
 

 

 

 
 1-13های صفحه (،7)پیاپی 3، شماره 2، دوره 1400 پاییز

  

 عشق زنان متأهل هایبر طرحواره یرفتار -یشناخت یزوج درمان ریتأث

 
 

 3رضا خاکپور ،2کنامیمژگان ن ،1یمرادمهناز شاه

 
 14/05/1400پذیرش مقاله:                                  27/04/1400اصالح مقاله:                                 13/03/1400دریافت مقاله: 

 

         

چکیده         

نیمه ش این پژوهبود. های عشق زنان متأهل رفتاری بر طرحواره -تعیین تأثیر زوج درمانی شناختیهدف این پژوهش، 

هل ی این پژوهش زنان متأ. جامعه آماراجرا شدگواه و پیگیری دو ماهه با گروه آزمون آزمون، پستجربی با طرح پیش

زن متأهل به شیوه در دسترس انتخاب  40بود که  1397سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال  40-25

. ابزار پژوهش پرسشنامه طرحواره عشق گمارده شدندآزمایش و یک گروه گواه  و به طور تصادفی در دو گروه

جلسه به  10( 2005رفتاری شادیش و بالدوین )-ه آزمایش زوج درمانی شناختی( بود. گرو1995و همکاران ) زسینگلی

ه مداخلهای مکرر تحلیل شد. آوری شده با استفاده از واریانس اندازههای جمعدقیقه دریافت کردند. داده 90مدت 

، F=20/9)(، طرحواره عشق چسبیده F ،019/0 =P=98/5طرحواره عشق ایمن ) رفتاری بر-شناختیزوج درمانی 

004/0 =Pطرحواره عشق کناره ،)( 55/8گیر=F ،006/0 =Pطرحواره عشق بی ،)( 15/8ثبات=F ،007/0 =P ،)

و ( مؤثر بوده است F ،003/0 =P=99/9عالقه )یب( و طرحواره عشق F ،022/0 =P=71/5طرحواره عشق غیرجدی )

ای عشق زنان هرفتاری از مداخالت مؤثر بر طرحواره-یزوج درمانی شناخت. این تأثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار بود

 کنند.تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی زنان متأهل ارائه می هااست؛ لذا این یافته
 

 عشق هایطرحواره ،یرفتار -یشناخت ،یزوج درمان :هادواژهیکل         

                                                   

 رانیرودهن، ا ،یالممشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اس یدکتر یدانشجو. 1

 Nicknam.mojgan@gmail.com  رانیرودهن، ا ،یگروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد نویسنده مسئول:. 2

 رانیرودهن، ا ،یگروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد. 3
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 2                                                                                                                       عشق زنان متأهل هایبر طرحواره یرفتار -یشناخت یزوج درمان ریتأث 

 

 3 شماره/ 2/ دوره 1400 اییزپ/ زن یروانشناس فصلنامه

 مقدمه

 و زن میان عمیق و صمیمانه اجتماعی پیوند نوعی ازدواج

 رنجی یا و شادمانی و خوشی منشأ تواندمی که است شوهر

 و گودرزی صادقی، )شاهمرادی، ها شودآن برای عمیق

 منبع زناشویی رابطه و ازدواج واقع در (؛1398 روزبهانی،

 گذشته دهه است؛ در طول انسان لذت و صمیمیت حمایت،

 عوامل امکد و گیردمی شکل ازدواج چگونه که سؤال این

 از یکی به تبدیل است، مؤثر آن شکست یا و موفقیت بر

است )گاتمن و  گشته روانشناسان پژوهشی هایدغدغه

؛ نقل از یارمحمدی واصل، مهرابی پور و 2000لونسون، 

 (.1400پایدار، ذوقی
 بر هاطرحواره نقش اجتماعی روانشناسان تازگی به

 بین روابط زمینه در افراد رفتارهای و هیجانات ،هاشناخت

حیدری، اند )شریفی، حاجیداده قرار توجه مورد را فردی

 ساختارهایی هاطرحواره (.1391زاده، خوروش و فاتحی

 در ارهارفت هدایت، و اطالعات تفسیر در که هستند شناختی

این  در(. 2013فیهر، ) مؤثری دارند نقش مختلف هایموقعیت

 با را عشق هایوارهطرح دلم ؛1996راستا هاتفیلد و راپسون، 

 اند؛مودهن ارائه دلبستگی نظریه و ایمرحله نظریه دو تلفیق

 ی،نزدیک با او راحتی میزان برحسب فرد هر در عشق طرحواره

شود یم تعریف عاشقانه روابط برقراری به اشتیاق و استقالل

 برقراری به مندعالقه که افرادی. (1391)شریفی و همکاران، 

 وارهطرح دسته چهار از یکی در اغلب هستند شقانهعا روابط

 گیرد؛می قرار 4ثباتبی و 3گیر، کناره2چسبنده ،1ایمن عشق

 دیکینز با هم که هستند کسانی ایمن عشق وارهبا طرح افراد

 ارهوطرح با افراد هستند، راحت دیگران از استقالل با هم و

 استقالل از یول باشند،می زیاد نزدیکی خواستار چسبنده عشق

 از هک است افرادی شامل گیرکناره عشق وارهطرح ترسند،می

 و ندارند مشکلی استقالل با اما دارند، هم به زیاد نزدیکی

 افراد رخاط آسودگی عدم بیانگر نیز ثباتبی عشق وارهطرح

 رابطه هب نسبت که افرادی. است استقالل با هم و نزدیکی با هم

 یرغ عشق وارهطرح طبقه دو در د،هستن میلبی دیگران با

                                                   
1. Secure 

2. Clingy 

3. Skittish 

 رابطه اردو نباشد، مشکلی هیچ وقتی فقط که کسانی) 5جدی

 یطورکلبه که کسانی عالقهبی عشق وارهطرح و شوندمی

رابسون،  هاتفیلد و) گیرندیمقرار  ،(نیستند رابطه به مندعالقه

 به گیرکناره و چسبنده ایمن، عشق وارهطرح سه(. 1996

 و وگرادوس مضطرب ایمن، دلبستگی سبک هس با ترتیب

نگلیز، سی) باشندمی انطباق قابل عمومی جمعیت در اجتنابی

 و احساسات بررسی با ایمطالعه در(. 1995چو و هاتفیلد، 

 اامریک در مختلف قومی هایگروه از افراد عاشقانه تجارب

 روابط در افراد از درصد 62/2 از بیشتر که شد داده نشان

 درصد 10/5 چسبنده، درصد 7/6 ایمن، نسبت به عاشقانه

 و جدی تغیر درصد 6/7 ثبات،بی درصد 12/2 گیر،کناره

هستند )هاتفیلد،  عالقهبی( درصد 8/0) کمی بسیار تعداد

 (. تأثیر2007سینگلز، لوین، باچمن، موتو و چو، 

 رد افراد رفتارهای و احساسات افکار، بر عشق هایطرحواره

 و متفاوت شناختی الگوهای یریگشکل ،عاشقانه روابط

 شده هشناخت بیش و کم شانیعشق شریک و خود از انتظارات

 (. 1391شریفی و همکاران، ) است
 ستگیدلب الگوهای بین رابطه از حمایت در نیز متعددی شواهد

 یهاسبک بین ارتباط دیگر طرف از و عشق هایطرحواره و

 تعهد، یلقب از عاشقانه هرابط با مرتبط هاییدهپد و دلبستگی

را، باربا) است دست آمده به رابطه ثبات و جنسی خودداری

 با دیگری پژوهش در(. 2013؛ آلن، 2009مارچسی، ؛ 2008

 بین دارییمعن یهاتفاوت عشق، وارهمدل طرح از استفاده

 یریگجهت تعهد، لحاظ سطح از عشق هایطرحواره

 شده مشاهده یزورعشق با یهانگرش و جنسی -اجتماعی

 هایی کهبنابراین از بین روش(؛ 2009استپان و باچمن، ) است

شود به این مردان یا زنان متأهل برای کسب بینش نسبت می

های عشق خود کرد روش درمان شناختی رفتاری به طرحواره

 تدریجی گسترش رفتاری از-زوج درمانی شناختی است؛

 اضافه و آن انیدرم هایاستراتژی و رفتاری درمانی زوج

 هایآشفتگی درمان در شناختی عوامل بر تأکید و کردن

 از نقل به ؛2005 بالدوین، و شادیش) آمد پدید زناشویی

4. Fickle 

5. Casual 
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 3شماره  /2دوره  /1400 اییزپ /روانشناسی زنفصلنامه 

 و شاکرمی زهراکار، گرافر، سیروانی، هادی شیخ محمدی،

 نتیجه را زناشویی مشکالت رویکرد این(. 1395 داورنیا،

 رد ناتوانی باط،ارت برقراری در همسران ناکارآمد هایمهارت

 باورهای و انتظارات ها،تعارض و مشکالت مؤثر حل

 رویکردهای. داندمی منفی رفتاری تبادالت و غیرمنطقی

 پردازش نحوه مردم وقتی که کنندمی فرض رفتاری شناختی

 مثبت تغییرات دهندمی تغییر را خود هایشناخت و اطالعات

 ژنگ، و اپستین) فتادا خواهد اتفاق نیز رفتارها و هاهیجان در

 اثربخشی از حاکی پژوهشی نتایج زمینه همین در(. 2017

. باشدیم زوجین زناشویی رضایت بر رفتاری -شناختی درمان

 در( 2015) رایت و سابورین الپورت، بالنگر، مثال عنوان به

 ناشوییز شادمانی بر را رفتاری -شناختی درمان تأثیر پژوهشی

 و نمودند بررسی مسئله حل هایلیتفعا در هازوج عملکرد و

 یزناشوی شادمانی افزایش در درمانی مدل این که دادند نشان

 در. است بوده مؤثر هازوج مسئله حل عملکرد بهبود و

 درمانی زوج که دادند نشان شیراز، شهر در دیگر پژوهشی

 زناشویی استرس کاهش در دارمعنی تأثیر رفتاری - شناختی

 آل(. 2017 شامولی، و هنری) دارد یعاطف هایمهارت و

 هدف با خود پژوهش در( 1395) نادعلی و عبدی یاسین،

 از تفادهاس با رفتاری شناختی درمانی زوج اثربخشی بررسی

 تعارضات بر ناسازگار شناختی های-طرحواره بازسازی

 - شناختی درمانی زوج رویکرد که دادند نشان زناشویی

 بر ناسازگار هایطرحواره زیبازسا از استفاده با رفتاری

 جلب هیجانی، واکنش جنسی، روابط زوجین، تعارضات

 رابطه خود، خویشاوندان با فردی رابطه فرزندان، حمایت

 ودهب اثرگذار مالی امور جداسازی و خویشاوندان با خانوادگی

 هدف با رفتاری-زوج درمانی شناختی کلی طور به؛ است

 وجود به هازوج میان یارتباط آشفتگی و هاتعارض کاهش

 برای هازوج به کمک این رویکرد هدف. است آمده

 هایروش یادگیری و جاری مشکالت با ترمناسب سازگاری

 با نهایت در(. 1394 همکاران، و داورنیا) است ارتباط مؤثرتر

 روابط ارتقای در زناشویی هایمداخله اهمیت به توجه

 همچنین و زناشویی رابطه در متغیرها این بررسی زوجین،

مشاوره و درمانی هایمحیط در پژوهش این نتایج از استفاده

 پژوهش این بعدی، تحقیقات برای ایزمینه سازیفراهم و ای

 اساسی سؤال این به که است آن درصدد و است اهمیت دارای

 دهد: پاسخ
رفتاری بر -آیا مداخله زوج درمانی شناختی .1

آزمون مرحله پس های عشق زنان متأهل درطرحواره

 مؤثر است؟
 بر رفتاری-شناختی درمانی زوج آیا مداخله .2

 پیگیری پایدار مرحله در متأهل زنان عشق هایطرحواره

 است؟ مؤثر

 

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

 و آزمونپیش با طرح تجربی نیمه پژوهش این روش

 نای در. است گروهی و پیگیری دو ماهه چند آزمونپس

 حسط دو در مستقل متغیر عنوان به درمانی هایروش پژوهش

 و (گواه گروه) مداخله عدم ورفتاری  -شناختی درمانی زوج

 فتهگر نظر در وابسته متغیرهای عنوان به عشق هایطرحواره

-40 متأهل زنان کلیه را پژوهش این آماری جامعه .اندشده

 سال در رانته شهر مشاوره مراکز به کننده مراجعه سال 25

 ود در حاضر پژوهش گیرینمونه دادند؛ حجم تشکیل 1397

 گیرینهنمو شیوه به ابتدا که ترتیب این به. شد انجام مرحله

 شناختیروان خدمات مرکز مشاوره مرکز از سه دسترس در

 در رضا امام خانواده تحکیم و مشاوره سرو، مرکز مشاوره و

 همنطق در روان آرامش ندای مشاوره کلینیک و تهران 6 منطقه

 40 شریز احتمال گرفتن نظر در با سپس و انتخاب تهران 5

 عهمراج مراکز این به زناشویی مشکالت برای که متأهل زن

معیارهای ورود به پژوهش که عبارت  اساس بر بودند کرده

 بودن و تحصیالت متأهل زنان؛ داشتن سال 40-25بود از 

 از پژوهش که عبارت بود ازباال و معیارهای خروج  به دیپلم

 داروهای مصرف پزشکی؛روان تشخیص طالق؛ تجربه

 انتخاب جلسه؛ 2مواد و غیبت بیش از  به وابستگی خاص؛

ج های آزمایشی زوهای انتخاب شده در گروهنمونه. شدند

زن( به  20و گروه گواه )زن(  20رفتاری )-درمانی شناختی

 صورت تصادفی کاربندی شدند.
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 4                                                                                                                       عشق زنان متأهل هایبر طرحواره یرفتار -یشناخت یزوج درمان ریتأث 

 

 3 شماره/ 2/ دوره 1400 اییزپ/ زن یروانشناس فصلنامه

 

 هشابزار پژو
طرحواره عشق، یک مقیاس . 1. مقیاس طرحواره عشق1

ای است که توسط سینگلیز و ماده 6ابزار خودگزارشی 

های عشق، ( به منظور سنجش انواع طرحواره1995همکاران )

( طراحی گردیده 1996بر اساس نظریه هاتفیلد و راپسون )

است. این مقیاس، اشتیاق ادراک شده افراد نسبت به درگیری 

روابط عاشقانه را با توجه به دو حیطه استقالل و نزدیکی در 

(. در هر 1996دهد )هاتفیلد و راپسون، مورد ارزیابی قرار می

های این مقیاس، احساسات و تجارب مرتبط با کدام از ماده

شود و های عشق، توصیف مییکی از انواع طرحواره

 6تا  1ای از با استفاده از یک مقیاس شش درجه دهندهپاسخ

= کمترین تناسب 6تا  ترین توصیف برای من است= مناسب1)

-را با من دارد(، میزان توافق خود را با هر ماده مشخص می

عبارت است از  های عشقطرحوارههای نماید. خرده مقیاس

جدی ثبات، غیرگیر، بیطرحواره عشق ایمن، چسبنده، کناره

های عشق از حوارهعالقه. به دلیل اینکه هر کدام از طرو بی

شود، امکان محاسبه اعتبار ای سنجیده میطریق تک ماده

؛ 2001ها وجود ندارد )موری و لیونگ، درونی برای مقیاس

ارزی (، ولی برخی شواهد هم2002موری و لیونگ، 

-، بر اساس خطای استاندارد میانگین و چولگی داده2فرهنگی

های گروهدر بین  عشق هایطرحوارهها برای شش ماده 

فرهنگی به دست آمده است. در هر گروه، خطای استاندارد 

یا کمتر است و چولگی در هیچ موردی  2/0میانگین هر ماده 

(. همچنین 2001فراتر نرفته است )موری و لیونگ،  1از 

با مقیاس عشق مشفقانه، مقیاس  عشق هایطرحوارهنمرات 

راد در ی که افانتخاب همسر و نیز افکار، احساسات و رفتارهای

کنند، همبستگی نشان مورد روابط متعهدانه و جدی ابراز می

؛ به نقل از شریفی و 1996داده است )هاتفیلد و راپسون، 

(. این مقیاس توسط شریفی و همکاران 1391همکاران، 

( به فارسی ترجمه شده و روایی محتوایی آن توسط 1391)

است.  د قرار گرفتهاستادان مشاوره دانشگاه اصفهان مورد تأیی

همچنین خطای استاندارد میانگین برای پنج ماده ایمن، 

                                                   
1. Love schema 

، 122/0ثبات و غیرجدی به ترتیب گیر، بیچسبنده، کناره

 به دست آمد. 105/0و  118/0، 105/0، 108/0

زوج درمانی رفتاری. -. زوج درمانی شناختی2

انی رفتاری درم زوج تدریجی گسترشرفتاری از  -شناختی

های درمانی آن و اضافه کردن و تأکید بر عوامل تژیو استرا

های زناشویی پدید آمده است شناختی در درمان آشفتگی

؛ به نقل از محمدی و همکاران، 2005)شادیش و بالدوین، 

 هده جلس رفتاری در -(. پروتکل زوج درمانی شناختی1395

شرح جلسات به صورت زیر  ارائه شد. و به صورت گروهی

 است:

برقراری رابطه مناسب با افراد،  های اول، دوم و سوم.جلسه

های درمانی و انعقاد قرارداد بیان قواعد، اهداف و تعداد جلسه

درمانی، سنجش، اتحاد درمانی با افراد به نحوی که هر یک 

 ها احساس امنیت و پذیرش از سوی درمانگر کرده واز آن

ها را ای آناطمینان حاصل کنند که درمانگر اهداف و نیازه

 ها خواهد بود.درک کرده و قادر به کمک دادن به آن

بازخورد و معرفی روند درمان،  جلسه چهارم، پنجم و ششم.

ا و هارزیابی و تعیین اهداف اصلی، مشخص کردن نگرانی

های دارای پتانسیل رشد در زوجین، تعیین میزان تناسب حوزه

ذکور. آموزش های مزوج درمانی برای پرداختن به نگرانی

، های جنسیتی و شخصیتی. بررسی الگوهای منفیتأثیر تفاوت

سرزنش و مالمت، تهدید به ترک رابطه، قطع رابطه زناشویی، 

زای زندگی زناشویی خاص همسران. شناسایی عوامل تنش

تعیین عوامل شناختی، رفتاری و محیطی زوجین که در ایجاد 

ها و کمک به اختها نقش دارند. بررسی شنهای آننگرانی

ها، آشنایی و آگاهی از تأثیر خطاهای شناختی بر اصالح آن

ها؛ توجه خلق و روابط همسران، مخصوصاً اصالح شناخت

 انتخابی، اسنادها، انتظارات، مفروضات و معیارها.

ای ههایی برای انجام فعالیتایجاد برنامه جلسه هفتم و هشتم.

یکدیگر، تبادل  های مثبتخوشایند، تعریف از ویژگی

های فردی، مداخالت مخصوص رفتاری، افزایش فعالیت

اصالح رفتار، تغییر رفتار هدایت شده و مداخالت مبتنی بر 

های ارتباطی؛ به کار بردن افعالی با مهارت. آموزش مهارت

2. Cultural equivalence 
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 3شماره  /2دوره  /1400 اییزپ /روانشناسی زنفصلنامه 

ضمیر من، آموزش مهارت گوش دادن، بیان مطالبات رفتاری 

ای حل تعارض هخاص، شناسایی الگوهای تعاملی. مهارت

های حل تعارض زوجین، آموزش ها و سبک)بررسی تعارض

 های حل تعارض(.و تمرین روش

آموزش حل مسئله، تعریف مشکل، ارائه  جلسه نهم و دهم.

ها، انتخاب و اجرای حلهای جایگزین، ارزیابی راهحلراه

حل انتخابی انجام شده. تعامل بر حل انتخابی، ارزیابی راهراه

های جدید ضروری. حلدراکات جدید و ایجاد راهاساس ا

گیری نهایی با کمک افراد. تشکر و بندی و نتیجهجمع

 خداحافظی و ختم جلسات.

کسب مجوز از مدیریت مراکز مشاوره  از پسشیوه اجرا. 

و غربالگری زنان متأهل سرو، تحکیم خانواده و ندای آرامش 

جد شرایط حضور در های واکننده به این مراکز، نمونهمراجعه

شدند. پیش از اجرای مداخله درباره طرح پژوهش انتخاب 

ها، پژوهش، محل برگزاری آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسه

ها، رعایت طول مدت هر جلسه و مسائل مطروحه در جلسه

اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات به 

 ب رضایتکنندگان توضیح داده شد و پس از جلشرکت

 ها برای شرکت در پژوهشکنندگان و ابراز تمایل آنشرکت

درمان  هایجلسه شد.گروه گرفته  دونامه کتبی از هر رضایت

برگزار شد. آزمایش  گروهبه صورت گروهی و هفتگی برای 

آزمون، آزمایش به همراه گروه گواه در مرحله پیش گروه

مقیاس آزمون و در مرحله پیگیری دو ماهه به پس

پاسخ دادند. برای رعایت موازین پژوهش  های عشقطرحواره

 به مدت نیزاخالقی پس از پایان پژوهش، زنان گروه گواه 

-ای تحت مداخله زوج درمانی شناختیدقیقه 90هشت جلسه 

ارم ها با استفاده از نسخه بیست و چهرفتاری قرار گرفتند. داده

ا واریانس آمیخته ب و به روش تحلیل اس.پی.اس.اسافزار نرم

 گیری مکرر تحلیل شد.اندازه

 هایافته
 واهگ گروه در متأهل زنان سن استاندارد انحراف و میانگین

 رفتاری -شناختی درمانی زوج زنان گروهو  (73/3 و) 22/32

 گواه گروه در متأهل زنان میان است؛ از( 03/4 و) 33/33

( نفر 3) درصد 7/16 دیپلم، تحصیالت( نفر 3) درصد 7/16

 3) درصد 7/16 و لیسانس فوق( نفر 9) درصد 50 لیسانس،

 6/5 رفتاری -شناختی درمانی زوج گروه زنان و دکتری( نفر

( نفر 6) درصد 3/33 دیپلم، تحصیالت( نفر 1) درصد

 1) درصد 6/5 و لیسانس فوق( نفر 10) درصد 6/55 لیسانس،

 4) صددر 2/22 گواه گروه متأهل زنان بودند؛ دکتری( نفر

 درصد 2/22 و آزاد شغل( نفر 10) درصد 6/55 ،دار( خانهنفر

 -شناختی درمانی زوج زنان گروه و دولتی شغل( نفر 4)

( نفر 5) درصد 8/27 ،دار( خانهنفر 5) درصد 8/27 رفتاری

 .داشتند دولتی شغل( نفر 8) درصد 4/44 و آزاد شغل

 

 آزمون و پیگیری آزمون، پسشق در مراحل پیشهای عهای توصیفی طرحواره. نتایج شاخص1جدول 
 رفتاری -گروه زوج درمانی شناختی گروه گواه متغیرهای مورد مطالعه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

طرحواره عشق 

 ایمن

 70/0 44/2 69/0 39/2 آزمونپیش

 98/0 60/4 85/0 38/2 آزمونپس

 95/0 54/4 77/0 29/2 پیگیری

طرحواره عشق 

 چسبنده

 23/1 88/3 96/0 72/3 آزمونپیش

 78/0 61/2 94/0 78/3 آزمونپس

 68/0 45/2 84/0 67/3 پیگیری

طرحواره عشق 

 گیرکناره

 92/0 50/4 78/0 17/4 آزمونپیش

 94/0 51/2 94/0 22/4 آزمونپس
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 3شماره / 2دوره / 1400 اییزپ/ زن یروانشناس فصلنامه

 92/0 48/2 92/0 18/4 پیگیری

طرحواره عشق 

 ثباتبی

 09/1 61/4 92/0 44/4 آزمونپیش

 83/0 88/2 78/0 39/4 آزمونپس

 77/0 74/2 90/0 45/4 پیگیری

طرحواره عشق 

 غیرجدی

 78/0 44/4 89/0 72/4 آزمونپیش

 85/0 44/2 61/0 61/4 آزمونپس

 74/0 38/2 65/0 56/4 پیگیری

طرحواره عشق 

 عالقهبی

 14/1 39/4 85/0 62/4 آزمونپیش

 77/0 00/2 04/1 39/4 آزمونپس

 78/0 05/2 06/1 44/4 پیگیری

 
 1های عشاااق در جدول های توصااایفی طرحوارهنتایج شااااخص

زوج  ان دهنده تفاوت نمرات در گروهگزارش شااده اساات که نشاا

ناختی مانی شااا تاری در طرحواره-در حل رف های عشاااق در مرا

نمرات  ی نسبت بهآزمون و پیگیرآزمون نسبت به مراحل پسپیش

 گروه گواه دارد.

 هاها و آزمون همگنی واریانسنتایج آزمون توزیع طبیعی نمره .2جدول 

 

 متغیر

 موخلی آزمون لوین اسمیرنف-کولموگراف گروه

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

سطح  موخلی آماره

 معناداری

 14/0 90/0 85/3 69/0 15/0 38 11/0 17/0 20 رفتاری-یشناخت عشق ایمن

 08/0 20/0 20 گواه

عشق 

 چسبنده

 07/0 78/0 86/8 60/0 51/0 38 12/0 19/0 20 رفتاری-شناختی

 13/0 16/0 20 گواه

عشق 

 گیرکناره

 52/0 96/0 30/1 83/0 048/0 38 10/0 20/0 20 رفتاری-شناختی

 10/0 18/0 20 گواه

-عشق بی

 ثبات

 24/0 77/0 54/4 73/0 11/0 38 11/0 19/0 20 رفتاری-شناختی

 13/0 20/0 20 گواه

عشق 

 غیرجدی

 12/0 89/0 23/4 081/0 23/2 38 14/0 18/0 20 رفتاری-شناختی

 10/0 17/0 20 گواه

عشق 

 عالقهبی

 69/0 98/0 71/0 22/0 51/1 38 11/0 19/0 20 رفتاری-تیشناخ

 11/0 20/0 20 گواه
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 3شماره  /2دوره  /1400 اییزپ /روانشناسی زنفصلنامه 

 اسمیرنف-کولموگراف آزمون دهدیمنشان  2جدول  نتایج

نتیجه  و هانمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی

 همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین آزمون

 .( استهای عشقرهطرحوامتغیرهای پژوهش ) در هاواریانس

موخلی برای متغیرهای پژوهش در سطح  Wآماره همچنین 

که  دهدیمها نشان نیست؛ از این رو یافته داریمعن 05/0

ی نبوده داریمعندر بین سطوح متغیر وابسته  هاتفاوتواریانس 

تفسیر  برای ادامه در بنابراینکرویت برقرار است؛  مفروضهو 

 استفاده آماره این از هاآزمودنی درون اثرهای آزمون نتایج

 .شد
 

 سه مرحلهدر  گروهسه در  مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس نتایج  .3جدول 
مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 عشق طرحواره

 ایمن

 34/0 001/0 59/19 50/10 2 01/21 مراحل مداخله

 12/0 008/0 17/5 77/2 2 55/5 گروه ×مراحل 

 13/0 019/0 98/5 63/9 1 63/9 بین گروهی

طرحواره عشق 

 چسبنده

 38/0 001/0 44/23 52/37 2 05/75 مراحل مداخله

 05/0 10/0 28/2 65/3 2 31/7 گروه ×مراحل 

 19/0 004/0 20/9 03/12 1 03/12 بین گروهی

عشق طرحواره 

 گیرکناره

 22/0 001/0 93/10 25/12 2 51/24 مراحل مداخله

 01/0 65/0 42/0 47/0 2 95/0 گروه ×مراحل 

 18/0 006/0 55/8 80/10 1 80/10 بین گروهی

-طرحواره عشق بی

 ثبات

 21/0 001/0 51/10 55/9 2 11/19 مراحل مداخله

 11/0 009/0 01/5 55/4 2 11/9 گروه ×مراحل 

 17/0 007/0 15/8 13/16 1 13/16 روهیبین گ

طرحواره عشق 

 غیرجدی

 10/0 015/0 46/4 93/4 2 86/9 مراحل مداخله

 17/0 001/0 24/8 10/9 2 20/18 گروه ×مراحل 

 13/0 022/0 71/5 87/16 1 87/16 بین گروهی

طرحواره عشق 

 عالقهبی

 01/0 54/0 61/0 55/0 2 11/1 مراحل مداخله

 21/0 001/0 15/10 15/9 2 31/18 وهگر ×مراحل 

 20/0 003/0 99/9 40/11 1 40/11 بین گروهی

 
که مداخله زوج درمانی  دهدیمنشان  3نتایج جدول 

 F ،019/0=98/5نمره طرحواره عشق ایمن ) رفتاری-شناختی
=P 20/9، طرحواره عشق چسبیده )13/0( با اندازه اثر=F ،

004/0 =P گیر طرحواره عشق کناره، 19/0( با اندازه اثر
(55/8=F ،006/0 =P با اندازه اثر )طرحواره عشق 18/0 ،

، طرحواره 17/0( با اندازه اثر F ،007/0 =P=15/8ثبات )بی
 و 13/0( با اندازه اثر F ،022/0 =P=71/5عشق غیرجدی )

( با اندازه اثر F ،003/0 =P=99/9عالقه )طرحواره عشق بی
 مؤثر بوده است. 20/0
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 هانتایج آزمون بنفرونی در سه مرحله به تفکیک گروه 4ل جدو
 گروه گواه رفتاری-گروه شناختی (I)مرحله  متغیرها

خطای  هامیانگین  

 معیار

خطای  هامیانگین

 (I-J) (I-J) معیار

 78/0 17/0 93/0 53/2** آزمونپیش آزمونپس طرحواره عشق ایمن

 33/0 25/0 60/0 33/2** آزمونپیش پیگیری

 29/0 40/0 10/0 20/0 آزمونپس پیگیری

طرحواره عشق 

 چسبنده

 17/0 33/0 44/0 33/1** آزمونپیش آزمونپس

 08/0 50/0 96/0 86/1** آزمونپیش پیگیری

 23/0 33/0 08/0 46/0 آزمونپس پیگیری

طرحواره عشق 

 گیرکناره

 25/0 14/0 54/0 06/1** آزمونپیش آزمونپس

 27/0 33/0 98/0 20/1** آزمونپیش ریپیگی

 14/0 42/0 66/0 13/0 آزمونپس پیگیری

-طرحواره عشق بی

 ثبات

 68/0 24/0 74/0 41/1** آزمونپیش آزمونپس

 74/0 30/0 89/0 33/1** آزمونپیش پیگیری

 24/0 23/0 48/0 20/0 آزمونپس پیگیری

طرحواره عشق 

 غیرجدی

 77/0 54/0 90/0 62/1** آزمونپیش آزمونپس

 87/0 60/0 87/0 34/1** آزمونپیش پیگیری

 54/0 30/0 70/0 15/0 آزمونپس پیگیری

طرحواره عشق 

 عالقهبی

 68/0 27/0 77/0 16/1** آزمونپیش آزمونپس

 77/0 20/0 93/0 21/1** آزمونپیش پیگیری

 64/0 15/0 55/0 14/0 آزمونپس پیگیری

 *P<0/05 **P<0/01 
زوج آزمایش  هایمقایسه سه مرحله در گروه 4جدول 

که دهد یمو گروه گواه نشان رفتاری -درمانی شناختی

و  آزمونپسهای عشق در مراحل هتفاوت در طرحوار

ا مرحله ت تأثیر، معنادار و این آزمونپیشپیگیری در قیاس با 

 نکه در گروه گواه، ای؛ درحالیاست ماندهپیگیری پایدار 

 (.P>05/0ها معنادار نیست )تفاوت

 گیرینتیجهبحث و  

 -یشناختهدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی 

 های عشاااق زنان متأهل شاااهر تهران بود.رفتاری بر طرحواره

های مکرر نشاااان داد بین گروه نتایج تحلیل واریانس اندازه

ناختی مانی شااا مایش زوج در حاظ  -آز تاری و گواه از ل رف

به میانگین نمرات طرحواره عشاااق ایمنپس  ،آزمون مربوط 

گیر، طرحواره طرحواره عشق چسبنده، طرحواره عشق کناره

ثبات، طرحواره عشااق غیرجدی و طرحواره عشااق عشااق بی

نی بی معناااداری وجود دارد و زوج درمااا تفاااوت  عالقااه 
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 های عشاق مؤثر بود و این تأثیررفتاری بر طرحواره-شاناختی

های یگیری نیز پایدار گزارش شااد. مرور پژوهشدر مرحله پ

یافته با  به هیچ نتیجه دلخواهی را که همساااو   های اینمشاااا

ج توان با نتایدهد و تا حدودی میپژوهش باشد به دست نمی

و  بالنگر( و 1393ی و همکاااران )اساااتاااد؛ هااایپژوهش

؛ این پژوهشاااگران نتیجه ( همساااو دانسااات2015همکاران )

که  ند  ناختیگرفت تاری می-رویکرد شااا ند در زمیرف نه توان

روابط زناشاااویی یک مداخله مناساااب به حسااااب بیاید و به 

طه بپردازد نب مختلف این راب به نظر  ؛جوا حال،  ّا در عین  ام

ناختیمی که رویکرد شااا گذاری -رساااد  تاری دارای اثر رف

هایی که نیاز به مداخله شناختی بیشتری دارد، بهتری در زمینه

اری بر رفت -تبیین اثربخشاای زوج درمانی شااناختی. در اساات

ضوع مهم طرحواره شاره به این مو شق در درجه اول، ا های ع

 و و صاامیمیت دلبسااتگی نیازهای نشاادن اساات که ارضااا

بط از سااارخوردگی لیااه، عاااطفی روا هااای طرحواره او

 ایجاد دلبسااتگی را و صاامیمانه روابط به مربوط ناسااازگار

 بین روابط به مربوط هایرحوارهط و باورها این کند.می

سالی فردی سرگزینی در در بزرگ  در تأهل دوران در و هم

 مخرب تااأثیر آن بر و یاااباادمی نمود روابط زناااشاااویی

 شناختی های(. افزون بر آن، مهارت2003گذارد )یانگ، می

سی به صالح و برر  بینانه زوجینغیرواقع افکار و انتظارات ا

 اساانادهای و هابرداشاات انتظارات، باورها، پردازد. اینمی

 قرار الشااعاعتحت را روابط زناشااویی غیرمنطقی و مخرب

و  هابرداشاات اصااالح به شااناختی هایآموزش دهد. لذامی

 باعث و شده یکدیگر رفتار از شوهر و زن غلط اسنادهای

 هایجنبه به توجه و و خشم رنجش کاهش سوءتفاهم، رفع

بت تار مث کدیگر رف قدر این رنجششاااود. همی ی های رچ

ساس امنیت در رابطه باالتر رفته و به  شود اح شویی کمتر  زنا

های دلبستگی آسیب دیده در روابط مرور باعث بهبود سبک

ی با روش پژوهش در( نیز 1393ی و همکاران )استادشود. می

نه تأهلین دارای  16گیری در دساااترس بر روی نمو نفر از م

سازگاری ستگی ناامن و  شویی کم سبک دلب ه مرکز که ب زنا

بهداشاات و درمان شااهرداری مشااهد مراجعه کرده بودند، با 

هدف تعیین اثربخشاای آموزش گروهی شااناختی رفتاری بر 

ناشاااویی افراد نگرش یل ز عد ناتوانی و ت های دلبساااتگی و 

هل،  تأ ندم یافت ناختی که در مان شااا تار در  گروهیی رف

 یهاگرشن اضااطراب، میزان وابسااتگی، تغییر در تواندمی

 .باشد مؤثر زوجین دلبستگیای هسبک و ناکارآمد
شی منطق  بر رفتاری -شناختی درمانی زوج احتمالی اثربخ

، ثباتگیر، بیهای عشاااق چسااابنده، کنارهکاهش طرحواره

 هر زناشویی عالقه این است که کیفیت رابطهغیرجدی و بی

سی، شه باورها، نتیجه ک  بوده خویش کردار و ها، رفتاراندی

 شود. عدممی مربوط اشعملکرد گذشته و تصمیمات به و

 موجب زوجین بین مساااعد مثبت و و شاااد روابط وجود

و افزایش تعارضااات و کاهش دلبسااتگی و  خسااتگی بروز

کند می کمک فرد به رویکرد، شاااود. اینامنیت رابطه می

شاط و امید شتری ن اراده  با و شود جاری شانروابط در بی

همسرشان  با خود گذشته روابط بازسازی به شروع بیشتری

های عشق ناسازگار بهبود طرحواره موجب امر همین و کنند

یاد )طرحواره عشاااق  کاهش ترس از نزدیکی ز و در واقع 

ا نزدیکی ب از افراد خاطر آساااودگی گیر(، کاهش عدمکناره

 میلییب ثبات(، کاهش)طرحواره عشق بی استقالل و یکدیگر

طه به جدی و طرحواره عشاااق ران )طرحوارهدیگ با راب  غیر

( در پژوهشی 2017شود. هنری و شامولی )عالقه( میبی عشق

شیراز  زوج 40بر روی  شهر  شاوره  مراجعه کننده به مراکز م

شناختی رفتاری بر  شی زوج درمانی  سی اثربخ و با هدف برر

های عاطفی در زوجین دارای اساااترس زناشاااویی و مهارت

یی، نشان دادند که زوج درمانی شناختی تجربه خیانت زناشو

 هایدار در اساااترس زناشاااویی و مهارترفتاری تأثیر معنی

شت ماه از بعد زوجین از عاطفی دارد. برخی  اولیه هایگذ

 زندگی مشکالت و مسائل در شدن درگیر علت به زندگی

 رفتاری، هایمهارت تأثیر و به ضاارورت اعتقاد عدم یا و

ساااوی  کنند. ازمی کمک هاکنندهتقویت کاهش به عمالً

 باعث هاآن نشدن حل و هارنجش و تعارضات بروز دیگر،

 تمایل عدم نتیجه در منفی و احساسات و دلخوری افزایش

شایند رفتارهای انجام به  مثل منفی رفتارهای افزایش و خو

پارسااه و همکاران، شااود )می تحقیر و توجهی، ساارزنشبی

رفتاری با  -شاااناختی درمانی ج. به همین منظور، زو(1394

 مبااادلااه بااه زوجین، منجر رفتاااری هااایمهااارت ارتقااای

 و منفی رفتارهای کاهش و و خوشاااایند مثبت رفتارهای
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 3شماره / 2دوره / 1400 اییزپ/ زن یروانشناس فصلنامه

ساس در تغییر شود. همچنینمی تنبیه  به زوجین رفتار و اح

 تأثیر پاداش -هزینه نرخ بر و انجامدمی نگرش نیز تغییر

 افزایش به منجر نهایت در تغییرات گذارد. اینمی مثبت

 عاطفی دلزدگی کاهش و زناشااویی صاامیمیت، رضااایت

تا، منجر می زوجین هالفورد  پپینگگردد. در همین راسااا و 

هدف بررسااای2016) با  عه مروری و  طال یک م ذهن  ( در 

آگاهی و رویکردهای مشتق شده از بودیسم در سالمت روان 

به عنو گاهی  مان ذهن آ که در ند  یاد، نشااااان داد ان و اعت

رفتاری محافظی در برابر -های موج ساااوم شاااناختیدرمان

پذیری روانی اسااات و از این طریق بر عملکرد رابطه آسااایب

 گذارد.رمانتیک اثر می
 دقیق شااناخت عدم موضااوع این تبیین در این، بر عالوه

سران  تنبیه و تقویت در فردی هایتفاوت و از یکدیگر هم

سیاری نادیده نباید نیز را سران از گرفت. ب  نوع به علت هم

 یا تقویت، عالقه مقابل طرف برای آنچه به نساابت رابطه

(. 1395ندارند )مختاری و همکاران،  آگاهی اسااات، تنبیه

 طور به زوجین، تعارضااات به مربوط همچنین، مشااکالت

 صااحیح اساات، روابط برقراری در شااکساات نتیجه اولیه

 روشاان، لانتقا به مؤثر ارتباط برقراری در زوجین توانایی

سات، مؤثر و صحیح سا سته و نیازها افکار، اح شانخوا  های

نابراین1391دارد )شاااریفی و همکاران،  بساااتگی زوج  (. ب

مانی ناختی در تاری -شااا فاده رف یک از با اسااات  و هاتکن

مانی هایروش عث مختلف در عارضااااات کاهش با  ت

گردد. افزایش دلبساااتگی ایمن در زوجین می و زناشاااویی

 آن بر زوجین رفتاری درمان که رفتار لتباد الگوی طبق

 پیامد زیادی حد تا زناشااویی هایاختالف اسااتوار اساات،

 نسبت طرف زوجین از شده، اعمال تنبیه یا و تقویت میزان

 خودشان از زوج هر که تنبیهی و تقویت رابطه هر و هم به

(. 1394نژاد، )معاذی شاودمی گرفته در نظر دهند،می نشاان

 شوندمی تشویق رفتاری، زوجین -شناختی اندرم در اصوالً

 زناشااویی زندگی حوادث از خود تفساایرهای شاااهد که

ند یاموزند را هاییو مهارت باشااا ند تا ب بار بتوان  این اعت

 اطالعات مورد پردازش و گردآوری طریق از را تفساایرها

 صورت ایویژه مداخله این بر عالوه دهند؛ قرار آزمایش

 اساات: پیشاانهاد ترتیب ها بدیننآ از بخشاای که گیردمی

 احتماالٌ که درونی هایتجربه بیان چگونگی درباره دادن

 یااادآوری بااه هااازوج ترغیااب انااد؛نشااااده هرگز اظهااار

 ها نشااأتآن رفتاری هایتفاوت از که مثبتی احساااسااات

 و کردن بیان چگونگی درباره هازوج آموزش گیرد؛می

 یکدیگر؛ نیدرو و احسااااساااات هاتجربه به دادن گوش

ندی چارچوب جدد ب له، م  که این به اشاااااره با مسااائ

فاوت جه هایت تاری، نتی چه رف فاوت یادگیری تاریخ  مت

دهند؛ می انجام دیگری به نسبت یک هر آنچه تا هاستآن

قاد صاااحیح نحوه آموزش کدیگر از کردن انت غیره  و ی

 (.1395یاسین و همکاران، )آل
 هاییدسااات، آموزش این از هاییفعالیت و فوق موارد

 این همه و شاااوندمی منتقل هاآزمودنی به که هساااتند

یت عال ناختی درمان ها،ف تاری -شااا یه را رف ند. می توج کن

 حل و ارتباطی رفتاری، هایجنبه بر رویکرد این تأکید

شکل ست )باکوم و همکاران،  م  رفتاری درمان (؛ در2008ا

تاری درمان اصاااول کارگیریبه ثل رف بادل م تا ت  ری،رف

 از جلوگیری و رفتااار باااعااث اصاااالح تنبیااه و تقویاات

 روابط در تعارض بروز و نامناسااب تعامالت گیریشااکل

؛ 1995(. بولتون، 2013شاود )بنساون و همکاران، زوجین می

یان ندگی که داردمی ب لب ز قدان به هازوج اغ یل ف  دل

سالم ارتباطی سبک و ارتباطی هایمهارت  رابطه یک به نا

ستاین و ژانگ، تبدیل می صمیمیت ونبد و موازی شود )اپ

صل نتایج تبیین دیگر چرایی در (؛2017  در پژوهش از حا

 بر رفتاااری -شاااناااختی درمااانی اثربخشااای زوج مورد

 تجارب از آگاهی که توان گفتمی های عشااقطرحواره

 به زوجین شااودمی جلسااات باعث در همساار خانوادگی

 یکدیگر دیدگاه از بتوانند و دست یابند جدیدی اطالعات

 از آگاهی با آگاه شااوند؛ بنابراین مختلف موضااوعات در

 منفی و مثبت در احساااسااات توانندمی یکدیگر، دیدگاه

 پیکان شاایوه مشاااور از باشااند. همچنین، شااریک یکدیگر

 از که دهدمی زوجین اجازه به و کندمی اسااتفاده نزولی

 ونهچگ ببینند که و شاااوند آگاه خودشاااان افکار زنجیره

 الزاماً درسااات که کنندمی تقویت را پایداری فرضااایات

ستند، ضیح ضمن سپس نی  رفتارهای خود نیات و دالیل تو

یکدیگر  از غلط تصاااورات و هاساااوءتفاهم اصاااالح به
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ند. مشاااااور هدمی زوجین از بپرداز های که خوا ند  فرای

 شاااوند،می روابط در موجب آشااافتگی که را شاااناختی

 جایگزین روابط در منطقی را باورهای و کنند شااناسااایی

 و افکار واکنش همساار، از ترساای گونههیچ بدون تا کنند

های طه در را خود مهم باور یان راب مدی و  ب ند )مح کن

 (.1395همکاران، 
 که نمود گزارش توانمی هافرضااایه نتایج به توجه با کل در

 تعارضاااات کاهش موجب رفتاری -شاااناختی درمانی زوج

 طرحواره افزایش و ناایمن عشاااق هایطرحواره و زناشاااویی

 موجب درمان این واقع در. اساات شااده زنان در ایمن عشااق

سلح سی هایمهارت به هاآزمودنی شدن م سا  زندگی برای ا

 زندگی ساااطوح دیگر به هاآموخته این تعمیم و زناشاااویی

شویی ست شده اجتماعی و زنا  در که شده سبب امر این. ا

 احساااس دلزدگی، و رضاااتتعا و زندگی مسااائل با برخورد

 شااکل آنان در مسااائل حل برای امیدواری و نفس به اعتماد

ند؛ از  کوشاااش و تالش مشاااکالت حل برای و گیرد مای ن

ضر میمحدودیت توان به اثرگذاری ویژگیهای پژوهش حا

 ،جنساایت ساان، مثل کنندگانشااناختی شاارکتجمعیت های

 هایروهگ هب را نتایج تعمیم غیره اشاره کرده که و تحصیالت

شوار زنان سایر  در رفته کار به ابزارهای چند سازد؛ هرمی د

ضر مطالعه ستند، ارزیابی در معتبر ابزارهای از حا  زءج ولی ه

 جعینمرا توصیف اساس بر که هستند خودگزارشی ابزارهای

شان از ست که می عالئم شکل تواند تعمیما پذیری را دچار م

شنهاد می شده شود اکند؛ بنابراین پی ز ابزارهای بومی هنجار 

شود؛ همچنین برای ستفاده   پژوهش این نتایج، پذیریتعمیم ا

 موجود هایاقلیت و هافرهنگ خرده با و دیگر شاااهرهای در

ست شود. برای تکرار ایران، جامعه در  تردقیق نتایج به یابید

 آینده هایپژوهش در محققان که شااودمی پیشاانهاد درمانی،

تایج پذیریتعمیم میزان بر که را یعوامل کنند ساااعی  تأثیر ن

 بیشتری دقت با را...  و گیرینمونه روش ابزارها، مانند دارند،

 یتحما نمودن فراهم ضااامن پژوهش این کنند. نتایج کنترل

یک در عشاااق هایطرحواره مدل کارایی از تجربی  تفک

 ،نزدیک روابط زمینه در افراد متفاوت باورهای و هاشااناخت

ها یدی یمسااایر هت در را جد مه ج نا های ریزیبر  راهبرد

 نمایدیم ایجاد زناشویی خیانت حیطه در درمانی و پیشگیرانه

شاوران به که شتر تمرکز درمانگران زوج و م  وزهح این در بی

 شود.می پیشنهاد

 اخالقی موازین
 آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 هب توجه با. شد رعایت یرازدار و خصوصی حریم تضمین

 میلتک به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان و شرایط

 پژوهش از خروج مورد در کنندگانشرکت ها،سؤال تمامی

 تحت نیز گواه گروه پژوهش اتمام از پس بودند؛ مختار

 گرفتند. قرار مداخله

 سپاسگزاری
سرو، تحکیم خانواده و ندای  مشاوره خدمات مراکز مدیر از

 و پژوهش در کنندهشرکت زنان همه و تهران شهر رامشآ

 با پژوهشگر همکاری پژوهش این اجرای در که کسانی همه

 شود.می قدردانی و تشکر داشتند؛

 نویسندگان مشارکت
 ولا نویسنده دکتری رساله از اقتباس حاصل حاضر پژوهش

 حدوا اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت توسط که بود

 ژوهشپ این نویسندگان همه و است رسیده تصویب هب رودهن

 ها،داده گردآوری شناسی،روش سازی،مفهوم طراحی، در

 سازی نهایی و ویراستاری نویس،پیش ها،داده آماری تحلیل

 داشتند. یکسانی نقش

 منافع تعارض
 نافعم تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 .ندارد

 

 منابع
، شهرزاد. نادعلی و ، منصور.عبدیسیدعلی.، ین، آل یاس

اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری با استفاده از (. 1395)

شناختی ناسازگار بر تعارضات  -هایبازسازی طرحواره

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم  .زناشویی

موسسه  ،تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

ی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به آموزش عال

 ، تهران.توسعه پایدار

و داورنیا، رضا.  بابایی گرمخانی، محسن.، رسولی، محسن.

مدار بر کاهش استرس (. اثر زوج درمانی هیجان1396)
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ها. مجله علوم پزشکی زانکو دانشگاه علوم زناشویی زوج

 69-56(: 56)18پزشکی کردستان، 

(. 1394زاده هنرمند. ) و مهرابی نادری، فرح. پارسه، معصومه.،

ات تعارض رفتاری بر -اثربخشی خانواده درمانی شناختی

ز کننده به مراکزناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه

(: 1)1شناختی. فصلنامه دستاوردهای روانشناسی بالینی، روان

148-125. 
 و کوروش. گودرزی، مسعود.، صادقی، حسین.، شاهمرادی،

 اثربخشی سنجی هم (.1398) مهدی. روزبهانی،

 راه -راهبردی و گاتمن-مدار هیجان تلفیقی رویکردهای

 زوجین در زناشویی صمیمیت بازیابی بر محور حل

شناختی، روان نوین هایپژوهش فصلنامهطالق.  متقاضی

14(54 :)293-327 
 و شریفی، مرضیه.، حاجی حیدری، مهناز.، خوروش، فریبرز.

های عشق و (. رابطه طرحواره1391زاده، مریم. ) فاتحی

توجیه روابط فرازناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان. 

 526-534(: 6) 10تحقیقات علوم رفتاری. 
و شاکرمی،  داورنیا، رضا.، زهراکار، کیانوش.، معیری، نسیم.

(. بررسی کارایی زوج درمانی هیجان مدار به 1394محمد. )

ش فرسودگی زناشویی زنان. مجله شیوه گروهی بر کاه

 140-132(: 2)25علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، 

محمدی، محمد.، شیخ هادی سیروانی، رحمان.، گرافر، امیر.، 

و داورنیا، رضا.  زهراکار، کیانوش.، شاکرمی، محمد.

(. اثر زوج درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی 1395)

طالق در زوجین. مجله  بر فرسودگی زناشویی و میل به

 .1069-1086(: 11)21ارمغان دانش، 
(. 1395و آقابابایی، احسان. ) مختاری، زهرا.، کیانپور، مسعود.

آشنایی  دوران در ازدواجی پدیدارشناسانه عشق مطالعه

اصفهان  شهر ازدواج کرده تازه گرانکنش )تجربه زیسته

 ر،هن و فرهنگ در عقد(. مجله زن لحظه تا آشنایی از

8(4 :)538-517. 

 -(. اثربخشی زوج درمانی شناختی1394نژاد، مهوش. )معاذی

رفتاری در افزایش میزان سازگاری زناشویی و کاهش میزان 

دلزدگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی 

نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، شهر کرمانشاه. پایان

 . کرمانشاه.دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

و ذوقی پایدار،  یارمحمدی واصل، مسیب.، مهرابی پور، محیا.

اس اس بینی دلزدگی زناشویی بر(. پیش1400محمدرضا. )

 گیری اهداف زناشویی.های عشق و جهتانواع طرحواره

 108-90(: 26)16شناختی، های نوین روانفصلنامه پژوهش
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