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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.
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چکیده
- بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر درمان عقالنی،هدف از پژوهش حاضر
رفتاری بر مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به-هیجانی
 این پژوهش بهلحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ شیوۀ.سرطان پستان است
-گردآوری اطالعات از نوع مطالعات نیمهآزمایشی و طرح آن پیش آزمون
 جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی زوجین.پسآزمون با گروه کنترل است
 برای درمان سرطان به1397 مبتال به سرطان پستان است که در مهرماه
 شیوۀ نمونهگیری این.بیمارستان والیت شهر قزوین مراجعه کرده بودند
پژوهش غیرتصادفی و از نوع در دسترس است؛ بهطوریکه از میان همۀ
60 ، به بیمارستان والیت مراجعه کرده بودند1397 زوجینی که در مهرماه
18 ، از میان این افراد.زن بهصورت در دسترس انتخاب و پیشآزمون شدند
 زوج) که در مقیاس کیفیت رابطۀ زناشویی18( زن بههمراه همسرانشان
 گزینش شدند و بهصورت،نمرۀ پایینتر از میانگین کسب کرده بودند
، در ادامه فقط گروه آزمایش.تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند
-هشت جلسه (هر جلسه دو ساعت) تحت آموزش مبتنی بر درمان عقالنی
 ابزار این پژوهش پرسشنامۀ کیفیت رابطۀ.رفتاری قرار گرفت-هیجانی
 دادههای پژوهش با استفاده از.) استPRQC( زناشویی ادراکشده
 و به روش تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیرهSPSS-24 نرمافزار
 نتایج نشان داد گروه آزمایش و گواه از لحاظ.(مانکوا) تحلیل شدند
مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند؛
بهطوریکه اندازۀ همۀ مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی در زوجینی که در
 بهطور معناداری بیشتر از گروه گواه است،گروه آزمایش حضور دارند
 براساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت آموزش.)p> 0/001(
رفتاری موجب ارتقای مؤلفههای کیفیت- هیجانی-مبتنی بر درمان عقالنی
.رابطۀ زناشویی در زوجین مبتال به سرطان پستان میشود
 مؤلفههای کیفیت،رفتاری-هیجانی- درمان عقالنی:واژههای کلیدی
. سرطان پستان،رابطۀ زناشویی

 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، کارشناسی ارشد گروه مشاوره:*نویسنده مسئول
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،**دانشیار گروه مشاوره
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،***استاد گروه مشاوره
****کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Email: bahmanchegini8@gmail.com
Received: 18 Jul 2020

Accepted: 26 Oct 2020

99/08/05 :پذیرش

99/04/28 :دریافت

284

اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان ...

مقدمه
سرطان 1یکی از کشندهترین و ترسناکترین آسیبهایی است که یک شخص در طول زندگیاش میتواند با
آن مواجه شود (ژانگ ،سان ،دینگ و هوآ .)2020 ،از میان انواع سرطان ،سرطان پستان بر عملکرد خانواده و
بهخصوص زوجین تأثیر بسزایی میگذارد؛ بهطوریکه تشخیص آن برای بسیاری از زوجین ،واقعهای مصیبتبار
و ترسناک تلقی میشود (گالبرایث ،آرشیگا ،رامیرز و پدرو2005 ،؛ پیرمردوند چگینی ،زهراکار و ثنایی.)1397 ،
بیماریهایی از این دست ،عامل فشارآور زوجی 2شناخته میشوند و میتوانند در سطوح فردی و زوجی بر افراد
تأثیر بگذارند .این مسئله سبب شده است تا از سرطان پستان بهعنوان سرطانی رابطهای یاد شود (هارت و
ونس2014 ،؛ نورسوس و همکاران.)2002 ،
سرطان پستان بیشتر از آنکه مختص یک فرد خاص باشد ،مربوط به خانواده است (زاهیلز و لویز.)2010 ،
نتایج پژوهشها حاکی از این است که همسران بیماران مبتال به سرطان پستان با مشکالتی از قبیل افسردگی،
اختالل در خواب و خوردن ،تنظیم هیجان ،کنترل استرس ،اضطراب ،رابطۀ جنسی ،شغل ،الگوهای ارتباطی،
سبک زندگی و کیفیت رابطۀ زناشویی مواجه میشوند (آالکی اوغلو و همکاران2014 ،؛ میلبوری و بدر.)2013 ،
کیفیت رابطۀ زناشویی از جمله مسائلی است که با پیشرفت درمان در بیماران سرطان پستان تحت تأثیر قرار
میگیرد (کندال .)2007 ،پژوهش کیم و اسپیلرز ( )2010نشان میدهد بار هیجانی منفی ناشی از بیماری
سرطان پستان میتواند پیشبینیکنندهای قوی برای کیفیت زناشویی زوجین دارای سرطان پستان باشد؛
بهطوریکه زوجین درگیر سرطان پستان ،کیفیت زناشویی بهمراتب پایینتری دارند (کیم و اسپیلرز .)2010 ،از
آنجا که این بیماری یکی از مهمترین اندامهای بانوان را مورد هدف قرار میدهد و مستقیماً با هویت جنسی
زنان در ارتباط است ،تأثیر بسزایی در قوام و استحکام روابط زن و مرد و خانوادۀ آنان دارد و میتواند بر کیفیت
رابطۀ زناشویی آنان اثر بگذارد (میردار هریجانی ،جاللی و شهیدی1395 ،؛ گالبرایث و همکاران.)2005 ،
کیفیت رابطۀ زناشویی 3عبارت است از اندازهگیری فردی احساس رضایت ،خوشبختی و ثبات زناشویی در
هریک از زوجین (شاکرمی ،داورنیا ،زهراکار و طالئیان .)1394 ،کیفیت رابطۀ زوجین ،مفهومی چندبعدی است
که شامل ابعاد گوناگون روابط در زوجین مانند سازگاری ،رضایت ،شادمانی ،انسجام و تعهد میشود (مرادی،
فاتحیزاده ،احمدی و اعتمادی .)1397 ،دالتوره و واگنر ( )2020کیفیت رابطۀ زناشویی را نتیجۀ تعامالت و
ارتباط متقابل زوجین تعریف میکنند و معتقدند این مفهوم بهنوعی توافق نسبی زن و شوهر دربارۀ موضوعات
مهم ،شریکشدن در کارها و فعالیتهای مشترک و ابراز محبت است .واژههای بسیار زیادی برای توصیف
کیفیت رابطۀ زناشویی استفاده شده است (مانند سازگاری ،رضایت ،خشنودی ،ادغام و تعهد) ،اما توافق زیادی
بر سر معانی این کلمات وجود ندارد و این امر تا حدودی ناشی از نبود مبانی نظری کافی برای تعریف کیفیت
1. cancer
2. dyadic stressor
3. marital quality
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رابطۀ زناشویی است (میردار هریجانی و همکاران .)1395 ،بهطورکلی میتوان گفت عوامل مؤثر بر کیفیت
رابطۀ زناشویی عبارتاند از -1 :عوامل فردی شامل جنسیت ،سالمتی ،تربیت خانوادگی ،وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،اشتغال ،نگرش به ازدواج و طالق ،روابط قبل از ازدواج؛  -2عوامل ارتباطی مانند مدت ازدواج،
تعامالت متقابل ،رابطۀ قبل از ازدواج ،حضور کودکان ،تقسیم وظایف ،رابطۀ جنسی؛  -3عوامل بیرونی شامل
ویژگیهای والدین ،طالق والدین ،سایر افراد مهم زندگی و رویدادهای استرسزا مثل بیماری و سرطانها (بوث
و جانسون 1994 ،1به نقل از رمضانی.)1395 ،
با مرور مطالبی که تا بدینجا به آن اشاره کردیم چنین برداشت میشود که زوجینی که درگیر سرطان
پستان هستند ،بالطبع کیفیت رابطۀ زناشویی پایینی دارند (خسروی علیا و فالحچای )1396 ،و کیفیت پایین
روابط زناشویی با توجه به مطالبی که بیان شد ،برای زوجین درگیر سرطان بسیار خطرناک و آسیبزا است.
پژوهشها ریشۀ این کیفیت رابطۀ زناشویی پایین را تا حدود زیادی به ادراک و نوع نگرش این بیماران نسبت
به بیماریشان میدانند (رفائی سعیدی ،آقامحمدیان ،اصغری و کارشکی1397 ،؛ رندال و بودنمن.)2009 ،
در درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری 2که الیس )2010( 3ارائه کرد ،فرض اساسی این است که نحوۀ تفسیر
افراد از رویدادها و موقعیتهای زندگی در بروز مشکالت روانی آنها نقش اساسی ایفا میکند .در این رویکرد،
اعتقاد بر این است که شناخت ،هیجان و رفتار به شکل معناداری با هم در تعامل هستند و بر یکدیگر تأثیر
میگذارند (الیس .)2010 ،از مفروضات دیگر این رویکرد آن است که هیجانهای ما از باور ،ارزیابی ،تفسیر و
واکنشهای ما به موقعیتهای زندگی ناشی میشوند .از طریق فرایند درمانی در این رویکرد ،به مراجعان
مهارتهایی آموزش داده میشود تا از طریق آنها باورهای غیرعقالنیشان را شناسایی و با آنها مقابله کنند.
این مهارتها اکتسابی هستند و با خودتلقینی تداوم مییابند .مراجعان میآموزند که روشهای ناکارآمد تفکر را
با شناختهای مؤثر ،کارآمد و عقالنی جایگزین کنند و واکنشهای هیجانی به موقعیتها را تغییر دهند (کری،
1396؛ پیرمردوند چگینی ،احمدی ،البوغبیش و نظامیوند چگینی .)1399 ،در این رویکرد درمانی ،اعتقاد بر این
است که انسانها به همان صورتی که ذاتاً بهسوی تفکر عقالنی و سالم گرایش دارند ،بهسمت تفکرهای
نادرست و غیرعقالنی نیز متمایلاند و این تفکرها ریشۀ آشفتگیهای هیجانی است .اصطالح غیرعقالنی به
عقایدی اشاره دارد که انعطافناپذیر ،مغایر با واقعیت و غیرمنطقی است و موجب کاهش سطح سالمت روانی
فرد و مانع دستیابی او به اهدافش میشود (درایدن1390 ،؛ درایدن و یانکورا .)1390 ،افکار غیرعقالنی بسیار
پرهزینه و زیانبار هستند و سبب افزایش بروز مشکالت جسمانی و روانی میشوند (تامپسون و هندرسون،4
 2007به نقل از زهراکار.)1391 ،
در درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری ،از طریق الگوی  ABCمیتوان ارتباط بین باورها ،رفتار و آشفتگیها
1. Booth, A., & Johnson, D. R.
2. rational emotive behavior therapy
3. Ellis, A.
4. Thompson, C. L., & Henderson, D. A.
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را بهخوبی نشان داد .در این الگو A ،رویداد فعالکننده 1و  Cپیامد هیجانی و رفتاری 2است .در این مدل
درمانی ،اعتقاد بر این است که رویداد فعالکننده موجب پیامد هیجانی و رفتاری نمیشود ،بلکه  Bیا باورهای
فرد 3دربارۀ رویداد فعالکننده است که موجب پیامد هیجانی و رفتاری میشود (شارف .)1394 ،در درمان
عقالنی-هیجانی-رفتاری ،هدف اصلی مهارتآموزی به مراجعان از طریق کسب فلسفۀ واقعبینانهتر دربارۀ
زندگی ،مبارزه با عقاید غیرعقالنی 4و جایگزینکردن عقاید عقالنی بهجای آنها برای کاهش آشفتگیهای
هیجانی و رفتارهای خودشکن است (الیس 1997 ،به نقل از زهراکار .)1391 ،از آنجا که یکی از ریشههای
اصلی کیفیت پایین رابطۀ زناشویی زوجین درگیر بیماری پستان ،باورها ،شناخت و نوع نگاه آنان به بیماری
است ،از آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری بر کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به سرطان
پستان میتوان استفاده کرد .با توجه به مطالب گفتهشده ،مهمترین سؤالی که در ادامه بهدنبال پاسخ آن خواهیم
بود این است که آیا آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری بر مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی
زوجین مبتال به سرطان پستان اثرگذار است یا خیر.

روششناسی
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش بهلحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات ،از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی و در
قالب طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش ،جامعۀ آماری عبارت است از تمامی
زوجینی که در مهرماه  1397برای درمان بیماری خود به بیمارستان والیت شهر قزوین مراجعه کردند و حداقل
یکی از مراحل جراحی ،شیمیدرمانی یا پرتودرمانی را پشت سر گذاشته بودند .شیوۀ نمونهگیری این پژوهش
غیرتصادفی در دسترس است .از میان زوجینی که در این تاریخ به این بیمارستان مراجعه کرده بودند 60 ،زن
بهصورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامۀ کیفیت رابطۀ زناشویی به آنها داده شد تا آن را تکمیل کنند .در
انتها  20زن بههمراه همسرانشان ( 20زوج) براساس مالکهای ورود برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند (-1
پشتسرگذاشتن یکی از مراحل درمان جراحی ،شیمیدرمانی یا پرتودرمانی؛  -2موافقت آزمودنی برای شرکت در
پژوهش؛  -3کسب نمرۀ پایینتر از میانگین در مقیاس کیفیت رابطۀ زناشویی و  -4استفادهنکردن از داروهای
روانپزشکی و خدمات رواندرمانی طی شش ماه گذشته) و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار
گرفتند (در هر گروه 10 ،زوج قرار گرفت) .در ادامه فقط گروه آزمایش بهمدت هشت جلسۀ دوساعته تحت آموزش
مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری آلبرت الیس قرار گرفتند .محتوای آموزش تحت نظارت استادان همکار
در پژوهش توسط نویسندۀ مسئول به زوجین آموزش داده شد.
)1. activating events (A
)2. consequences (C
)3. beliefs (B
4. disputing
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شایان ذکر است که از میان  20زوج ( 40زن و مرد) که بهعنوان آزمودنی در گروه آزمایش و کنترل حضور
داشتند ،یک زوج از گروه کنترل و یک زوج از گروه آزمایش پسآزمون را پر نکردند و از ادامۀ کار و تحلیل نتایج
کنار گذاشته شدند؛ بنابراین حجم نمونه در پژوهش به  36نفر ( 18زوج) کاهش یافت .همچنین تمامی اصول و
مالحظات اخالقی از اخذ موافقتنامۀ کتبی ،رضایت آگاهانه برای شرکت در جلسات درمان ،حفظ رازداری و
محرمانهماندن اطالعات زوجین ،رعایت حقوق شرکتکنندگان ،اختیاریبودن مشارکت و همکاری زوجین با روند
پژوهش و حتی اختیاریبودن ترک جلسۀ درمان ،در این پژوهش مدنظر قرار گرفت .تمامی موارد با هماهنگی و
صدور کد اخالق با شناسهای اختصاصی 1توسط کمیتۀ ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی استان قزوین رعایت شد .همچنین این پژوهش در سایت کارآزمایی بالینی ایران با شناسهای اختصاصی2
به ثبت رسید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مانکوا (تحلیل کوواریانس چندمتغیره با حذف اثر پیشآزمون)
در سطح معناداری کمتر از  0/05و با استفاده از نرمافزار  spssانجام شد.

ابزار سنجش
مقیاس کیفیت رابطۀ زناشویی ادراکشده :)PRQC( 3این مقیاس توسط فلیچر ،سیمپسون و توماس4
( )2000تدوین شد و برای نخستین بار در ایران توسط خجستهمهر ،فرامرزی و رجبی ( )1391ترجمه و بهکار
گرفته شد .مقیاس کیفیت رابطۀ زناشویی ادراکشده شامل  18سؤال در شش بعد رضایت ،تعهد ،صمیمیت،
اعتماد ،شور و هیجان جنسی است که هر بعد با سه سؤال سنجیده میشود .آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس
لیکرت هفتدرجهای ( =1اصالً تا  = 7کامالً) مشخص میکند .حداقل نمره  18و حداکثر نمره  126است که
از جمع نمرات حاصل میشود .نمرات کمتر نشاندهندۀ کیفیت بهتر رابطۀ زناشویی در ابعاد مختلف است.
ضریب آلفای کرونباخ توسط فلیچر ،سیمپسون و توماس ( )2000مطلوب گزارش شده است .پایایی این
پرسشنامه از طریق همسانی درونی ،توسط نیلفروشان ( 0/86 )1390و از طریق بازآزمایی  0/84گزارش و تأیید
شده است .برای بررسی روایی این ابزار ،یک سؤال از هریک از خردهمقیاسها را ذکر میکنیم که میتواند
بیانگر روایی صوری و روایی سازه باشد :سؤال  :1چقدر از رابطۀ خود رضایت دارید؟ (خردهمقیاس رضایت از
رابطه) .سؤال  :4چقدر به رابطۀ خود پایبند هستید؟ (خردهمقیاس تعهد) .سؤال  :7چقدر رابطۀ شما صمیمی
است؟ (خردهمقیاس صمیمیت) .سؤال  :10چقدر به همسرتان اعتماد دارید؟ (خردهمقیاس اعتماد) .سؤال  :15در
رابطۀ جنسی شما چقدر شور و هیجان وجود دارد؟ (خردهمقیاس شور و هیجان جنسی) .سؤال  :17چقدر به
همسر خود عالقه دارید؟ (خردهمقیاس عشق) .در این پژوهش همچنین پایایی مقیاس کیفیت رابطۀ زناشویی
ادراکشده به روش آلفای کرونباخ  0/76گزارش شد.
1. IR.QUMS.REC.1397.019
2. IRCT20190305042933N1
)3. Perceived Relationship Quality Components (PRQC
4. Fletcher, G. J., Simpson, J. A., & Thomas, G.
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شایان ذکر است که استفاده از آزمونهای پارامتریک مستلزم رعایت چند پیشفرض اولیه است که در
صورت رعایت آنها میتوان از این آزمونها استفاده کرد .با توجه به اینکه روش بهکاررفته در این پژوهش
تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAاست ،این پیشفرضها عبارتاند از :فاصلهای یا نسبیبودن
متغیر وابسته ،استقالل مشاهدات از یکدیگر (تفاوت بین گروهها) ،خطیبودن رابطۀ بین متغیرهای وابسته،
همگنی واریانس و کوواریانسها ،نبود دادههای پرت معنادار تکمتغیره در گروه مستقل ،برابری واریانسها،
همگنی شیب رگرسیون ،چندمتغیرهبودن دادهها و نرمالبودن توزیع دادهها .در ادامه چند مورد از مهمترین این
پیشفرضها بررسی میشود.
برای بررسی نرمالبودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شد .در این آزمون ،سطح
معناداری متغیر مورد نظر  F= 0/207بهدست آمد که از  P<0/05بزرگتر است و به معنای آن است که متغیر
مورد نظر از توزیع نرمال برخوردار است .بهمنظور بررسی مفروضۀ برابری واریانس گروهها از آزمون لوین
استفاده شد .در این آزمون ،مقدار  F= 0/581برای آزمون لوین معنادار نیست ( )P <0/05و بدینترتیب میتوان
نتیجه گرفت واریانسها همگون هستند و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مقدور است .برای بررسی نبود
تعامل میان گروهها و نمرات پیشآزمون ،مفروضۀ یکسانی شیب رگرسیون بررسی شد و با توجه به نتایج
( )F1/34=0/27 ،p=0/69این فرض هم تأیید شد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین گروهها و پیشآزمون
تعاملی وجود ندارد .با توجه به اینکه همۀ مفروضهها برای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برقرارند ،میتوان
گفت استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تحلیل دادههای این پژوهش مناسب است.
پیشفرضهای استفاده از روش مانکوا عبارتاند از :فاصلهای یا نسبیبودن متغیر وابسته ،استقالل مشاهدات
از یکدیگر ،خطیبودن رابطۀ بین متغیرهای وابسته ،همگنی واریانس و کوواریانسها ،نبود دادههای پرت معنادار
تکمتغیره در گروه مستقل ،برابری واریانسها ،همگنی شیب رگرسیون و چندمتغیرهبودن دادهها .توزیع نرمال
دادهها به کمک آزمون کلموگروف اسمیرنف انجام گرفت و سطح معناداری آن  F= 0/207بهدست آمد که
نشان میدهد متغیر مورد نظر از توزیع نرمال برخوردار است .برابری واریانس گروهها از طریق آزمون لوین
صورت گرفت که نتایج آن برای آزمون لوین معنادار نبود ( )F= 0/581و بهموجب آن میتوان گفت واریانسها
همگون بوده است .بهمنظور بررسی نبود تعامل میان گروهها و نمرات پیشآزمون ،مفروضۀ یکسانی شیب
رگرسیون بررسی شد ( )F1/34=0/27 ،p=0/69و نتیجۀ این فرض مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین میتوان گفت
بین گروهها و پیشآزمون تعاملی وجود ندارد و با توجه به اینکه همۀ مفروضهها برای آزمون مانکوا برقرارند،
استفاده از آزمون مانکوا برای تحلیل دادههای این پژوهش مناسب است.
محتوای جلسات آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری آلبرت الیس شامل هشت جلسه است
و مطابق با نظریۀ مشاورۀ گروهی عقالنی-هیجانی-رفتاری الیس (کری )1398 ،تنظیم شده که روایی آن 87
درصد گزارش شده است (زهراکار .)1391 ،محتوای این جلسات بهاختصار عبارتاند از:
جلسۀ اول :معارفۀ اعضای گروه با یکدیگر ،توضیح دربارۀ اهداف و مقررات گروه توسط رهبر گروه و توافق
بر سر حضور و مشارکت در هشت جلسه ،تأکید بر شرکتنکردن در دورههای مشابه دیگر و مطالعهنکردن
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کتابهای روانشناسی تا آخر دوره ،معرفی روش مشاورۀ گروهی با رویکرد عقالنی-هیجانی-رفتاری؛ جلسۀ
دوم :بررسی و بیان مشکالت اعضا و ایجاد انگیزه برای مشاوره و درمان ،آشنایی بیشتر اعضا با رویکرد عقالنی-
هیجانی-رفتاری و باورهای غیرمنطقی .همچنین در این جلسه ،تکلیف ثبت افکار به گروه آموزش داده شد؛
جلسۀ سوم :ذکر نمونههایی از حوادث زندگی و بحث گروهی در زمینۀ چگونگی تأثیر باورها در واکنشهای
افراد و بحث اعضای گروه با هم درمورد اینکه شیوۀ اندیشیدن آنها نوع واکنششان را در برابر حوادث تعیین
میکند؛ جلسۀ چهارم :مرور جلسات قبل و آشنایی بیشتر اعضای گروه با رویکرد درمانی عقالنی-هیجانی-
رفتاری برای کشف افکار غیرمنطقی و بررسی افکار غیرمنطقی در راستای کیفیت رابطۀ زناشویی و بیماری
سرطان پستان و نحوۀ مجادلۀ فعال با عقاید غیرعقالنی .در این جلسه ،فرمی سهستونی برای ثبت افکار و
عقاید غیرعقالنی و مجادله با آنها ارائه شد؛ جلسۀ پنجم :بررسی گروهی و تحلیل افکار ،نگرشها ،احساسات
غیرمنطقی دربارۀ خود و حوادث پیرامون ،آشنایی با مدل  1 ABCDو آموزش اصول این مدل به اعضا .در این
جلسه ،تکلیف فرم سه ستونی با تأکید بر تغییر شیوۀ خودبیانی آموزش و ارائه شد؛ جلسۀ ششم :شناخت افکار
غیرمنطقی ،بایدها و نبایدها و تأثیر آنها در کاهش کیفیت رابطۀ زناشویی و بحث گروهی اعضا با یکدیگر
دربارۀ جایگزینکردن افکار منطقی بهجای افکار غیرمنطقی .تصویرسازی عقالنی هیجانی-تمرین حمله به
شرم؛ جلسۀ هفتم :مرور جلسات قبل و پیگیری تکالیف ،تقویتها و مجازاتها ،تشویق به مهارتآموزی ،بحث
درمورد روشهای مقابله با افکار غیرمنطقی و جایگزینکردن آن با افکار منطقی و دادن تکلیف برای جلسۀ
بعد؛ ایجاد آمادگی برای پایان گروه .در انتهای این جلسه توضیح داده شد که جلسۀ بعد ،آخرین جلسه خواهد
بود؛ جلسۀ هشتم :مرور تکلیف جلسۀ قبل و انجام تمرینهای عملی به شیوۀ گروهی و جمعبندی همۀ جلسات،
بحث دربارۀ نحوۀ استفاده از فنون در سایر ابعاد زندگی ،پرداختن به احساسات اعضا درمورد گروه و پایاندادن
به آنها ،پرداختن به امور ناتمام اعضا و تالش برای تمامکردن آنها ،گرفتن پسآزمون.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
در این قسمت ،ابتدا اشارهای مختصر به اطالعات جمعیتشناختی گروههای آزمایش و گواه صورت میگیرد و
سپس نتایج دادههای آماری ارائه میشود .نخست با استفاده از شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای
پراکندگی ،دادهها را خالصهسازی میکنیم و سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،به بررسی بیشتر
سؤال پژوهش میپردازیم.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین سنی برای گروه آزمایش  48سال و برای گروه گواه
 46است .همچنین سطح تحصیالت ،تعداد و وضعیت درمانی برای هردو گروه آزمایش و گواه در جدول 1
 .1حرف  Dدر الگوی اختصاری  ABCDبیانگر  disputingیا همان بهچالشکشیدن شناختها و باورهای غیرعقالنی است .در خصوص
الگوی  ABCبه قسمت مقدمۀ پژوهش مراجعه شود.
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قابلمشاهده است.
جدول  -1مشخصات جمعیتشناختی گروه آزمایش و گواه
گروه

تحصیالت

میانگین

آزمایش
گواه

سنی

سیکل

دیپلم

48
46

6
7

9
8

تعداد اعضا
فوقدیپلم به

بیمار

همسر

باال

(زن)

(مرد)

3
3

9
9

9
9

وضعیت درمان
جراحی

شیمیدرمانی

پرتودرمانی

3
3

5
4

1
2

ب) توصیف شاخصها
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در پرسشنامۀ کیفیت رابطۀ زناشویی
ادراکشده در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون بهتفکیک گروهها

اثر گروه

شاخص

مجموع

منابع تغییرات

مجذورات

رضایت
تعهد
صمیمیت
اعتماد
جنسی
عشق

264/15
77/88
172/65
157/53
210/61
74/46

درجۀ آزادی

1
1
1
1
1
1

میانگین
مجذورات

264/15
77/88
172/65
157/53
210/61
74/46

F

سطح معناداری

18/38
10/71
12/66
8/78
11/30
9/45

0/001
0/003
0/002
0/007
0/003
0/005

میانگین و انحراف معیار مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی بهتفکیک دو گروه و دو مرحلۀ پژوهش در جدول
 2ارائه شده است .میانگین مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی (رضایت از رابطه ،تعهد ،اعتماد ،صمیمیت ،شور و
هیجان جنسی و عشق) در مرحلۀ پیشآزمون برای گروه آزمایش بهترتیب ،14/06 ،16/93 ،17/5 ،13/68
 13/37و  15است .همچنین میانگین مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی (رضایت از رابطه ،تعهد ،اعتماد،
صمیمیت ،شور و هیجان جنسی و عشق) در مرحلۀ پسآزمون برای گروه گواه بهترتیب برابر با ،18/37 ،13/87
 15/12 ،15/81 ،18/75و  16/56است.
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جدول  -3خالصۀ نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره درمورد تأثیر آموزش مبتنی بر درمان
عقالنی-هیجانی-رفتاری بر مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان
متغیر

رضایت از رابطه
تعهد
اعتماد
صمیمیت
شور جنسی
عشق

گروه

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

13/87
13/68
16/75
18/37
16/93
18/75
14/06
15/81
13/37
15/12
15
16/56

4/66
5/27
2/74
1/96
1/23
1/98
1/48
2/9
4/08
5/31
2/98
3/42

20/31
14/81
17/5
17/38
17/37
18/93
19/18
15/63
18/31
15/5
19/25
15/87

0/93
4/87
2/22
2/24
1/7
1/94
0/98
3/5
2/96
5/35
1/87
2/8

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین تمامی مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی (رضایت از
رابطه ،تعهد ،اعتماد ،صمیمیت ،شور یا میل جنسی و عشق) در مرحلۀ پسآزمون نسبت به مرحلۀ پیشآزمون،
تغییراتی در سطح معناداری  α= 0/05داشته است؛ بدین شکل که خردهمقیاس رضایت از رابطه از میانگین
 13/87به میانگین  ،20/31خردهمقیاس تعهد از  16/75به  ،17/5خردهمقیاس اعتماد از  16/93به ،17/37
خردهمقیاس صمیمیت از  14/06به  ،19/18خردهمقیاس شور جنسی از  13/37به  18/31و خردهمقیاس عشق
از  15به  19/25ارتقا یافت که این موضوع نشانۀ اثرگذاری محتوای بستۀ آموزشی ،یعنی درمان عقالنی-
هیجانی-رفتاری (متغیر مستقل) بر تمامی مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی (متغیر وابسته) زوجین مبتال به
سرطان پستان است .با اتکا به چنین یافتهای میتوان نتیجه گرفت آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-
رفتاری بر تمامی مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان مؤثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
نگرش و باور بیماران یا ادراک آنها دربارۀ بیماریشان نقش تعیینکنندهای در سالمت روانی آنها ایفا میکند.
از طرفی کیفیت رابطۀ زناشویی بهعنوان یکی از مؤلفههای سالمت روان ،متأثر از نوع نگاه و نگرش افراد است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری بر مؤلفههای کیفیت
رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان انجام گرفت .یافتههای آماری بیانگر معناداربودن اثربخشی
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آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری بر تمامی مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به
سرطان پستان شرکتکننده در پژوهش است .مطابق بررسیها ،پیش از این ،اثربخشی درمان عقالنی-
هیجانی-رفتاری بر مؤلفههای کیفیت رابطۀ زناشویی در داخل یا خارج از کشور بررسی نشده بود ،اما
پژوهشهای مختلفی که تا حدودی همسو با یافتههای این پژوهش باشند ،وجود دارد که در ادامه به بررسی و
تبیین همسویی آنها با این پژوهش خواهیم میپردازیم.
یافتههای آماری نشان میدهد آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری موجب افزایش رضایت
و صمیمیت زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان شده است و این یافته همسو با نتیجۀ پژوهشهای اعتمادی
و صادقی ( ،)1394خواجه ،بهرامی ،فاتحیزاده ،عابدی و سجادیان ( )1392و قدمخیر ( )1392است .در تبیین
افزایش رضایت و صمیمیت زناشویی میتوان گفت رضایت زناشویی ،یکی از مباحث مهم در زندگی مشترک
است .رابطۀ زناشویی ،رابطۀ پیچیدهای است و موفقبودن آن نیز در گرو عواملی چندگانه است .پژوهشگران به
این نتیجه رسیدهاند که میزان باورهای غیرعقالنی در رابطۀ زناشویی ،پیشبینیکنندۀ شاخصی برای اختالفات
و دشواریهای زناشویی است (ایدلسون و اپستاین 1982 ،1به نقل از قدمخیر )1392؛ بهطوریکه زوجین با
باورهای غیرعقالنی و غیرواقعبینانه با آشفتگی در رابطۀ زناشویی مواجه میشوند (فریبا .)1394 ،همچنین عمق
صمیمیتی که زوجین در روابطشان شکل میدهند ،به توانایی آنها برای انتقال روشن ،صریح و مؤثر افکار،
احساسات ،نیازها ،خواستهها و آرزوهایشان بستگی دارد (باگاروزی .)1398 ،برای افزایش صمیمیت و سازگاری
زوجین ،رویکردهای مختلفی وجود دارد .در درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری ،باور اصلی بر آن است که ریشۀ
مشکالت در اختالالت درونی هریک از زوجین بهطور جداگانه وجود دارد .در زندگی زناشویی آشفته ،یکی یا
هردو عقاید و باورهای غیرمنطقی دارند (سودانی و شفیعآبادی .)1387 ،مداخالت مبتنی بر روش درمان مذکور،
توقعات ،انتظارات و باورهای غیرمنطقی را که سبب ایجاد اختالل هیجانی و ارتباطی شده کشف میکند و
سپس به شیوۀ تجربی یا واقعگرایانه ،این باورها و انتظارات مخرب را به چالش میکشد (الیس و مکالرن،
 .)1398همچنین در تبیینی دیگر برای این دو مؤلفه میتوان گفت مطابق یافتههای مولر و واندرمرو (،)1997
شناخت شامل پنج فرایند است که عبارتاند از :توجه انتخابی ،اسناد ،انتظارات ،فرضیات و معیارها؛ یعنی
باورهایی که هر فرد دربارۀ ازدواج و روابط صمیمانه در ذهن دارد ،با رضایتمندی و میزان صمیمیت مرتبط است
(باوکوم ،اپستاین ،سایرز و شر )1989 ،2و اصوالً شناخت و رفتار ،دو مؤلفۀ اساسی تعامالت متقابل بهویژه
تعامالت زناشویی هستند که در درمان عقالنی هیجانی رفتاری با تغییر هریک از این مؤلفههای اساسی زمینۀ
تغییر دیگری را فراهم میکنیم.
همچنین یافتههای پژوهش نشانگر اثربخشی درمان مذکور بر مؤلفۀ اعتماد و تعهد زناشویی است که این
یافته همسو با نتیجۀ پژوهش فریبا ( )1394و امیدی شمامی ( )1390است .جوهری ،مشتاقی و معینی ()1394
1. Eidelson, R. J., & Epstein, N.
2. Baucom, D. H., Epstein, N., Sayers, S. L., & Sher, T. G.
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معتقدند افراد هنگام مواجهه با تروما یا بیماری ،انتظارات ،باورها و تصورات خیالی مربوط به نقش خود و
همسرشان را در پیوند زناشویی دخالت میدهند که متأسفانه بسیاری از این انتظارات ،غیرواقعبینانه است و البته
این مداخله سبب گسترش بیاعتمادی میان آنها میشود .حسینی ( )1398معتقد است اعتماد و تعهد زناشویی
متغیرهایی با همپوشی باال هستند و رابطهای مستقیم و همسو با یکدیگر دارند؛ بهطوریکه افزایش یا کاهش
یکی موجب افزایش یا کاهش دیگری میشود .در همین رابطه میتوان گفت خطاهای شناختی ،عناصر مزاحمی
هستند که وارد بسیاری از تعامالت زناشویی میشوند .انتزاع انتخابی ،شخصیسازی ،استنباط دلبخواهی ،تفکر
همه یا هیچ ،تعمیم مفرط و فاجعهسازی از جمله خطاهایی هستند که ممکن است یکی از زوجین یا هردوی
آنها آن را مبنای رابطۀ زناشویی خویش قرار دهند (جوهری و همکاران .)1394 ،در درمان عقالنی-هیجانی-
رفتاری ،افراد با آموزش نحوۀ بهچالشکشیدن باورهای غیرواقعی آشنا میشوند و محصول این چالشورزی،
تصحیح خطاهای شناختی است؛ خطاهایی که موجب بیاعتمادی در زندگی زناشویی میشود (سودانی و
شفیعآبادی)1387 ،؛ بنابراین با آموزش بهچالشکشیدن باورهای غیرعقالنی به زوجین درگیر سرطان پستان،
همزمان تعهد و اعتماد زناشویی آنها افزایش مییابد.
همچنین یافتههای پژوهش بیانگر اثربخشی درمان مذکور بر مؤلفههای شور جنسی و عشق است و این
یافته همسو با نتیجۀ پژوهش وزیری ،لطفی کاشانی و مسعودنیا ( )1394و خواجه و همکاران ( )1392است .در
تبیین این یافته میتوان گفت درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری موجب کاهش سردمزاجی زوجین و افزایش
صمیمیت میان آنها در ابعاد مختلف رابطه میشود (سودانی و همکاران1392 ،؛ اعتمادی و همکاران.)1394 ،
همچنین نتیجۀ پژوهش خواجه و همکاران ( )1392نشان داد آموزش بهطورکلی میتواند عملکرد جنسی زوجین
را بهبود ببخشد و مداخالت مبتنی بر تمرکز ذهن ،پذیرش و گسیختگی شناختی (مانند درمان عقالنی-هیجانی-
رفتاری) بهطور معناداری موجب افزایش پاسخهای جنسی در جنبههای مختلف و کاهش آشفتگی جنسی زوجین
میشود .بیشتر مشکالت مربوط به روابط جنسی مربوط به دفعات برقراری رابطۀ جنسی ،زمان ارضا و کیفیت
آن است .برداشت زن از زنانگی و مرد از مردانگی با واکنش طرف مقابل ارتباط دارد .احساس صمیمیت،
پذیرفتهشدن و لذت متقابل ،تقویتکنندۀ غریزۀ جنسی ،و کاهش احساس عشق ،صمیمیت و پذیرش،
تضعیفکننده آن است .زوجین درگیر سرطان پستان ،مشکالتی مانند بیمیلی ،ناتوانی ،زودانزالی و خستگی
جنسی را که تاکنون بهخاطر ترس و اضطراب ،شرم و خجالت یا احساس بیکفایتی و گناه ،مخفی مانده و بیان
نشده است ،در جریان آموزش گروهی با درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری ابراز میکنند که درنهایت موجب
افزایش کیفیت رابطۀ جنسی با همسرشان میشود (اعتمادی و صادقی .)1394 ،همچنین وجود تکنیکی مؤثر
و منحصربهفرد در درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری )REBT( 1به نام «تمرین مقابله با شرم» که بهصورت
اختصاصی و ویژه روی صمیمیت و خودابرازگری جنسی زوجین کار میکند موجب میشود زوجین درگیر
سرطان پستان که در معرض آموزش این رویکرد قرار گرفتهاند ،دست به خودابرازگری جنسی بزنند که درنهایت
)1. rational emotive behavior therapy (REBT
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سبب افزایش صمیمیت جنسی میان آنها میشود (الیس و مکالرن .)1398 ،وجود باورهای غیرمنطقی ،بسته
به نوع آن در نحوۀ ارتباط صمیمانه و شیوۀ عشقورزی بین زوجین مؤثر است و همبستگی معکوسی میان این
دو مؤلفه برقرار است؛ بهطوریکه افزایش یکی از آنها موجب کاهش دیگری و برعکس میشود
(پورمحمدرضایی ،پهلواننشان و نجفیفرد .)1393 ،پژوهشهای متعددی به بررسی رابطۀ باورهای غیرمنطقی
و عشقورزی زوجین پرداختهاند .برای نمونه ،نتایج مطالعات برنشتاین و برنشتاین 1989( 1به نقل از
پورمحمدرضایی و همکاران )1393 ،نشان داد بسیاری از همسران در برقراری و حفظ روابط دوستانه و صمیمی
با یکدیگر دچار مشکل هستند؛ زیرا انتظار دارند از ازدواج بهطور عام ،و از همسرشان بهطور خاص منافعی
بهدست آورند که نتیجۀ چنین نگرشی در بلندمدت ،زوال عشق و کاهش صمیمیت بین زوجین است
(پورمحمدرضایی و همکاران .)1393 ،الیس بهترین راه تغییر هیجان و عواطف را تغییر فکر میداند و معتقد
است مجادلۀ شناختی و عقالنی موجب کاهش باورهای غیرمنطقی میشود که این چالش درنهایت موجب
افزایش صمیمیت و غنای شیوههای عشقورزی در زوجین میشود (الیس و مکالرن.)1398 ،
این پژوهش هم مانند همۀ پژوهشها دارای محدودیتهایی است .مهمترین این محدودیتها عبارتاند
از -1 :این پژوهش در شهر قزوین انجام شده و در تعمیم آن به شرایط دیگر باید تفاوت موقعیتها و فرهنگها
در نظر گرفته شود؛  -2با توجه به اینکه پس از پژوهش پیگیریای صورت نگرفته است ،دربارۀ تعمیم نتایج در
طوالنیمدت باید احتیاط ورزید .بههرحال با توجه به اینکه آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری
موجب افزایش کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان میشود ،پیشنهاد میشود -1 :مراکز فعال
مشاوره و رواندرمانی در بیمارستانها و کلینیکهایی که بهصورت تخصصی با مراجعان سرطان پستان سروکار
دارند ،از این شیوه بهمنظور افزایش کیفیت رابطۀ زناشویی استفاده کنند؛  -2مراکز و سازمانهایی که قدرت
تبلیغاتی بسیار زیادی دارند ،مانند صداوسیما ،با بهکارگیری متخصصان این رویکرد ،زمینههای دسترسی بیماران
و خانوادههای بیشتری را به این رویکرد فراهم کنند؛ برای مثال ،پیشنهاد میشود در شبکههایی مانند شبکۀ
سالمت یا شبکههای استانی ،این رویکرد آموزشی برای زوجین درگیر سرطان پستان گنجانده شود.
همچنین با توجه به اینکه آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری موجب افزایش مؤلفههای
کیفیت رابطۀ زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان میشود ،پیشنهاد میشود -1 :این پژوهش به شکل یک
پژوهش ترکیبی (آمیخته) توسط سایر پژوهشگران ادامه یابد و از تعدادی از همسران این بیماران پژوهشی
کیفی صورت گیرد تا دادهها و یافتههای عمیقتری بهدست آید؛  -2با توجه به اینکه این پژوهش در زمان
کوتاهی انجام شد و فرصت چندانی برای پیگیری پس از اتمام کار وجود نداشت ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد
میشود این شیوۀ آموزشی را بهصورت پیگیرانه و با دورههای ششماهه یا بیشتر انجام دهند؛  -3پیشنهاد
میشود اثربخشی این رویکرد با رویکردهای خانوادهدرمانی سیستمی که بهصورت تخصصی روی خانواده و
زوج کار میکنند ،برای این جامعۀ آماری مقایسه شود؛  -4اجرای این پژوهش روی نمونههای مختلف در
1. Bornstein, Ph. H., & Bornstein, M. T.
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استانهای مختلف انجام گیرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند تا در صورت وجود تفاوتهای فرهنگی ،نتایج
احتمالی بهدقت تحلیل شوند.

تشکر و قدردانی
در انتهای پژوهش بر خود الزم میدانیم از زحمات بیشائبۀ سرکار خانم انسیه میرزایی (سوپروایزر آموزشی
وقت و دبیر کمیتۀ پژوهش وقت بیمارستان والیت شهر قزوین) سپاسگزاری کنیم .شایان ذکر است که این
پژوهش از پایاننامۀ آقای بهمن پیرمردوند چگینی ،کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده از دانشگاه خوارزمی تهران،
استخراج شده و هیچ نهاد یا ارگان خاصی از آن حمایت مالی نکرده است .نویسندگان پژوهش حاضر اعالم
میدارند در پژوهش حاضر هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.
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الیس ،آ ،.و مکالرن ،ک .)1398( .رفتاردرمانی عقالنی هیجانی :راهنمای درمانگران .ترجمۀ مهرداد فیروزبخت .تهران:
رسا.

امیدی شمامی ،م .)1390( .اثربخشی درمانگری عقالنی-عاطفی-رفتاری گروهی بر باورهای غیرمنطقی ،کیفیت زندگی
و سالمت عمومی در زنان مبتال به سرطان پستان .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،منتشرنشده .دانشکدۀ علوم انسانی.
دانشگاه تربیت مدرس.
باگاروزی ،د .)1398( .تکنیکهای افزایش صمیمیت در زوجدرمانی .ترجمۀ زهرا اندوز .تهران :ارجمند.
پورمحمدرضایی تجریشی ،م ،.پهلواننشان ،س ،.و نجفیفرد ،ط .)1393( .رابطۀ باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی
زوجین شهر اصفهان .فصلنامۀ رفاه اجتماعی.179-193 ،)53(14 .
پیرمردوند چگینی ،ب ،.احمدی ،ص ،.البوغبیش ،ت ،.و نظامیوند چگینی ،س .)1399( .اثربخشی آموزش گروهی مبتنی
بر شناختدرمانی به روش مایکل فری بر افسردگی ،احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه .فصلنامۀ روانشناسی
تحلیلی شناختی.30-15 ،)41(11 .
پیرمردوند چگینی ،ب ،.زهراکار ،ک ،.و ثنایی ذاکر ،ب .)1397( .اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقالنی-هیجانی-
رفتاری بر استرس زناشویی زوجین مبتال به سرطان پستان .فصلنامۀ علمی-پژوهشی بیماریهای پستان ایران.
.38-28 ،)4(11
جوهری ،ش ،.مشتاقی ،م ،.و معینی ،م .)1394( .بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی عقالنی-هیجانی بر
باورهای ارتباطی .دومین کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی .تهران ،ایران.
حسینی ،س .)1398( .مهارتهای ارتباطی زوجین بر تعهد زناشویی .خراسان رضوی تربتحیدریه :افرا تربت.
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خجستهمهر ،ر ،.فرامرزی ،س ،.و رجبی ،غ .)1391( .بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی .مطالعات
روانشناختی.31-50 ،)1(8 ،
خسروی علیا ،ط ،.و فالحچای ،ر .)1396( .بررسی رابطۀ مقابلۀ زوجی و کیفیت زناشویی در زنان متأهل مبتال به سرطان
پستان در شیراز .فصلنامۀ علمی-پژوهشی بیماریهای پستان ایران.59-68 ،)4(10 .
خواجه ،آ ،.بهرامی ،ف ،.فاتحیزاده ،م ،.عابدی ،م ،.و سجادیان ،پ .)1392( .اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی-
رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متأهل .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.11-21 ،)3(14 ،
درایدن ،و .)1390( .رفتاردرمانی عقالنی-هیجانی-رفتاری .ترجمۀ رابعه موحد .تهران :ارجمند.
درایدن ،و ،.و یانکورا ،ج .)1390( .رواندرمانی و مشاورۀ عقالنی-هیجانی-رفتاری .ترجمۀ مظاهر رضایی و نوشیروان
خضریمقدم .تهران :ارجمند.
رفائی سعیدی ،ن ،.آقامحمدیان شعرباف ،ح ،.اصغری ابراهیمآباد ،م ،.و کارشکی ،ح .)1397( .پیامدهای روانشناختی
سرطان پستان در ایران :مرور نظاممند متون پژوهشی .مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی فسا.986-999 ،)4(8 ،
رمضانی ،ف .)1395( .شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زناشویی در ازدواج مجدد ،پس از طالق :یک مطالعۀ کیفی.
پایاننامۀ کارشناسی ارشد مشاورۀ خانواده .منتشرنشده .دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی.
زهراکار ،ک .)1391( .بررسی اثربخشی درمان عقالنی-هیجانی-رفتاری به شیوۀ گروهی در کاهش استرس بیماران
مبتال به دیابت .مجلۀ دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شاهرود.153-159 ،)4(7 ،
سودانی ،م ،.و شفیعآبادی ،م .)1387( .مقایسۀ اثربخشی زوجدرمانی الیس بهصورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات
زناشویی .فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.1-20 ،)37(10 ،
شارف ،ر .)1394( .نظریههای رواندرمانی و مشاوره .ترجمۀ مهرداد فیروزبخت .تهران :رسا.
شاکرمی ،م ،.داورنیا ،ر ،.زهراکار ،ک ،.و طالئیان ،ر .)1394( .اثربخشی زوجدرمانی گروهی کوتاهمدت راهحلمحور بر
بهبود کیفیت رابطۀ زناشویی زنان .مجلۀ علوم پزشکی رازی.1-31 ،)131(22 ،

فریبا ،ع .)1394( .اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی زنان مراجعهکننده به خانۀ سالمت .دومین
کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی .تهران .ایران.
قدمخیر ،م .)1392( .بررسی اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر رویکرد عقالنی–هیجانی–رفتاری بر صمیمیت زوجین دارای
ناسازگاری زناشویی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی .منتشرنشده .دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی .دانشگاه
محقق اردبیلی.
کری ،ج .)1398( .نظریه و کاربست مشاوره و رواندرمانی .ترجمۀ یحیی سیدمحمدی .تهران :ارسباران.
کری ،ج .)1396( .مشاورۀ گروهی .ترجمۀ کیانوش زهراکار ،فرشاد محسنزاده ،احمد حیدرنیا ،علیرضا بوستانیپور و
عباس سامی .ویراست هشتم .تهران :ویرایش.
مرادی ,ع ،.فاتحیزاده ،م ،.احمدی ،آ ،.و اعتمادی ،ع .)1397( .تأثیر درمان بینفردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد
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.1-24 ،)1(9 ، فصلنامۀ پژوهشهای کاربردی روانشناختی. مطالعۀ موردی:خودشیفته

 تحلیل روایتی کیفیت رابطۀ زناشویی زنان مبتال به سرطان.)1395( . ش، و شهیدی،. م، جاللی،. م،میردار هریجانی
 دانشگاه امام. دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی. منتشرنشده. پایاننامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی.پستان
.خمینی قزوین
 پایاننامۀ. مدل معادلۀ ساختاری کیفیت رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای روانشناختی زوجین.)1390( . پ،نیلفروشان
. دانشگاه اصفهان. دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی.دکتری
 اثربخشی رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر رضایت جنسی زنان.)1394( . ف، و مسعودنیا،. ف، لطفی کاشانی،. ش،وزیری
. ایران، اهواز. اولین کنگرۀ ملی خانوادۀ سالم.متأهل
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