
 

 

رفتاری _  اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی
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رفتداری حدر _  پ وه  حاضر حا هدپ حررسی اهرح شی یودوزش زوج درودانی سحسدتهی هد :
اخدن پد وه  از ن در هددپ، کدارحردی و  روش:ناسازگار انجام شدد.  های به خستی روانی زوج

پددآ یزوددون حددا گددروه کنتددرم و ورحلدده _  از ن ددر روش، شددجه یزواخشددی حددا  طددرن پددی  یزوددون
دادنددد کدده حدده وراکددز  تشددکح  وی هددا بددود. جاویدده یودداری اخددن پدد وه  را کلحدده زوجپیگحددری 

وشدداوره سحاوشددان، یوای وهددر، کدداوران و ورکددز ت صصددی اعصددا  و روان شددهر تهددران در سددام 
نفددر( از وراجیدده  9:زوج   =8وراجیدده نهددوده بودنددد. جهددت انجددام پدد وه  حاضددر  ;@:8

در دسددترن انت ددا  و حدده صددورت تصددادفی در کنندددگان حدده اخددن وراکددز حددا روش نهوندده گحددری 
هددای یزودداخ  و کنتددرم قددرار گرفتنددد. احددزار پدد وه  شدداو  پرسشددناوه به خسددتی روانددی  گروه
( بددود. قجدد  از اجددرای وداخلدده یووزشددی، اعگددای هددر دو گددروه حدده وسددحله پددی  <=@8رخددف 

( در ای خدک جلسده جلسه  هفتده 85یزوون وورد سنج  قرار گرفته و سپآ طرن دروان طی 
گددروه یزودداخ  اجددرا شددد. پددآ از اتهددام جلسددات دروددان پددآ یزوددون و پددآ از دوودداه یزوددون 

های جه  یوری شده حدا اسدتفاده از تحلحد  وارخدانآ طدرن ترکحجدی و  پیگحری انجام شد. داده
نتاخج حاصد  از تج خده و  ها: یافتهیزوون تیقحجی بونفرنی وورد تج خه و تحلح  قرار گرفت. 

دار  رفتدداری ونجددر حدده افددزاخ  وینددی_  نشددان داد کدده زوج دروددانی سحسددتهیهددا  تحلحدد  داده
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گددروه یزودداخ  در وراحدد  پددآ یزوددون و پیگحددری  هددای وحددانگحن نهددرات به خسددتی روانددی زوج
 هدددای حدددا توجددده حدددا پدددایین بدددودن به خسدددتی رواندددی زوج گیری: نتیجددده(. p<558/5شدددده بدددود  

_  تدوان از زوج درودانی سحسدتهی اضدر، ویاز پد وه  ح حاصد  های ناسازگار، حر اسان خافتده
 بهره حرد. ها زوجرفتاری جهت بهجود به خستی روانی اخن 

 ناسازگار های رفتاری، به خستی روانی، زوج_  زوج دروانی سحستهی های کلیدی: واژه

 مقدمه
کگه عگدم توافگش تعار  در زندگی زناشگویی زوگانی حگه وقگوع وی ناسگازگاری و خگا ، پیونگدد 

توان  (. ههچنین وی>::>، 1وجود داشته حاشد)کرونر و فیتزپارتی  ها نوجی بین تفاوت بزرگ
، در زوینه اهگداف شخ گی ها نوجرا حه عنوان نتیجه ای از اختالف نظر  2تعار  زناشویی

کلگگگودا هگگگا و خگگگا اولوخد ارز ، هگگگا انگیزه خدنر و  (. اههیگگگد =;:>، 3هگگگای رفتگگگاری دانسگگگد)ن
که آ ار آن بگر سگالود جسگهانی وی زوانی برجسته ترپرداختن حه تعارضات زناشویی  ، شود 

گیگرد. ونانکگه پژوهش  تگ  یرهگای وختلگف  روانی و سگالود خگانواده وگورد توجگه دقیگش قگرار 
ی از قبیگگل افسگگردگی و ههچنگگین شگگناخت روانتعارضگگات زناشگگویی را بگگر پدخگگدآیی وشگگکالت 

؛ =::>، 4داده انگگد)وخلیاوزهگگای خگگاص ههچگگون درد وگگزون را وگگورد تاییگگد قگگرار  بگگروز بیهاری
 (.@::>، و ههکاران 5آوبرسون

کگگه در نوج خگگادی نشگگانگر آن اسگگد  عواطگگف و ، ی درگیگگر در ارتبگگاط وختگگلهگگا شگگواهد ن
کردن و خ وود هیجانات و پاسخ ، اضطراب، خشن، ورزی های ونفی شدخد وثل انتقاد 

کگگگگگگردن افگگگگگگزاخش پیگگگگگگدا وی کنگگگگگگاره، حسگگگگگگادت ، 6گگگگگگگاتهن کنگگگگگگد گیری و دفگگگگگگاعی عهگگگگگگل 
(;CC>.)   7پرتهگگا (<::C بهزخسگگتی روانگگی را حگگه عنگگوان زنگگدگی ووفگگش حگگا ترکیبگگی از احسگگاس )

کنگگد. حنگگابراین تعرخگگف اشگگخاص حگگا بهزخسگگتی روانگگی حگگا   خگگوب و عهلکگگرد وگگو ر قلهگگداد وی
                                       

1. Koerner, A.F., & Fitzpatrick, M.A.  
2. marital conflict  
3. Zeidner, M ., & Kloda,I. 
4. Williams K.  
5. Umberson, D., & et al. 
6. Gottman, J. M. 
7. Huppert, F. A.  
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گزار  وی، توانایی، احساس شادی (. ههچنین C::>، )هاپرت دهند رضاخد از زندگی را 
گری الگوهگگای  احتهگگال ویگگانجی، ی وگگون سگگالود جسگگهانیبگگر پیاوگگدهای بهزخسگگتی روانگگ

کیگگدشگگیهیایی بهتگگر نیگگز  و ات نگگورتگگ  یرفعگگال و گگزی و عواوگگل ژنتیکگگی و  خگگف ت   1داشگگد. ر
(;CBC کگگاوپتون و؛ ( بگگرای بیگان بهزخسگتی روانگگی از وفگاهین اصگگلی =;:>، 2هگافهن      حگه نقگل از 

گرفگگد و  هگگای وجگگودی گرایی واننگگد رشگگد فگگردی و تعهگگد بگگرای والش فضگگیلد زنگگدگی بهگگره 
 3حعگد را در بگردارد: پگذیر  خگود @گیری بهزخستی روانی تدوین نهودکه  وقیاسی برای اندازه

گذشگگته( خگگابی وثبگگد از خگگود و زنگگدگی  )ارتبگگاط بگگین فگگردی  4ارتبگگاط وثبگگد حگگا دخگگگران، )ارن
)توانگگایی بگگرای  6کنتگگرل وحگگی ، کننگگدگی( )احسگگاس خگگود تعیین 5خودوختگگاری، وطلگگوب(
و  )احساس رشگد درعگین فردخگد( 7رشد فردی، وو ر زندگی خود و دنیای پیراوون(ودیرخد 

 حاور حه وفید بودن زندگی فردی و احساسات ههراه حا آن(.) 8زندگی هدفهند
که سطوح حا تر بهزخستی روانگی حگا سگطوح حگا تری از  وطالعات پژوهشی نشان داده اند 

خگدالسالود وکارایی ب، دوستی، ازدواج ووفش، درآود (. ?;:>، 9یشتر پیونگد دارد)اخگگر و وار
کگگاهش بهزخسگگتی روانگگی ههگگراه اسگگد. ، ههچنگگین تجرحگگه طگگالق جگگدایی خگگا وگگرگ ههسگگر حگگا 
ناسازگار نسبد حه افراد در  های و نوج جدا شده، افراد وطلقه، ساله ?ونانکه در خ  دوره 

گگگگزار  نهگگوده انگگگد )وگگرلین و  11(. بگگگی ?::>، 10ازدواج وطلگگوب عالخگگن افسگگگردگی را بیشگگتر 
( ارتبگگاط بگگین بهزخسگگتی روانگگی و اسگگترس را در راحطگگه ههسگگران بررسگگی =CC;ههکگگارانش )

که ارتقا  بهزخستی روانی خ  ههسر ههگراه حگا فعالید هگایی وگون  نهودند. نتاخ  نشان داد 

                                       
1. Ryff, C. D. 
2. Compton, W.C & Hoffman, E.  
3. self-acceptance . 
4. positive relation with others . 
5. autonomy . 
6. environmental mastery . 
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شود. این وطالعه نقش  وی گو  دادن فعال و اعتهاد ونبع حهاخد برای دخگری وحسوب
 نهاخد. در اخجاد راحطه سالن ویان ههسران تقوخد وی بهزخستی روانی را

وتعار  حگه  های ی و ارتباطی نوجشناخت روانهای  هو لفهای وختلفی برای ارتقا  رو 
گرفته شده اسد. از دروان کگرد.  1توان حه نوج دروانی های ووفش در این حوزه وی کار  اشگاره 

گروهی ح که حگه اصطالح نوج دروانی در برابر دروان فردی خا  ه روخکردهای حالینی اشاره دارد 
گروگگه نوج دروگگانی  بهبگگود عهلکگگرد دو فگگرد درون خگگ  حافگگد ارتبگگاطی وتقابگگل وی پردازنگگد. 

کیدونح رّا حه راحطه دونفره و خاص  اوا خ  روخکگرد وبتنگی بگر حافگد در دروگان دو ، دارد ت 
خابی فرد اسد. از این کوشش ت ییر، رو روخکردهای ووفش نوج دروانی بر ارن های نوج  رفتار و 

(. روخکردهگگای نوج >;:>، و ههکگگاران 2شگگان تکیگگه دارد)اون حگگه تعگگاوالت خگگاص در راحطه
کارآوگد دروانی حگا هگدف قگرار دادن نوج حگه دروگان وشگکالت تعگاولی حگا ووضگوعات ، هگای نا

پردازنگد. ایگن روخکردهگا حگا در نظگر  وی هگا نوج بگات ارتبگاطی و رضگاخد ارتبگاطی در تجگارب 
کارآوگگد گگگرفتن عواوگگل خطرآفگگرین وگگون سگگب  الگوهگگای تعگگاولی وخگگرب و ، های ارتبگگاطی نا

های ارتبگاطی وثبگد و الگوهگای  سب ، های ونفی حه اخجاد و رشد رضاخد وتقابل نگر 
 (. از روخکردهگای دروگانی وطگرح در?::>، و ههکگاران 3ورزنگد)داس صهیهید وبگادرت وی

خد 4رفتاری _ توان حه نوج دروانی سیستهی وی، حوزه نوج دروانی کرد)ر ، و ههکاران 5اشاره 
<::B.) 

خگگگدلی :CC;رفتگگگاری در سگگگال  _ نوج دروگگگانی سیسگگگتهی روخکگگگرد کگگگرو و ر در  6توسگگگ  
کگه از نوج دروگانی انگلستان وعرفی  کاربردی اسد  گردخد. این روخکرد خ  رو  تلفیقی و 

(. ?CC;، 7وینگگووین بهگگره بگگرده اسگگد )وگگیو وگگانی سیسگگتهی رفتگگاری اسگگتوارت و نوج در

                                       
1. Couple Therapy  
2. Owen, J.,& et al.  
3. Doss, B.D.,& et al.  
4. behavioral-systems couple therapy 
5. Reid, D.W  
6. Crowe, M. & Ridley, J. 
7. Mace, C.  
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کهگ  حگه نوج کلی دروان در ایگن روخکگرد  هگا بگرای دسگتیابی حگه سگازگاری بیشگتر در  اهداف 
کره، راحطه حاشگد.  افزاخش توانایی در اخجاد ارتباط وتقابل و وحگاوره وگو رتر وی، گفتگو و وذا

ای نوج دروگگگگگگانی رفتگگگگگگاری و هگگگگگگ هگگگگگگای وگگگگگگورد اسگگگگگگتفاده نیگگگگگگز ترکیبگگگگگگی از تکنی  تکنی 
خا رفتاری وتناسگب حگا هگر ورحلگه تعیگین  حاشد. انتخاب وداخالت سیستهی  وی سیستهی

 (.:::>، شود)کرو و رخدلی تعرخف وی «سلسله وراتب وداخله»شده و حا اصطالح 
روخکرد نوج دروانی سیستهی رفتگاری حگا تکیگه بگر راهبردهگا و فنگون نوج دروگانی رفتگاری 

 ییر در رفتارهای هدف و از سگوی دخگگر حگا خکپاروگه نهگودن وفگاهین پگذیر  و برای اخجاد ت
جهگد تگداوم نتگاخ  دروگان و حگا هگدف اخجگاد ، ودارا و تفکر سیستهی در وبانی نظگری خگود
گرفتگگه شگگده  بیگگنش در ههسگگران بگگرای درک الگوهگگا و تن کگگار  هگگای تعگگاولی تکگگرار شگگونده حگگه 

بگگگگر افگگگگزاخش سگگگگازگاری زناشگگگگویی در اسگگگگد. ا رحخشگگگگی روخکردهگگگگای سیسگگگگتهی رفتگگگگاری 
کگر حاشگد)فالح وگی های وتعگدد شگاهدی بگر ایگن وگدعا پژوهش ، 1نو ؛ ;C=;، زاده و  نگایی اا
<::A کوم و اسناخدر، گوردون؛  (.A::> ،3کوهن؛ <::>، 2حا

حگا هگدف بهبگود حخشگیدن حگه رفتگاری _  سیسگتهیحا توجه حه اخنکه روخکگرد نوج دروگانی 
ت ییگگرات پاخگگدار و وسگگتهر در رواحگگ  ههسگگران و پیشگگگیری از عگگود زنگگدگی زناشگگویی و اخجگگاد 
هگای  های آن در زوگره طرحواره هو لفگبهزخسگتی روانگی و  اند و از طرفی وشکالت تدوین شده

هگای وگدیرخد فگردی و  سازگار و حه ونزله شاخ ی بگر سگالود روان و برخگورداری از توانایی
هش در راسگتای بررسگی ا رحخشگی آوگوز  نوج حاشد. حا توجه حه عدم انجام پژو ارتباطی وی
پژوهشگگران پگژوهش حاضگر بگر آن شگدند تگا ا رحخشگی ، در ایرانرفتاری _  سیستهیدروانی 

های ناسازگار وورد بررسگی و آزوگون  را بر بهزخستی روانی نوجرفتاری _  سیستهینوج دروانی 
 قرار دهند.

                                       
1. Zola, M.F.  
2. Goordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyeder, D. K. 
3. Cohn, B.R.  
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 روش
-طگرح پگیش آزوگون به آزواخشگی حگاشگ، کاربردی و از نظر رو ، این پژوهش از نظر هدف

کلیگه  کنترل و ورحله پیگیری دو واهه بود. جاوعه آوگاری ایگن پگژوهش را  گروه  پو آزوون حا 
کگگگز وشگگگاوره سیاوشگگگان ی تشگگگکیل ویهگگگای نوج کگگگه حگگگه ورا کگگگاوران و ورکگگگز ، آوای وهگگگر، دادنگگگد 

وراجعگه نهگوده بودنگد. جهگد انجگگام  <C=;تخ  گی اع گاب و روان شگهر تهگران در سگال 
کگگز حگگا رو   نفگگر( از وراجعه B<نوج ) <>پگگژوهش حاضگگر  در  گیری نهونگگهکننگگدگان حگگه ایگگن ورا

گروه گرفتنگگگد.  دسگگگترس انتخگگگاب و حگگگه صگگگورت ت گگگادفی در  کنتگگگرل قگگگرار  هگگگای آزوگگگاخش و 
از وقیگاس ;:;بگر   حگه پگژوهش عبگارت بودنگد از: برخگورداری از نهگره هگا نوجوعیارهای ورود 

نداشگگتن سگگاحقه اخگگتالل روانگگی بگگر اسگگاس ، (@CA;، )اسگگپانیر 1سگگازگاری زناشگگویی اسگگپانیر
سگگگال و  :>داشگگگتن حگگگداقل ، داشگگگتن حگگگداقل وگگگدرک تح گگگیلی دیگگگپلن، و گگگاحبه حگگگالینی

کثر  گذشد حداقل خکسال از زندگی وشترک و وعیار خروج نهونه از پژوهش ، سال :<حدا
ژوهش بگگود. قبگگل از و عگگدم تهایگگل حگگه اداوگگه شگگرکد در فراخنگگد اجگگرای پگگ هگگا نوجطگگالق قگگانونی 

گرفتگه ، اجرای وداخله آووزشی گروه حه وسیله پیش آزوون وورد سنجش قرار  اعضای هر دو 
گگگروه آزوگگاخش وطگگابش حگگا  :;و سگگپو طگگرح دروگگان طگگی  جلسگگه )هفتگگه ای خگگ  جلسگگه( بگگرای 

گگگروه ;جگگدول  گردخگگد. پگگو از اتهگگام جلسگگات دروگگانی اعضگگای هگگر دو  حگگه پرسشگگناوه  اجرا
گگگروه پگگو از  پگگژوهش تحگگد عنگگوان پگگو آزوگگون پاسگگخ دادنگگد. ههچنگگین افگگراد حاضگگر در دو 

کارآیی نوج دروانی سیستهی گرفتند تا  رفتگاری در -دوواه تحد آزوون ورحله پیگیری قرار 
گیرد.  طول زوان نیز وورد آزوون قرار 

                                       
1 .Spanier. 
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 رفتاری  -طرح دروان زوح دروانی سیستهی .1جدول 
 اهداف جلسه وحتوای جلسه عنوان جلسه ردخف

خابی ;  ارن
، فرضگگگیه سگگگازی -شگگگرح حگگگال -آشگگگنایی و وقگگگدوات

کارکرد عالود  شناسایی 
خابی وشکل و الگگوی تعاوگل  ارن

 تعیین اهداف، بین فردی

گفتگوی  >
 وتقابل

گفتگگگگو آوگگگوز  وهارت-بیگگگان انتظگگگارات )گگگگو   هگگگای 
کگگردن درخواسگگد، دادن تبگگدیل شگگکاخد حگگه ، ها سگگاده 

 ارائه تکلیف-خواسته(

ههسران بگرای اخجاد توانایی در 
تهرکگگز بگگر تعاوگگل فعلگگی و بهبگگود 

 گفتگو

= 
آووز  
 (;ارتباط)

وهگگارت حگگل  -ههگگدلی -هگگای روشگگن و وتناسگگب پیام
 ارائه تکلیف -وساله

هگگگگای ارتبگگگگاطی  آوگگگگوز  وهارت
 کالوی و غیرکالوی

> 
آووز  
 (>ارتباط)

بیگگگگان  -حگگگگازخورد تعاوگگگگل -تهرکگگگگز بگگگگر ووضگگگگوع اصگگگگلی
 احساسات

 ابگگگگگرازتوانگگگگگایی در شناسگگگگگایی و 
 صحیح احساسات

? 
تفکر 
 سیستهی

ورخشگگی  -فروگول حنگدی وجگدد -زنجیگره رفتگارتکراری
کن بر زنجیره -بودن  ههاهنگی در تعاول -ها قوانین حا

گسسگگد از الگگگوی  شگگناخد و 
 تعاولی جاری

@ 
وفاهین 
 سیستهی

 آشنایی حا قواعد سیستن نزدخکی و فاصله-سلسله وراتب-ورزها-اتحادها

A 
وداخالت 
 ساختاری

تهرکگز -ها والش حا فرضگیه -تهرکز بر ووضوعات جزیی
 تندخو سازی -بر ویزان تعاول

توانگگگگگگگایی حازسگگگگگگگازی سگگگگگگگاختار 
کارآود  نا

B 
وداخالت 
 سیستهی

ارائگگگگه تکلیگگگگف  -جگگگگداول زوانبنگگگگدی -ها فروولبنگگگگدی
 خانگی

هگگگگا بگگگگرای  اسگگگگتفاده از جاخگزین
 وشکالت خاص

C کلیتعاول راحطه جنسی و راحطه  رواح  جنسی 
تهگگایز بگگین وشگگکالت جنسگگی و 
 عواول دخیل در عدم عالقه

خابی ویزان پیشرفد جلسه حان -های تعاول وو ر ورور وهارت جلسه پاخانی :;  ارن
 

برای شرکد در برناوه وداخله کسب و از  ها نوججهد رعاخد اخالق در پژوهش رضاخد 
گاه که آنان نیز پو  شدند. هن  کلیه وراحل وداخله آ گواه اطهینان داده شد  گروه  ونین حه افراد 

گگگروه  از اتهگگام فراخنگگد پژوهشگگی ایگگن وگگداخالت را درخافگگد خواهنگگد نهگگود. ههچنگگین حگگه هگگر دو 
که اطالعات آنها وحروانه حاقی وی  و نیازی حه درج نام نیسد.  واند اطهینان داده شد 

 یو اسگگتنباط یفیهگگا از دو سگگطح آوگگار توصگگ ل دادهیگگه و تحلخگگتجز ین پگگژوهش بگگرایگگدر ا



 <> ........................................ های ناسازگار زوج یروان یستخحر به  سحستهی _ رفتاری دروانی زوج یووزش یاهرح ش

 

ن و انحگراف اسگتاندارد و در سگطح یانگیگاز و یفیاستفاده شده اسگد. در سگطح آوگار توصگ
آزوگون ، رهگایع وت خگنروال بودن تون یجهد بررس 1وخلکو _ از آزوون شاپیرو یآوار استنباط

 یبگگرا 3انو طگگرح ترکیبگگیخگگل واریگگن از تحلیههچنگگ، هگگا انوخوار یبرابگگر یبررسگگ یبگگرا 2نیلگگو
گردیفرض یبررس  د.خه پژوهش استفاده 

 شناختی پرسشنامه بهزیستی روان
از وقیاس بهزخستی روانگی  ها نوجدر این پژوهش حه ونظور بررسی ویزان بهزخستی روانی 

ال تشگکیل شگده اسگد و پاسگخ حگه هگر  سگ <B( استفاده شد. وقیاس فگوق از C@A;) 4رخف
کگگاواّل ووافگگش( وشگگخص  سگگوال بگگر روی خگگ  طیگگف شگگش درجگگه کگگاواّل وخگگالف تگگا  ای )از 

خگف وشگتهل بگر پگذیر   <;شود. هر وقیاس شاول  وی که احعاد بهزخستی روانی ر سوال بوده 
رشگگگگد فگگگگردی و ، دف در زنگگگگدگیهگگگگ، رواحگگگگ  وثبگگگگد حگگگگا دخگگگگگران، تسگگگگل  بگگگگر وحگگگگی ، خگگگگود

خگگابی وی خگگف از آزوونشگگناخت روانکنگگد. پرسشگگناوه بهزخسگگتی  خودوختگگاری را ارن هگگای  ی ر
کگه هگر خگ  از سگ ا ت آن از خگ  طیگف  درجگه ای  @خودگزار  دهی و حسته پاسخ اسد. 

کگگاواّل وگگوافقن(  تاحگگدی وگگوافقن، وگگوافقن ،وخگگالفن ،تاحگگدی وخگگالفن، ;)کگگاواّل وخگگالفن  و 
ده اسگگد. در ایگگن پرسشگگناوه برخگگی از سگگ ا ت حگگه شگگکل وسگگتقین و برخگگی حگگه تشگگکیل شگگ

گذاری وی شوند. برای حدسگد آوردن نهگره وربگوط حگه هگر نیگر وقیگاس  صورت وعکوس نهره 
کنگین. نهگره  کافی اسد نهگره ههگه سگ ا ت وربگوط حگه نیگر وقیگاس وگورد نظگر را حگا هگن جهگع 

خگف حگه ی بهتگر اسگدشناخت روانحا تر بیانگر بهزخستی  .روایی پرسشگناوه بهزخسگتی روانگی ر
کهگگ  رو  روایگگی سگگازه و ههبسگگتگی خگگرده وقیگگاس هگگا حگگا خکگگدخگرو حگگا وقیگگاس اصگگلی 
خگگف حگگا وقیگگاس رضگگاخد از  گردخد.ههبسگگتگی بگگین پرسشگگناوه بهزخسگگتی روانگگی ر وحاسگگبه 

                                       
1.Shapiro wilks test. 
2 Levene test. 
3.Mix design. 
4 .Ryffs scales of psychological well-being. 
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کسگگگگفورد ،زنگگگگدگی دخنگگگگر حگگگگه  2و وقیگگگگاس عگگگگزت نفگگگگو روزنبگگگگرگ 1پرسشگگگگناوه شگگگگادکاوی آ
(. ویکگگائیلی BA=;، کگگووکی و بیگگانی، /. حگگه دسگگد آوگگد)بیانیA;و  /.B./ ،?B<ترتیگگب
کرونبگگاخ برابگگر حگگا BC=;ونیگگع) ( ضگگرخب پاخگگایی ایگگن پرسشگگناوه را حگگا اسگگتفاده از رو  آلفگگای 
C:/: کرده اسد. در وطالعه بیانی گزار   ( ضگرخب BA=;کگووکی و بیگانی)، و قابل قبول 

کگگل وقیگگاس و حگگا ف % و ههسگگانی درونگگی حگگه >Bاصگگله دو وگگاه پاخگگایی حگگه رو  حازآزوگگایی بگگرای 
کرونبگاخ  کرونبگاخ BCرو  ضرخب آلفگای  % <<C% حاصگل شگد و درپگژوهش حاضگر آلفگای 
کل وقیاس حه دسد آود.  برای 

گاری در روابط دونفره  گراهام بی اسپانیر  3مقیاس ساز
کیفید راحطه زناشویی از نظر زن وشوهر >=این وقیاس خ  ابزار  خگا هگر سوالی برای ارنخابی 

کگگه حگگا هگگن زنگگدگی وی کننگگد. و درایگگن پگگژوهش حگگه عنگگوان ابگگزار غرحگگالگری وگگورد  دو نفگگری اسگگد 
توان حگا حگه دسگد  استفاده قرارگرفته اسد .این ابگزار بگرای ونگد هگدف سگاخته شگده اسگد.وی

کلی در خ  راحطگه صگهیهانه اسگتفاده  گیری رضاخد  کل نهرات، از این ابزار برای اندازه  آوردن 
دهد. نهره  حندی حه دسد وی سه نوع وقیاس وتفاوت رتبه« اس سازگاری زن و شوهروقی»کرد. 

دهنده راحطگه بهتگر اسگد.در  اسگد. نهگرات حگا تر نشگان ;?;تگا  :کل وجهوع تهام سگوا ت بگین 
کیگاونش ) پژوهش والزاده، ون ور، اژه حگه دسگد  :/?C( ههسگانی درونگی ایگن ابگزار ;B=;ای و 
هگگای ونطقگگی روایگگی وحتگگوا وگگ  شگگد. وقیگگاس سگگازگاری زن و  رو آوگگد.این وقیگگاس احتگگدا حگگا 

گروه شوهر حا قدرت تهیز دادن نوج هگای  های وت هل و وطلقگه در هگر سگوال، روایگی خگود را بگرای 
وقیگاس »شناخته شده نشان داده اسد. این وقیاس از روایی ههزوان نیز برخوردار اسد، و حا 

 (. BA=;د ) نائی، ههبستگی دار« 4وا س -رضاخد زناشویی  ک

                                       
1 .Oxford. 
2 .Rosenberg. 
3 .Dyadic adjustment scale. 
4. locke- wallace marital adjustment scale. 
4. Kolmogrov-Smirnov test. 
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 ها یافته
گرفد. در احتدا خافته  های توصیفی پژوهش وورد بررسی قرار 

گ وه وؤلفویانگین و انحراف ودیار  .2جدول  ه بهزخستی روانی در دو 
کنت ل در وراحل پیش آزو ن  پس آزو ن و پیگی ی، آزواخش و 

 ها گ وه
 پیگی ی پس آزو ن پیش آزو ن

 انحراف ودیار ویانگین انحراف ودیار ویانگین انحراف ودیار ویانگین

 B/<CB =?/<: =;/=<A <;/<< A?/==; ?A/;C@ گروه آزواخش

کنترل  >>/;: ?:=/=< =>/:C=/=:: >A/<? ;B/=:> B گروه 

 
خگگانو طگگرح ترکیبگگی هگگای  هگگای آزوون فر  پیش، قبگگل از ارائگگه نتگگاخ  تحلیگگل آزوگگون وار

گرفد. بر  کلهگوگرافپاراوترخ  وورد سنجش قرار  اسگهیرنف _  ههگین اسگاس نتگاخ  آزوگون 
کگگه پیش خگگع نهونگگه بیگگانگر آن بگگود  . (p>:/?:)هگگا برقگگرار اسگگد ای داده فگگر  نروگگال بگگودن تون

کگه  ههچنین پیش گرفگد  خانو نیز توس  آزوون لوین وگورد سگنجش قگرار  فر  ههگنی وار
کگگگه نشگگگان وگگگی ههگنگگگی  فگگگر  داد پیش نتگگگاخ  آن بیگگگانگر عگگگدم وعنگگگاداری وقگگگدار آن بگگگود 

خانو کگه پگیش آزوگون  t. حگا خره نتگاخ  آزوگون (p>:/?:)ها رعاخد شده اسد وار نشگان داد 
کنتگگگگگرل در وت یگگگگگر واحسگگگگگته )بهزخسگگگگگتی روانگگگگگی( وعنگگگگگادار نبگگگگگوده  گگگگگگروه  گگگگگگروه آزوگگگگگاخش و 

که نیازی حه تفکیگ  ا گر نهگرات پگیش آزوگون p>:/?:)اسد که این نکته بیانگر آن اسد   )
خانو حا طرح ترکیبی استفاده نهودتوان از تحلیل  نیسد و وی  . وار
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ات درون و بین  ریتحلیل وارخانس طرح ترکیبی جهن ب رسی تأث .3جدول
 ها زوحی شناخت روانگ وهی برای وؤلفه بهزخستی 

 
وجهوع 
 وجذورات

درجه 
 آزادی

ویانگین 
 pوقدار  fوقدار  وجذورات

اندازه 
 اثر

توان 
 آزو ن

 ; :/B;/@==< < >:/=;@@ A:/=C :::;/: ?A وراحل

 ; :/?? :/;::: @=/C/@;C< ; :C/@;C< AB: حندی گروه

تعاول وراحل و 
 ; :/@< :/;::: ?>/@@ C> < ;?/<:>A:</;= حندی گروه

     AB? @: A@/AC</<? خطا

 
خانو طرح ترکیبی نشان و که ویانگین نهرات بهزخستی  ینتاخ  جدول تحلیل وار دهد 

در طی وراحل پو آزوون و پیگیری دوار ت ییر وعنادار شگده  گروهبندی  ریروانی فارغ از ت  
رود. از طرفگی نتگاخ   یکه این ت ییر حا وقاخسه حا پیش آزوون خ  تفاوت وعنگادار حگه شگهار وگ

گروهبندی )آووز  نوج دروانی سیستهی که وت یر   _ سطر دوم جدول فوق بیانگر آن اسد 
 هگگای و پیگیگگری( بگگر بهزخسگگتی روانگگی نوجپگگو آزوگگون ، رفتگگاری( فگگارغ از وراحگگل )پگگیش آزوگگون

کگگگه ا گگگر نوج دروگگگانی p<:/;::ی وعنگگگادار بگگگوده اسگگگد ) ریناسگگگازگار دارای تگگگ   (.حگگگدین وعنگگگا 
کنترل تگ   _ سیستهی گروه  وعنگادار بگوده اسگد. در نهاخگد اوگا سگطر   ریرفتاری در وقاخسه حا 

که آووز  نوج د کی از آن اسد  گروهبندی حا  _ روانی سیسگتهیوربوط حه تعاول وراحل و 
پگگو آزوگگون و ، وعنگگاداری بگگر وراحگگل آزوگگون )پگگیش آزوگگون  ریرفتگگاری حگگا تعاوگگل وراحگگل نیگگز تگگ  

که  درصگد از ت ییگرات وت یگر واحسگته  @<پیگیری( داشته اسد. ههچنین نتاخ  نشان داد 
گروهبندی تبیین و کگه  یتوس  تعاول وت یر وراحل و  شود. حگال جهگد بررسگی ایگن نکتگه 

کگداوی  از وراحگل آزوگون بگوده اسگد حگه بررسگی نتگاخ  آزوگون تعقیبگی بگونفرنی   ریاین تگ   در 
 شود. یپرداخته و
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گواه، در وراحل پیش آزو ن ی دو حه دو ها ب رسی تفاوت. 4 جدول گ وه آزواخش و   پس آزو ن و پیگی ی در دو 
 وقدار ودناداری خطای انحراف ودیار  ها تفاوت ویانگین  وراحل آزو ن

 آزوونپیش 
 :/;::: >/?= -?;/=C پو آزوون
 :/;::: >/:= -B/;B> پیگیری

 پو آزوون
 :/;::: >/?= ?;/=C پیش آزوون
 :/@A >/>: ->/<= پیگیری

 
تفگاوت بگین ویگانگین نهگرات پگیش آزوگون حگا ، دهگد ینشگان و <ههانگونه نتگاخ  جگدول

که بین ویانگین نهگرات  پو آزوون و پیش آزوون حا پیگیری وعنادار اسد. در حالی اسد 
رفتگاری -پو آزوون حا پیگیری تفاوت وعنادار وجود ندارد. حنابراین نوج دروگانی سیسگتهی

که بر ویانگین نهرات بهزخستی روانی نوج   ریناسازگار در ورحله پو آزوون ت   های در حالی 
 خود را در طول زوان نیز حفد نهاخد.  ریتوانسته ت  ، وعنادار داشته

 گیری هبحث و نتیج
رفتگگاری بگگر  -پگگژوهش حاضگگر حگگا هگگدف بررسگگی ا رحخشگگی آوگگوز  نوج دروگگانی سیسگگتهی

هگگا  انجگگام شگگد. نتگگاخ  حاصگگل از تجزخگگه و تحلیگگل داده هگگای ناسگگازگار نوجبهزخسگگتی روانگگی 
کگگه نوج دروگگانی سیسگگتهی رفتگگاری ونجگگر حگگه افگگزاخش وعنگگادار ویگگانگین نهگگرات _  نشگگان داد 

گگگگگگروه آزوگگگگگاخش در وراحگگگگگل پگگگگگو آزوگگگگگون و پیگیگگگگگری شگگگگگده  هگگگگگای بهزخسگگگگگتی روانگگگگگی نوج
گرخنبگگرگ(p<:/;::)اسگگد گلگگدون و  ( و پگگژوهش >CC;)1. نتگگاخ  پگگژوهش حاضگگر حگگا پگگژوهش 

 رفتگگگاری ههسگگگو _ نوج دروگگگانی سیسگگگتهی تگگگ  یر( وبنگگگی بگگگر @::>و ههکگگگاران) 2کرخستنسگگگن
کگگه نوج دروگگانی سیسگگتهی حاشگگد. نتگگاخ  پژوهش وگگی ری بگگر رفتگگا _ هگگای فگگوق نیگگز نشگگان داد 

دارنگگد. ههچنگگین حگگا نتگگاخ   تگگ  یرکگگاهش آشگگفتگی زناشگگویی و افگگزاخش وهگگارت حگگل تعگگار  
کی از ا رحخشگگی نوج دروگگانی سیسگگتهی >C=;نتگگاخ  پگگژوهش اخهگگانی و ههکگگاران) کگگه حگگا  )

                                       
1. Goldman, A. & Greenberg, L.  
2. Christensen, A ,& et al. 
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گگگگگگرا بگگگگگر نزدخکگگگگگی راحطگگگگگه در نوج گگگگگگودرزی و  وگگگگگی هگگگگگای آشگگگگگفته سگگگگگازه  حاشگگگگگد و پگگگگگژوهش 
کگگگه نشگگگان داد نوج دروگگگا;C=;پور) بوسگگگتانی نی سیسگگگتهی رفتگگگاری بگگگر افگگگزاخش سگگگازگاری ( 

 حاشد. وی هن راستا، زناشویی ههسران وو ر بوده اسد
تهرین رفتاری ، ودل سازی، نوج دروانی رفتاری از اصول اولیه رفتارگرایی وون تقوخد

که وگونه حا افزاخش  وی ها نوجنهاخد و حه  ها استفاده وی در اخجاد سازگاری ویان نوج آووزد 
کاهش رف خگابی و حگل ، تارهای هگدف)تبادل رفتگاری(خا  ارتبگاط وو رتر)آوگوز  ارتبگاط( و ارن

کلگی راحطگه را بهبگود حخشگید و در وطالعگات اولیگه  وشکالت)حل وساله( وی تگوان رضگاخد 
گذاشد) ووفقید (. روخکرد دروگانی ?::>، 1ور ینگتونهای تجربی وعناداری را حه نهاخش 

حه اصگگول ت ییگگر رفتگگار در جهگگگد  تفکگگر سیسگگتهیهای پگگذیر  و  هو لفگگرفتگگاری حگگا افگگزودن 
ا رحخشی و استهرار هر وه بیشتر نتاخ  دروان طراحی شده اسد و فراتحلیلی ویژه حا وگرور 

کارآزوگگگایی ت گگگادفی حگگگا روخکگگگرد نوج دروگگگانی رفتگگگاری نشگگگان دادکگگگه رو خکگگگرد رفتگگگاری از  :=
هگای قبلگی از انگدازه ا گر  های حدون دروگان وگو رتر اسگد و دروقاخسگه حگا سگایر فراتحلیل کنترل
?C/: هگگای  رو ، برخگگوردار اسگگد. ههچنگگین بهبگگود نتگگاخ  نگگه حگگه تعگگداد و طگگول جلسگگات

کگگگه آوگگگوز   هگگگای حگگگالینی دروگگگان حلکگگگه وطالعگگگات دقیگگگش سگگگنجش و وعرف تر نشگگگان داد 
)شگگادخش  دروگگانی را اخجگگاد نهگگوده اسگگد تگگ  یرراهبردهگگای ارتبگگاط و حگگل وسگگاله بیشگگترین 

های پیگیر دروان درگیر در وشکالت ارتباطی  ا توجه حه اخنکه ههه نوجح (.?::>، وحالدوین
که روشی وبتنی بر فراخند وی، حاشند وی کهگ  وی حاشد حه نوج روخکرد رفتاری  کگه  هگا  کنگد 

گیگگری وهارت له حگگه  هگگای ارتبگگاطی و حگگل وسگگ حگگدون توجگگه حگگه وحتگگوای وشکالتشگگان حگگا فرا
وبتنی بر تبادل رفتاری برای بهبود فگوری و  برطرف نهودن وشکالتشان بپردازند. وداخالت

شود. ههچنین آووز  وهارت حل وساله ضهن  آووز  داده وی ها نوجکن هزخنه در رواح  
کنگد تگا حگا اتخگاا ووضگع وشگترک حگه  که  حه حل وشکالت این نقش را حه آنان تفگوخض وی

 سازگاری و صهیهید بیشتری دسد خاحند.
                                       
1. Worthington, E.L.J. 
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تگگگوان حگگگه وگگگارووب نظگگگری و  رفتگگگاری وی -یسگگگتهیدر تبیگگگین ا رحخشگگگی نوج دروگگگانی س
کگگگاربرد تکنی  کگگگه آوگگگوز  و  هگگگای پگگگذیر  وگگگون اتحگگگاد  وفگگگاهین اساسگگگی آن اشگگگاره نهگگگود 

کنگگار رو  کگگه در  کهگگ  وی هگگا نوجهگگای وگگدارا حگگه  ههد نگگه و بگگی طرفگگی وتحدانگگه در  نهاخگگد 
گیرند و حا برداشتن بیان رن  گام حه  های خود روشی عاری از سرزنش و تق یر در پیش  خ  
گرفته و حگه وسگاله و الگوهگای تعگاولی خگود از بیگرون نگگاه  از تعار ، عقب هاخشان فاصله 

. بر ههین (=;:>، و دخگران 1)فلچر کنند و حه صورت وشترک حه تحلیل ونطقی آن بپردازند
های سگگنتی ت ییگگر وگگون آوگگوز  حگگل  های پگگذیر  درکنگگار شگگیوه اسگگاس اسگگتفاده از شگگیوه

را در برابر حل تعارضات  ها نوجتبادل رفتاری در جلسات فردی و وشترک  ارتباط و، وساله
تگگداوم ، و وشگگکالت بگگین فگگردی توانهنگگد سگگاخته و ضگگهن افگگزاخش تسگگل  بگگر خگگود و وحگگی 

 سازد. ت ییرات را نیز ویسر وی
رفتگگاری حگگا اخجگگاد  -در تبیینگگی دخگگگر جهگگد ا رحخشگگی آوگگوز  نوج دروگگانی سیسگگتهی

گگگاهی ههسگگران ا هگگای زناشگگویی و هیجانگگات ههگگراه در  ز فعگگال شگگدن طرحوارهشگگناخد و آ
کگه حگه پاسگخ  های تکگرار شگونده عهگل ونتهگی های ناهشگیار و ورخگه تعاوالت بگین فگردی و 

که  وی کن بر آن  گاهی از سیستن زناشویی و قواعد حا شود و ههچنین این روخکرد حا اخجاد آ
گگگری بیگگرون از سیسگگتن تعگگاولی را بگگرای هه سگگازد حگگه افگگزاخش  وگگی سگگران وقگگدورتوانگگایی نظگگاره 

که  نهوده و ت ییرات رفتاری وطلوب و وتناسب حا ووقعید  گاهی و درک آنان از راحطه  آ
کگه وح گولی بگر تحگول در وفگاهین عهیگگش  وگی را در حلنگد وگدت ویسگر نهاخگد. ایگن ت ییگرات 

 حاشگند از تکگرار الگوهگای شگرطی و پیشگرونده رفتگاری و وی شناختی وون پذیر  هیجانی
کرده و قدرت وگدیرخد فگردی و تسگل  بگر وحگی  را در آنگان ارتقگا  کالوی ههسران جلوگیری 

کلی ویتوان  (.:::> ،حخشد)کرو و رخدلی وی که دخدگاه فوق حگا  گیری نتیجهحه صورت  نهود 
قگدرت و تعاوگل دوسگوخه  ،توجه وتناسب حه ووضوعات فرد و سیستن زناشویی وگون ورزهگا

حه شگهار رفتگه و حگه انعطگاف پگذیری و سگازگاری بیشگتر نوج هگا  رو خکردی صرخح و وبتکرانه

                                       
1. Feletcher, G.J.O.  
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گیرد تگا  شود وی گردد.لذا پیشنهاد وی ونجر این پژوهش بر روی حجن نهونه بزرگتری انجام 
فرضگگگیات حگگگا قگگگوت بیشگگگتری تاییگگگد خگگگا رد شگگگوند.و ههچنگگگین وگگگواد آووزشگگگی ایگگگن روخکگگگرددر 

گیرد.  جلسات وشاوره پیش از ازدواج و جلسات وشاوره پیش از  طالق وورد استفاده قرار 

 تشکر و قدردانی

حاشگد. حگدین وسگگیله از  ایگن وقالگه برگرفتگه از رسگاله دکتگری تخ  گگی رشگته وشگاوره وی
تهام افراد حاضر در پژوهش حاحد ههکاری بی وشن داشد آنان تشکر و قدردانی حه عهل 

 آخد. وی

 منابع
 ک)، حشلیده؛ م، بیراوی؛ ر، خجسته؛ غ، رجبی؛ م، اخهانی;=C< کارآیی دروان وبتنی بر پذیر  و تعهد (. بررسی 

دارای آشگفتگی هگای  نوج دروگانی رفتگاری خکپاروگه نگگر بگر نگرانگی و سگازگاری زناشگویی زن، انطباق خافتگه نوجگی
گیر. ف لناوه وشاوره  .@?-BC(: ;)=، و روان دروانی زناشویی و اختالل اضطراب فرا

 ع)، انیبیگگگگ؛ ع م، کگگگگووکی؛ ع ا، بیگگگگانی;=BA خگگگگف. وجلگگگگه خسگگگگتی روانشگگگگناختی ر (. روایگگگگی و پاخگگگگایی وقاخسگگگگه ن
 .@<;-;?;، (>)<;، روانپزشکی و روانشناسی حالینی ایران

 رکاا یی نا ،(ب;=BAوق .)سنجش خانواده و ازدواج. تهران. نشر حعثد.  یها اسی 
 کر؛ ه ، فالح زاده -یجان ودار و نوج دروانی سیستهی(. تعیین ویزان ا رحخشی نوج دروانی ه;C=;ب )،  نایی اا

، های دارای صدوه دلبستگی. وطالعات اجتهاعی روانشگناختی زنگان تلفیقی در افزاخش سازگاری زناشویی نوج
;:(>) ،;;:-BA. 

 بوسگگگتانی پگگگور؛ م، گگگگودرزی ،(ع;=C;بررسگگگی ا رحخشگگگی نوج دروگگگانی سیسگگگتهی .)- رفتگگگاری بگگگر افگگگزاخش سگگگازگاری
 .;C@-<B>، (>)>، روان دروانی خانوادهزناشویی. ف لناوه وشاوره و 

 ع، کیگگاونش؛ ج، ای اژه؛ م، ون گگور؛ ج، وگگالزاده(;=B; سگگب .)  خگگاروگری و سگگازگاری زناشگگویی در فرزنگگدان های رو
 .??>-?A>، (=)@، شاهد. وجله روان شناسی

 ویکائیلی ونیع ،(ف;=BC بررسی ساختار عاولی وقیگاس بهزخسگتی .)خگف در شگناخت روان ی ر
 .@?-B ،AC;، یشناخت روانهای نوین  وخان دانشگاه اروویه. پژوهشبین دانشج

 Beach, S. R. H., Arias, I., & O’Leary, K. D. (1993). The relationship of marital 

satisfaction and social support to depressive symptomatology. Journal of 
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