری و تعارضهیای
بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی را در خطاهای شناختی و باورهای غیر منطقیی زوجهیا بایید
جستجو نمود (شفیع آبادی و ناصری1838 ،؛ کوری2225 ،8؛ ترجمه سید محمدی .)1835 ،وقتی یک
یا هر دوی زوجین نسبت به روییدادهای ارتبیاطی خیود ،دچیار تحریفهیای شیناختی شیده و دارای
باورهای غیر منطقی باشند ،واکنشهای بیمارگونه از خود بروز میدهند .در واقع از دییدگاه شیناختی،
تعارض زناشویی ناشی از باورها و عقاید غیر منطقی نسبت به رویدادها و رفتارهای بین زوجین است و
بهترین راه برای درمان تعارضهای زناشویی ،کار کیردن بیر روی باورهیای غییر منطقیی ییا همیان
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تحریفهای شناختی ،و تغییر دادن آنهاست (هاوتون 1و همکاران1131 ،؛ ترجمیه قاسیم زاده.)1832 ،
رفتار درمانی شناختی ( )CBTیکی از گسترده ترین شکلهای تحقیق شیده روان درمیانگری اسیت.
بیش از  122آزمایش بالینی کنترل شده در هشت سیال بیین سیالهای  1136تیا  1118بیه پیشیینه
مطالعاتی افزوده شده است (هالون 2و بک1114 ،8؛ بیه نقیل از بیاتلر 4و همکیاران .)2226 ،مطالعیات
فراتحلیل انجام شده روشن ساخته است که پشتوانه تجربی (آزمایشی) برای این رویکرد بیش از سایر
رویکردها وجود دارد (برادبری 5و فینچام ،1137 ،6اپستین 7و جکسون ،1173 ،3هیالوگ 1و میارکمن،12
 ،1133جکسون ،1133 ،جکسون و فولیت ،1135 ،11جکسیون و فولیت و پاگیل ،1136 ،12جکسیون،
فولت ،ریونستروف ،1134 ،18جکسون ،اشمالینگ ،14هالتزورث 15و مونرو ،1137 ،16واینگ ،17استالکر،13
کارور 11و جیتا ،1111 ،22فیلتر ،21اشنایدر1137 ،22؛ به نقل از پاترسون.)2225 ،28
کاربردهای آموزش شناختی رفتاری برای مسایل مربوط به روابط صمیمی ،اولین بار بیش از چهل
سال پیش در نوشتههای آلبرت الیس در اهمیت نقشی که شناختها در مسایل زناشویی ایفا میکنند،
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معرفی شد (الیس 1و هارپر1161 ،2؛ به نقل از داتیلیو 8و نیورمن .)2225 ،4الییس و همکیارانش بییان
کردند که نارسا کنش وری رابطه زمانی رخ میدهد که یک فرد؛ الف) باورهای غیر منطقیی ییا غییر
واقعی درباره همسر یا رابطه دارد ب) ارزیابیهای بی نهایت منفی به عمل میآورد ،وقتی که همسر یا
رابطه از چنین انتظارات تبعیت نمیکند .وقتی که این فرایندهای شیناختی منفیی رخ مییدهید ،فیرد
احتماالً عواطف منفی قوی مانند خشم و دیگر جنبههای پریشانیهای زناشویی را تجربه میکند ،و به
طریقههای منفی با همسرش رفتار میکند (الیس و همکیاران1131 ،؛ بیه نقیل از داتیلییو و نیورمن،
 .)2225جیمز 5و ارنست )1115( 6پژوهشها و ادبیات مربوط به ارزیابی اثربخشیی زوج درمیانی را در
حل تعارض مورد بررسی قرار دادند .آنها گزارش کردند که در تمام این پژوهشها این اتفاق نظر وجود
داشت ،که زوج درمانی تعارضهای زناشویی را کاهش و رضایت زناشویی را افزایش میدهد و حداقل
برای مدتی از طالق و جدایی پیشگیری میکند .بیشترین پژوهشها در مورد اثربخشی زوج درمیانی،
بر اساس زوج درمانی شناختی رفتاری صورت گرفته است و اثربخشی آن بیه طیور مکیرر در اییاالت
متحده و سایر کشورهای دیگر مورد تایید واقع شده است .این روش درمیانی مهیارت محیور اسیت و
سعی دارد مهارتهای حل مسئله ،برقراری ارتباط و اصول رفتار و مبادله درست را به زوجین آمیوزش
دهد .پژوهش هایی که با استفاده از روش فرا تحلیلی انجام شده نشان میدهد کیه انیدازه اثیر بیرای
درمان تعارض زناشویی در شیوه زوج درمانی شیناختی رفتیاری  ،%76شیناخت درمیانی  ،%61درمیان
متمرکز بر عاطفه  ،%52آموزش ارتباط  %12میباشید .بررسییهای پیگییری پاییداری ایین تغیییرات
درمانی را تا  6ماه پس از پایان دوره درمان تأیید میکنند .تحقیقیات بیاکوم 7و همکیاران ( )1113در
زمینه تأثیر پدیدههای شناختی بر رضایت زناشویی نشان داد که سه طبقه از پدیدههای شیناختی کیه
میتوانند باع کاهش رضایت زناشویی و همچنین ایجاد اختالل در روابط زناشویی شوند ،عبارتند از؛
افکار خودآیند ،انتظار اتفاق حوادث ناخوشایند در روابط ،باورهای غیر منطقی و غیر واقع بینانه.
برخی تحقیقات نشان داده اند که رویکرد شناختی با یا بدون مؤلفه رفتاری در درمان مسایل روابط
زوجین مؤثر است .نتایج مطالعات باکوم و همکاران ( )1113حاکی از این است کیه آمیوزش شیناختی
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رفتاری زوجین در کاهش پریشانی رابطه مؤثر است .آنها در این مطالعات یافته اند که این مداخالت از
وضعیتهای گروه کنترل (لیست انتظار) و دارونما مؤثرتر است .نتایج کلی این مطالعات حاکی از ایین
است که کاربرد مختلط آموزش شناختی رفتاری زوجین از کاربست خالص درمان رفتاری مؤثرتر است
(داتیلیو و نورمن .)2225 ،دان 1و شوبلی1112( 2؛ به نقل از دیبائیان )1874 ،در پژوهش خود به منظور
سنجش کارآمدی رویکردهای درمانی زناشویی درمانی رفتاری و زناشویی درمانی شناختی رفتاری بیه
این نتیجه دست یافتند که هر دو نوع درمان در مقایسه با فقدان درمان ،در ایجاد تغییر در رفتار زوجین
و سنجش کلی روابط کارآمدتر بودند .آنها برای زناشویی درمانی شناختی رفتاری در مقایسیه بیا عیدم
درمان ،اندازه تأثیر  %71یافتند .این اندازه تأثیر به طور معناداری از زناشیویی درمیانی رفتیاری ()%73
متفاوت نبود .تفاوتها در اثر بخشی بین این دو رویکرد در پیگیری انجام شیده ،مختصیر و از لحیا
آماری معنادار نبود.
اولسون1114( 8؛ به نقل از مرادی )1832 ،تحقیقی در دانشگاه مینه سیوتا بیر روی  15هیزار زوج
انجام داد .وی بر اساس این پژوهش مهم ترین عوامل تعارض زناشویی را موارد زیر عنوان نمود:
 داشتن انتظارات غیر واقعی از ازدواج
 انتظار نقشهای متفاوت از طرف مقابل
 مشکالت مالی
 ارتباط ضعیف ،حدود  65درصد از زوجهای دارای مشکالت ارتباطی ،دچار اختالفیات زناشیویی
میشوند.
 مشکل با خویشاوندان ،به ویژه زمانی که زوجین به والدین خود از نظر عاطفی یا میالی وابسیته
باشند.
 مشکالت جنسی ،که در حدود  45درصد از زوجین دچار تعارضات زناشویی ،این مشکل را دارند.
 مشکل در فرزند پروری.
تبریزی ( )1838به بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی تلفیقی زوج ها ،شناخت درمانی گروهی
بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زوجین پرداخت .نتایج این مطالعیه نشیان داد کیه )1 :گیروه
درمانی تلفیقی زوجها در کاهش نارضایتی زوجها مؤثر است  )2شناخت درمانی گروهی بک در کاهش
نارضایتی زوجها مؤثر است  )8ایین دو شییوه در مقایسیه بیا یکیدیگر ،تفیاوت معنیاداری در کیاهش
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نارضایتی زناشویی ندارند .فرحبخش (« )1838میزان اثربخشی فنون آموزش زوجین بر اساس نظرییه
الیس ،گالسر و ترکیبی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی» را مورد بررسی قرار داد .نتایج بررسی
نشان داد که روش ترکیبی مؤثرتر از شیوههای درمانی مبتنی بر نظریه الییس و گالسیر بیوده اسیت.
سودانی ( )1835به «بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش زوجین به شییوه الییس و درمیان راه حیل
محور دی شازر ،هم به صورت انفرادی و هم به صورت توأم در کیاهش تعارضیات زناشیویی» اقیدام
نمود .نتایج این مطالعه نشان داد که؛  )1بین شیوه آموزش زوجین به روش الیس به صورت انفرادی با
شیوه درمان انفرادی راه حل محور تفاوت معناداری وجود ندارد )2 .شیوه توأم راه حل محور مؤثرتر از
شیوه انفرادی راه حل محور ،شیوه انفرادی الیس و شیوه توأم الیس میباشد.
در پژوهشی که شفیعی نیا و حسینیان با عنوان «اثر بخشیی شیناخت درمیانی رفتیاری بیه شییوه
گروهی بر تعارضات زناشویی» بر روی  82نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز مشیاوره و روان درمیانی
دانشگاه الزهرا در سال  1836انجام دادند ،پس از اجرای  12جلسه شناخت درمانی رفتاری بر روی 15
نفر از گروه نمونه (گروه آزمایش) ،نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد کیه  CBTبیه طیور معنیا داری
تعارضات زناشویی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش میدهد (  .)P < 2/25صائمی
( )1834به منظور بررسی اثربخشی مداخالت خانواده درمانی شناختی رفتیاری بیر رضیایت زناشیویی
تعداد  84زوج از زوجین مراجعه کننده به یک مرکز مشاوره را انتخاب ،و به شکل تصادفی در دو گروه
آزمایش (اعمال مداخالت خانواده درمانی شناختی رفتاری) و گروه کنترل (بدون انجام مداخالت) قرار
داد .پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انیریچ انجیام گرفیت .نتیایج
نشان داد که مداخالت خانواده درمانی شناختی رفتاری در گروه آزمایش موجب تغییرات معنی دار شده
و افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زناشیویی را بیه دنبیال داشیته اسیت .راهنمیا ()1838
پژوهشی در مورد آسیب شناسی روابط زناشویی انجام داد .یافتههای این پژوهش ،زمینههیا و عوامیل
زیر را به عنوان آسیب رسانهای کلی به روابط زناشیویی مطیرح نمیود ،وجیود خطاهیای شیناختی و
باورهای غلط و نادرست زوجها نسبت به یکدیگر و زندگی مشترکشیان ،ضیعف در مهارتهیای بیین
فردی ،ارتباطی و مهارتهای مقابله ای مؤثر زوجها در برخورد با مسایل زناشویی ،ناپختگی عاطفی و
نااستواری (بی ثباتی) هیجانی در خصو شیوههای کنترل هیجانات و شیوههای مناسب بروز و ظهور
عواطف در روابط زناشویی ،فقدان صمیمت ،همکاری متقابیل و مسیؤلیت پیذیری زناشیویی ،و وجیود
مسایل و مشکالت مادی و فشارهای زندگی.
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بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،روش درمانی مایکل فری 1به یکی از جدیدترین و پرکاربردترین
شیوهها یعنی شیوه گروهی ،که از حمایتهای تجربی فراوانی هم برخوردار است ،در مورد تعیدادی از
زنان و شوهرانی که دارای تعارض شدید هستند ،اجرا شده است ،تا مشخص گردد در مقایسه با گیروه
کنترل چه تأثیری در کاهش تعارضهای زناشویی داشته است .الگوی مورد استفاده در ایین پیژوهش
برای درمان از کتاب راهنمای شناخت درمانی گروهی 2اثر مایکل فری اقتباس شده است .لذا فرضییه
های مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از )1 :شناخت درمانی گروهی مایکل فری موجیب کیاهش
تعارضات زناشویی میگردد و  )2اثربخشی شناخت درمانی گروهی مایکل فری بر کیاهش تعارضیات
زناشویی در دوره پیگیری 45( 8روز پس از اتمام برنامه درمانی) ،ثبات دارد.
روش ،نمونه ،و روش نمونه گیري

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و شوهرانی مییباشید کیه بیه دلییل وجیود تعارضیات
زناشویی و درگیریهای خانوادگی ،برای حل مشکل روابط بین خود به مرکز مشاوره و بهداشت روان
دانشگاه عالمه طباطبایی مراجعه نموده یا قبالً برای حل اختالفات خود مراجعه و اسامیآنها در دفیاتر
مرکز درج گردیده است .مالک خروج شامل زوج هایی است که همسران آنها چندین بار سابقه زندانی
شدن ،فرار از خانه ،ترک خانواده ،تجاوز به حقوق دیگران ،روابیط جنسیی خیارج از چیارچوب روابیط
زناشویی ،ترک شغل داشتند یا دارای عالیم عمده اختالل سیایکوتیک بیوده و ییا مبیتال بیه بیمیاری
جسمیاند به نحوی که قادر به حفظ زندگی زناشویی نمیباشند .گروه نمونه این تحقیق را  42نفر (22
زوج) تشکیل داده اند که با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه تعارض زناشویی از مییان جامعیه آمیاری
گزینش شده اند .انتخاب آزمودنیهای طبق نمونه گیری در دسترس صورت گرفت ،ولی نحوه گمارش
آنها به گروههای آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ساده انجام شد .در ایین پیژوهش افیرادی میی
توانستند عضو نمونه گردند که در پرسشنامه تعارضات زناشویی ،نمره  115تا  184کسب کرده باشند.
طرح تحقیق این مطالعه از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل میباشد .قبل از شروع درمان،
آزمودنیها به دو گروه کنترل و آزمایش – به صورت تصادفی – تقسیم شدند و از هر دو گروه پییش
آزمون به عمل آمد .پس از اتمام دوره درمانی نیز ،آزمودنیهای گروه آزمایش و کنتیرل پرسیشنامیه
پس آزمون را تکمیل نمودند .برای گروه آزمایش شناخت درمانی بر مبنای الگوی مایکل فری اجرا شد
1. Michael Free
2. cognitive group therapy
8. follow up
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ولی برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت .در زیر خالصه جلسات درمان گروه آزمایش به
صورت خالصه در قالب هدف ،فعالیت و مدت زمان جلسه آورده شده است .در ضمن به منظور بررسی
پیشرفت و راهبردهای نگهدارنده ،و حل مشکالتی که رخ مینماینید ،دوره پیگییری  45روزه در نظیر
گرفته شده است .در این طرح آزمودنیها به صورت تصادفی انتخاب و به همین روش در گیروههیای
مختلف جایگزین شدند.
جلسه  :1هدف این جلسه تبیین ضرورت شرکت در گروه ،ترویج هنجارهیای گروهیی و انسیجام
گروهی ،تاکید بر مشترک بودن مشکالت ،آشنایی اعضا با هم ،تعهید بیه پیگییری جلسیات ،آمیوزش
نظریه شناخت درمانی گروهی به اعضا و نقش شان در درمان بود .آشنایی با فرایندهای فیزیولوژییک،
شناختی و رفتاری در وجود انسان و تعامل آنها با یکدیگر ،تاکید بر ایین کیه هیجانهیا دارای اجیزای
فیزیولوژیک ،رفتاری و شناختی هستند و این که بیشتر ییا تمیام واکنشهیای هیجیانی ،ییک مؤلفیه
شناختی را در بردارند  .تمرین آرمیدگی تخیلی هدایت شده .تکلیف خانگی عبارت است از این که بین
هیجان و رخدادی که که یک واکنش هیجانی را ایجاد میکند (رخداد فعال کننده « )1افکار سیطحی
اولیه » را که موجودند ،شناسایی کنند و آنها را در سه ستون بنویسند :یکی برای رخیداد ،یکیی بیرای
فکر و یکی برای واکنش هیجانی .مدت زمان این جلسه  82 :1ساعت بود.
جلسه  :2هدف این جلسه که به مدت  82 :1ساعت میباشید ،آمیوزش نظرییه شیناختی خشیم و
تعارض ،شناسایی افکار خودآیند ،2تحریفهای شناختی 8و توانایی شناسایی آنها در تفکر خود است .به
همین خاطر تمرین دسته بندی باورها فعالیت اصلی گروه است .در بخش دیگری از زمان گروه مفهوم
مقاومت در برابر درمان آموزش داده میشود و اعضا به شناسایی مقاومتهیای احتمیالی و روشهیای
پیشگیری از آنها متمرکز میشوند .کمک به شرکت کنندگان برای شناخت مقاومتهیای احتمیالی در
مقابل درمان شناختی و طراحی راهبردهایی برای مقابله با این مقاومتها تکلیف جلسه دوم است.
جلسه  :3هدف این جلسه آشنا کردن شرکت کنندگان با این موضوع است که افکار آنها پیامدهای
رفتاری و هیجانی به دنبال دارد و این پیامدهای رفتاری ممکن اسیت ناکارآمید باشیند .همچنیین بیه
شرکت کنندگان درباره ماهیت طرحوارهها (باورهای اصلی ،طرحوارهها ،نگرشهای ناکارآمد) ،و ارتباط
بین طرحوارهها و افکار خودآیند ،و همچنین شناسایی طرحوارهها آموزش داده میشود .فعالیت اصیلی

1. activating event
2. automatic thoughts
8. cognitive distortions
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این جلسه تمرین تزریق فکر و تمرین پیکان عمودی برای شناسایی طرحوارهها است .ایین جلسیه :1
 82ساعت به طول میکشد.
جلسه  :4هدف جلسه چهارم کار بیشتر بر روی پیکان عمودی که در جلسه قبل مطرح شد و حیل
مشکالتی که زوجین در به کار بستن روش پیکان عمودی به منظور شناسیایی طرحیوارههیای منفیی
خود ،با آن روبرو میشوند .همچنین توانا ساختن زوجین در شناسایی ده نوع طرحواره منفی متداول و
قرار دادن باورهای خود در این ده طبقه هدف دیگر این جلسه است .فعالییت اصیلی عبیارت از میرور
پیکان عمودی و پیکان عمودی پیشرفته است .تکلیف خانگی دسته بندی باورها و پیکان عمودی می
باشد.
جلسه  :5در جلسه پنجم هدف عبارت بود از دستیابی زوجین به تصویر واضیح تیری از چگیونگی
ارتباط و تناسب باورهای منفی با یکدیگر ،تهیه فهرست باورهای منفی توسط زوجیین ،ترسییم نقشیه
های شناختی چگونگی ارتباط باورها با یکدیگر ،رتبه بندی باورها از لحا شدت هیجیان در مقییاس
 .0SUDفعالیتهای گروه در این جلسه عبارت از تهیه نقشههای شناختی ،تهیه فهرست اصلی باورها،
رتبه بندی SUDبودند .این جلسه به مدت  82 :1به طول میانجامد.
جلسه  :6پذیرش این واقعیت توسط زوجین که باورهای شناسایی شده در پیکیان عمیودی ،قابیل
تغییر هستند و همچنین پذیرش این موضوع که این امکان وجود دارد که باورهای خود را به صیورت
عینی مورد مالحظه قرار دهند ،اهداف جلسه ششم است .فعالیت اصلی جلسیه ششیم ایین اسیت کیه
شرکت کنندگان متقاعد شوند که باورها را میتوان تغییر داد .بر این اساس باورهایی که در تاریخ بشر
و در زندگی خود زوجین تغییر کرده اند مدنظر قرار میگیرند .آموزش تحلییل عینیی و تحلییل معییار
فعالیت بعدی جلسه است .این جلسه  82 :1ساعت طول میکشد.
جلسه  :7هدف این جلسه عبارت است از این که زوجین درک کنند که باورها را میتوان بر اساس
معیارهایی ،ارزشیابی کرد ،مجموعه باورهایی که افراد برای سازماندهی رفتار خود به کار میگیرند ،می
توانند با یکدیگر یا باورهای سایر افراد ،تا حدودی همسان باشیند ،باورهیا مییتواننید از نظیر مییزان
سودمندی متفاوت باشند ،و سازگاری و همخوانی یک باور با سایر باورها و با باورهای سایر افراد ،دال
بر صحت و درستی آن باور نیست .فعالیت اصلی این جلسه حیول تحلییل سیودمند بیودن ،و تحلییل
همسانی است.
جلسه  :3قصد اصلی این است که زوجین بتوانند روش تحلیل منطقی (نیرومند ترین روش چالش
با باورهای منفی) را در مورد باورهای خود به کار برند .بدین منظور زوجین باید بتوانند مراحل فیردی
1. subjective unit of distress
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بیان مورد خود ،تعریف واژههای خود ،تعیین قواعد خود ،یافتن و آزمون شواهد خود ،و بیان نظر خود را
درک کنند .فعالیت این جلسه پیرامون روش تحلیل منطقی است .این جلسه نیز به سان سایر جلسات
 82 :1ساعت است.
جلسه  :9هدف این جلسیه عبیارت از ایین اسیت کیه زوجیین بتواننید چنیدین سلسیله مراتیب از
موقعیتهای مرتبط با باور اصلی تهیه کنند و عبارت هایی مخالف با باورهای منفی خود پدیید آورنید.
این اهداف با فعالیتهای زیر حاصل میشود :تهیه حداقل ییک سلسیله مراتیب ،و شیروع بیه ایجیاد
باورهای مخالف.
جلسه  :10در این جلسه ،دو حوزه محتوایی عمده مورد توجه قرار میگیرد :تغییر ادراکی و بازداری
قشری اختیاری .اهداف بخش تغییر ادراکی عبارتند از :زوجین دریابند مجموعه ای از اطالعات را میی
توان به شیوههای مختلفی در نظر گرفت ،زوجین دریابند که تغییر ادراکی تا حدودی یک عمل اردای،
و تا حدی نتیجه توجه به جزئیات مربوط به اطالعات است ،زوجین ایجاد مؤلفههای تغیییر ادراکیی را
بیاموزند؛ نمونههایی از آن عبارتند از :باورهای مخالف ،دسته وسیعی از شواهد حمایت کننده باورهیای
مخالف ،و برخی از شواهد جزئی که از باورهای مخالف حمایت میکند .اهداف بخش بازداری قشیری
اختیاری عبارتند از :زوجین ،روش بازداری قشری اختیاری را برای انجام در منزل و کسب تبحر در آن،
به میزان کافی دریابند .فعالیتهای جلسه عبارت از تکمیل برگههای تغییر ادراکیی ،بیازداری قشیری
اختیاری در یک گروه بزرگ.
جلسه  :11هدف جلسه این است که زوجین ،روش تنبیه خود و خود پاداش دهی را درک کننید و
بتوانند آن را به صورت مستقل انجام دهند همچنین یک طرح قابل اجرا برای خود در نظر بگیرند که
آنها را برای تمرین روش هایی که طی این برنامه یاد گرفته اند ،ترغیب و تشویق کنید .فعالیتهیای
جلسه طی  82 :1ساعت در قالب آموزش خود-تنبیهی و خود-پاداش دهیی و روشهیای نگهدارنیده
تغییر هست.
جلسه  :12بررسی طرحهای زوجین برای تداوم دستاوردهایی که طی درمیان حاصیل کیرده انید،
کسب پسخوراند از زوجین درباره برنامه درمانی و فراهم کردن فرصتی برای پایان دادن بیه برنامیه از
طریق یک رخداد اجتماعی مناسب هدف اصلی جلسه دوازدهم است .در این جلسه برنامههیایی بیرای
پیگیری و ارزیابی پس از درمان طرح ریزی شده و طی  2ساعت اجرا میشوند.

بررسي اثربخشي شناخت درماني گروهي بر مبنای الگوی مايکل فری… 623

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش ،پرسشنامه تعارضات زناشویی میباشد .این پرسیشنامیه مییزان درگییری و تعیارض
زناشویی و ابعاد آن را اندازه گیری میکند .این آزمون که توسط ترابیی و ثنیایی ( )1875تهییه و تنظییم
شده است 42 ،سؤالی بوده و هفت بعد یا زمینه تعارض زناشویی را اندازه گیری میکند .این ابعاد عبارتند
از؛  )1کاهش همکاری  )2کاهش رابطه جنسی  )8افزایش واکنشهای هیجانی  )4افزایش جلب حمایت
فرزند (ان)  )5افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود  )6کیاهش همکیاری بیا خویشیاوندان همسیر و
دوستان او  )7جدا کردن امیور میالی از یکیدیگر .دهقیان ( )1832مییزان پاییایی و رواییی هیر ییک از
مقیاسهای این آزمون را بر روی یک گروه  82نفری به این ترتیب اعالم کرده است؛ کاهش همکیاری
 2/78و  ،2/65کاهش روابط جنسی  2/62و  ،2/56افزایش واکنش هیجانی  2/74و  ،2/71افزایش جلب
حمایت فرزند (ان)  2/65و  ،2/72افزایش رابطه فیردی بیا خویشیاوندان  2/31و  ،2/75کیاهش رابطیه
خانوادگی با اقوام همسر  2/32و  ،2/77جیدا کیردن امیور میالی از یکیدیگر  2/61و  2/65و تعارضیات
زناشویی در کل  2/63و  .2/72ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش دیگری توسیط فیرحبخش ( )1838در
شهر اصفهان بر روی یک نمونه  46نفری ( 28نفر مرد و  28نفر زن) عادی اجرا شد که ضیریب پاییایی
به دست آمده برای مقیاسهای مختلف عبارت بود از :کیاهش همکیاری  ،2/62کیاهش رابطیه جنسیی
 ،2/51افزایش واکنش هیجانی  ،2/51افزایش جلب حمایت فرزند (ان)  ،2/58افزایش رابطیه فیردی بیا
خویشاوندان خود  ،2/62کاهش رابطه خانوادگی با اقوام همسر و دوستان  2/62و جدا کردن امور مالی از
یکدیگر  .2/42همچنین بین نمرات یک گروه  85نفری از آزمودنیهای فوق ( 22نفر زن و  15نفر مرد)
در فاصله دو هفته  2/78همبستگی مشاهده شد.
نتایج و یافتهها

برای تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به فرضیات مطرح شیده ،از روشهیای آمیاری توصییفی ماننید
میانگین و انحراف معیار و روشهای آماری استنباطی ماننید آزمیون معنیی دار بیودن تفیاوت دو متغییر
مستقل برای مقایسه تفاضل میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و گروه آزمیایش ،و
برای مقایسه تفاضل میانگینهای گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و دوره پیگیری استفاده شد.
همان گونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمیایش در
مقیاس تعارضات زناشویی در پیش آزمون به ترتیب  125/6و  3/34و در پس آزمون برابیر  122/15و
 7/55میباشد .در حالی که همین شاخصها در گروه کنترل در پیش آزمون به ترتیب  126/1و 3/12
و در پس آزمون برابر  127/36و  3/41میباشد.
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جدول  :1توصیف آماری نمرات آزمودنیها در پرسشنامه تعارضات زناشویی بر اساس پیش آزمون
و پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش
کنترل
پس آزمون
میانگین
انحراف
استاندارد
127/36
3/41

آزمایش
پیش آزمون
انحراف میانگین
استاندارد
126/1
3/12

پیش آزمون
پس آزمون
میانگین انحراف میانگین
انحراف
استاندارد
استاندارد
125/6 3/34 122/15
7/55

گروهها
متغیر
تعارضات
زناشویی

میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش در مقیاس تعارضات زناشویی همان طور که در جیدول
شماره  2مشاهده میشود ،در پیش آزمون به ترتیب  125/6و  3/34و در دوره پیگیری برابر  11/24و
 7/47میباشد .در حالی که همین شاخصها در گروه کنترل در پیش آزمون به ترتیب  126/1و 3/12
و در دوره پیگیری برابر  126/16و  3/76میباشد.
جدول  :2توصیف آماری نمرات آزمودنیها در پرسشنامه تعارضات زناشویی بر اساس پیش آزمون
و دوره پیگیری در گروه کنترل و آزمایش
کنترل
دوره پیگیری
میانگین
انحراف
استاندارد
126/16
3/76

آزمایش
پیش آزمون
میانگین
انحراف
استاندارد
126/1
3/12

دوره پیگیری
میانگین
انحراف
استاندارد
11/24
7/47

پیش آزمون
میانگین
انحراف
استاندارد
125/6
3/34

گروهها
متغیر
تعارضات
زناشویی

دادههای مربوط به فرضیه اول پژوهش مبنی بر این که شیناخت درمیانی گروهیی مایکیل فیری
موجب کاهش تعارضات زناشویی میگردد در جدول شماره  8آمده است .با توجه به جدول مذکور کیه
مربوط به مقایسه تفاضل میانگین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش بیر اسیاس پییش آزمیون و پیس
آزمون در پرسشنامه تعارضات زناشویی میباشد ،مشاهده گردید که مقدار  tمحاسبه شده بیا درجیات
آزادی  83در سطح  2/21برابر با  12/25میباشد که ایین مقیدار ،از  tبحرانیی بیا درجیات آزادی 83
( )2/48بزرگتر میباشد .پس با  11درصد اطمینان فرضیه اول پژوهش تأیید گردید.
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جدول شماره  :8آزمون  tمستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات گروه آزمایش و کنتیرل بیر
اساس پیش آزمون و پس آزمون در پرسشنامه تعارضات زناشویی
سطح معناداری
P < 2/21

شاخصهای آماری
t
درجه آزادی
83
12/25

متغیر
M1 - M2

26/44

پرسشنامه تعارضات زناشویی

 t = 8/43جدول
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش = M1

Mتفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل = 2
دادههای مربوط به فرضیه دوم پژوهش که عبارت اسیت از اثربخشیی شیناخت درمیانی گروهیی
مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی در دوره پیگیری ( 45روز پس از اتمام برنامه درمانی) ،ادامه
دارد در جدول شماره  4آمده است .با توجه به یافتههای جدول که مربوط به مقایسه تفاضل مییانگین
نمرات دو گروه کنترل و آزمایش بر اساس پییش آزمیون و دوره پیگییری در پرسیشنامیه تعارضیات
زناشویی میباشد ،مشاهده گردید که مقدار  tمحاسبه شده با درجات آزادی  83در سطح  2/21برابر با
 12/28میباشد که این مقدار ،از  tبحرانی با درجات آزادی  )2/48( 83بزرگتر میباشید .پیس بیا 11
درصد اطمینان فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید گردید.
جدول شماره  :4آزمون  tمستقل برای مقایسه تفاضل میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل بر اساس
پیش آزمون و دوره پیگیری در پرسشنامه تعارضات زناشویی
متغیر
شاخصهای آماری
M1 - M2
درجه آزادی
سطح معنادری
t
پرسشنامه تعارضات زناشویی
26/12
83
12/28
P < 2/21
 t = 8/54جدول
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و دوره پیگیری در گروه آزمایش = M0
تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و دوره پیگیری در گروه کنترل = M8
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بحث و نتیجه گیري

فرضیه اول پژوهش عبارت بود از این که الگوی شناخت درمیانی گروهیی مایکیل فیری موجیب
کاهش تعارضات زناشویی میگردد .مقایسه میانگین و انحراف استاندارد در پیش آزمون و پس آزمون
نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون آزمودنیها در دو گیروه میورد مطالعیه (کنتیرل و آزمیایش)
تفاوت چندانی با هم نداشتند؛ اما میانگین نمرات پس آزمون آزمودنیهیا در گیروه آزمیایش در متغییر
مورد مطالعه کاهش قابل مالحظه ای را نشان داد .با محاسبه تفاضل میانگین نمرات گروه آزمایش و
کنترل در پیش آزمون و پس آزمون مالحظه گردید که با  11درصد اطمینان ،متغیر مسیتقل (اعمیال
الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری) بر متغیر وابسته (تعارضات زناشویی) تأثیر داشته است .به
عبارت دیگر میتوان اظهار داشت که اعمال فنون الگوی شناخت درمیانی گروهیی مایکیل فیری در
مقایسه با عدم درمان ،موجب کاهش تعارضات زناشویی در زوجین گشته و تأثیر مثبتی داشیته اسیت.
یافتههای این پژوهش با اصل نظریه بزرگان رویکرد شناختی همچون بک و الییس ،کیه میدعی انید
کاهش خطاهای شناختی و باورهای غیر منطقی با استفاده از فنون شناختی ،رفتاری و عاطفی موجب
کاهش تعارضات و آشفتگیهای زناشویی میگردد ،هماهنگ است .همچنین یافتههای ایین پیژوهش
همسو با یافتههای سایر پژوهش هایی (برای نمونه؛ هری و همکاران1118 ،؛ دان و شیوبلی 1112؛ ؛
باکوم و همکاران1113 ،؛ مهدویان1876 ،؛ حیاتی1836 ،؛ شیفیعی نییا و همکیاران1836 ،؛ صیائمی،
1834؛ سودانی1835 ،؛ فرحبخش1838 ،؛ تبریزی1838 ،؛ و همچنین تحقیقات فرا تحلییل؛ بیاکوم و
همکاران2222 ،؛ جیمز و ارنست1115 ،؛ شادیش 0و بالدوین2228 ،8؛ برادبری و فینچام )1112 ،است
که نشان میدهند به کار گیری فنون مختلف رویکردهای شناختی و رفتاری بر روی آن دسته از زوج
هایی که مورد مشاوره و درمان قرار گرفته اند ،در مقایسه با زوج هایی که تحیت مشیاوره نبیوده انید
موجب کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زناشویی گردیده است.
در تبیین تأثیر گروه درمانی شناختی بر روی آن دسته از زوج هایی که تحت درمان قرار گرفته اند
در مقایسه با زوج هایی که تحت درمان نبوده اند ،این گونه میتوان برداشت کرد که با توجه به هدف
گروه درمانی شناختی که عبارت است از شناسایی ،به چالش کشیدن و تغییر افکار و شناختهای منفی
افرادی که تعارض در روابط را تجربه میکنند ،شناسایی این تحریفات و سوگیریهای فکری ،و طرح
ریزی و تحقق بخشیدن یک طرح درمانی برای به چالش کشیدن و نهایتاً تغییر آنها ،موجب بهبودی یا

1. Shdish
2. Baldwin
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تخفیف یافتن نشانههای موجود ،جایگزینی احساسات ،رفتار و تفکر مثبت ،و سرانجام برگشتن ارتبیاط
به سطح بهتر و سالمتری گردیده است.
در مورد دوره پیگیری (فرضیه شماره  ،)2دادهها و یافتههای آماری نشان میدهند که بین تفاضل
میانگین نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و دوره پیگیری تفاوت معنا داری
وجود دارد و تداوم اثر بخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی
تا  45روز پس از خاتمه دوره درمانی قابل تأیید است .درتبیین تداوم تأثیر روش درمانی مذکور تیا 45
روز پس از اتمام برنامه درمانی – به جز دالیل آمده در تبیین تأیید فرضیه نخست پژوهش – میتوان
دالیل زیر را برشمرد :سادگی و قابل فهم بودن فنون و روشهای به کار گرفته شیده ،برخیورداری از
ساختار منطقی ،و تکلیف محور بودن درمان که مشارکت فعال درمانجویان را ایجاب مینمود.
به طور کلی یافتههای این پژوهش نشان میدهند که به کار گیری شناخت درمانی گروهی بر مبنیای
الگوی مایکل فری ،بر روی آن دسته از زوج هایی که تحت درمیان قیرار گرفتیه انید (گیروه آزمیایش) در
مقایسه با زوج هایی که تحت درمان نبودند (گروه کنترل) ،با  11درصد اطمینان ،حداقل تیا  45روز پیس از
اتمام برنامه درمانی موجب کاهش تعارضات زناشویی گردیده است .به عبارت دیگر بسیار با ارزش است که
ذکر گردد ،اکثریت اعضای گروه آزمایش در این مطالعه ،درجه بندیهای قابل قبولی را اظهار کرده اند.
در این بخش از پژوهش به محدودیت هایی که این مطالعه به مانند سایر پژوهش ها ،با آن روبرو
بوده است ،اشاره مینماییم .محدودیت هایی که مانع تعمیم کلی نتایج آن میشود .با توجه به اینکه در
پژوهش حاضر ،اطالعات به دست آمده در زمینیه مییزان تعارضیات زناشیویی صیرفاً اطالعیات خیود
گزارشی بودند و از سایر روشهای جمع آوری اطالعات استفاده نشده بود ،لذا عیدم وجیود ابزارهیای
متنوع و جامع برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از جمله محدودیتهای قابل ذکر میباشید .عیدم
کنترل تأثیر جنسیت درمانگر بر فرایند درمان از محدودیتهای دیگر میباشد .با توجه به اینکیه ارائیه
درمان توسط پژوهشگر مرد صورت پذیرفت و امکان بهره مندی از یک همکار پژوهشیگر زن وجیود
نداشت ،این مسأله را نیز میتوان به عنوان یکیی از محیدودیتهای پیژوهش در نظیر گرفیت .عیدم
دسترسی به سوابق مربوط به پژوهشهای انجام شده در زمینیه بررسیی مییزان اثیر بخشیی الگیوی
شناخت درمانی گروهی مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی ،علیرغم تالش زیادی کیه در ایین
زمینه صورت گرفت و عدم امکان استفاده از گروه آزمایشی دارونما( 0پالسیبو) جهت تعیین میزان اثیر
بخشی واقعی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری نیز محدودیتهای دیگر این پژوهش بودند.

1. placebo
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با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و محدودیتهای ذکر شده ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد :بیا
توجه به اثر بخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری بر کاهش تعارضات زناشویی ،پیشنهاد
میگردد فنون به کار گرفته شده ،به منظور پیشگیری و مقابله با باورهای منفی و برقراری ارتباط مؤثر
به زوجها آموزش داده شود .از آنجایی که میزان باورهای غیر منطقی و افکیار ناکارآمید ،ییک عامیل
پیش بینی کننده زوجهای در معرض خطر است ،لذا الزم اسیت در مشیاورههیای قبیل از ازدواج ،بیر
شناسایی آنها تأکید شده و در صورت وجود ،آنها را با استفاده از فنون الگوی شناخت درمانی گروهیی
مایکل فری ،اصالح نمایند و همچنین اثر بخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری ،با سایر
روشها و رویکردهای درمانی تعارضات زناشویی مقایسه گردد .جهت تعیین میزان اثر بخشیی واقعیی
الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری ،از گروه آزمایشی دارونما (پالسیبو) استفاده گیردد .مییزان
اثربخشی الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فری در خیرده مقیاسهیای پرسیشنامیه تعارضیات
زناشویی تعیین گردد .با توجه به مؤثر بودن جنسیت درمانگر بر فرایند درمان ،به منظیور کنتیرل ایین
متغیر ،پژوهش مشابهی با به کارگیری همزمان دو درمانگر (یک درمانگر مرد و یک درمیانگر زن) ،در
طی فرایند درمان انجام پذیرد .در پایان پیشنهاد میشود الگوی شناخت درمانی گروهی مایکل فیری
بر روی نمونههای متعددی از جامعه ایرانی اجرا گردد و پژوهشهای مختلفی جهت کسب دیدگاه کلی
تر و دقیق تر نسبت به کارآیی این روش درمانی در جامعه و فرهنگ ایران صورت پذیرد..
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كتابنامه
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