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The effectiveness of cognitive behavioral group training on attachment and 
dysfunctional attitudes and marital adjustment of married 

Abstract 
 Introduction: This study aimed to assess the efficacy of 
cognitive behavioral group training on attachment and 
dysfunctional attitudes and marital adjustment of married 
people. 
 Materials and Methods: Subjects of this clinical trial, 
were 16 married individuals with insecure attachment style 
and low marital adjustment. They were selected via 
convenience sampling among people who referred to 
Health and Treatment Center of Mashhad Municipality in 
2011. They randomly divided into experimental and control 
groups. Both groups were assessed by adult attachment 
styles of Collins and Reid (RAAS), Locke and Wallace 
Marital Adjustment Scale (LWMAS) and Dysfunctional 
Attitudes Scale (DAS).The experimental group participated 
in 8 sessions of group cognitive behavioral therapy and 
simultaneously control group in 8 sessions of life skills.  
The data was analyzed by covariance (ANCOVA) and t-
test. 
 Results: Results showed that cognitive behavioral training 
group compared with the control group, a significant 
decrease in anxiety (P<0.01). Cognitive behavioral training 
can also reduce dysfunctional beliefs and improve the 
attachment (P<0.05). Also more subjects in experimental 
group compare to controls, achieved to marital adjustment 
and improvement of all the variables.  
 Conclusion: Group cognitive behavioral training as a 
therapeutic approach can be beneficial in modifying of  
dependency, anxiety, dysfunctional attitudes and couples' 
attachment styles.  
 

Keywords: Attachment, Attitude, Cognitive behavioral, 
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  مقدمه
نرخ  1387-88در سال  آماري كشور، يبر اساس سالنامه

گزارش روزافزون . باشددرصد مي 21آمار طالق در جامعه 
و استناد به آمار رسمي در ايران از هر  اخير يطالق در دهه

). 3( شودبه طالق منجر ميازدواج حدود دويست نفر  1000
هاي پژوهشي، نشانگر آن است كه عوامل متعددي از يافته

عقايد مذهبي،  اجتماعي، يجمله شخصيت، تحصيالت و طبقه
مسايل مالي، عالقه، توجه، حمايت درك همسر، اشتغال زنان، 

همكاري، مسايل  يتعداد فرزندان، طول مدت ازدواج، روحيه
ين به خويشان و دوستان، صرف جنسي، وابستگي شديد زوج

راهبردهاي  و 1دلبستگي هايسبك باالخره و هم با فراغت اوقات
مندي و سازگاري زناشويي در رضايت حل تعارض در زوجين

  ).1(ثير دارد ات
مندي و سازگاري يكي از عوامل بسيار مهم در رضايت

). 2(هاي دلبستگي زوجين در بزرگسالي است زناشويي، سبك
ي درباره ،ترين نظريهكردارشناسي دلبستگي، مقبول ينظريه

كند كننده است كه بيان ميپيوندهاي عاطفي نوباوه با مراقبت
اعتماد و اطميناني  يروابط دلبستگي به درجه يكيفيت اوليه

كه در نوباوه در رابطه با منبع ايمني شكل گرفته، ريشه دارد 
-مادر(صميمي اول  يمعتقد است كه ماهيت رابطه 2بالبي). 3(

، ماهيت روابط صميمي يك فرد را در سرتاسر 3)كودك
دلبستگي بر اين باور است كه  ينظريه. كندزندگي تعيين مي

ها وجود شمول است و در تمام انسانپيوندي جهان ،دلبستگي
پيوند عاطفي هيجاني نسبتا پايدار است كه بين  ،دلبستگي. دارد

م با يكودك و مادر يا افرادي كه نوزاد در تعامل منظم و دا
از مشهورترين ). 4به نقل از ( شودست ايجاد مياها آن

و  1987در  4هازن و شيور  هايپژوهش ،ها در اين زمينهپژوهش
ي، در مورد بالب يهستند كه با الهام از نظريه 1991اينثورث در 

هاي متقابل بزرگساالن  نقش دلبستگي ،ماهيت پيوندهاي عاطفي
نتايج نشان دادند كه . ها بررسي كردندرا در روابط زوج

هاي پيوند  ها با مشخصههاي پيوند عاطفي بين زوج مشخصه
                                                 
1Attachments Styles 
2Bowlby 
3Mother-Child Relationship 
4Hazan and Shaver  

هاي شناخته مادر قابل مقايسه است و سبك-عاطفي كودك
و  سات، افكار، احسادلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا يشده

به ). 5( دهد ثير قرار مياتحت ت ،رفتار آنان را در روابط زوجين
اعتمادي، مشكل در ناايمن موجب بي يرابطه ،نظر بالبي

هماهنگي و حساس بودن و نارضايتي هيجاني در روابط 
طور كلي سبك دلبستگي، يك متغير فردي ه ب .شودعاشقانه مي

) عاشقانه( 5روابط رومانتيكمندي را در است كه رضايت
نزديكي متقابل بين دو  ،دلبستگي نگهدارنده. كندبيني ميپيش

هاي دلبستگي با چندين سبك. نفر در تمام مراحل زندگي است
متغير از جمله همسر و عشق پايدار، افسردگي بزرگساالن، 

رضايت  يهاروابط بين فردي و چگونگي كنار آمدن با بحران
نتايج مطالعات مبين آن است كه الگوي . استزناشويي مرتبط 
هاي ين تفاوتيمطمئن براي تب يكنندهبينيپيش ،دلبستگي افراد

شناختي و اجتماعي، شناخت اجتماعي، در ابعاد روان هاآن
ها، ها و هيجانتنيدگي ميزان مهار بر ،و زناشويي عاشقانهروابط 

 روابط و يها، كارآمدي در روابط بين فردواكنش به جدايي
از اين رو افراد ناايمن،  .افراد نسبت به خود و ديگران است

اعتمادند و سطوح پاييني از همبستگي و نسبت به همسرشان بي
مشكل دارند و سطح  ،دهند، در تعهدمتقابل را نشان مي ياتكا

با  6فيني ).6( دهندمندي روابط را گزارش ميپاييني از رضايت
باالترين سطح تماس  كه دلبستگي بيان نمود ياستناد به نظريه

داراي دوستانه در وضعيتي رخ داده است كه مرد  يعاشقانه
 سبك مضطرب بوده و زن سبك دلبستگي ايمن داشته است

مندي زناشويي بيشتر طور كلي دلبستگي ايمن با رضايته ب). 7(
د رابطه دار ،مندي زناشويي كمترو دلبستگي ناايمن با رضايت

 ،جنسي بين زوجين يرابطه، بطالنيي طبق مطالعه. )8(
براي بسياري از . كند زياد مي ،ها را نسبت به همدلبستگي آن

شان تقويت افتد كه ارتباط ها ارتباط جنسي زماني اتفاق ميزوج
تري را با يكديگر تر و ظريف شود و قادر باشند ارتباط لطيف
ها نتيجه آن. پاسخ گويندشان را برقرار كنند و نيازهاي دلبستگي

تواند  درماني مبتني بر دلبستگي ميگرفتند كه استفاده از زوج
ي و يصميميت جنسي زوجين، رضايت زناشوو رضايت جنسي 

                                                 
5Loving Contacts 
6Feeney 
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ثير اجا كه ت از آن ).9( روابط كلي زوجين را بهبود بخشد
در كنترل روابط اجتماعي و  1الگوهاي دلبستگي بزرگسالي
حاصل -زگارانه ناسازگارانهسا-خصوصا روابط زناشويي

فعاليت الگوهاي كاري ذهن كه مفهومي كامال شناختي است 
داري بين يكه روابط معن توان انتظار داشتمي باشدمي

منطقي و الگوهاي دلبستگي ناايمن بزرگساالن  تفكرات غير
از  يك شخص واجد سبك دلبستگي ناايمن. وجود داشته باشد
و باورهاي غير معقولي  اختيخطاهاي شن ،عقايد غير منطقي

سبب و  خودش هستند ذهني يافتهبرد كه پرورشرنج مي
و در روابطش شده حفظ دلبستگي ناايمن در او  گيري وشكل

توان چنين گفت كه مياين  بر بنا .گذارندتاثير ميبا ديگران 
 نوري و امامي ).10(است  2عاطفي-شناختي ،دلبستگي يريشه

رفتاري بر تغيير رفتار -اثربخشي درمان شناختينشان دادند كه 
نتايج اين . ثر استومادرانه و دلبستگي ناايمن كودك م

رفتاري، بين -پژوهش نشان داد كه پس از آموزش شناختي
دلبستگي ايمن گروه  ينمرات ابعاد اصلي رفتار مادرانه و نمره

با  3فريمن ).11(داري وجود دارد تفاوت معني شاهد،و  ونآزم
درماني به بررسي مدل پردازش وارهاستفاده از مدل طرح

هاي  وي با استفاده از آزمودني. شناختي غير منطقي پرداخت
 يناسازگارانه يوارهبهنجار به اين نتيجه رسيد كه داشتن طرح

 اماني). 12( ناسازگاري بين فردي است يكنندهبينياوليه، پيش
  شي دو رويكرداثربخ در پژوهش به عنوانو همكاران 

هاي دلبستگي در سبك درماني بردرماني و دلبستگيوارهطرح
عقد به اين نتيجه رسيدند كه در افزايش  يدانشجويان مرحله

در . دار بوديمعن ،درمانيسبك دلبستگي ايمن، روش دلبستگي
كاهش سبك دلبستگي ناايمن، روش دلبستگي درماني اثر 

دلبستگي دوسوگرا هيچ  داري داشت اما در كاهش سبكيمعن
). 13( داري نداشته استيثير معناهاي درماني تكدام از روش

 ينشان دادند كه مشاورهو همكاران  در پژوهشي موسوي
هاي رفتاري در تغيير سبك-شناختي كردگروهي مبتني بر روي

  ).10( ثر استوآموزان مدلبستگي دانش
ر منطقي، شود عقايد غيرفتاري سعي مي-در درمان شناختي

                                                 
1Attachment Parents 
2Cognitive-Sentiment 
3Freeman 

خطاي شناختي و باورهاي ناكارآمد فرد در مورد روابط با 
عنوان درمان رديف اول براي ه ب اين روش. يابدديگران كاهش 

اضطرابي از جمله اختالل دلبستگي و  تانواعي از اختالال
تا كنون رويكردهاي ). 14(شود اضطراب جدايي توصيه مي
ي، درمان مبتني بر درماني، اميددرمانمختلف درماني چون زوج

دلبستگي  يدرماني در زمينهوارهطرح ادلبستگي و اخير
بر سبك دلبستگي زناشويي  )درماني قبل از ازدواجطرحواره(

رفتاري گروهي بر -انجام شده اما اثربخشي آموزش شناختي
 بر بنا .ستگي و ميزان سازگاري زناشويي بررسي نشده استبدل

اي اهميت قابل مالحظه اين پرداختن به اين موضوع از
روشن  زمانياهميت پژوهش حاضر  سويياز . برخوردار است

هاي ريشه در سبك ،هاي ناكارآمدگردد كه بدانيم نگرشمي
  ثيرات هاسبكاين مختلف دلبستگي كودكي افراد داشته و 

تفكر و ميزان سازگاري بعدي و روابط  يي در شيوهيسزاهب
درماني و آموزشي در اصالح و  اقدام لذا ،داردفرد زناشويي 

هاي ناكارآمد منجر به تغيير در سبك دلبستگي و تغيير نگرش
بهبود روابط بين فردي و احتماال افزايش سازگاري زناشويي در 

آموزش  اثربخشي ارزيابي هدف با پژوهش اين .گرددمي هازوج
هاي رفتاري گروهي بر سبك دلبستگي، نگرش-شناختي

  .هل انجام شداسازگاري زناشويي افراد مت ناكارآمد و ميزان
  كارروش

آزمون و گروه پس-آزموناين كارآزمايي باليني با طرح پيش
تربت جام در سال واحد با تاييد دانشگاه آزاد اسالمي  شاهد
در  IRCT2012111411453N1كد با  و اجرا گرديد 1390

 يجامعه. ت رسيده استبباليني به ث هايمركز ثبت كارآزمايي
هل زن و مردي بودند كه جهت اافراد مت تمام ،آماري پژوهش

مشاوره و درمان مسايل زناشويي به مجتمع بهداشت و درمان 
سن بين  شاملشرايط ورود . كردندشهرداري مشهد مراجعه مي

ماندگي ذهني، سال، نداشتن آسيب مغزي، عقب 40تا  17
م يعالشامل عاليم سايكوتيك و اعتياد و شرايط خروج 

 گروه، يناسازگاري و درگيري با اعضا صرع، خودكشي،
 .روابط زناشويي آشفته و دو جلسه غيبت از جلسات، بود

به اين ترتيب كه از  .گيري به روش در دسترس انجام شدنمونه
كننده جهت مشاوره و درمان، تعداد مراجعه روي ليست افراد
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ها جهت شركت در پژوهش دعوت نفر انتخاب و از آن 50
تكميل ابزارهاي پژوهش  ونفر  50پس از مراجعه . شد

سبك دلبستگي بزرگساالن، سازگاري  هاينامهپرسش(
نامه و و تكميل فرم رضايت) هاي ناكارآمدنگرشو زناشويي 
شرايط  واجد نفر 16 تعداد پژوهش، در شركت از كامل آگاهي

دلبستگي بزرگساالن و سبك  هاينامهكه در تكميل پرسش
پاييني را كسب كرده بودند، با  ينمره ،سازگاري زناشويي

 تصادفي صورت به پژوهش ينمونه عنوان به كتبي رضايت كسب

  .قرار گرفتند) نفر 8در هر گروه ( شاهدو  وندر دو گروه آزم
 ،)RAAS1(هاي سبك دلبستگي بزرگساالن نامهپرسش

هاي ناكارآمد و نگرش LWMAS(2(سازگاري زناشويي 
)DAS(3 قبل و بعد از مداخله بر روي دو گروه اعمال شد .

توسط پژوهشگر دانشجوي كارشناسي ارشد  ونگروه آزم
 ،شناسي باليني كه در اين زمينه مهارت الزم را ديده بودروان

ساعته تحت آموزش و درمان  2هفتگي  يجلسه 8 ه صورتب
 دليل رعايت اصول علمي،به . رفتاري قرار گرفتند-شناختي

پژوهش نبايد رها بلكه بايد تحت  يدر طي دوره شاهدگروه 
ير ي متغدور از مداخلهه نظارت و كنترل پژوهشگر بوده و ب

به طور  ونمستقل باشد تا تاثير اين متغير بر روي گروه آزم
نيز  شاهدبا اين هدف گروه . تري مورد بررسي قرار گيرددقيق

 2هفتگي  يجلسه 8زمان تحت طور همه توسط پژوهشگر ب
در پايان  .قرارگرفتند هاي زندگيساعته آموزش مهارت

نيز  شاهدپژوهش به جهت رعايت اصول اخالقي، براي گروه 
در  .رفتاري گروهي اجرا گرديد-جلسات آموزش شناختي

درماني ، در هر جلسه اصول اساسي گروهونمورد گروه آزم
ي هيشروع و با ارا ،ي قبلجلسه يفتكال بررسي با و شده رعايت

. رسيدبه اتمام ميي بعد و اتخاذ بازخورد تكاليف براي جلسه
شايان ذكر است  محتواي جلسات آموزش بر اساس رويكرد 

موضوع و   . شناختي رفتاري و منابع در دسترس تدوين گرديد
  .باشدمي 1محتواي جلسات به شر ح جدول 

هاي كنترل خشم، مهارت شاهد،گروه  شايان ذكر است ،
براي هر ( منديو مهارت جرات خودآگاهي كنترل اضطراب،

                                                 
1Reid adult attachment styles 
2Luke-Wallace Marital Adjustment Scale 
3Dysfunctional Attitudes Scale  

بر اساس  جلسه 8مجموع در دو ساعته و  يدو جلسه ،مهارت
هاي زندگي هاي مهارتهاي زندگي كتابچهسرفصل مهارت

 ).20( آموزش داده شد صورت گروهيه ب )دكتر مهدي فتحي
 ،اهداف آموزش گروهيي اول كه درمانگر به پس از جلسه

ساختار جلسات و قوانين جلسات گروهي پرداخت، در هر 
و با بررسي تكاليف  شدهاصول اساسي آموزش رعايت  ،جلسه
ي بعد و ي تكاليف براي جلسههيشروع و با ارا ،ي قبلجلسه

پس از پايان جلسات آموزش . رسيداتخاذ بازخورد به اتمام مي
گروه در پايان پژوهش براي  آزمون براي هر دوو اجراي پس

نيز جلسات آموزش  شاهدرعايت اصول اخالق، براي گروه 
واريانس ونتايج با روش تحليل ك. رفتاري برگزار شد-شناختي

ي نسخه SPSSافزار با استفاده از نرم) ANCOVA( سويهيك
ميانگين و واريانس دو  يبراي مقايسه. تجزيه و تحليل شد 19

هاي گروه تيدر خط پايه از آزمون  شاهدو  ونگروه آزم
  .لوين استفاده شد Fمستقل و آزمون 

  :ابزار پژوهش
اين مقياس ): RAAS(مقياس دلبستگي بزرگساالن  -الف

تهيه شد و در سال  4ريد به وسيله كولينز و 1990ابتدا در سال 
 ،مبناي نظري اين آزمون. مورد بازنگري قرار گرفت 1996
مقياس دلبستگي بزرگساالن كه . دلبستگي است ينظريه

 يهاي ارتباطي و سبك رابطهچگونگي ارزيابي فرد از مهارت
عبارت  18دهد، داراي  وي را مورد بررسي قرار مي يصميمانه

 اي درجه 5دهندگان در يك مقياس ليكرت است كه پاسخ
ميزان ) كامال ويژگي من است=5اصال ويژگي من نيست تا =1(

   .كنند ت يا مخالفت خود با هر عبارت را بيان ميموافق
) D( 5وابستگي -1: نامه داراي سه زيرمقياس استاين پرسش

كه ميزان اطمينان و تكيه كردن آزمودني به ديگران را نشان 
كه ميزان حساسيت و نزديكي ) C( 6نزديكي -2 ،دهد مي

) A( 7اضطراب -3سنجد و  عاطفي آزمودني با ديگران را مي
ميزان نگراني فرد از طرد شدن را مورد ارزيابي قرار  كه
  .دهد مي

                                                 
4Collins And Reid 
5Dependence 
6Closeness 
7Anxiety 
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  رفتاري گروهي-جلسات آموزش شناختي - 1جدول 
  محتواجلسات

در پايان قواعد و قوانين جلسات گروهي مورد. ي اول، درمانگر به اهداف آموزش و درمان گروهي و ساختار جلسات گروهي پرداختدر جلسه 1
  . بررسي قرار گرفت

هاي مطلقهمراه با مثال از سوي اعضاي گروه، آموزش داده شده و بعد از شناسايي باورها و ارزشABCضمن مرور مطالب جلسه گذشته، مدل 2
  .هاي مطلق، تعيين شدو شناسايي باورها و ارزش ABCها، تكليفي در مورد مدل ساز بودن آنمخرب و بررسي دليل مشكل

پرداخته وبه تاثير تفكر غير منطقي بر روي آشفتگي هيجاني و آشنايي با افكار خودآيند، خطاي شناختي، آموزش استفاده از فرم ثبت افكار ناكارآمد  3
  ).15(تكليفي متناسب ارايه شد 

ها، قواعد و بايدها در روابط بينو پيامد رفتاري ناشي از باورها مد نظر قرار گرفت و تالش شد اعضا با نگرش)القاي فكر(ارتباط احساس، باور و رفتار 4
كليف استفاده از جدول ثبت افكار ناكارآمد و شناساييهاي ناكارآمد ارايه و در پايان، تآشنا شوند، ضمن اين كه فنوني براي شناسايي نگرش فردي

  .)16(هاي ناكارآمد تعيين شد نگرش باورها و
آموزش داده شد و در پايان به...) هاي رفتاري و مزايا و معايب، اطاعت نكردن از بايدها، معيار دوگانه، آزمايش(فنون تغيير افكار و رفتار ناكارآمد 5

ها خواسته شد با شناسايي چند مورد از افكار و رفتار ناكارآمد خود در روابط بينالقاي فكر در نظر گرفته شد و از آزمودنيعنوان تكليف تمرين 
  ).17(ها پاسخ دهند رفتاري به آن-هاي تغيير شناختيفردي، با تكنيك

هاي ناكارآمد وضمن اين كه مشابه جلسات قبل، شناسايي نگرشآشنايي با فن حل مسئله و مراحل آن در روابط زناشويي در دستور كار قرار گرفت، 6
يعالوه بر ادامه. ها با تكنيك من كيستم؟ آشنايي پيدا كردندچنين، آزمودنيهم. آشنايي با مشكالت دايمي و قابل حل در زندگي زناشويي ادمه يافت

خواسته شد چند مورد از مشكالت دايمي و قابل حل را در زندگي زناشويي خودها استفاده از فرم ثبت افكار ناكارآمد، به عنوان تكليف از آزمودني
  شناسايي كرده و از راهبرد حل مسئله و تكنيك من كيستم در حل مشكالت ارتباطي خود با همسرشان استفاده نمايند

در ) گوش سپردن فعال، همدلي، نوازش، ابراز وجود(هاي ارتباطي ي مهر و محبت و آموزش مهارتآشنايي با تكنيك دنياي همسر و آگاهي از نقشه 7
  ).18(ها ارايه گرديد ي هفتم مورد بررسي قرار گرفت و تكاليفي متناسب با اين تكنيكجلسه

ح شد و ها، تحسين و نزديك شدن به يكديگر آموزش داده شد و در ادامه، تغيير پايدار و تقويت افكار و رفتار مثبت، مطرتكنيك افزودن به محبت 8
  ).19(ي مداخله توسط اعضا، پايان يافت جلسه با بررسي، مرور و ارزيابي برنامه

  
عبارت اختصاص يافته  6ها  براي هر يك از زيرمقياس

 نشان دادند كه زيرمقياس نزديك بودن كولينز و ريد.است
)C(، وابستگي )D ( و اضطراب)A(، ماه  2زماني  يدر فاصله

توجه به اين مقادير آلفاي  با. ماه پايدار ماندند 8و حتي 
است،  درصد 80كرونباخ در تمامي موارد مساوي يا بيش از 

در ايران نيز ). 21( دست آمده استه ميزان قابليت اعتماد باال ب
آزمون مجدد به -قابليت اعتماد با استفاده از روش آزمون

 100اي با حجم اجرا بر روي نمونه بين دوصورت همبستگي 
 ينامه با فاصلهنتايج حاصل از دو بار اجراي پرسش آزمودني نفر

زماني يك ماه از يكديگر بيانگر آن بود كه تفاوت بين دو 
دار نبوده است و اين يمعن RAASدر  C ،D ،Aاجراي مقياس 

قابل اعتماد است اما با توجه به  درصد 95آزمون در سطح 
 قابل اعتمادترين Aهبستگي بين نتايج دو اجرا، زيرمقياس 

)75%=r( بعدي زيرمقياس  ياست و درجهC  57با%=r  وD 

كمترين قابليت اعتماد را دارد و قابليت اعتماد زيرمقياس 
است كه نتايج با بررسي %) 52( نزديك بودن در حد متوسط

  ).22( بود بازآزمايي هماهنگ
: )LWMAS( واالس و الك زناشويي سازگاري مقياس-ب

، ساخته شده و 1959در سال  اين مقياس توسط الك و واالس
 15اين ابزار . باشدسنجيدن سازگاري زناشويي مي هدف آن

هاي كوتاه براي سنجش سازگاري الي يكي از اولين مقياسئوس
متفاوت  ،واالت اين آزمونئارزش عددي س. زناشويي است

. باشدگذاري مشخص ميي راهنماي نمرهاست كه در دفترچه
هاي كلي سعادت زناشويي است و ال اول يكي از شاخصئوس

نمرات . به آن ارزش عددي بيشتري تخصيص داده شده است
ي دهندهنشان پايين نمرات و بيشتر سازگاري يدهندهنشان ،باالتر

ي كمتر از آن نمره يا 100 ينمره. باشدسازگاري كمتر مي
شود و داللت بر ناسازگاري در روابط برش محسوب مي
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ي در هنجارسازي اين آزمون بر روي يك نمونه. زناشويي دارد
هاي ي زوج، ميانگين نمره)زن و شوهر(زوج  234متشكل از 

برآورد . بود 7/71هاي ناسازگار و ميانگين زوج 9/135سازگار 
بسيار خوب و  ،براون-ل اسپيرمنهمساني با استفاده از فرمو

اين . بوده است 90/0آن برابر يضريب همبستگي بين دو نيمه
هاي شناخته شده و با نمرات متمايزكننده آزمون براي گروه

و ناسازگار از روايي بااليي برخوردار  رهاي سازگابراي زوج
-بيني زناشويي الكنمرات اين آزمون با آزمون پيش. است

ي روايي دهندهاين نتيجه، نشان داشته وواالس همبستگي بااليي 
در تحقيقي كه توسط مهرابي و  ).23(همزمان باالي آن است 

ي روايي همگراي همكاران صورت گرفت براي محاسبه
ي شاخص رضايت نامهاز پرسش واالس-ي الكنامهپرسش

اده گرديد و مشخص استف هنجار شده توسط ثنايي زناشويي،
داري وجود دارد كه ي مثبت معنيشد كه بين اين دو رابطه
ه ضريب روايي ب. ي ياد شده استنامهحاكي از روايي پرسش
 >01/0Pو r =66/0نامه برابر با پرسش دست آمده بين اين دو

 .)24(دار بود معني

در  1بك و وايزمن: )DAS( هاي ناكارآمدمقياس نگرش -ج
را تهيه كردند به منظور ارزيابي الگوهاي تفكر  آن ،1978سال 

 گيرد هاي ناكارآمد مورد استفاده قرار ميناسازگار و شناخت
اي مورد استفاده  ماده 40در فرم  DASدر حال حاضر ). 25(

از  (اي درجه 7نامه از نوع ليكرت اين پرسش. گيرد قرار مي
قياس مبتني بر است اين م) 1=تا كامال مخالفم 7=كامال موافقم

ها از  نمره يدامنه. شناختي بك طراحي شده است ينظريه
 ،مطابق تحقيقات مختلف .است 280تا حداكثر  40حداقل 
گزارش  128تا  119دست آمده براي افراد سالم از ه نمرات ب

پذيري در برابر افسردگي و آسيب ،شده است و نمرات باالتر
، 6، 2هاي  ماده). 26( هددداشتن تحريفات شناختي را نشان مي

  ،به شكل معكوس 40 و 37، 35، 30، 29، 24، 17، 12
آلفاي كرونباخ بين در بررسي پايايي آن  .شوند گذاري مينمره

 6 يضريب بازآزمايي به فاصله و دست آمدهه ب 97/0تا  88/0
ساختار عاملي  يهدربار. گزارش شده است درصد 73هفته 

DAS شود  اتفاق نظر وجود ندارد و به همين دليل گفته مي
                                                 
1Beck And Wisman 

اعتبار . عاملي استفاده و گزارش شودكه بهتر است به شكل تك
 73خوب گزارش شده است به اين صورت كه  DASافتراقي 
باال گرفته بودند، در يك  ينمره DASكساني كه در  درصد

 تشخيص داده شدند، در حالي هافسرد ،آزمون تشخيصي مستقل
 ،آزمون آن در DAS در پايين ينمره با افراد درصد 36 تنها كه

همكاران به نقل  و كاوياني .نمودند دريافت گيافسرد تشخيص
روايي آن  ،r =%90هفته را  6از ابراهيمي، ضريب پايايي پس از 

 با نمرات افسردگي را معادل DASاز طريق همبستگي نمرات 
  .)27( اندآورده دست به 75/0 را آن خكرونبا آلفاي و درصد 65

  نتايج
 هايگروه ييهمتابررسي منظور در اين كارآزمايي باليني به 

ي هاي مستقل براي مقايسهگروه تي، از آزمون شاهدو  ونآزم
داري بين نمرات يتفاوت معن. آزمون استفاده شدنمرات پيش

زناشويي  سازگاري متغيرهاي در شاهد و ونآزم گروه آزمونپيش
)36/1=t ،19/0=P(،  باورهاي ناكارآمد)1/1=t، 29/٠=P( ،

و ) t، 20/0=P=1(، اضطراب )t، 06/0=P=023/1(نزديكي 
دهد وجود نداشت كه نشان مي) t ،33/0=P=34/1(وابستگي 

  ). 2 جدول( اندآزمون همگن بودهي پيشدو گروه در مرحله
مقيـاس  مسـتقل تنهـا بـراي    تـي  با توجه به نتـايج جـدول بـاال،    

در ديگر متغيرهـا، تفـاوت   . باشددار مييمعن ،نزديكي دو گروه
اين،  بر بنا. داري بين ميانگين نمرات دو گروه وجود ندارديمعن

چنـين،  هـم . باشنددر خط پايه همتا مي شاهدو  وندو گروه آزم
F در نتيجـه  . باشـد دار نميييك از متغيرها معن لوين براي هيچ

نيز رعايت  شاهدو  وناي دو گروه آزمهفرض همگني واريانس
بــراي  Fبــا توجــه بــه نتــايج جــدول فــوق، آزمــون . شــده اســت

يـك از متغيرهـاي مـورد     همگوني ضرايب رگرسـيون در هـيچ  
بنـابراين بـا فـرض همگـوني ضـرايب      . باشددار نمييمطالعه معن

  .شودرگرسيون، تحليل كوواريانس انجام مي
دهد، قبل از درمان، نشان مي 3هاي جدول همان طور كه داده

دو نفر از گروه آزمون، سبك دلبستگي اجتنابي و شش نفر 
اند كه سبك دلبستگي هفت سبك دلبستگي اضطرابي داشته

نفر پس از آموزش، به ايمن تبديل شده و تنها يك نفر، بدون 
دار بودن آزمون معني. تغيير در سبك اضطرابي باقي مانده است

رفتاري گروهي -دهد كه آموزش شناختينمار نشان ميمك
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داري توانسته است سبك دلبستگي زوجين را به طور معني
 . بهبود بخشد

قبل از درمان در مورد گروه شاهد، از هشت فرد مورد 
نفر سبك دلبستگي  5نفر سبك دلبستگي اجتنابي و  3مطالعه، 

هاي اند كه از اين تعداد، پس از آموزش مهارتاضطرابي داشته

نفر  7نفر به ايمن تبديل شده و  1ندگي، سبك دلبستگي ز
داري عدم معني. اندبدون تغيير در سبك اضطرابي باقي مانده

هاي زندگي دهد كه آموزش مهارتنمار نشان ميآزمون مك
داري نتوانسته است سبك دلبستگي زوجين را به طور معني

  .بهبود بخشد
  

  هاي تحليل كوواريانسها در خط پايه و مفروضههاي مقياسي ميانگينمقايسه - 2جدول 
 شيب رگرسيون ي همگونيمفروضه هاي همگني واريانسمفروضه آزمونها در پيشي ميانگينمقايسه هامقياس

TPFP F P 
 881/0 023/0 36/1194/004/0837/0 سازگاري زناشويي
 069/0 76/3 1/129/0004/0949/0 باورهاي ناكارآمد
 751/0 11/0 18/4001/053/1237/0 مقياس نزديكي
 406/0 74/0 34/1203/003/0858/0 مقياس وابستگي
 389/0 80/0 1332/02/066/0 مقياس اضطرابي

  

  نمار براي اثربخشي مداخالت گروه آزمون و شاهد بر تغييرسبك دلبستگيآزمون مك - 3جدول  

 متغيرها
 گروه شاهد گروه آزمون

 T Pپس آزمون پيش آزمونTPپس آزمون پيش آزمون
   3 3  20دلبستگي اجتنابي

17/1 4 6114/216/05دلبستگي اضطرابي  32/1  
    1 0  07دلبستگي ايمن

  

  نمار براي اثربخشي مداخالت گروه آزمون و شاهد بر سازگاري زناشويي زوجينآزمون مك - 4جدول 
 متغيرها

 گروه شاهد گروه آزمون

آزمونپيش آزمونپيشTPآزمونپس   T Pآزمونپس 
   2 0  04سازگاري
21/1 6 8415/1125/08ناسازگاري  130/1  

 
كه از هشت آزمودني با دهد هاي جدول چهار نشان ميداده

نفر پس از آموزش به  4ناسازگاري زناشويي در گروه آزمون، 
اند در حالي كه در گروه شاهد، پس سازگاري زناشويي رسيده

هاي زندگي، از هشت آزمودني با از آموزش مهارت
هر . اندنفر به سازگاري دست يافته 2ناسازگاري زناشويي فقط 

دار نيست اما نشان چند اين ميزان تغييرات در هر دو گروه معني
رفتاري گروهي -دهد كه در مجموع، با درمان شناختيمي

ها آزمودني از بيشتري تعداد زندگي هايمهارت آموزش به نسبت
  .اندبه سازگاري زناشويي رسيده

نتايج تحليل كوواريانس درصدهاي بهبودي متغيرهاي 
در  شاهدو  ونها در دو گروه آزمي آنپژوهش همراه با مقايسه

دار يبيانگر بهبودي بيشتر و معن ،نتايج. آمده است 5جدول 

 .در تمام متغيرهاي پژوهش بود شاهدنسبت به  ونگروه آزم
و براي  >001/0P هاي ناكارآمد در سطحبراي متغير نگرش

مقياس اضطراب و وابستگي در  هاي دلبستگي،يرهاي سبكمتغ
چنين تعداد بيشتري از هم .دار بوديمعن >005/0Pسطح 

به  شاهددر مقايسه با گروه  مونهاي گروه آزآزمودني
الزم به ذكر است در مورد تمام . اندسازگاري زناشويي رسيده
هاي دو ريانسحاكي از تساوي وا ،متغيرها نتايج آزمون لون

  .گروه بود
 بحث 

رفتاري -اين پژوهش به خوبي نشان داد كه آموزش شناختي
ثير اها تآمد آنرهاي ناكابر سبك دلبستگي زوجين و نگرش

- هاي ناايمن به ايمن وكاهش نگرشداشته و باعث تغيير سبك
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رفتاري براي -رويكرد شناختي. آمد شده استرهاي ناكا
تا زوجين بتوانند  ردبه زمان نياز داافزايش سازگاري زناشويي 

رفتاري را در زندگي مشترك به اجرا درآورند -مدل شناختي
رفتاري يكي از -درمانگري مبتني بر فنون شناختيروان .)28(

دلبستگي،  التهاي درماني براي درمان اختال كارآمدترين شيوه
به طور كلي . شخصيتي است التاضطراب جدايي و اختال

فردي و بين فردي در ين است كه عوامل دروناعتقاد بر ا
 ).29(ثر است ورضايت زناشويي م

 

  ي تحليل كوواريانسهاي آزمون و شاهد در خط پايه و پس از مداخلهي گروهمقايسه - 5جدول 

 متغيرها

 )آزمونپس(خط پايه  )آزمونپيش(خط پايه 

 آزمون
 )انحراف معيار(ميانگين 

 شاهد
 P )انحراف معيار(ميانگين 

  آزمون
 )انحراف معيار(ميانگين 

  شاهد
 P )انحراف معيار(ميانگين 

 023/0 )66/16( 12/85 )44/32( 194/012/82)11/19(88/81)86/17(25/69 سازگاري زناشويي
 026/0 )8/25( 63/129 )96/21( 29/075/94)74/25(25/132)06/30(88/116 باورهاي ناكارآمد

 675/0   )71/2( 52/16 )56/3( 001/021/88)19/2(75/16)01/3(25/22 مقياس نزديكي 
 022/0 )98/2( 5/15 )9/2( 203/088/17)07/3(63/16)92/2(63/14 مقياس وابستگي
 000/0 )23/4( 25/15 )38/3( 332/037/12)19/6(16)76/5(19 مقياس اضطرابي

 

هاي شخصيتي  د كه ويژگينده ها نشان ميبسياري از پژوهش 
كنند  زوجين در احساس رضايت افراد، نقش كليدي ايفا مي

چنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش هم). 30(
آمد زوجين اثر ررفتاري گروهي بر باورهاي ناكا-شناختي

پرداز نظريه ،1ها مويد نظر اليساين يافته .داري دارديمعن
ها و او معتقد است كه بيماري. رفتاري است و عقالني، عاطفي

هاي اشتباه، باورها و عقايد رواني ناشي از شناخت التاختال
كند كه عامل  كيد مياوي ت. هاي غلط استنادرست و نگرش

علت اصلي  ،ناپذيري تفكرتفكرات غير منطقي و انعطاف
 هادر روابط اجتماعي و به خصوص در روابط زوج التاختال

هاي ، ناشي از وجود نگرشنادرستسبك دلبستگي  .ستا
هاي ناسازگار اوليه نسبت به بنهمنفي و نامطمئن و وجود روان

  در كودكي ويرفتار  يدلبستگي به خاطر نحوه يچهره
ها شدن از سوي م در مورد طرد و ريدا ،فرد ناايمن .باشدمي

او اين ويژگي را در مدل  .نگران است ،دلبستگي يچهره
كند و در بزرگسالي نيز در روابط با ت ميبكاريش ثدرون

 باورها و). 10به نقل از ( كندديگران از همين الگو تبعيت مي
يك عامل شناخته شده در  انتظارات غير منطقي و غير واقعي،
اثير الگوهاي دلبستگي ت. بروز اختالفات زناشويي است

بزرگسالي در كنترل روابط اجتماعي و خصوصا روابط 
حاصل فعاليت الگوهاي -ناسازگارانه يا سازگارانه-زناشويي

                                                 
1Ellis 

هاي وارهگي افراد و طرحتسبك دلبس. استكاري ذهن 
آموزشي ابعاد -هاي تربيتياوليه برگرفته از ميراث يناسازگارانه

  ). 7( مختلف در شخصيت افراد است
دليل ارضا نشدن نيازهاي هيجاني ه هاي ناسازگارانه بوارهطرح

اساسي دلبستگي ايمن به ديگران مانند نياز به امنيت، بيان نيازها 
  هايهيجان سالم، خودانگيختگي و تفريح و محدوديت و

 اندداري در دوران كودكي به وجود آمدهبينانه و خويشتنواقع
درماني يانگ به وارهاز مدل طرحبا استفاده  فريمن). 31(

 وي با. بررسي مدل پردازش شناختي غير منطقي پرداخت
هاي بهنجار به اين نتيجه رسيد كه داشتن استفاده از آزمودني

ناسازگاري  يكنندهبينياوليه، پيش يهاي ناسازگارانهوارهطرح
 نتايج پژوهش حاضر نيز با توجه به اين). 12( بين فردي است

هاي دلبستگي زوجين را ناشي از كاهش ميزان غيير سبككه ت
سويي داند با اين تحقيقات همها ميهاي ناكارآمد آننگرش
و  افراد استهاي وارهطرحاز هاي برگرفته اين نگرش .دارد
-چه افراد بتوانند اين سبك زندگي را بر اساس آموزش چنان

تعديل و تغيير  ،ادامه دهند رفتاري تغيير داده و-هاي شناختي
  .صورت خواهد گرفتها آندر هاي ناسازگارانه وارهطرح

بر روي  آنانجام  ،ي اين پژوهشهاي عمدهاز محدوديت
امكان تعميم بود كه ساله در شهر مشهد  17-40هل اافراد مت

نتايج به ساير مقاطع سني و ديگر مناطق جغرافيايي را دشوار 
احتمال معرف بودن  ،دسترسگيري در چنين نمونههم. سازدمي
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ها بايد با لذا تعميم يافته ،دهدي تحقيق را كاهش مينمونه
هايي كه قبل از استفاده از آزمودني. احتياط صورت گيرد

سبك دلبستگي ناايمن و ناسازگاري زناشويي داشتند  ،مداخله
تواند احتمال رگرسيون به مي) هانامهنمرات انتهايي در پرسش(

هر چند كه اين موضوع با وجود  ،ن را مطرح سازدسمت ميانگي
  . كنداي به نتايج پژوهش وارد نميخدشه شاهد،گروه 

گيري به منظور مشخص كردن شود مطالعات پيپيشنهاد مي
چنين انجام تحقيق با هم. ثيرات درماني انجام پذيرداپايداري ت

مناطق تر در ساير هايي از ساير سنين و به صورت گستردهنمونه
ي بهتر ساز بستري مناسب براي مقايسهتواند زمينهجغرافيايي مي

چه  براي كنترل هر. پذيري نتايج شودو افزايش قدرت تعميم
رهايي كه در پژوهش حاضر دخالت داشتند مثل بهتر ديگر متغي

پيشنهاد ...  هاي شخصيتي، عوامل اجتماعي، اقتصادي وويژگي
از همه . يرها كنترل شوندن متغهاي بعدي ايشود در پژوهشمي

-كه در تحقيقات آينده با حفظ رويكرد شناختي تر آنمهم
رفتاري تكيه بر بعد بسيار مهم دلبستگي يعني بعد هيجاني در 
جلسات آموزش و درمان نسبت به افراد مورد توجه بيشتري 

  .باشد
  گيرينتيجه

رفتاري -اين پژوهش نشان داد كه بعد از درمان شناختي
هاي افزايش و سبك ،هي، ميزان وابستگي زوجينگرو

 يمداخله. يابدكاهش مي) اجتنابي، اضطرابي(دلبستگي ناايمن 
سبك  با زوجينرفتاري از ميزان اضطراب -آموزش شناختي

دلبستگي اضطرابي و اجتنابي در روابط زناشويي كاست و 
 رطور كلي به ب. دادبه ايمن تغيير را ها سبك دلبستگي آن

رفتاري باعث -شناختي ينتايج اين پژوهش، مداخله اساس
هاي ناكارآمد زوجين و تغيير سبك كاهش ميزان نگرش
  .شوددلبستگي زوجين مي
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