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Abstract 
This paper is to study the effects of an education program 
based on rational emotive behavior therapy (REBT) on marital 
quality components of couples coping with breast cancer. The 
present study is semi-experimental in terms of purpose, and is 
conducted by pretest and posttest with a control group in terms 
of plan. The statistical population includes all the couples 
coping with breast cancer who visited Velayat hospital in 
Qazvin province in October 2018 to follow-up cancer 
treatment. Sixty women were selected via available sampling 
and pretested. Among them, 18 women along with their 
husbands (18 couples) who had a score lower average on the 
marital quality scale were selected and randomly categorized 
into two groups including experimental and control. The 
experimental group received eight 2-hour sessions of 
education based on REBT. The research instrument was the 
questionnaire of Perceived Relationship Quality Components 
(PRQC). The data were analyzed using SPSS-24 software and 
Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA). The 
results showed that the experimental and control groups were 
significantly different in terms of quality components of 
marital relationship, so that the quality components of marital 
relationship in couples in the experimental group was 
significantly higher than that of the control group (P <0.001). 
Based on the findings of this study, it can be concluded that 
education based on rational-emotive-behavior therapy 
improves the quality components of marital relationship in 
couples who are coping with breast cancer. 
Keywords: Rational Emotive Behavior Therapy, 
Marital Quality Components, Breast Cancer. 

 دهیچک
-ینبر درمان عقال یآموزش مبتن ریتأث یهدف از پژوهش حاضر، بررس

به  مبتال نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک یهابر مؤلفه یرفتار-یجانیه
 ۀویلحاظ شو به یلحاظ هدف کاربردپژوهش به نیسرطان پستان است. ا

-زمونآ شیو طرح آن پ یشیآزمامهیاطالعات از نوع مطالعات ن یگردآور
 نیوجز یپژوهش شامل تمام یآمار ۀگروه کنترل است. جامع اآزمون بپس

ن به ادرمان سرط یبرا 1397مبتال به سرطان پستان است که در مهرماه 
 نیا یریگنمونه ۀویمراجعه کرده بودند. ش نیشهر قزو تیوال مارستانیب

 ۀهم انیاز م کهیطورو از نوع در دسترس است؛ به یرتصادفیپژوهش غ
 60ودند، بمراجعه کرده  تیوال مارستانیبه ب 1397 مهرماهکه در  ینیزوج

 18راد، اف نیا انیشدند. از م آزمونشیصورت در دسترس انتخاب و پزن به
 ییشوزنا ۀرابط تیفیک اسیزوج( که در مق 18همراه همسرانشان )زن به

صورت شدند و به نشیکسب کرده بودند، گز نیانگیاز م ترنییپا ۀنمر
 ش،یط گروه آزماو گواه قرار گرفتند. در ادامه فق شیگروه آزما ودر د یتصادف

-ینبر درمان عقال یهشت جلسه )هر جلسه دو ساعت( تحت آموزش مبتن
 ۀابطر تیفیک ۀپژوهش پرسشنام نیقرار گرفت. ابزار ا یرفتار-یجانیه

 پژوهش با استفاده از یها( است. دادهPRQCشده )ادراک ییزناشو
 رهیچندمتغ انسیکووار لیو تحل هیو به روش تجز SPSS-24افزار نرم

لحاظ  و گواه از شینشان داد گروه آزما جیشدند. نتا لی)مانکوا( تحل
ند؛ دار گریکدیبا  یتفاوت معنادار ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه

که در  ینیدر زوج ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه ۀهم ۀانداز کهیطوربه
 ه است از گروه گوا شتریب یطور معناداربه ارند،حضور د شیگروه آزما

(001/0 >p براساس .)موزش گرفت آ جهینت توانیپژوهش م نیا یهاافتهی
 تیفیک یهامؤلفه یموجب ارتقا یرفتار-یجانیه -یبر درمان عقالن یمبتن
 .شودیمبتال به سرطان پستان م نیدر زوج ییزناشو ۀرابط
 تیفیک یهامؤلفه ،یرفتار-یجانیه-ی: درمان عقالنیدیکل یهاواژه
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 مقدمه
 با تواندیم اشیزندگ طول در شخص کی که است ییهابیآس نیترترسناک و نیترکشنده از یکی 1سرطان

 و خانواده عملکرد بر پستان سرطان ،سرطان انواع انیم از(. 2020 ،هوآ و نگید سان، ،ژانگ) شود مواجه آن
 باربتیمص یاواقعه ،نیوجز از یاریبس یبرا آن صیتشخ کهیطوربه ؛گذاردیم ییبسزا ریتأث نیزوج خصوصبه
 (.1397 ،ییثنا و زهراکار ،ینیچگ رمردوندیپ ؛2005 ،پدرو و رزیرام گا،یآرش ،ثیگالبرا) شودیم یتلق ترسناک و
 افراد بر یزوج و یفرد سطوح در توانندیم و شوندیم شناخته 2یزوج فشارآور عامل ،دست نیا از ییهایماریب

 و هارت) شود ادی یارابطه یسرطان عنوانبه پستان سرطان از تا است شده سبب مسئله نیا. بگذارند ریتأث
 (.2002 ،و همکاران نورسوس ؛2014 س،نو

 (.2010 ز،یلو و لزیزاه) است خانواده به مربوط ،باشد خاص فرد کی مختص آنکه از شتریب پستان سرطان
 ،یافسردگ لیقب از یمشکالت با پستان سرطان به مبتال مارانیب همسران که است نیا از یحاک هاپژوهش جینتا

 ،یارتباط یالگوها شغل، ،یجنس ۀرابط اضطراب، استرس، کنترل جان،یه میتنظ خوردن، و خواب در اختالل
. (2013 بدر، و یلبوریم ؛2014 ،و همکاران اوغلو یآالک) شوندیم مواجه ییزناشو ۀرابط تیفیک و یزندگ سبک

 قرار ریتأث تحت پستان سرطان مارانیب در درمان شرفتیپ با که است یمسائل جمله از ییزناشو ۀرابط تیفیک
 یماریب از یناش یمنف یجانیه بار دهدیم نشان( 2010) زلریاسپ و میک پژوهش (.2007 ندال،ک) ردیگیم

 ؛باشد پستان سرطان یدارا نیزوج ییزناشو تیفیک یبرا یقو یاکنندهینیبشیپ تواندیم پستان سرطان
 از (.2010 ،زلریاسپ و میک) دارند یترنییپا مراتببه ییزناشو تیفیک ،پستان سرطان ریدرگ نیزوج کهیطوربه

 یجنس تیهو با ماًیمستق و دهدیم قرار هدف مورد را بانوان یهااندام نیترمهم از یکی یماریب نیا که آنجا
 تیفیک بر تواندیم و دارد آنان ۀخانواد و مرد و زن روابط ستحکاما و قوام در ییبسزا ریتأث است، ارتباط در زنان
 (.2005 ،و همکاران ثیگالبرا ؛1395 ،یدیشه و یجالل ،یجانیهر رداریم) بگذارد اثر آنان ییزناشو ۀرابط

 در ییزناشو ثبات و یخوشبخت ت،یرضا احساس یفرد یریگاندازه از است عبارت 3ییزناشو ۀرابط تیفیک
 است یچندبعد یمفهوم ،نیزوج ۀرابط تیفیک(. 1394 ان،یطالئ و زهراکار ا،یداورن ،یشاکرم) نیزوج از کیهر
 ،یرادم) شودمی تعهد و انسجام ،یشادمان ت،یرضا ،یسازگار مانند نیزوج در روابط گوناگون ابعاد شامل که

 و تعامالت ۀجینت را ییزناشو ۀرابط تیفیک (2020) واگنر و التورهد(. 1397 ،یاعتماد و یاحمد ،زادهیفاتح
 موضوعات ۀدربار شوهر و زن ینسب توافق ینوعبه مفهوم نیا معتقدند و کنندیم فیرتع نیزوج متقابل ارتباط
 فیتوص یبرا یادیز اریبس یهاواژه. است محبت ابراز و مشترک یهاتیفعال و کارها در شدنکیشر مهم،

 یادیز توافق اما ،(تعهد و ادغام ،یخشنود ت،یرضا ،یسازگار مانند) است شده استفاده ییزناشو ۀرابط تیفیک
 تیفیک فیتعر یبرا یکاف ینظر یمبان نبود از یناش یحدود تا امر نیا و داردن وجود کلمات نیا یمعان سر بر

                                                           
1. cancer 

2. dyadic stressor 

3. marital quality 
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 تیفیک بر ثرمؤ عوامل گفت توانیم یطورکلبه(. 1395 همکاران، و یجانیهر رداریم) است ییزناشو ۀرابط
-یاقتصاد تیوضع ،یخانوادگ تیترب ،یسالمت ت،یجنس شامل یفرد عوامل -1: از اندعبارت ییزناشو ۀرابط

 ازدواج، تمد مانند یارتباط عوامل -2 ؛ازدواج از قبل روابط طالق، و ازدواج به نگرش اشتغال، ،یاجتماع
 شامل یرونیب عوامل -3 ؛یجنس ۀرابط ف،یوظا میتقس کودکان، حضور ازدواج، از قبل ۀرابط متقابل، تعامالت

 بوث) هاسرطان و یماریب مثل زااسترس یدادهایرو و یزندگ مهم افراد ریسا ن،یوالد طالق ن،یوالد یهایژگیو
 (.1395 ،یرمضان از نقل به 1994 ،1جانسون و

 سرطان ریدرگ که ینیزوج که شودیم برداشت نیچن میکرد اشاره آن به جانیبد تا که یمطالب مرور با
 نییپا تیفیک و( 1396 ،یچافالح و ایعل یخسرو) دارند ینییپا ییزناشو ۀرابط تیفیک بالطبع هستند، پستان
 .است زابیآس و کخطرنا اریبس سرطان ریدرگ نیزوج یبرا شد، انیب که یمطالب به توجه با ییزناشو روابط

 نسبت مارانیب نیا نگرش نوع و ادراک به یادیز حدود تا را نییپا ییزناشو ۀرابط تیفیک نیا ۀشیر هاپژوهش
 (.2009 بودنمن، و رندال ؛1397 ،یکارشک و یاصغر ان،یآقامحمد ،یدیسع یرفائ) دانندیم شانیماریب به

 ریتفس ۀنحو هک است نیا یاساس فرض ،کرد ارائه( 2010) 3الیس هک 2یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان در
 ،ردکیرو نیا در. کندیم فایا یاساس نقش هاآن یروان التکمش بروز در یزندگ یهاتیموقع و دادهایرو از افراد

 ریتأث گریدکی بر و هستند تعامل در هم با یمعنادار لکش به رفتار و جانیه شناخت، هک است نیا بر اعتقاد
 و ریتفس ،یابیارز باور، از ما یاهجانیه هک است آن ردکیرو نیا گرید مفروضات از(. 2010 ،سیلا) گذارندیم

 مراجعان به رد،کیرو نیا در یدرمان ندیفرا قیطر از. شوندیم یناش یزندگ یهاتیموقع به ما یهاواکنش
 .کنند مقابله هاآن با و ییشناسا را شانیرعقالنیغ یباورها هاآن قیطر از تا شودیم داده آموزش ییهامهارت

 را رکتف ارآمدکنا یهاروش هک آموزندیم مراجعان. ابندییم تداوم ینیخودتلق با و هستند یتسابکا هامهارت نیا
 ،یکر) دهند رییتغ را هاتیموقع به یجانیه یهاواکنش و کنند نیگزیجا یعقالن و ارآمدک مؤثر، یهاشناخت با

 نیا بر اعتقاد ،یدرمان کردیرو نیا در .(1399 ،ینیچگ وندینظام و شیالبوغب ،یاحمد ،ینیچگ رمردوندیپ ؛1396
 یرهاکتف سمتبه دارند، شیگرا سالم و یعقالن رکتف یسوبه ذاتاً هک یصورت همان به هاانسان هک است

 به یرعقالنیغ اصطالح .است یجانیه یهایآشفتگ ۀشیر رهاکتف نیا و اندلیمتما زین یرعقالنیغ و نادرست
 یروان سالمت سطح اهشک موجب و است یرمنطقیغ و تیواقع با ریمغا ،ریناپذانعطاف هک دارد اشاره یدیعقا
 اریبس یرعقالنیغ ارکاف (.1390؛ درایدن و یانکورا، 1390)درایدن،  دشویم شاهداف به او یابیدست مانع و فرد

 ،4هندرسون و تامپسون) ندشویم یروان و یجسمان التکمش بروز شیافزا سبب و هستند بارانیز و نهیپرهز
 (.1391 زهراکار، از نقل به 2007
 هایآشفتگ و رفتار ،باورها نیب ارتباط توانیم ABC یالگو قیطر از ،یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان در

                                                           
1. Booth, A., & Johnson, D. R. 

2. rational emotive behavior therapy 

3. Ellis, A. 

4. Thompson, C. L., & Henderson, D. A. 



 ... بر درمان یآموزش مبتن یاثربخش                                                                                                           286

 دلم نیا در. است 2یرفتار و یجانیه امدیپ C و 1کنندهفعال دادیرو A ،الگو نیا در. داد نشان یخوببه را
 یباورها ای B هکبل ،دشوینم یرفتار و یجانیه امدیپ موجب کنندهالفع دادیرو هک است نیا بر اعتقاد ،یدرمان
 درمان در. (1394 شارف،) شودیم یرفتار و یجانیه امدیپ موجب هک است کنندهالفع دادیرو ۀدربار 3فرد

 ۀدربار ترنانهیبواقع ۀفلسف سبک قیطر از مراجعان آموزی بهمهارت یاصل هدف ،یرفتار-یجانیه-یعقالن
 یهایآشفتگ اهشک برای هاآن یجابه یعقالن دیعقا ردنکنیگزیجا و 4یرعقالنیغ دیعقا با مبارزه ،یزندگ

 یهاشهیر از یکی که آنجا از(. 1391 زهراکار، از نقل به 1997 ،سیلا) است نکخودش یرفتارها و یجانیه
 یماریب به آنان نگاه نوع و شناخت ،باورها ،پستان یماریب ریدرگ نیزوج ییزناشو رابطۀ نییپا تیفیک یاصل

 سرطان به مبتال نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک بر یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش از ،است
 میخواه آن پاسخ دنبالبه ادامه در که یالسؤ نیترمهم ،شدهگفته مطالب به وجهت با. کرد استفاده توانیم پستان

 ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه بر یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش ایآ که است نیا بود
  یا خیر. است اثرگذار پستان سرطان به مبتال نیزوج

 

 یشناسروش
 هشپژو یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع

و در  یشیآزمامهین یهاپژوهشاز نوع  ،اطالعات یگردآور ۀنحو لحاظبهو  یهدف کاربرد لحاظبه پژوهش نیا
 تمامی عبارت است از یآمار ۀجامعپژوهش،  نیا دربا گروه کنترل است.  آزمونپس-آزمونشیپقالب طرح 

و حداقل  ندکرد مراجعه نیقزو شهر تیوال مارستانیب بهخود  یماریدرمان ب یبرا 1397 مهرماهکه در  ینیزوج
پژوهش  نیا یریگنمونه ۀویشرا پشت سر گذاشته بودند.  یپرتودرمان ای یدرمانیمیش ،یاحاز مراحل جر یکی
زن  60مراجعه کرده بودند،  مارستانیب این به این تاریخ که در ینیزوج انیم از است.در دسترس  یرتصادفیغ
 در. کنند لیتکم را آن تاداده شد  هاآنبه  ییزناشو ۀرابط تیفیک ۀپرسشنامدر دسترس انتخاب شدند و  صورتبه

 -1) انتخاب شدند شرکت در پژوهش یورود برا یهامالک براساسزوج(  20) همسرانشان همراهبهزن  20 انتها
 در شرکت برای یموافقت آزمودن -2 ؛یپرتودرمان ای یدرمانیمیش ،یاز مراحل درمان جراح یکیگذاشتن سرپشت

 یداروها ازنکردن استفاده -4و  ییزناشو ۀرابط تیفیک اسیدر مق نیانگیاز م ترنییپا ۀنمرکسب  -3 ؛پژوهش
و گواه قرار  شیدر دو گروه آزما یتصادف صورتبه و (طی شش ماه گذشته یدرمانروانو خدمات  یپزشکروان

تحت آموزش  ۀ دوساعتهجلس هشت مدتبه شی. در ادامه فقط گروه آزما(قرار گرفت زوج 10 ،گروه هردر گرفتند )
همکار  تادانآموزش تحت نظارت اس یقرار گرفتند. محتوا سیلاآلبرت  یرفتار-یجانیه-یبر درمان عقالن یمبتن

 .شد داده آموزش نیزوج بهمسئول  ۀسندیتوسط نودر پژوهش 
                                                           
1. activating events (A) 

2. consequences (C) 

3. beliefs (B) 

4. disputing 
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و کنترل حضور  شیدر گروه آزما یآزمودن عنوانبهزن و مرد( که  40زوج ) 20 انیذکر است که از م شایان
 جینتا لیکار و تحل ۀادامو از  را پر نکردند آزمونپس شیزوج از گروه آزما کیزوج از گروه کنترل و  کیداشتند، 

 و اصول یتمام نیهمچن. افتی کاهش( زوج 18نفر ) 36پژوهش به  در نمونه حجم نیبنابرا ؛کنار گذاشته شدند
و  یشرکت در جلسات درمان، حفظ رازدار یآگاهانه برا تیرضا ،یکتب ۀنامموافقتاز اخذ  یاخالق مالحظات
 روند با نیزوج یهمکار و مشارکت بودنیاریاخت ،کنندگانشرکتحقوق  تیرعا ن،یاطالعات زوج ماندنمحرمانه
و  یبا هماهنگ تمامی موارد .مدنظر قرار گرفت پژوهش نیا در ،درمان ۀجلس ترک بودنیاریاخت یحت و پژوهش
دانشگاه علوم  یپزشک ستیز یهاپژوهشاخالق در  یمل ۀتیکمتوسط  1یاختصاص یاشناسهد اخالق با صدور ک

 2یاختصاص یاشناسهبا  رانیا ینیبال ییکارآزما تیدر ساپژوهش  نیا نیهمچن. شد تیرعا نیاستان قزو یپزشک
( آزمونشیپ اثر حذف با رهیمتغچند انسیکووار لیتحل) امانکو از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز .دیبه ثبت رس

 .شد انجام spss افزارنرم از استفاده با و 05/0 از کمتر یدارامعن سطح در

 

 سنجش ابزار

 4توماس و مپسونیس چر،یفل توسط اسیمق نیا (:PRQC) 3شدهادراک ییزناشو ۀرابطکیفیت  اسیمق

کار به و ترجمه( 1391) یرجب و یفرامرز مهر،خجسته توسط رانیا در بار نینخست یبرا و شد نیتدو( 2000)
 ت،یمیصم تعهد، ت،یارض بعد شش در سؤال 18 شامل شدهادراک ییزناشو ۀرابط تیفیک اسیمق. گرفته شد

 اسیمق در را خود پاسخ یآزمودن. شودیم دهیسنج سؤال سه با عدب هر که است یجنس جانیه و شور اعتماد،
 که است 126 هنمر حداکثر و 18 هنمر حداقل. کندیم مشخص (کامالً=  7 تا اصالً= 1) یادرجههفت کرتیل

. است مختلف ابعاد در ییزناشو ۀرابط بهتر تیفیک ۀدهندنشان ترکم نمرات. شودیم حاصل نمرات جمع از
 نیا ییایپا. است شده گزارش مطلوب( 2000) توماس و مپسونیس چر،یفل توسط کرونباخ یآلفا بیضر

 و تأیید گزارش 84/0 ییبازآزما قیطر از و 86/0( 1390) لفروشانین توسط ،یدرون یهمسان قیطر از پرسشنامه
 تواندیم که میکنیم ذکر را هااسیمقخرده از کیهر از سؤال کی ،ابزار نیا ییروا یبررس یبرا .است شده

 از تیرضا اسیمقخرده) د؟یدار تیرضا خود ۀرابط از چقدر :1 الؤس: باشد سازه ییروا و یصور ییروا رانگیب
 یمیصم شما ۀرابط چقدر :7 سؤال (.دتعه اسیمقخرده) د؟یهست بندیپا خود ۀرابط به چقدر :4 الؤس (.رابطه
 در :15 سؤال (.اعتماد اسیمقخرده) د؟یدار اعتماد همسرتان به چقدر :10 سؤال (.تیمیصم اسیمقخرده) است؟

 به چقدر :17 سؤال(. یجنس جانیه و شور اسیمقخرده) دارد؟ وجود جانیه و شور چقدر شما یجنس ۀرابط
 ییزناشو ۀرابط تیفیک اسیمق ییایپا نیهمچن پژوهش نیا در (.عشق اسیمقخرده) د؟یدار عالقه خود همسر
 .شد گزارش 76/0 کرونباخ یآلفا روش به شدهادراک

                                                           
1. IR.QUMS.REC.1397.019 

2. IRCT20190305042933N1 

3. Perceived Relationship Quality Components (PRQC) 
4. Fletcher, G. J., Simpson, J. A., & Thomas, G. 



 ... بر درمان یآموزش مبتن یثربخشا                                                                                                           288

است که در  هیاول فرضشیپچند  تیرعا مستلزم کیپارامتر یهاآزمون از استفاده که است ذکر شایان
پژوهش  نیدر ا رفتهکاربهروش  نکهیاها استفاده کرد. با توجه به آزمون نیا از توانیم هاآن تیصورت رعا

 بودنینسب ای یافاصله اند از:عبارت هافرضشیپ نیا ،است( MANCOVA) رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل
وابسته،  یرهایمتغ نیب ۀرابط بودنیخط(، هاگروه نی)تفاوت ب گریکدیمشاهدات از  استقاللوابسته،  ریمتغ

 ها،واریانس برابری مستقل، گروه در متغیرهتک معنادار پرت هایداده نبود ،هاانسیکووارو  انسیوار یهمگن
این  نیترمهمچند مورد از  ادامهدر  .هاداده توزیع بودننرمال و هاداده بودنچندمتغیره رگرسیون، شیب همگنی

 شود.ها بررسی میفرضپیش
سطح  ،زمونآ نیدر ا .استفاده شد رنفیاز آزمون کلموگروف اسم هاداده عیتوز بودننرمال یبررس یبرا
 ریمتغ که است آن یاو به معن است تربزرگ P>05/0 از که آمد دستبه =F 207/0 مورد نظر ریمتغ یمعنادار

 نیلو آزمون از هاگروه انسیوار یبرابر ۀمفروض یبررس منظوربهنرمال برخوردار است.  عیمورد نظر از توز
 توانیم ترتیببدین و( P >05/0) نیست معنادار نیلو آزمون یبرا =F 581/0 مقدار شد. در این آزمون، استفاده

 نبود یبررس یبرا .است مقدور رهیمتغچند انسیکووار لیآزمون تحل وهستند  همگون هاانسیوار گرفت جهینت
 جیشد و با توجه به نتا یبررس ونیرگرس بیش یکسانی ۀمفروض ،آزمونشیپو نمرات  هاگروه میان تعامل

(69/0=p ،27/0=34/1F) آزمونشیپو  هاگروه نیگرفت که ب جهینت توانیم نیبنابرا شد؛ دییتأ هم فرض نیا 
 توانیم ،ندبرقرار رهیمتغچند انسیکووار لیآزمون تحل یبرا هامفروضه ۀهم نکهیوجود ندارد. با توجه به ا یتعامل

 پژوهش مناسب است. نیا یهاداده لیتحل یبرا رهیمتغچند انسیکووار لیاز تحل استفادهگفت 
 مشاهدات استقاللوابسته،  ریمتغ بودنینسب ای یافاصله :از اندعبارت مانکوا وشراستفاده از  یهافرضشیپ

پرت معنادار  یهادادهنبود  ،هاانسیکووارو  انسیوار یوابسته، همگن یرهایمتغ نیب ۀرابط بودنیخط ،گریکدی از
 نرمال عیتوز .هاداده بودنرهیمتغچندو  ونیرگرس بیش یهمگن ،هاانسیوار یبرابر مستقل، گروه در رهیمتغتک
 که آمد دستبه =F 207/0 آن یسطح معنادار گرفت و انجام رنفیکلموگروف اسم آزمون ه کمکب هاداده

 نیلو آزمون قیطر از هاگروه انسیوار ینرمال برخوردار است. برابر عیاز توز نظرمورد  ریمتغ دهدنشان می
 هاانسیوار گفت توانیم آن موجببه و (=F 581/0) نبود معنادار نیلو آزمون یبرا آن جینتا که صورت گرفت

 بیش یکسانی ۀمفروض ،آزمونشیپو نمرات  هاگروه میان تعامل نبود یبررس منظوربه. است بوده همگون
 گفت توانیم نیبنابرا ؛رفتقرار گ دییتأ موردفرض  نیا ۀجینت و (p ،27/0=34/1F=69/0)شد  یبررس ونیرگرس

 ند،برقرار مانکواآزمون  یبرا هامفروضه ۀهم نکهیبه ا توجه با و نداردوجود  یتعامل آزمونشیپو  هاگروه نیب
 پژوهش مناسب است. نیا یهاداده لیتحل یبرا مانکوا آزموناستفاده از 
 است جلسه هشت شامل سیلا آلبرت یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش جلسات یمحتوا

 87 آن ییروا که شده میتنظ( 1398 ،یرک) سیلا یرفتار-یجانیه-یعقالن یگروه ۀمشاور ۀینظر با مطابق و
  اند از:عبارت راختصابه محتوای این جلسات(. 1391 زهراکار،) است شده گزارش درصد

 توافق و گروه رهبر توسط گروه مقررات و اهداف ۀدربار حیتوض گر،یکدی اب گروه یاعضا ۀمعارف :اول جلسۀ
 نکردنمطالعه و گرید مشابه یهادوره در نکردنشرکت بر دیتأک ،جلسه هشتدر  مشارکت و حضور سر بر
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 جلسۀ ؛یرفتار-یجانیه-یعقالن ردکیرو با یگروه ۀمشاور روش یمعرف ،دوره آخر تا یشناسروان هایباکت
-یعقالن ردکیرو با اعضا ترشیب ییآشنا درمان، و مشاوره یبرا زهیانگ جادیا و اعضا التکمش انیب و یبررس :دوم

 ؛شد داده آموزش گروه به افکار ثبت فیتکل ،جلسه نیا در. همچنین یرمنطقیغ یباورها و یرفتار-یجانیه
 یهاواکنش در باورها ریتأث یچگونگ ۀنیزم در یگروه بحث و یزندگ حوادث از ییهانمونه رکذ :سوم جلسۀ
 تعیین حوادث برابر در را شاننشکوا نوع هاآن دنیشیاند ۀویش نکهیا مورددر هم با گروه یاعضا بحث و افراد

-یجانیه-یعقالن یدرمان ردکیرو با گروه یاعضا شتریب ییآشنا و قبل جلسات مرور: چهارم جلسۀ ؛کندیم
 یماریب و ییزناشو ۀرابط تیفیک یراستا در یرمنطقیغ ارکاف یبررس و یرمنطقیغ ارکاف شفک یبرا یرفتار

 و افکار ثبت برای یستونسه یفرم ،جلسه نیا در .یرعقالنیغ دیعقا با فعال ۀمجادل ۀنحو و پستان سرطان
 احساسات ،هانگرش ار،کاف لیتحل و یگروه یبررس :پنجم جلسۀ ؛شد ارائه هاآن با مجادله و یرعقالنیغ دیعقا

 نیا در .اعضا به مدل نیا اصول آموزش و ABCD 1 مدل با ییآشنا ،رامونیپ حوادث و خود دربارۀ یرمنطقیغ
 ارکاف شناخت :ششم جلسۀ ؛شد ارائه و آموزش یانیخودبشیوۀ  رییتغ بر دیتأک با یستون سه فرم فیتکل ،جلسه

 گریکدی با اعضا یگروه بحث و ییزناشو ۀرابط تیفیک کاهش در هاآن ریتأث و دهاینبا و دهایبا ،یرمنطقیغ
 به حمله نیمرت-یجانیه یعقالن یرسازیتصو .یرمنطقیغ ارکاف یجابه یمنطق ارکاف ردنکنیگزیجا ۀدربار
 بحث ،یآموزمهارت به قیتشو ،هامجازات و هاتیتقو ،فیتکال یریگیپ و قبل جلسات مرور :هفتم جلسۀ ؛شرم

 جلسۀ یبرا فیتکل دادن و یمنطق ارکاف با آن ردنکنیگزیجا و یرمنطقیغ ارکاف با مقابله یهاروش مورددر
 خواهد جلسه نیآخر بعد، جلسۀ که شد داده حیتوض جلسه نیا یانتها در. گروه انیپا یبرا یآمادگ جادیا بعد؛
 ،جلسات همۀ یبندجمع و یگروه ۀویش به یعمل یهانیتمر انجام و لقب جلسۀ فیتکل مرور :هشتم جلسۀ ؛بود

 دادنانیپا و گروه مورددر اعضا احساسات به پرداختن ،یزندگ ابعاد ریسا در فنون از استفاده ۀنحو دربارۀ بحث
 .آزمونپس گرفتن ،هاآن کردنتمام یبرا تالش و اعضا ناتمام امور به پرداختن ،هاآن به

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف

و  دگیریم صورت و گواه شیآزما یهاگروه یشناختتیجمعمختصر به اطالعات  یااشاره ابتدا ،قسمت نیا در
 یهاشاخصو  یمرکز شیگرا یهاشاخصبا استفاده از  نخست. شودیم ارائه یآمار یهاداده جینتاسپس 
 شتریب یبررس به ،رهیمتغچند انسیکووار لیسپس با استفاده از تحل و کنیممی یسازخالصه ها راداده ،یپراکندگ

 .میپردازیم پژوهش سؤال

 گواهگروه  یسال و برا 48 شیگروه آزما یبرا یسن نیانگیم ،شودیممشاهده  1که در جدول  گونههمان
 1 جدول در گواه و شیآزما گروه دوهر یبرا یدرمان تیوضع و تعداد الت،یتحص سطح نیهمچن. است 46

                                                           
 خصوص در. است یرعقالنیغ یباورها و هاشناخت دنیکشچالشبه همان ای disputing انگریب ABCD یاختصار یالگو در D حرف. 1

 .شود مراجعه پژوهش ۀمقدم قسمت به ABC یالگو
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 است. مشاهدهقابل

 

 گواه و شیآزما گروه یشناختتیجمع مشخصات -1 جدول

 گروه
 نیانگیم

 یسن

 درمان تیوضع اعضا تعداد التیتحص

 پلمید کلیس
به  پلمیدفوق

 باال

 ماریب

 )زن(

 همسر

 )مرد(
 یپرتودرمان یدرمانیمیش یجراح

 1 5 3 9 9 3 9 6 48 شیآزما

 2 4 3 9 9 3 8 7 46 گواه

  

هاشاخص فیتوص( ب
 

 ییزناشو ۀرابط تیفیک ۀپرسشنامدر  هایآزمودنو انحراف استاندارد نمرات  نیانگیم -2جدول 

 هاگروه کیتفکبه آزمونپسو  آزمونشیپ ۀمرحلدو  در شدهادراک

 
 شاخص

 راتییتغ منابع

 مجموع

 مجذورات
 یآزاد ۀدرج

 نیانگیم

 مجذورات
F یمعنادار سطح 

 گروه اثر

 001/0 38/18 15/264 1 15/264 تیرضا

 003/0 71/10 88/77 1 88/77 تعهد

 002/0 66/12 65/172 1 65/172 تیمیصم

 007/0 78/8 53/157 1 53/157 اعتماد

 003/0 30/11 61/210 1 61/210 یجنس

 005/0 45/9 46/74 1 46/74 عشق

 
پژوهش در جدول  ۀمرحل دو و روهدو گ کیتفکبه ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه اریو انحراف مع نیانگیم

 و رشو ت،یمیاز رابطه، تعهد، اعتماد، صم تی)رضا ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه نیانگیارائه شده است. م 2
، 06/14، 93/16، 5/17، 68/13 بیترتبه شیگروه آزما یبرا آزمونشیپ ۀمرحل در( عشق و یجنس جانیه

از رابطه، تعهد، اعتماد،  تی)رضا ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه نیانگیم نیهمچن .است 15و  37/13
 ،37/18 ،87/13 برابر با بیترتبهگروه گواه  یبرا آزمونپس ۀمرحل در( عشق و یجنس جانیه و رشو ت،یمیصم
 .است 56/16 و 12/15 ،81/15 ،75/18
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بر درمان  یآموزش مبتن ریتأثمورد در هریمتغچند انسیکووار لیآزمون تحل جینتا ۀخالص -3 جدول

 مبتال به سرطان پستان نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفهبر  یرفتار-یجانیه-یعقالن

 گروه ریمتغ
 آزمونپس                                آزمونشیپ

نیانگیم  انحراف نیانگیم انحراف 

 رابطه از تیرضا
87/13 شیآزما  66/4  31/20  93/0  

68/13 گواه  27/5  81/14  87/4  

 تعهد
75/16 شیآزما  74/2  5/17  22/2  

37/18 گواه  96/1  38/17  24/2  

 اعتماد
93/16 شیآزما  23/1  37/17  7/1  

75/18 گواه  98/1  93/18  94/1  

 تیمیصم
06/14 شیآزما  48/1  18/19  98/0  

81/15 گواه  9/2  63/15  5/3  

 یشور جنس
37/13 شیآزما  08/4  31/18  96/2  

12/15 گواه  31/5  5/15  35/5  

 عشق
98/2 15 شیآزما  25/19  87/1  

56/16 گواه  42/3  87/15  8/2  

 
 از تیرضا) ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه یتمام نیانگیم ،دشویم همشاهد 3 جدول در که طورهمان

 ،آزمونشیپ ۀمرحل به نسبت آزمونپس ۀمرحل در( عشق و یجنس لیم ای شور ت،یمیصم اعتماد، تعهد، بطه،را
 نیانگیم از رابطه از تیرضا اسیمقخرده که شکل نیبد ؛است داشته =α 05/0 یمعنادار سطح در یراتییتغ

 ،37/17 به 93/16 از اعتماد مقیاسخرده ،5/17 به 75/16 از تعهد اسیمقخرده ،31/20 نیانگیم به 87/13
 عشق مقیاسخرده و 31/18 به 37/13 از یجنس شور مقیاسخرده ،18/19 به 06/14 از تیمیصم مقیاسخرده

-یعقالن درمان یعنی ،یآموزش ۀبست یمحتوا یاثرگذار نشانۀ موضوع نیا که افتی ارتقا 25/19 به 15 از
 به مبتال نیوجز( وابسته ریمتغ) ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه یتمام بر( مستقل ریمتغ) یرفتار-یجانیه

-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش گرفت جهینت توانیم یاافتهی نیچن هب اتکا با. است پستان سرطان
 .است بوده مؤثر پستان سرطان به مبتال نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه یتمام بر یرفتار

 

 یریگجهینت و بحث
 .کندیم فایا هاآن یدر سالمت روان یاکنندهنییتعنقش  شانیماریب دربارۀ هاآنادراک  ای انماریبو باور  نگرش

است.  افراد نگرش و نگاه نوع از ثرمتأ ،سالمت روان یهامؤلفهاز  یکی عنوانبه ییزناشو ۀرابط تیفیک از طرفی
 تیفیک یهامؤلفهبر  یرفتار-یجانیه-یعقالنبر درمان  یآموزش مبتن ریتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس

 یبودن اثربخشمعنادار انگریب یآمار یهاافتهی. گرفتمبتال به سرطان پستان انجام  نیزوج ییزناشو ۀرابط
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مبتال به  نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفه یبر تمام یرفتار-یجانیه-یعقالنبر درمان  یآموزش مبتن
-یعقالندرمان  یاثربخش این،پیش از  ،هایبررس مطابق .استدر پژوهش  کنندهشرکتسرطان پستان 

ا ، امبود نشده بررسی کشور ازخارج  یادر داخل  ییزناشو ۀرابط تیفیک یهامؤلفهبر  یرفتار-یجانیه
و  یبررس به ادامه در کهپژوهش باشند، وجود دارد  نیا یهاافتهیهمسو با  یکه تا حدود یمختلف یهاپژوهش

 .زیمپردامی میپژوهش خواه نیبا ا هاآن ییهمسو نییتب
 تیرضا شیافزا موجب یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش دهدنشان می یآمار یهاافتهی

 یاعتماد یهاپژوهش ۀجینت اب همسو افتهی نیا و است شده پستان سرطان به مبتال نیزوج ییزناشو تیمیصم و
 نییتب در. است (1392) ریخقدم و (1392) انیسجاد و یعابد زاده،یفاتح ،یبهرام خواجه، ،(1394) یصادق و

 مشترک یزندگ در مهم مباحث از یکی ،ییزناشو تیرضا گفت توانیم ییزناشو تیمیصم و تیرضا شیافزا
 به پژوهشگران. است چندگانه یعوامل گرو در زین آن بودنموفق و است یادهیچیپ ۀرابط ،ییزناشو ۀرابط. است

 اختالفات یبرا شاخصی کنندۀینیبشیپ ،ییزناشو ۀرابط در یرعقالنیغ یباورها زانیم هک انددهیرس جهینت نیا
 با نیزوج کهیطوربه ؛(1392 ریخقدم از نقل به 1982 ،1نیتاساپ و دلسونیا) است ییزناشو یهایدشوار و

 مقع نیهمچن(. 1394 با،یفر) شوندیم مواجه ییزناشو ۀرابط در یآشفتگ با نانهیبرواقعیغ و یرعقالنیغ یباورها
 ار،کاف مؤثر و حیصر روشن، انتقال یبرا هاآن ییتوانا به ،دهندیم شکل روابطشان در نیزوج هک یتیمیصم

 یسازگار و تیمیصم شیافزا یبرا(. 1398 ،یباگاروز) دارد یبستگ شانیآرزوها و هاخواسته ازها،ین احساسات،
 ۀشیر هک است آن بر یاصل باور ،یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان در. دارد وجود یختلفم یهاردکیرو ن،یزوج
 ای یکی ،آشفته ییزناشو یزندگ در. دارد وجود جداگانه طوربه نیزوج از کیهر یدرون اختالالت در التکمش
 ،مذکور درمان روش بر یمبتن مداخالت(. 1387 ،یآبادعیشف و یدانسو) نددار یرمنطقیغ یباورها و دیعقا دوهر

 و کندیم شفک شده یارتباط و یجانیه اختالل سبب ایجاد هک را یرمنطقیغ یهارباو و انتظارات توقعات،
 ،الرنمک و سیلا) کشدبه چالش می را مخرب انتظارات و باورها نیا ،انهیگراواقع ای یتجرب به شیوۀ سپس
 ،(1997) رومواندر و مولر یهاافتهی مطابق گفت توانیم مؤلفه دو نیا یبرا رگید ینییتب در نیهمچن (.1398

 یعنی ارها؛یمع و اتیفرض انتظارات، ،اسناد ،یانتخاب هتوج اند از:است که عبارت ندیفرا پنجشناخت شامل 
 است مرتبط تیمیصم زانیم و یمندتیرضا با دارد، ذهن در مانهیصم روابط و ازدواج ۀدربار فرد هر هک ییباورها

 ژهیوبه لمتقاب تعامالت یاساس ۀمؤلف دو رفتار، و شناخت اصوالً و (1989 ،2رش و رزیسا ،نیاپستا ،ومکباو)
 ۀنیزم یاساس یهامؤلفه نیا از کیهر رییتغ با یرفتار یجانیه یعقالن درمان در که هستند ییزناشو تعامالت

 .میکنیم فراهم را یگرید رییتغ
 نیا که است ییزناشو تعهد و اعتماد ۀمؤلف بر مذکور درمان یاثربخش نشانگر پژوهش یهاافتهی نیچنهم

( 1394) ینیمع و یمشتاق ،یجوهر. است (1390) یشمام یدیام و( 1394) یبافر پژوهش ۀجینت با همسو افتهی

                                                           
1. Eidelson, R. J., & Epstein, N. 

2. Baucom, D. H., Epstein, N., Sayers, S. L., & Sher, T. G. 
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 و خود نقش به مربوط یالیخ تصورات و باورها انتظارات، ،یماریب ای تروما با مواجهه هنگام افراد قدندمعت
 و البته است نانهیبرواقعیغ انتظارات، نیا از یاریبس متأسفانه که دهندیم دخالت ییزناشو وندیپ در را همسرشان

 ییزناشو تعهد و اعتماد است معتقد( 1398) ینیحس .شودیم هاآن انیم یاعتمادیب گسترش سبب مداخله نیا
 کاهش ای شیافزا کهیطوربه دارند؛ گریکدی با همسو و میمستق یارابطه و هستند باال یهمپوش با ییرهایمتغ

 یمزاحم اصرعن ،یشناخت یخطاها گفت توانیم رابطه نیهم در. شودیم یگرید کاهش ای شیافزا موجب یکی
 رکتف ،یدلبخواه استنباط ،یسازیشخص ،یانتخاب انتزاع. شوندیم ییزناشو تعامالت از یاریبس وارد هک هستند

 یهردو ای نیزوج از یکی است نکمم هک هستند ییخطاها جمله از یسازفاجعه و مفرط میتعم چ،یه ای همه
-یجانیه-یعقالن درمان در .(1394 و همکاران، یجوهر) دهند قرار شیخو ییزناشو ۀرابط یمبنا را آن هاآن

 ،یورزچالش نیا لمحصو و شوندیم آشنا یرواقعیغ یباورها ندیکشچالشبه ۀنحو آموزش با افراد ،یرفتار
 و یسودان) شودیم ییزناشو یزندگ در یاعتمادیب موجب که ؛ خطاهاییاست یشناخت یخطاها حیتصح

 ،پستان سرطان ریدرگ نیزوج به یرعقالنیغ یباورها دنیکشچالشبه آموزش با نیبنابرا ؛(1387 ،یآبادعیشف
 .ابدییم شیافزا هاآن ییزناشو اعتماد و تعهد زمانهم

 نیا و است عشق و یجنس شور یهامؤلفه بر مذکور درمان یاثربخش بیانگر پژوهش یهاافتهی نیهمچن
 در .است (1392) همکاران و خواجه و (1394) ایمسعودن و یکاشان یلطف ،یریوز پژوهش ۀجینت با همسو افتهی
 شیافزا و نیزوج یسردمزاج کاهش موجب یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان گفت توانیم افتهی نیا نییتب

(. 1394 همکاران، و یاعتماد ؛1392 همکاران، و سودانی) شودیم رابطه مختلف ابعاد در هاآن انیم تیمیصم
 نیزوج یجنس عملکرد تواندیم یطورکلبه آموزش داد نشان (1392) همکاران و خواجه پژوهش ۀجینت نیهمچن

-یجانیه-یعقالن درمان مانند) یشناخت یختگیگس و رشیپذ ذهن، تمرکز بر یمبتن مداخالت و ببخشد بهبود را
 نیزوج یجنس یآشفتگ کاهش و مختلف یهاجنبه در یجنس یهاپاسخ شیافزا موجب یمعنادار طوربه( یرفتار

 تیفیک و ارضا زمان ،یجنس ۀرابط یبرقرار دفعات مربوط به یجنس روابط به مربوط مشکالت شتریب. دشویم
 ت،یمیصم احساس. دارد ارتباط مقابل طرف واکنش با یمردانگ از مرد و یزنانگ از زن برداشت. است آن
 رش،یپذ و تیمیصم ،عشق احساس کاهش و ،یجنس ۀزیغر ۀکنندتیتقو متقابل، تلذ و شدنفتهریپذ

 یخستگ و یزودانزال ،یناتوان ،یلیمبیمانند  یمشکالت ،پستان سرطان ریدرگ نیزوج. است آن کنندهفیتضع
 انیب و مانده یمخف گناه، و یتیکفایب احساس ای خجالت و شرم ،اضطراب و ترس خاطربه کنونتا که را یجنس
 موجب تیدرنها که کنندیم ابراز یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان با یگروه آموزش انیجر در ،است نشده

 مؤثر یکیتکن وجود نیهمچن(. 1394 ،یصادق و یاعتماد) شودیم همسرشان با یجنس ۀرابط تیفیک شیافزا
 صورتبه که «مشر با مقابله نیمرت» نامه ب (REBT) 1یتاررف-یجانیه-یعقالن درمان در فردمنحصربه و

 ریدرگ نیزوج شودیم موجب کندیم کار نیزوج یجنس یابرازگرخود و تیمیصم یرو ژهیو و یاختصاص
 تیدرنها که بزنند یجنس یگرابرازخود به دست ،اندگرفته قرار کردیرو نیا آموزش معرض در که پستان سرطان

                                                           
1. rational emotive behavior therapy (REBT) 
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 بسته ،یرمنطقیغ یباورها وجود (.1398 الرن،مک و سیلا) شودیم هاآن انیم یجنس تیمیصم شیافزا سبب
 نیا انیم یمعکوس یهمبستگ و است مؤثر نیزوج نیب یورزعشق ۀویش و مانهیصم ارتباط ۀنحو در آن نوع به
 شودیم عکسرب و یگرید کاهش موجب هاآن از یکی شیافزا کهیطوربه است؛ برقرار مؤلفه دو
 یرمنطقیغ یباورها ۀرابط یبررس به یمتعدد یهاپژوهش(. 1393 ،فردینجف و نشانپهلوان ،ییرضامحمدپور)
 از نقل به 1989) 1نیرنشتاب و نیرنشتاب مطالعات جینتا نمونه، یبرا. دانپرداخته نیزوج یورزعشق و

 یمیصم و دوستانه روابط حفظ و یبرقرار در همسران از یاریبس داد نشان (1393 ،همکاران و ییرضاپورمحمد
 یمنافع طور خاصبه انشهمسر از و ،عام طوربه ازدواج از دارند انتظار ؛ زیراهستند مشکل دچار گریکدی با
 است نیزوج نیب تیمیصم کاهش و عشق زوال ،بلندمدت در ینگرش نیچن ۀجینت که آورند دستبه
 معتقد و داندیم فکر رییتغ را عواطف و جانیه رییتغ راه نیبهتر سیلا(. 1393 همکاران، و ییپورمحمدرضا)

 موجب تیدرنها چالش نیا که شودیم یرمنطقیغ یباورها کاهش موجب یعقالن و یشناخت ۀمجادل است
 (.1398 ،الرنمک و سیلا) شودیم نیزوج در یورزعشق یهاوهیش یاغن و تیمیصم شیافزا

 اندعبارت هاتیمحدود نیا نیترمهم .است ییهاتیمحدود یدارا هاپژوهش ۀهم مانند هم پژوهش نیا
 هاو فرهنگ هاتیموقع تفاوت دیبا گرید طیآن به شرا میانجام شده و در تعم نیپژوهش در شهر قزو نیا -1: از

در  جینتا میتعم دربارۀصورت نگرفته است،  اییریگیپ پژوهش پس از نکهیبا توجه به ا -2 ؛در نظر گرفته شود
 یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش نکهیا به توجه با هرحالبه .ورزید اطیاحت دیبا مدتیطوالن

مراکز فعال  -1: شودیم شنهادیپ ،شودیم پستان سرطان به مبتال نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک شیافزا موجب
 کارسرو پستان سرطان مراجعان با یتخصص صورتبهکه  ییهاکینیکلو  هامارستانیبدر  یدرمانروانمشاوره و 

که قدرت  ییهاسازمانو  مراکز -2 کنند؛استفاده  ییزناشو ۀرابط تیفیک شیافزا منظوربه وهیش نیا ازدارند، 
 مارانیب یدسترس یهانهیزم ،کردیرو نیمتخصصان ا یریکارگبه با ،مایصداوس مانند ،دارند یادیز اریبس یغاتیتبل
 ۀشبک مانند ییاهشبکه در شودیم شنهادیپ، لامث؛ برای فراهم کنند کردیرو نیرا به ا یشتریب یهاخانوادهو 

  پستان گنجانده شود. سرطان درگیر نیزوج یبرا یآموزش کردیرو نیا ،یاستان یهاشبکه ای سالمت
 یهامؤلفه شیافزا موجب یرفتار-یجانیه-یعقالن درمان بر یمبتن آموزش نکهیا به توجه با نیهمچن

 کیپژوهش به شکل  نیا -1 :شودیم شنهادیپ ،شودیم پستان سرطان به مبتال نیزوج ییزناشو ۀرابط تیفیک
 یپژوهش مارانیب نیاز همسران ا یو از تعداد ابدیپژوهشگران ادامه  ری( توسط ساختهی)آم یبیپژوهش ترک

 زمانپژوهش در  نیا نکهیبا توجه به ا -2 ؛دیآ دستبه یترقیعم یهاافتهیو  هادادهتا  ردیگصورت  یفیک
 شنهادیپ یپس از اتمام کار وجود نداشت، به پژوهشگران آت یریگیپ یبرا یانجام شد و فرصت چندان یکوتاه

 شنهادیپ -3 ؛دهند انجام شتریب ای ماههشش یهادورهو با  رانهیگیپ صورتبه را یآموزش ۀویش نیا شودیم
خانواده و  یرو یتخصص صورتبهکه  یستمیس یدرمانخانواده یکردهایبا رو کردیرو نیا یاثربخش شودیم
مختلف در  یهانمونه یروپژوهش  نیا یاجرا -4 ؛شود سهیمقا یآمار ۀجامع نیا یبرا ،کنندیمکار  وجز

                                                           
1. Bornstein, Ph. H., & Bornstein, M. T. 
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 جینتا ،یفرهنگ یهاتفاوتشوند تا در صورت وجود  سهیمقا گریکدی با جیو نتا انجام گیرد مختلف یهااستان
 .دقت تحلیل شوندبه یاحتمال

 

 یقدردان و تشکر
 یآموزش زری)سوپروا ییرزایم هیخانم انس سرکار ۀشائبیبزحمات  از میدانیمپژوهش بر خود الزم  یانتها در

 نیذکر است که ا انیشا. میکن یسپاسگزار( نیشهر قزو تیوال مارستانیب وقتپژوهش  ۀتیکم ریدب و وقت
 ،تهران یخوارزم دانشگاه ازخانواده  ۀارشد مشاور کارشناس ،ینیچگ رمردوندیبهمن پ یآقا ۀنامانیپاپژوهش از 

پژوهش حاضر اعالم  سندگانینکرده است. نو یمال تیاز آن حما یارگان خاص اینهاد  چیاستخراج شده و ه
 وجود ندارد. یچ تعارض منافعیدر پژوهش حاضر ه دارندیم

 

 منابع

. نیزوج ییزناشو تیبر رضا یجانیه یعقالن یرفتاردرمان کردیبا رو ی(. آموزش گروه1394س. ) ،یصادقو  ،.ن ،یاعتماد
  ، استانبول، ترکیه.1394 .یو مطالعات اجتماع یعلوم رفتار یالمللنیبکنفرانس  نیدوم

. تهران: روزبختیمهرداد ف ۀترجم. درمانگران ی: راهنمایجانیه یعقالن یرفتاردرمان(. 1398ن، ک. )الرمک و ،آ. ،سیلا
 رسا.

 یزندگ تیفیک ،یرمنطقیغ یبر باورها یگروه یرفتار-یعاطف-یعقالن یدرمانگر یاثربخش(. 1390م. ) ،یشمام یدیام
 علوم انسانی.. دانشکدۀ منتشرنشدهارشد،  یکارشناس ۀنامانیپا. در زنان مبتال به سرطان پستان یو سالمت عموم

 مدرس. تیدانشگاه ترب

 .ارجمندزهرا اندوز. تهران:  ۀترجم. یدرمانزوجدر  تیمیصم شیافزا یهاکیتکن(. 1398د. ) ،یباگاروز

 ییزناشو یو سازگار یرمنطقیغ یباورها ۀرابط(. 1393ط. ) فرد،ینجفنشان، س.، و پهلوانم.،  ،یشیتجر ییرضاپورمحمد
 .179-193 ،(53)14 .یرفاه اجتماع ۀفصلنام. اصفهانشهر  نیزوج

 یمبتن یآموزش گروه ی(. اثربخش1399. )س، ینیچگ وندینظام و ،.ت ش،یالبوغب ،.ص، یاحمدب.،  ،ینیچگ رمردوندیپ
 یشناسروان ۀفصلنامزنان مطلقه.  یو شادکام ییاحساس تنها ،یبر افسردگ یفر کلیبه روش ما یدرمانشناختبر 
 .30-15، (41)11. یشناخت یلیتحل

-یجانیه-یبر درمان عقالن یآموزش مبتن ی(. اثربخش1397ذاکر، ب. ) ییو ثنا ،ب.، زهراکار، ک. ،ینیچگ رمردوندیپ
. رانیپستان ا یهایماریب یپژوهش-یعلم ۀفصلناممبتال به سرطان پستان.  نیزوج ییبر استرس زناشو یرفتار
11(4) ،38-28. 

بر  یجانیه-یعقالن یرفتاردرمان یآموزش گروه یاثربخش ی(. بررس1394. )م ،ینیمع و .،م ،یش.، مشتاق ،یجوهر
 تهران، ایران. .یو اجتماع یپژوهش در علوم رفتار یالمللنیبکنفرانس  نیدوم .یارتباط یباورها

 .: افرا تربتهیدریحتربت ی. خراسان رضوییبر تعهد زناشو نیزوج یارتباط یهامهارت(. 1398س. ) ،ینیحس
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مطالعات . ییت زناشویفیکانصاف بر  کنقش ادرا ی(. بررس1391غ. ) ،یرجب و ،س. ،یمهر، ر.، فرامرزخجسته
 .31-50، (1)8، یشناختروان

در زنان متأهل مبتال به سرطان  ییزناشو تیفیو ک یزوج ۀمقابل ۀرابط ی(. بررس1396. )ر ،یچافالح و ط.، ،ایعل یخسرو
 .59-68، (4)10 .رانیپستان ا یهایماریب یپژوهش-یعلم ۀفصلنام. رازیپستان در ش

-یبه روش شناخت یآموزش شادمان ی(. اثربخش1392پ. ) ان،یسجاد و ،م. ،یزاده، م.، عابدیفاتحف.،  ،ی.، بهرامآ خواجه،
 .11-21(، 3)14، یکاربرد یشناسرواندانش و پژوهش در مردان و زنان متأهل.  ییزناشو یزندگ تیفیبر ک یرفتار

 ارجمند.رابعه موحد. تهران:  ۀترجم. یرفتار-یجانیه-یعقالن یرفتاردرمان(. 1390و. ) دن،یدرا

 روانیو نوش ییمظاهر رضا ۀترجم. یرفتار-یجانیه-یعقالن ۀمشاورو  یدرمانروان(. 1390ج. ) انکورا،یو.، و  دن،یدرا
 ارجمند. مقدم. تهران:یخضر

 یشناختروان یامدهایپ(. 1397. )ح ،یکارشک و ،.م ،آبادمیابراه یاصغر ،.ح شعرباف، انیآقامحمد ،.ن ،یدیسع یرفائ
 .986-999 ،(4)8 ،فسا یپزشک علوم دانشگاه ۀمجل. یپژوهش متون مندنظام مرور: رانیا در پستان سرطان

. یفیک ۀمطالع کیدر ازدواج مجدد، پس از طالق:  ییزناشو تیفیبر ک مؤثرعوامل  ییشناسا(. 1395ف. ) ،یرمضان
 یستیدانشگاه علوم بهز .شناسیعلوم تربیتی و روان. دانشکدۀ منتشرنشده .خانواده ۀمشاورارشد  یکارشناس ۀنامانیپا
 .یبخشتوانو 

 مارانیدر کاهش استرس ب یگروه ۀویشبه  یرفتار-یجانیه-یدرمان عقالن یاثربخش ی(. بررس1391ک. ) زهراکار،
 .153-159(، 4)7، شاهرود یو خدمات بهداشت درمان یدانشگاه علوم پزشک یدانش و تندرست ۀمجل. ابتیمبتال به د

و توأم در کاهش تعارضات  یانفراد صورتبه سیلا یدرمانزوج یاثربخش ۀسیمقا(. 1387م. ) ،یآبادعیشف و .،م ،یسودان
 .1-20، (37)10 ،یکاربرد یشناسدانش و پژوهش در روان ۀفصلنام. ییزناشو

 رسا. . تهران:روزبختیمهرداد ف ۀترجم .و مشاوره یدرمانروان یهاهینظر(. 1394. )ر شارف،

بر  محورحلراه مدتکوتاه یگروه یدرمانزوج ی(. اثربخش1394ر. ) ان،یر.، زهراکار، ک.، و طالئ ا،یم.، داورن ،یشاکرم
 .1-31، (131)22 ،یراز یعلوم پزشک ۀمجلزنان.  ییزناشو ۀرابط تیفیبهبود ک

 نیدومسالمت.  ۀخانبه  کنندهمراجعهزنان  ییزناشو یزندگ تیفیبر ک یرفتار یدرمان شناخت ی(. اثربخش1394. )ع با،یرف
 تهران. ایران. .یو اجتماع یپژوهش در علوم رفتار یالمللنیبکنفرانس 

 یدارا نیزوج تیمیصم بر یرفتار–یجانیه–یعقالن کردیبر رو یمبتن یدرمانزوج یاثربخش یبررس(. 1392م. ) ر،یخقدم
دانشگاه  .یتیو علوم ترب یشناسروان ۀدانشکد .منتشرنشده .یروانشناس ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. ییزناشو یناسازگار

 .یلیمحقق اردب

 ارسباران.. تهران: یدمحمدیس ییحی ۀترجم .یدرمانروانو کاربست مشاوره و  هینظر(. 1398ج. ) ،یرک

پور و یبوستان رضایعل ا،یدرنیزاده، احمد حمحسنزهراکار، فرشاد  انوشیک ۀترجم .یگروه ۀمشاور(. 1396ج. ) ،یرک
 .شیرایوتهران: هشتم.  راستیو. یعباس سام

 مرد ییزناشو تیفیبر ک یفراشناخت یفردنیبدرمان  ری(. تأث1397ع. ) ،یاعتماد و.، آ ،یم.، احمد ،زادهیفاتح, ع.، یمراد
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 .1-24، (1)9 ،یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامفصل. یمورد ۀمطالع: فتهیخودش

زنان مبتال به سرطان  ییزناشو ۀرابط تیفیک یتیروا لیتحل(. 1395ش. ) ،یدی.، و شه، میجاللم.،  ،یجانیهر رداریم
 امامدانشگاه  .یتیو علوم ترب یشناسروان ۀدانشکد .منتشرنشده .یشناسروان ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. پستان

 .نیقزو ینیخم

 ۀنامانیپا. نیزوج یشناختروان یهایژگیو براساس ییزناشو ۀرابط تیفیک یساختار ۀمعادلدل م(. 1390پ. ) لفروشان،ین
 . دانشگاه اصفهان.یشناسو روان یتیعلوم ترب ۀدانشکد. یدکتر

زنان  یجنس تیبر رضا یجانیه یعقالن یرفتاردرمان ی(. اثربخش1394ف. ) ا،یمسعودن و .،ف ،یکاشان یلطفش.،  ،یریوز
  اهواز، ایران. .سالم ۀخانواد یمل ۀکنگر نیاول. متأهل
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