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 مقاله پژوهشی

کز اه مرب کنندهمراجعهن یزوج ییزناشو يتمندیرضا بر يرفتار-یکرد شناختیبا رومشاوره  تأثیر یبررس
 1394سال ، هیاروم شهر منتخب یدرمان یبهداشت

  
  ۵قره ناز يه ساعيمرض، ٤ييخو يالسادات مرقاتعفت ، ٣يدرضا خلخاليحم، ٢يم همدانيمر، ١يده محدثيحم

 
  02/06/1395تاریخ پذیرش  06/03/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يروان سالمت زانيبر م که است ياز زندگ تيرضا يهاشاخص نيترمهم از و ييزناشو يرابطهک يار مهم از يبس يجنبهک ي ييت زناشويرضا: هدف و زمينهپيش
اده خانو ياحرفهن يمشاور عنوانبه تواننديمکه  و تماس مداوم با جامعه ييماماها از مسائل مربوط به روابط زناشو يبا توجه به آگاهگذارد يم تأثير زين نيزوج

 انجام شد. هياروم منتخب شهر يبهداشت مراکز در نيزوج ييت زناشويبر رضا يرفتار-يکرد شناختيمشاوره با رو تأثيرن يين پژوهش باهدف تعيا، عمل کنند

منتخب  يدرمان يبه سه مرکز بهداشت کنندهمراجعه) گروه کنترل زوج ۳۰گروه مداخله و زوج ۳۰زوج ( ۶۰يبر رو يمه تجربين يمطالعهن يا: مواد و روش کار
اطالعات با  يگردآور و آزمونشيپ انجام از بعد شد. انجام بودند شده انتخاب يتصادف گيرينمونه به روش بودند و مطالعه ورود به يارهايمع واجد که هيشهر اروم

برگزار  ياهفتهکيساعته با فواصل  ۲ يمشاورهجلسه  ۵، گروه مداخله ) برايچينريا استاندارد پرسشنامه و کيدموگراف اطالعاتدوقسمتي ( يپرسشنامه استفاده از
مستقل  يت، يزوج يت، دو يکا يهاآزمونو  SPSS-22 افزارنرماستفاده از  با هاداده به عمل آمد. هر دو گروه يبرا آزمونپس، ن جلسهيماه پس از آخر يک شد.

 قرار گرفت. تحليلوتجزيهانس مورد يز کوواريآنال و

ه نسبت به گرو مردانو در زنان  ييت زناشوينمرات رضا نيانگيدر م يدارمعنيمداخله تفاوت  در گروهمداخله  بعد ازن مطالعه نشان داد که يج اينتا: هاافتهي
 تيمدر، و مردان در زنان يتيموضوعات شخص، يپاسخ قرارداد ابعاد ن نمرات دريانگيم، مستقل يج آزمون تينتا طبق نيهمچن ).P>۰۰۱/۰( وجود داشتکنترل 

) P>٠٠١/٠مذهبي ( يريگجهت، زن و مرد يمربوط به برابر يهانقش، بستگان و دوستان، يفرزندپرور، يروابط جنس، مربوط به اوقات فراغت يهاتيفعال، يمال
 .)P>۰۰۱/۰( بود داريمعن در زنانحل تعارض فقط  بعد در يداشت ول يدارمعنيتفاوت  و زنان در مردان و کنترلمداخله  دو گروه بين

ن و يبهبود ارتباطات و مهارت حل تعارض زوج يهانهيزمن خصوصاً در يزوج ييت زناشويش رضايدر افزايرفتار-يکرد شناختيمشاوره با روگيري: نتيجهبحث و 
نجام ا ييکارشناسان ارشد مشاوره در ماما ازجملهده يآموزش د يتوسط پرسنل بهداشت يدرمان-يد در مراکز بهداشتيدارد و با ييبسزا تأثير هاآن يروابط جنس

  شود.
 يجنس يهامهارت، يارتباط يهامهارت، چينريا يپرسشنامه، ييت زناشويرضا، يرفتار-يکرد شناختيروها: کليدواژه

  
 ۷۳۸-۷۴۷ص ، ۱۳۹۵ آبان، ۸۵درپي پي، هشتمشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۴۹۶۱: تلفن، هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار، س نازلويپرد، سرو جاده ۱۱لومتر يک، هياروم: آدرس مکاتبه

Email: Hamedani.maryam@ymail.com 

  
 مقدمه

 عشق به، (ع) ياءانب و عشق به خدا فراتر از، در فطرت انسان
 ،عشق يهاجلوه ينا يباترينو ز وجود دارد يزن ينموجودات زم يگرد

عملکرد  يربنايز سنگ .)۱(رديگيماز کانون گرم خانواده منشأ 

                                                             
 ، ايراناروميه، پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه یدانشکدهاستاديار گروه مامايي، عضو هيئت علمي  ١
 (نويسنده مسئول) ، ايراناروميه، پرستاري و مامايي اروميه یدانشکدهدانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره در مامايي،  ٢
 ، ايراناروميه، پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه یدانشکدهدانشيار گروه آمار زيستي، عضو هيئت علمي  ٣
 ، ايرانهرانت، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران یدانشکدهاستاديار گروه سالمت خانواده مرکز تحقيقات بصير، عضو هيئت علمي  ٤
 .يرانتهران، ا ي،بهشت يدشه يدانشگاه علوم پزشک يي،و ماما يدانشکده پرستار يي،دانشجو يو فناور يقاتتحق ي،دفتربهداشت بارور يدکترا يدانشجو ۵

 يتوجه ييروابط زناشو يبررس و دراست  ييزناشو يترضا، خانواده
 مهم بسيار يجنبه يک ييزناشو رضايت .)۳, ۲(شوديمبه آن  يژهو

 بر مؤثر و مهم ياز فاکتورها يکي و زناشويي رابطه کياز  دهيچيو پ
 که است يزندگ از رضايت يهاشاخص ينترمهم از و زنان يسالمت
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 ۱۳۹۴ سال اروميه، شهر منتخب درماني بهداشتي مراکز به کنندهمراجعه زوجين زناشويي رضايتمندي بر رفتاري-شناختي رويکرد با مشاوره تأثير بررسي
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 رضايت .)۵, ۴( گذارديم تأثير نيز زوجين رواني سالمت زانيبر م
مواقع  يشتردر ب و شوهرکه زن  شوديمحاصل  يزمان ييزناشو

 و عبارت رادارند گريهمداز  يتو رضا ياز خوشبخت ياحساس ناش
  .)۷, ۶( زناشويي يرابطه از فرد ذهني كلي يابياز ارزاست 

 که دارند تأثير همسران زناشويي يتمنديبر رضا متعددي عوامل

 و فرهنگي نزديکي، همسر انتخاب نوع، تحصيالت ميزان به توانيم
, ۵( کرد اشاره زوجين جنسي رضايت همچنين و همسران اقتصادي

دت م طول، ييزناشو يتبر رضا رگذاريتأثاز عوامل مهم  يکديگر .)۸
 يبرا يخوب فرصت، يسال اول زندگ ۲-۵. باشديممشترک  يزندگ

 ها ازآنشدن شناخت  ترقيعم، يدونفر يبازندگ ينزوج سازگاري
ه ب نيورود زوج يبرا يمشترک و سرآغاز يزندگ و آموختن يکديگر

 سه ده ينيمطالعه حس يجنتا طبق .)۹(است شدن و مادرمرحله پدر 
از  يشتريب زمانمدتکه  يافراد، )۱۳۸۹تهران (در  و همکاران

ت به نسب يباالتر شوييزنا تياز رضا، گذرديم هاآنمشترک  يزندگ
 مندهبهر، باشنديم ييزناشو يزندگ يهاول يهاسالکه واقع در  يافراد

در سال  احوالثبتبر اساس گزارشات سازمان  چنانچه .)۱۰(هستند
 يزندگصورت گرفته مربوط به پنج سال اول  يهاطالق کل ؛۱۳۹۲

 يهاطالق از درصد ۱۵ حدود در و است بوده درصد ۵۵، رانيدر ا
 هاآنبوده است که طول مدت ازدواج  ينيزوج همربوط ب ثبت شده

  .)۱۱( باشديمسال  يکاز  ترکم
عوامل  نيترمهماز  يکيکه  انددادهنشان  ياديز مطالعات

 ۹۰از يشاست و ب در ارتباطاختالل ، و شوهرزن  ينب سازمشکل
ابط در رو يمشکل اصل عنوانبهمشکالت را  ينا آشفته يندرصد زوج

 در خصوصآموزش  فقدان .)۱۳, ۱۲, ۲(کننديم يانخود ب
 آموزش .)۱۴(باشديم بروز طالق ياصل لياز دال يزندگ يهامهارت
 تيتواند رضا يم، يفرد ينبهبود روابط ب قياز طر يزندگ يهامهارت
و همکاران  ينپرو در مطالعه ؛)۱۶, ۱۵(دهد شيرا افزا ييزناشو

 يهامؤلفهموجب ارتقاء تمام  يزندگ يهامهارتآموزش ، )۱۳۹۲(
  .)۱۷( شده بود ييزناشو يترضا

طه راب يفيتک، ييزناشو يتعوامل مؤثر بر رضا از گريد يکي
 يقو يارابطه يشهکه هم اندداده. مطالعات نشان باشديم يجنس

 اردوجود د ياز رابطه جنس يتو رضا ييزناشو ياز زندگ يترضا ينب
 نشان، )۱۳۸۸همکاران (و ياه س شاه يمطالعه نتايج .)۱۸-۲۲, ۸(

 ييزناشو يترضا شبرافزاي يداريمعن تأثير، يجنس آموزش داد که

  .)۲۳( دارد زوجين
 توانديم يتخصص يمشاوره يک عنوانبه ييزناشو مشاوره

با  ينکردن روابط زوج تربخشلذتهرچه  يبرا يمناسب حلراه
زم مطلوب ال يزندگ يک يجادا يرا که برا ياطالعات و باشد يکديگر

که  يمسائل در را هاآن يمنتقل کند و دانش و آگاه يناست به زوج
توان حل  بر تأکيدو با  زايش دادهاف، گذارديم تأثير ييروابط زناشو بر

 .)۲۷-۲۳(دهد را ارتقاء ييزناشو يترضا، ارتباط يتعارض و برقرار
هم به ، )و دانشاطالعات شناختي ( يحوزهمشاوره هم به  اين

 يحوزهبه  ) وهمهانگرش، هاارزش، احساساتعاطفي ( يحوزه
  .)۲۸(شوديم ) مربوطگيريتصميمو  يارتباط يهامهارترفتاري (

 و تعارضاتمشکالت  يعلت اصل يرفتار-يشناخت رويکرد

 .)۲۹(دانديم زوجين ارتباطي ييو نارسا يمنف را تعامالت ييزناشو
 رشد به مراجعان در، يرفتار يشناخت يکردبا رو مشاوره در

 ييرغت، مسئله حل، گرانيبا د ارتباط، رفتار ييرتغ يبرا ييهامهارت
 شوديمکمک  يشناخت يو بازساز ديرمفيغ يهانگرش و باورها

 يقاز طر توانيم يرفتار-يشناخت يمشاورهآموزش و  با .)۳۰(
ع بهبود وض به، يشيمثبت اند يشو افزا يارتباط يهامهارت يتتقو

 .)۳۱(کمک نمود ييزناشو يتمنديخانواده و باال بردن سطح رضا
نشان داد که آموزش و  ) نيز۱۳۸۳بندري ( يعيرف يمطالعه چنانچه

 ييزناشو يترضا يشافزا بموج يرفتار يمشاوره شناخت
  .)۳۲(شوديم

در  هاطالق تعداد کل، كشور احوالثبتگزارش سازمان  بنا به
مورد از  ۶۴۱۳ بود که مورد ۱۶۳۵۶۹ با برابر ۱۳۹۳ سال يران درا
 چنين .)۳۳(باشديم يغرب يجانمربوط به استان آذربا هاطالق ينا

، است يرانيا يهاخانوادهبر از مشکالت حاکم  يتنها بخش ارقامي
برسند و در آمارها  داييبه ج رسماً کهآنبدون  هاخانوادهاز  ياريبس

 نندکيمرا تحمل  يو گسستگ يختگيثبت شود؛ در درون خود گس
، است مواجه با آن ايران امروزه جامعه که يمشکالت يکي از زيرا .)۲۵(

 و هانگرش وجود و جنسي مسائل درزمينه يکاف وجود اطالعات عدم
بدان علت است  ينا و است موضوع اين به نسبت نادرست اعتقادات

گناه شمرده  و آورخجالت، دينحوزه ناخوشا ينکه صحبت در ا
 .)۳۵, ۳۴, ۸( حکم تابو را دارد يزدر فرهنگ ما ن متأسفانهو  شوديم

 ينزوج يدر زندگ ييزناشو يتيگفت نارضا توانيم درمجموع
و مشاوره حذف  يآموزش يهامداخلههدف ، است اجتنابرقابليغ

شاوره م ينبه زوج شوديمتالش  بلکه، يستن هايتينارضا ينکامل ا
مشکالت و  وفصلحلبه  ترسازنده يتا به نحو دداده شو

  .خود بپردازند يهايتينارضا
 به ازدواج يلتما ينکهبا توجه به ا يدر جامعه کنون بنابراين
 ييزناشو يبر مشاورهتمرکز ، افتهيشيافزاطالق  يزانکاهش و م

 ينب يتوجه به مشکالت ارتباط با .کنديم يداپ شيازپشيب يتياهم
به  يزو ن ييزناشو يدر زندگ يجنس يهامهارت يتو اهم ينزوج

و تماس مداوم  ييبه روابط زناشو بوطماماها از مسائل مر يعلت آگاه
 خانواده عمل کنند؛ ياحرفه ينمشاور عنوانبه تواننديمکه  با جامعه

 يفتارر-يشناخت يکردرو مشاوره با تأثير يينپژوهش باهدف تع اين
  .مختلف آن انجام شد ابعاد و ينزوج ييزناشو يتبر رضا
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 ناز قره ساعي مرضيه، خويي مرقاتي السادات عفت، خلخالي حميدرضا، همداني مريم، محدثي حميده
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 مواد و روش کار
 آزمونپس -آزمونشيپبا طرح  ياز نوع شبه تجرب، پژوهش ينا

 ينآن را زوج يپژوهش يجامعهکه  باشديمبا گروه کنترل 
 شامل يهمنتخب شهر اروم يدرمان يبه مراکز بهداشت کنندهمراجعه

را با نظر کارشناسان مرکز  يشهر يدرمان يبهداشت مراکز .شدنديم
 و ياقتصاد، ياجتماع وضعيتبر اساس  يهبهداشت شهرستان اروم

کرده و از هر سطح  بنديتقسيمدو و سه ، کيدرجهبه سه  يفرهنگ
زوج بر  ۲۰تعداد ، هر مرکز از انتخاب شد. يتصادف طوربهمرکز  يک

در دسترس انتخاب شدند  صورتبهورود و خروج  يارهاياساس مع
در دو گروه مداخله و  يکشقرعهو  يکدگذار يقطر از تصادفاًکه 

زوج  ۳۰ درمجموع زوج) قرار گرفتند. ۱۰هرکدام متشکل از کنترل (
 معيارهاي زوج در گروه کنترل قرار داشتند. ۳۰در گروه مداخله و 

گذشتن حداقل ، يهمطالعه شامل سکونت در شهر اروم ينورود به ا
مردان تک ، ينازدواج اول زوج، سال از ازدواج ۵سال و حداکثر  يک

، در حد خواندن و نوشتن يالتتحص اقلحد، باردار نبودن، همسر
بنا به  شدهشناختهمزمن و  يو روان يجسم يهايماريوجود بعدم 

 يبر روابط جنس گذارتأثير يهايماريبعدم وجود ، ياناظهار مددجو
، هاطانسر، يتنفس يهايماريب، صرع، يساسکلروز يپلمالت، يابت(د
 نسيمؤثر بر عملکرد ج يعدم مصرف داروها، )يپرتانسيونه

، يگوگسيند، يمتيدينسا، فشارخون يکاهنده ي(داروها
، هايتوراتبارب، هانيستاميهيآنت، يازيديت يهايورتيکد

 يداروها، هاپروژسترون، ينکوکائ، يازپامد، هانيآمفتام
دستگاه  يبر رو يعدم وجود سابقه هرگونه جراح، )يضدافسردگ
نداشتن سابقه ، پستان) يجراح، يسترکتوميه ازجملهتناسلي (

مشابه در خارج از  يامشاورهدر جلسات  ينعدم شرکت زوج، يينازا
انجام  ينح باردارشدنخروج از آن شامل  يارهايپژوهش و مع يطمح

مرگ زوجين ( يناگوار در زندگرخداد واقعه ، ساکن روستا، پژوهش
در نظر گرفته  يازدواج اجبار، )يتحوادث همراه با معلول، يزانعز

  .شد
اطالعات  يپرسشنامهپژوهش شامل  يندر ا مورداستفاده ابزار

  ١اينريچ ييزناشو يترضا يپرسشنامهو  ينزوج يشناخت يتجمع
 اين سؤال است. ۱۱۵ يدارا ينريچا يپرسشنامه يبود. نسخه اصل
 ييشناسا يا زامشکلبالقوه  يهانهيزم يابيارز يپرسشنامه برا

ز ا ين. همچنروديمبه کار  ييزناشو ابطهر يقوت و پربار يهانهيزم
به  ازيکه ن شوديماستفاده  ييهازوج يصتشخ يپرسشنامه برا ينا

ابزار  يک عنوانبه ينبر ا عالوهرابطه خود دارند.  يتمشاوره و تقو
 ييزناشو يترضا يبررس يبرا يمتعدد يقاتمعتبر در تحق

 ريچيناز پرسشنامه ا يمتعدد يهافرمقرار گرفته است.  مورداستفاده

                                                             
1 ENRICH 

فورز آن توسط اولسون  و  يسؤال ۴۷ فرم استخراج شده است.
) يسؤال ۴۷( ينريچمطالعه از فرم کوتاه ا يندر ا، ) ساخته شد۱۹۹۳(

پاسخ : شامل، باشديم ياسخرده مق ۱۲ ياستفاده شد که دارا
 يتيمسائل شخص، سؤال) ۸زناشويي ( يترضا، سؤال) ۳( يقرارداد

، )سؤال ۴حل تعارض (، )سؤال ۴( زناشوييارتباط ، )سؤال ۳(
رابطه ، سؤال) ۳اوقات فراغت ( يهاتيفعال، )سؤال ۴مالي ( يريتمد

 ۴دوستان (بستگان و ، سؤال) ۴( يفرزندپرور، )سؤال ۴( يجنس
 يريگجهت، )سؤال ۴زن و مرد ( يمربوط به برابر يهانقش، )سؤال
نه يگز ۵پرسشنامه  ينا سؤاالتاز  يکهر ي). براسؤال ۲( يمذهب

 کامالً"مخالف" و "، نه مخالف"، "نه موافق، "موافق"، موافق" کامالً"
است.  ۵تا  ۱ صورتبهآن  يگذارنمرهکه  شدهگرفتهمخالف" در نظر 

) ۴۵-۴۷(، )۳۷-۴۲(، )۳۰-۳۳(، )۱۸-۲۴(، )۱۱-۱۶(، ۶، ۴ سؤاالت
 نيشتريو ب ۴۷نمره  ينترکم .شوديم يگذارنمرهمعکوس  صورتبه

 او ييزناشو يترضا، باشد يشترفرد ب نمره هرچه است. ۲۳۵نمره 
 يسؤال ۴۷ ياعتبار پرسشنامه و همکاران اولسون است. يشترب

 گزارش /.۹۲ضريب آلفا از روشاستفاده  را با ينريچا ييزناشو يترضا
با  ينريچا اعتبار آزمون، )۱۳۷۶مهدويان ( در پژوهش .)۳۶(اندکرده

اصله به فبازآزمايي (روش  با همبستگي پيرسون و بياز ضر استفاده
و مردان  يو برا ۹۴۴/۰زنان  يو برا ۹۳۷/۰يك هفته) براي مردان 

 .)۳۷( است آمدهدستبه ۹۴/۰ زنان
 يمشاورهجلسه  ۵، گروه مداخله ينزوج يبرا، حاضر در پژوهش

 يامشاورهبر اساس اطالعات  ياهفتهکيساعته با فواصل  ۲ يگروه
رکز در هر م ينريچا يپرسشنامه يمحتوا يبر مبنا شدههيته يشاز پ

 :قرار بود ينو مشاوره در هر جلسه از ا موردبحث عناوين برگزار شد.
، مهارت حل تعارض: دوم يجلسه، يارتباط يهامهارت: اول يجلسه
 يهامهارت: چهارم يجلسه، مهارت حل مسئله: سوم يجلسه
 مطالب يخالصه يارائه .يجنس يميتصم: پنجم يو جلسه يجنس

کشف  ،پرسش و پاسخ، قبل يجلسه يفتکال يابيارز، قبل يجلسه
 ييرو تغ يشناخت يبازساز، موردبحث يطهيح در هر يافکار منف

ر د يخانگ يفتکال يارائه درنهايتو  يو افکار منف هانگرشدادن 
 اهخانم يدستور کار هر جلسه قرار داشت. جلسات چهارم و پنجم برا

 انيآقا يهمکار روانشناس آقا برا يکمجزا و توسط  صورتبه يانو آقا
 مجدداً، مشاوره يجلسه ينآخر ازماه پس  يکبرگزار شد. 

هر دو گروه مداخله  ينتوسط زوج، )آزمونپس( يچرينا يپرسشنامه
صورت  يامداخلهنوع  يچشد. در گروه کنترل ه يلو کنترل تکم

از قبل  يامشاورهاطالعات ، آزمونپسنگرفت و بعد از گرفتن 
با استفاده  شدهيآورجمع يهاداده يتاًداده شد. نها هاآنبه  شدههيته
 يقرار گرفتند. برا يآمار تحليلوتجزيهمورد  SPSS-16 افزارنرماز 
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 يبرا شد وبه کار گرفته  chi-squre يفيک يهاداده يسهيمقا
مستقل  يدو گروه آزمون ت ينب يرهايمتغ يانگينم يسهيمقا

روه دو گ ينب ييزناشو يتنمرات رضا يسهيمقا ياستفاده شد. برا
 يو آزمون ت يانسکووار يزاز آنال، با حذف اثر قبل، بعد از مداخله

در نظر  دارمعني  P>۰۵/۰ يزن يآمار ازنظرمستقل استفاده شد. 
  گرفته شد.

  
  يافته ها

 ۳۰زوج در گروه مداخله و  ۳۰زوج ( ۶۰اين مطالعه بر روي 
 ازلحاظهر دو گروه  زوجين زوج در گروه کنترل) انجام شد.

ني بدين مع، کمي و کيفي جمعيت شناختي همگن بودند يرهايمتغ
رابين دو  يدارمعنيکه آزمون تي مستقل و کاي دو تفاوت آماري 

نداد مشخصات مذکور نشان  ازلحاظگروه کنترل و مداخله 
)۰۵/۰>P ۲و ۱)(جدول.( 

 در پاسخميانگين نمرات ، طبق نتايج آزمون تي مستقل
در موضوعات شخصيتي ، )P>٠٠١/٠( و زنان در مردانقراردادي 

و ) P=٠٠٢/٠( در مردانمديريت مالي ، )P>٠٠١/٠( و مردان زنان
 در مردانمربوط به اوقات فراغت  يهاتيفعال، )P>٠٠١/٠( زنان

)٠٠٥/٠=P (و زنان )٠٠١/٠<P( ،و زنان در مردانجنسي  روابط 
)٠٠١/٠<P( ، در مردانفرزندپروري )٠٠٢/٠=P (و زنان 

)٠٠١/٠<P( ، بستگان و) ٠٠١/٠دوستان<P( ،مربوط به  يهانقش
مذهبي  يريگجهت، )P>٠٠١/٠( و مردان در زنانبرابري زن و مرد 

)٠٠١/٠<Pي داشت دارمعنيتفاوت  و کنترلمداخله  دو گروه ) بين
  .بود داريمعن در زنانحل تعارض فقط  بعد ولي در

قبل از مداخله ميانگين نمرات ، طبق نتايج آزمون تي مستقل
 نظرازرضايت زناشويي کل در زنان در گروه کنترل و در گروه مداخله 

پس از مشاوره با  ؛ اما)P=٣١/٠نداشت (ي دارمعنيآماري تفاوت 
تفاوت ميانگين نمرات رضايت زناشويي ، رفتاري-رويکرد شناختي

آماري  ازنظرکل در زنان گروه کنترل و در زنان گروه مداخله 
مردان نيز طبق نتايج آزمون تي  در ).P>٠٠١/٠بود ( دارمعني

قبل از مداخله ميانگين نمرات رضايت زناشويي کل در گروه ، مستقل
ي نداشت دارمعنيکنترل و در گروه مداخله ازنظر آماري تفاوت 

)٤١/٠=P.( تفاوت ، رفتاري-از مشاوره با رويکرد شناختي پس
اشويي کل در مردان گروه کنترل و در ميانگين نمرات رضايت زن

)(جدول P>٠٠١/٠بود ( دارمعنيآماري  ازنظرمردان گروه مداخله 
 ينمرهآناليز کوواريانس نشان داد که بعد از حذف اثر  نتايج ).٣

فاوت رفتاري ت -مشاوره با رويکرد شناختي، رضايت زناشويي کل قبل
در زنان و مردان  ي در ميانگين نمرات رضايت زناشويي کلدارمعني

  ).۴) (جدول P>۰۰۱/۰ايجاد کرده است (

  
  مداخله و کنترل دو گروهن ي) بيکم يرهايپژوهش (متغ يواحدها يمشخصات کل يسهيمقا :)١جدول (

  مستقل يجه آزمون تينت  هاگروه  ريمتغ
  گروه کنترل                            گروه مداخله              

 P =۱۸۲/۰  ۲۳/۲۵±۹۵/۲              ۵۷/۲۶±۵۳/۴  سن زنان

  P =۰۷/۰                      ۶۳/۲۹±۱۸/۳                    ۱۷/۳۱±۱۴/۳  سن مردان
  P =۶۱۲/۰  ۴۰/۴±۱۷/۲                       ۸۰/۴±۶۹/۳  نيزوج يفاصله سن

  P =۵۹۷/۰  ۰۷/۵±۹۸/۰                       ۲۰/۵±۹۶/۰  طول مدت ازدواج
  

  مداخله و کنترل دو گروهن ي) بيفيک يرهايپژوهش (متغ يواحدها يمشخصات کل يسه يمقا: )٢جدول (
  دو يجه آزمون کاينت  هاگروه  ريمتغ

  گروه مداخله  گروه کنترل
  ۲۲) ۳/۷۳(%                  ۲۰) ۷/۶۶(%                                       ترکم وپلم يد  الت زنانيتحص

  ۸) ۷/۲۶(%                  ۱۰) ۳/۳۳(%                                يدانشگاه
۵۷۷/۰= P  

  ۲۹) ۷/۹۶(%                  ۲۶) ۷/۸۶(%                                  دارخانه  شغل زنان
  ۱) ۳/۳(%                    ۴) ۳/۱۳شاغل                                     (%

۱۶۱/۰=P  

الت يتحص
  مردان

  ۲۰) ۷/۶۶(%                  ۱۷) ۷/۵۶(%                           ترکمپلم و يد
  ۱۰) ۳/۳۳(%                  ۱۳) ۳/۴۳(%                               يدانشگاه

۴۲۶/۰=P  

  ۸) ۷/۲۶(%                      ۹) ۳۰(%                                    يدولت  شغل مردان
  ۲۲) ۳/۷۳(%                     ۲۱) ۷۰(%                               يردولتيغ

۷۷۴/۰= P  
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  دو يجه آزمون کاينت  هاگروه  ريمتغ
  گروه مداخله  گروه کنترل

  ۲۷) ۹۰(%                  ۲۶) ۷/۸۶ک                                      (%ي  تعداد فرزندان
  ۱۰) ۳(%                    ۴) ۳/۱۳دو                                       (%

۶۸۸/۰= P  

روش 
  ياز باردار يريشگيپ

  ۴۰) ۱۲(%                      ۱۵) ۵۰)                     (%يعيمنقطع (طب
  ۹) ۳۰(%                     ۸ )۷/۲۶کاندوم                                 (%
  ۳) ۱۰(%                        ۳) ۱۰قرص                                   (%

          ۳/۱۳ (۴                     %)۲۰ (۶(%     )IUD١( يل داخل رحميوسا

۸۵۱/۰=P 
 
  

  
  مداخله و کنترل دو گروهن يپژوهش  ب يواحدها يکل ييت زناشوين نمرات رضايانگيم يسه يمقا: )٣جدول (

 
  کل ييت زناشويرضا

 يجه آزمون تينت  هاگروه
  گروه کنترل                        گروه مداخله       مستقل

  ۸۵/۱۵۸±۲۵/۱۰                        ۰۶/۱۶۲±۳۶/۹قبل                                   زنان
  ۰۸/۲۰۷±۳۵/۸                       ۲۶/۱۶۰±۵۶/۱۰بعد                               

۳۱/۰= P  
۰۰۱/۰<P  

  ۰۸/۱۶۰±۷۳/۸                       ۹۹/۱۶۱±۲۴/۱۰قبل                                مردان
  ۹۰/۱۹۱±۹/۷                          ۵۵/۱۶۵±۴۵/۷         بعد                     

۴۱۱/۰= P  
۰۰۱/۰<P  

  
به  ياررفت – يکرد شناختيکل در دو گروه کنترل و مداخله  بعد از مشاوره با رو ييت زناشويانس نمرات رضايز کوواريج آنالينتا :)٤جدول (

  ک زنان و مردانيتفک

درجه   مجموع مربعات خطا  راتييمنابع تغ  
  يآزاد

 Etaب يضر P-value  تعداد آماره  ن مربعات خطايانگيم

  زنان

  ۰۱/۰  ۳۹/۰  ۷۲۶/۰  ۹۴/۶۶  ۱  ۹۴/۶۶  نمره قبل
  ۷۹/۰  >۰۰۱/۰  ۶۵/۱۷۴  ۳۹/۱۶۱۰۲  ۱  ۳۹/۱۶۱۰۲  هاگروه

        ۱۹/۹۲  ۴۵  ۷۹/۴۱۴۸  خطا
          ۴۸  ۰/۱۶۸۷۶۴۲  کل

  مردان

  ۲۵/۰  ۰۰۱/۰  ۰۹/۱۳  ۹۲/۵۸۹  ۱  ۹۲/۵۸۹  نمره قبل
  ۸۷۹/۰  >۰۰۱/۰  ۳۰/۲۷۷  ۴۲/۱۲۴۹۵  ۱  ۴۲/۱۲۴۹۵  هاگروه

        ۰۶/۴۵  ۳۸  ۲۶/۱۷۱۲  خطا
          ۴۱  ۰/۱۳۸۸۸۳۹  کل

 
 گيرينتيجهبحث و 

-يشناختکرديمشاوره بارو تأثير نييپژوهش باهدف تع نيا
 يبه مراکز بهداشت کنندهمراجعه نيزوج ييزناشو تيرضابر  يرفتار
نشان  نتايج انجام شد. ۱۳۹۴در سال  هيمنتخب شهر اروم يدرمان

وه دو گر نيب نيزوج ييزناشو تيکل رضا ينمره نيانگيم داد که
 ازنظر يرفتار يشناخت کرديمداخله و کنترل بعد از مشاوره با رو

 يرفتار يشناخت کرديمشاوره با رو لذا دارد؛ يدارمعنيتفاوت  يآمار
شده است  نيزوج در ييزناشو تيرضا شيبهبود افزاباعث 

)۰۰۱/۰P>يعيمطالعات رف جيبا نتا، پژوهش نيحاصل از ا ) نتايج 
، )۲۳(همکاران و  اهيشاه س، )۲۵(و همکاران  گوهرپاک، )۳۸(بندري 

و  يعباس، )۱۷(همکاران و  نيپرو، )۱۵(و همکاران  يدريپورح
                                                             

1Intra Uterine Devices 

پور و همکاران  نيحس، )۴۰(و همکاران  يمنجز، )۳۹(همکاران 
 خوانيهم )۴۳(همکاران اش و دپا، )۴۲(همکاران و  يوسفي، )۴۱(

 يهامهارت ) آموزش۱۳۸۹همکاران (لعل بخش و  يمطالعه در دارد.
 يريگجهت جزبه ييزناشو تيرضا يهامؤلفهپس از ازدواج بر تمام 

   .)۴۴( مؤثر بود يمذهب
مربوط به اوقات فراغت نمرات هم در مردان  يهاتيفعالبعد  در

 جيتابا ن افتهي نيا بود اما افتهي شيافزا دارمعني طوربهو هم در زنان 
 )۲۳( و همکاران  اهيو شاه س )۳۹(و همکاران  يعباس يمطالعه

 احساسات و يابيو دوستان که به ارزبعد بستگان  در دارد. رتيمغا
فقط در زنان گروه ، پردازديم شاوندانيق مربوط به روابط با خويعال

حاصل در  جينتا، بود افتهي شيافزا دارمعني طوربهمداخله نمرات 
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 و باهمسو  )۴۴(پژوهش لعل بخش و همکاران  جيمورد زنان با نتا
 )۲۳(و همکاران  اهيس و شاه )۳۹(و همکاران  يعباس يمطالعه جينتا

 يو احساسات شخص هانگرشکه  يبعد فرزندپرور در است. ناهمسو
 هاآن تيترب ينحوهو  هابچهتعداد  يرا درباره فرزند و توافق رو

هم در مردان و هم در زنان گروه مداخله نمرات ، کنديم يابيارز
و  يپژوهش عباس جيبا نتا بود که افتهي شيافزا دارمعني طوربه

    .است فاوتمت )۳۹(همکاران 
 کار با ) در۱۳۸۸، انيشيو همکاران (به نقل از قر نيمارگول

 رييموجب تغ يشناخت ينشان دادند که بازساز دارمشکل نيزوج
نادرست همسران و به دنبال آن کاهش اختالف و بهبود  ياسنادها

و   گمنيپژوهش سل همچنين .)۴۵(شده است  ييروابط زناشو
شرکت در جلسات  زا نينشان داد که زوج ۲۰۰۵همکاران در سال 

ود س شانيشاد شيبر افزا يرفتار -يشناختروشآموزش  يبا محتوا
 ندياخوش يو رفتارها افتهيکاهشآشفته  يکه رفتارها ي؛ زمانبرنديم

از  تيشده و رضا شتريب از رابطهاحساس مثبت ، شونديم نيگزيجا
، )۲۰۰۸پژوهش چانگ ( در .)۴۶(ابدييم شيافزا ييزناشو يزندگ

 شيدرافزا يرفتار-يشناخت يخانواده درمان شد که هنشان داد
  .)۴۷(مؤثراست اريبس ييزناشو تيرضا

 ييزناشو تيرضا زانيم، مرور زمان و عوامل مختلف در اثر
 يآسانبه نيزوج تياحساس رضا نيو کسب مجدد ا افتهيکاهش
 نيجزو و آموزشبا مشاوره  توانديمامر  نيا ليکن ست؛ين پذيرامکان

 ييبه مشکالت زناشو يرفتار رويکرد .)۲۶, ۵, ۴(گردد ليتسه
را موجب اختالف و تعارضات  يارتباط ييو نارسا يتعامالت منف

ممکن است  نيزوج از کي هر تعامالت و رفتارها ؛دانديم ييزناشو
 سالتر رد؛يپذ انيپا اي افتهياستمرار  يگريد يهاپاسخ تأثيرتحت 

 ترمطلوب يهاوهيش افتني يبرا نيدرمانگر کمک به زوج ياصل
رابطه مانند مشارکت  يعمل يهاجنبه بر کرديرو نيدر ا تعامل است؛

فاف و ارتباط ش يبرقرار، دوجانبه يگفتگو ييتوانا، فيوظا ميو تقس
 .)۴۸( شوديم تأکيدرابطه  تيبردن و هدا شيپ تيو قابل تيکفا

 مهارت حل جاديا، بهبود ارتباط، نديمثبت و خوشا يرفتارها افزايش
 رييتغ يو کوشش برا يمسئله و حرکت در جهت حل مسائل جنس

 ، ازجملهشونديم ييزناشو فکه منجر به اختال يرفتار يالگوها
  .)۴۹( باشنديم يو رفتار يشناخت يهامداخلهاهداف 
الت مداخ يبر اثربخش يو همکاران مبن يعابد ليفراتحل جينتا

 نيزوج ييزناشو تيرضا زانيبر م يگروه صورتبه يشناختروان
ما مداخالت  يجامعهنشان داد که در  ۱۳۸۳-۱۳۸۹سال 

را در مردان  ييزناشو تيرضا، گوناگون يکردهايبا رو يشناختروان
 ينيزوج رسديم نظر به .)۵۰(بخشديمدرصد بهبود  ۷۰و زنان تا 

و مشاوره  مورد آموزش گريد نيهمراه با زوج يگروه صورتبهکه 

ارند و د هاآموزهو  فيانجام تکال يبرا يشتريب ليتما، رنديگيمقرار 
 هااورهمش شتريب تأثيردر کالس و  ترفعالمسئله موجب شرکت  نيا
را در  يلايانتظارات و تصورات خ، از باورها يامجموعه. افراد شوديم

که  کننديموارد  ييزناشو يمورد نقش خود و همسرشان در زندگ
 نيهستند. در ا نانهيب رواقعيغانتظارات  نياز ا ياريمتأسفانه بس

مهارت حل ، يارتباط يهامهارت يبر رو شتريب تأکيدپژوهش 
 يجنس تيميو صم يجنس يهامهارت، مهارت حل مسئله، تعارض

 نيدر ا فيتکال يارائهو  نيدر زوج هامهارت نيا تيتقو با بود؛
 يرفتار-يشناخت کردياز اصول رو يکيکه  نيبه زوج هاطهيح
خود از  يرهايکه شاهد تفسشوند يم قيتشو نيزوج، باشديم

 ذکرشده يهامهارتباشند و با آموختن  ييزناشو ياتفاقات زندگ
ود را نگرش خ درواقع بسنجند؛ خود رااشتباه  ريبتوانند اعتبار تفاس

ست د ييزناشو ياز زندگ يکل تيرضا يياصالح کنند و به هدف نها
  .ابندي

قبل از ازدواج در جلسات مشاوره  نيزوج معموالً کشور ما در
 يبوده و محتوا مدتکوتاه اريبس هاکالس نياما ا، کننديمشرکت 
 شيرا افزا نيزوج يهامهارت گريو د يارتباط يهامهارت، کالس

 ييزناشو يهامشاورهبه  يتوجه زين از ازدواجپس  متأسفانه .دهدينم
 يهياول يهاسالدر  ژهيوبه .شودينم نيزوج يهامهارت تيو تقو

 ،هستند گريکدي اي يدر دوران شناخت و سازگار نيازدواج که زوج
 ييزناشو يزندگ کي يزيرهيپا يبرا يامشاورهجلسات  نيوجود چن

است  دي. امرسديمبه نظر  يضرور، يبعد يهاسالدر  بخشتيرضا
 ياهکينيکل ومراکز  ياندازراهپژوهش با  نيا جيبا استفاده از نتا

، شامل روانشناس يتخصص ميت کيکه متشکل از  يتخصص
 نيو انجام چن ييو کارشناسان ارشد مشاوره در ماما پزشکروان

 نيزوج يدسترس، خود يکار يهاطهيح در هاآنتوسط  ييهامشاوره
و جامعه  هاخانوادهبه سالمت  درنهايتنموده و  ترآسانبه خدمات را 
به شرکت  توانيمپژوهش  نيا يهاتيمحدود ازجمله کمک نمود.
 يخانگ فيانجام نامنظم تکال، در جلسات مشاوره نينامنظم زوج

 در پژوهش کنندگانشرکت ياز تمامآگاهانه  تيکسب رضا رغميعل
ان است ييروستا نيپژوهش به زوج نيا جينتا ميدر تعم اطيو احت
شاره ا يو اجتماع يقوم، يفرهنگ يهاتفاوت ليبه دل يغرب جانيآذربا
  .نمود

 قدرداني و تشکر
 اورهمش ارشد کارشناسي ي نامهپايان از برگرفته حاضر ي مقاله

 کيپزش علوم دانشگاه مسئولين ي کليه لذااز. باشد مي مامايي در
 و مادي حمايت که اروميه مامايي و پرستاري ي دانشکده و اروميه
 همچنين و نمودند فراهم پژوهش اين اجراي براي را الزم معنوي

 .داريم را تشکر نهايت نمودند، شرکت طرح دراين که اززوجيني
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Abstract 
Background & Aim: Marital satisfaction is a very important and complicated aspect of a marital 
relationship. Due to midwives awareness of issues related to marital relationship and constant contact 
of them with the society that can act as professional family advisers, this study done to determine the 
effect of counseling based on cognitive-behavioral approach on marital satisfaction. 
Materials & Methods: This is apre-post semiexperimental study by control group. After completion the 
ENRICH marital satisfaction questionnaire, 60 couples by the inclusion criteria and score of 30-60 
simply selected from 3 randomly selected healthy centers (20 couples from each center). Then the 
couples devided to two intervention and control groups randomly. The intervention done for 5 
counseling sessions of 2 hours with one week intervals. No intervention done in the control group.After 
one month passed the last counseling session, the questionnaire completed by the couples again. 
Collected datas analyzed by use SPSS-22. 
Results: After intervention, the ANCOVA analaysis of scores by deletion of pre-influence showed 
significant difference in total matital satisfaction in men and women of both of control and intervention 
groups (p<0.001). Accordinarry to independent sample T-test, mean scores of other aspects of marital 
satisfaction such as contractual answer in men and women (p<0.001), personal topics in men and women 
(p<0.001), financial management in men (p=0.002) and women (p<0.001), free times actions in 
men(p=0.005) and women (p<0.001), sexual relationship in men and women (p<0.001), parenting in 
men (p=0.002) and women (p<0.001), relatives and friends just in women (p<0.001), roles of man and 
woman equality in men and women (p<0.001) and religious orientation in men and women (p<0.001) 
of intervention groups was significant too. 
Conclusions: Marital counseling based on cognitive-behavioral approach has a great influence on 
marital satisfaction of couples, especially on couples communication, conflict-solving skills and sexual 
relationship. So it should be done in the healthy centers by trained personels such as masters of ejucated 
of midwifery counseling. 
Keywords: cognitive-behavioral approach, marital satisfaction, ENRICH questionnaire, communication 
skills, sexual skills  
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