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آزمون آزمون و پسي شبه آزمایشی از نوع پیشاین مطالعه به شیوهد. بوغیرمنطقی و الگوهاي ارتباطی زوجین 

د که به علت اختالف و ناسازگاري روابط زناشویی شهایی را شامل میجامعه آماري کلیه زوجبود و  فتهیاگسترش

که  بودزوج)  18زن و شوهر ( 36حجم نمونه    دند.کرده بومراجعه  1393سال ي شهر اردبیل درمراکز مشاورهبه 

پس از  جایگزین شدند.  کنترلک گروه هاي دردسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یاز نمونه

 و مقیاس باورهاي ارتباطی (CPQ) کریستنسن و ساالوي تعیین خط پایه با استفاده از پرسشنامه الگوهاي ارتباطی

ي جلسه مصاحبه 5درمانی شناختی رفتاري و جلسه زوج 7( ها وارد درمان شدهآزمودنی  (RBI)ایدلسون و اپستاین

-نشان داد که زوج کواریانس چند متغیرهنتایج تحلیل   .از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمدو در پایان  ژنوگرام)

درمانی شناختی رفتاري در بهبود الگوهاي ارتباطی و کاهش باورهاي غیرمنطقی زوجین مؤثر است. درحالی که 

آزمون و ري بین نمرات پیشي ژنوگرام فقط بر بهبود الگوهاي ارتباطی مؤثر بوده، و هیچ تفاوت معنی دامصاحبه

شناختی توان نتیجه گرفت که زوج درمانی از این رو می آزمون آزمودنیها در باورهاي غیرمنطقی مشاهده نشد.پس

 کاهشبر شناختی رفتاريزوج درمانی   وارتباطی مؤثر بوده  يبرافزایش بهبود الگوها ي ژنوگرامو مصاحبهرفتاري 

  ه است.بخش بودراث مصاحبه ژنوگرام بادر مقایسه  غیرمنطقیباورهاي 

  ي ژنوگرام، باورهاي غیرمنطقی زوجین، الگوهاي ارتباطی زوجینزوج درمانی شناختی رفتاري، مصاحبه :هاکلیدواژه
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 مقدمه  - 1-1

ایی براي تشکیل شود، چراکه بنیان ابتدبشري محسوب می يترین رابطهازدواج به عنوان بهترین و اساسی

ن ترین و استوارتریتواند به عنوان یکی از غنیسازد. ازدواج هم میرا فراهم می هاي بعديخانواده و تربیت نسل

، 1آورترین روابط محسوب شود (السون و السونترین و یأسزاتواند تنشروابط بشري باشد و هم اینکه می

گذارند؛ که یکی از این عوامل بین بر بقا یا فناي آن تأثیر می شماري. در این بین عوامل میان فردي بی)1383

هاي ارتباطی که به وفور به آن دسته از کانال هاست.ارتباط بین زوج يفردي و موثر بر رضایت زناشویی، نحوه

را شکل واده گویند و مجموعه این الگوها شبکه ارتباطی خانالگوهاي ارتباطی میافتد، فاق میدر یک خانواده ات

  ).2،1996د (ترنهلم و یانسنندهمی

کنند که دائم در حال تعریف و گذار معرفی می) خانواده را سیستمی قانون1997( 3کالرك و شیلدز

ماهیت روابط خود بر مبناي الگوي ارتباطشان هستند. اهمیت توجه به الگوهاي ارتباطی نه تنها از  نظر درتجدید

ایت زناشویی است، بلکه تغییر الگوهاي ارتباطی در مقایسه با عوامل تاثیرگذار جهت اثرگذاري آن بر میزان رض

باشد (گاتمن و تر میاقتصادي عملی هاي شخصیتی و شرایط اجتماعیدر ناسازگاري زناشویی مانند ویژگی

  ). 2002، 4نوتاریوس

                                                
1- Olson & Olson  
2- Trenholm & Jensen 
3- Clark & Shields  
4- Gottman & Notarious  
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شفاهی شفاهی و غیربطور  ارتباط در سیستم خانواده عبارت است از تبادل اطالعات بین اعضاي خانواده،

هاي چهره براي تبادل الگوهاي اطالعات در درون هایی از قبیل گوش دادن فعال، مکث، حالتکه شامل مهارت

-اند ارتباط زناشویی کارآمد، پیشها نشان داده). بسیاري از پژوهش1386، 1باشد (گالدینگسیستم خانواده می

است هت و در مقابل ارتباط زناشویی ناکارآمد، ریشه عمده نارضایتی زناشویی اسزندگی بینی کننده قوي کیفیت 

ز ). الگوهاي ارتباطی معیوب، درك صحیح زوجین ا1390محمدي،بخشی، خاصافشار، اسدي، جهان(کشاورز

شود همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کنند، براي ارضاي نیاز یکدیگر تالش یکدیگر را کاهش داده و باعث می

شود مشکالت و در مورد مسائل تعارض برانگیز، دیدگاه یکدیگر را  درك کنند و سرانجام باعث میکنند 

یی زناشویی و نارضایتی ایجاد شود. در مقابل الگوهاي ارتباطی سالم و سازنده یکی از عوامل رضامندي زناشو

سه الگوي مهم ارتباط  بر 2). کریستنسین و ساالوي1390بزرگی، مهدویان، ثناگویی، جان (آید به شمار می

. 6گیري/ توقعـ ارتباط کناره3 5ـ ارتباط اجتنابی متقابل2 4ـ الگوي ارتباط سازنده متقابل1تأکید دارند:  3زناشویی

درمانگران افزایش این شوه باشد و همه تالش زوجاط سازنده متقابل، الگوي سالم میکه از بین اینها الگوي ارتب

  هاست.تبادلی بین زوج

قرار دارد. زیرا افراد با گیر تحت تاثیر عوامل شناختی اي چشمتردید رفتار در چهارچوب روابط به گونهبی

-مورد ازدواج، پا به این عرصه می اي کلی دراي از باورها و عقاید در مورد همسر و رفتار او، و به گونهمجموعه

قع بینانه و غیرمنطقی باشد. باورهاي غیرمنطقی، رسد که بسیاري از این باورها غیروامی گذارند، و به نظر

دیل به اهداف اجباري و آیند و تبرت ترجیحات ضروري و الزامی در میها و اهدافی هستند که به صوخواسته

گردند (آدیس و شوند به آشفتگی و اضطراب منجر میطوري که اگر برآورده نگردند، بهالزامی می

فات زناشویی و خانوادگی نیز این اعتقاد وجود دارد که ریشه مشکالت زناشویی ). در مورد اختال7،2002برنارد

هاي گوناگونی براي آموزش و تغییر شود. روشغیرمنطقی یک یا دو شریک ناشی می و خانوادگی از تفکرات

الت رفتاري است. مداخ که یکی از آنها، مداخالت شناختیالگوهاي ارتباطی و باورهاي غیرمنطقی وجود دارد 

-هاي ارزیابی و تغییر شناختها، براي تقویت مهارترفتاري همانند روان درمانی بین فردي براي زوجشناختی 

باکام و  ؛2002اپستین و باکام، رود (گشایی سازنده بکار میطی و مسألههاي ارتباساز و مهارتهاي مسأله

کنند که وقتی مردم نحوه تی رفتاري فرض می). رویکردهاي شناخ1391، 9نقل از داتیلیو؛ به1990، 8اپستین

                                                
5-Gladding 

Sallaway Christensen &  -6 
communication parmes questionnaire -7 
mutual constrctive communication -1  
mutual avoidance of communication-2  
demand / withraw -3 

4- Addis & Bernard  
5- Baucom & Epstein   
6- Dattilio  
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هاي خود را تغییر دهند، تغییرات مثبت در هیجانها و رفتارها نیز اتفاق خواهد افتاد پردازش اطالعات و شناخت

  ).1390شاهی؛ (نظري، محمدخانی، دولت

ت بصري و روش گرافیکی دیگري است که در این پژوهش، جهت بازنمایی روابط خانواده بصور 1ژنوگرام

رود. ژنوگرام یک ابزار رفتار، در طی چندین نسل بکار می شناسایی یا ساختن الگوهاي ارتباط، احساس و

 گیردهاي کلینیکی مورد استفاده قرار میها در زمینهها، افراد و خانوادهارزیابی و درمانی است که در مورد زوج

توانند درمانی میها، در زوجژنوگرام). 2005ا و همکاران، ساندر؛ 2002، 2فوستر، جورکوویک، فردیناند، میدوز(

ه نتیجمورد بحث قرار گیرد.  براي هر شریک و الگوهاي اصلی خانواده ساخته شوند و مضامین نیز مقایسه شده و

ه خود فردي با اعضاء خانواد تر میانبخش تر و رضایتکند تا نهایتاً روابط سالمچنین اطالعاتی به افراد کمک می

  برقرار کنند.

ي ژنوگرام بر و مصاحبهدرمانی شناختی رفتاري بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج

  منطقی و الگوهاي ارتباطی زوجین است.باورهاي غیر

  بیان مسأله - 2- 1 

د. روابط باشتعامالت درون خانواده یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سالمت روانی اعضاي خانواده می

ي اندازد و این به نوبهدرون خانواده چنانچه منجر به اضطراب براي اعضاء گردد، امنیت روانی را به خطر می

دوست، تواند سرمنشأ بسیاري از مشکالت روانی و رفتاري براي آنها شود (مولوي، خسروي، نشاطخود می

اند رضایت زناشویی را تعیین کنند، بطوري که بیش تو). الگوهاي ارتباطی و تعامالت خانواده می1389کالنتري، 

، 3کنند (برنشتاین و برنشتایناصلی خود عنوان می يدرصد زوجین آشفته این مشکالت را به عنوان مسأله 90از 

خورند، به حرمت نفس و عزت نفس ). از طرفی هنگامی که زوجین در برقراري ارتباط شکست می1384

-الشعاع قرار میي آنها را تحتکنند و این احساس کل رابطهحساس طرد شدن میآورند و اخودشان هجوم می

) معتقدند که ارتباط مختل، یک منبع استرس محیطی و اجتماعی براي آسیب 2002( 4دهد. کوئرنر و فیتزپاتریک

و ناکارآمد در  باشد. به همین علت بسیاري از دانشمندان به تغییر روابط مبهمپذیري فرد در برابر اختالالت می

  کند.اند، زیرا باور دارند که این گونه ارتباطات احتمال بروز آسیب روانی را بیشتر میخانواده تأکید کرده

ها و نه کند، نه محركي مشکل و اختالل را ایجاد میاز طرفی آنچه در روابط زناشویی بیشتر زمینه

). محققان معتقدند 1384 ،همکارانادهاست (سلیمی و تفکر و برداشت فرد از روید يرویدادهاست، بلکه نحوه

                                                
7- genogram  
8-Foster, Jurkovic, Ferdinand & Meadows  
1
- Bornestein P.H & Bornestein M.T.                                      

2- Koerner & Fitzpatrick  
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؛ 1986اپستاین، علت بسیاري از اختالفات اجتماعی، خصوصاً در روابط بین زوجین، باورهاي ناکارآمد است (

). منظور از چنین باورهایی، در واقع 1386به نقل از ازخوش و عسگري، ؛ 1970،1987، 2؛ بک1978، 1الیس

منطقی خود را در و جهان است. افراد با افکار غیري خود نامنطبق با واقعیت دربارهوجود افکار نادرست و 

آبادي، دهند (شفیعمعرض احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، عدم کنترل و ناکامی قرار می

جه به این نکته و کنند، تو). با توجه به مشکالتی که اینگونه افکار و عقاید در روابط زوجین ایجاد می1377

  تالش در جهت رفع آنها از نکات کلیدي براي داشتن زندگی موفق است. 

زناشویی تمرکز دارند. از جمله زندگی هاي متعددي نیز بر رابطه اینگونه باورها با سایر متغیرهاي پژوهش

فعال، شامل تفکر  هاي مخرب) نشان داد که باورهاي ارتباطی ناکارآمد با پاسخ1990( 3و کاپاچ پژوهش متز

نسبت به ترك رابطه، تهدید به ترك یا تخریب عملی روابط، ارتباط مستقیم دارند. عالوه بر این باورهاي ارتباطی 

ش هاي فردي در روابط عاشقانه یا روابط زناشویی رابطه معکوس دارد و به رضایت و سازغیرمنطقی با تجربه

مولر و  ؛2012، 5ولیتینچاسالوینسکین و ما ؛2002، 4و برناردشود (آدیس یافتگی کمتري در روابط منجر می

  ).1991، 7یل؛ مولر و ون ز1997، 6وندرمرو

) به این نتیجه رسیدند که هر چه باورهاي ارتباطی 1391شهرستانی، دوستکام، رهباردار و مشهدي (

بیشتر خواهد بود. یی نیز مندي در رابطه زناشوناکارآمد کمتر باشد و صمیمیت زناشویی بیشتر باشد، رضایت

اطی سازنده متقابل و باورهاي ند که بین الگوي ارتبد) در پژوهشی نشان دا1384( نژادسیاوشی و نوابی

ي منفی معناداري وجود دارد. اما همبستگی بین سایر الگوهاي ارتباط زناشویی و باورهاي منطقی رابطهغیر

) در بررسی رابطه الگوهاي ارتباطی زوجین 1390( زرگی، مهدویانبغیرمنطقی مثبت و معنادار بود. ثناگویی، جان

-مثبت معنی يند که بین الگوي ارتباط سازنده متقابل با رضایت زناشویی رابطهدبا رضامندي زناشویی نشان دا

گیري زن، توقع زن/ گیري، توقع مرد/ کناره. میان الگوهاي ارتباطی توقع/ کناره) P>01/0( داري وجود دارد

داري ) رابطه منفی معنیP >01/0( گیري مرد و الگوي ارتباطی اجتنابی متقابل بارضایت زناشویی در سطحکناره

- گیري کند) را پیش(هنگامی که زن تقاضا کند و مرد کناره گیري) رفتار تقاضا/ کناره2008( 8وجود دارد. میلز

د. بطور کلی محققان و زوجین هر دو معتقدند دانودي زناشویی و در نتیجه جدایی میبینی کننده کاهش خوشن

                                                
3 - Ellis   
4- Beck  
5- Metts S. & Cupach W.R 
1-Addis & Bernard  
2-Slavinskiene & Matulaitiene 
3- Moller & Van der Mero  
4- Van zyl                      
5- Mills  
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نقل از ثناگویی و  ؛ به1997و ویس،  1شود (هیمنارتباط به آشفتگی رابطه منجر می که وجود نقص در برقراري

  ).1390دیگران، 

CBT مهاي منظاي خانواده درمانی، مفاهیم و روشهیچ یک از رویکرده
را براي ارزیابی و مداخله 2

ر روابط خصوصی بکار نگرفته است. درمان شناختی رفتاري به مقدار زیادي بر این فرض براساس شناخت د

؛ به 1998استوار است که بازسازي اظهارات شخصی فرد، به بازسازي برابر در رفتار او منجر خواهد شد. باکام (

ارتباط موثر است. گی در در کاهش درماند CBT) نتایج تحقیقاتی را مرور کرد که نشان داد 1391نقل از داتیلیو، 

هاي مبتنی بر نظریه ) نیز به این نتیجه رسیدند که کاربرد تکنیک1385نژاد، احمدي و فرزاد (اعتمادي، نوابی

)FGI( دهد. مصاحبه ژنوگرام خانوادهشناختی رفتاري، میزان صمیمیت عاطفی و جنسی زوجین را افزایش می
3 

شود. ژنوگرام اي و گسترده استفاده میهاي خانواده هستهرتباط در سیستمارزیابی فرایند ا نیز بطور گسترده براي

یافته براي بررسی ي نیمه ساختآوري اطالعات در حین مصاحبهیک نمودار تصویري از خانواده جهت جمع

ت (پال ها و دیگر الگوهاي ارتباطی خانواده استعناصر مختلف از عملکرد خانواده از جمله تعارضات، بریدگی

  ).2012 ،4و اسکورن

آیا درمان شناختی رفتاري در بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین «مسأله اصلی در این پژوهش این است که: 

آیا مصاحبه «و » آیا درمان شناختی رفتاري در کاهش باورهاي غیرمنطقی زوجین موثر است؟«، »ثر است؟ؤم

آیا مصاحبه ژنوگرام در کاهش باورهاي غیر منطقی « و» ژنوگرام در بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین موثر است؟

  ».زوجین موثر است؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3   

که این مسأله بسیاري  چرا باشد،رضایت زناشویی یک مسئله بسیار مهم در جامعه امروز ایران و جهان می

توان گفت که زندگی خانوادگی دهد. بطور کلی میهاي زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار میاز حوزه

باشد. سالمت و کیفیت زندگی بینی کننده جامعه سالم و موفق میسالم و در کانون آن روابط زناشویی شاد، پیش

زناشویی نیز متأثر از عوامل مختلفی است که از مهمترین آنها، نحوه تعامالت و ارتباطات اعضاي آن با یکدیگر 

شخصیت خودشان را خش زن و شوهر، نه تنها بستر رشد و شکوفایی و تعالی است. رابطه خوشایند و آرام ب

بسیاري از  يکند، همچنین در ایجاد جو ایمن روانی فرزندان نیز بسیار حائز اهمیت است. به گفتهفراهم می

ار روابط ما خصوصاً روابط زناشویی تحت تأثیر نحوه تفکر ما قر )،1391، 5بکدرمانگران شناختی (از جمله 

                                                
6- Heyman 
7- cognitive behavioral therapy 
8- family genogram interview    
1- Platt & Skowron  
2- Beck  



7 
 

که  کند. زمانیدارد. بطوري که نحوه تفکر ما تا حدود زیادي رضایت خاطر، موفقیت و حتی بقاي ما را تأمین می

هاي غیرمنطقی و تعبیر و تفسیرهاي پر از اشتباه باشد، در ذهن ما انباشته از معانی نمادین انحرافی، استدالل

هاي منفی از رفتار و گفتار گیري) و مدام نتیجه1391 زندگی واقعی نیز اثرات خود را بروز خواهد داد (بک،

دیگري خواهیم داشت. و در نتیجه دور باطلی از رفتارهاي مخرب، خصوصا در روابط همسران بوجود خواهد 

هاي ارتباطی آنها نیز تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت و چه بسا روابط آنها را به انحطاط و آمد که بر سایر زمینه

  طالق بکشاند.

کند، آمار باالي طالق در جهان امروز و ین مییکی از دالیلی که ضرورت کاربردي پژوهش حاضر را تبی

ایران است. این در حالی است که طالق پیامدهاي منفی فراوانی از قبیل خطر فزاینده آسیب روانی، شیوع 

نزوا، عملکرد تحصیلی هاي جسمانی، خودکشی، خشونت براي زوجین، و خطر افسردگی و خودکشی، ابیماري

) و گرایش به الکل و مواد 1385؛ به نقل از شکرکن و دیگران، 1994، 1پایین و مشکالت تندرستی (گاتمن

  ) را به همراه دارد.1387پور، ؛ به نقل از واقعی، میري، قاسمی1993، 2مخدر براي فرزندان (آماتو

کنند از زوجین آشفته بیان می 90/0دودح از آنجایی که مشکالت ارتباطی، رایجترین مشکالتی است که

تفکر زوجین، در جهت اصالح  ي)، توجه به روابط و نحوه1390 زاده، احمدي، مولوي، بهرامی؛تحی(بهاري، فا

الگوهاي فکري غلط و عادات تضاد برانگیز و رفع سوء تفاهمات و همچنین پر بارسازي و افزایش کیفیت 

 نماید.رضات و طالق، الزم و ضروري میزندگی زناشویی و پیشگیري از تعا

  اهداف پژوهش:  - 1-4

  اهداف کلی:

و بهبود الگوهاي ارتباطی درمانی شناختی رفتاري بر کاهش باورهاي غیرمنطقی ـ تعیین اثربخشی زوج

  زوجین

  و بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین ـ تعیین اثربخشی مصاحبه ژنوگرام بر کاهش باورهاي غیر منطقی 

  جزئی:اهداف 

 بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین بر تعیین اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاري - 

 تعدیل باورهاي غیرمنطقی زوجینتعیین اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاري بر   - 

 بهبود الگوهاي ارتباطی زوجینتعیین اثربخشی مصاحبه ژنوگرام بر  - 

 منطقی زوجینخشی مصاحبه ژنوگرام برتعدیل باورهاي غیرتعیین اثرب - 

                                                
3- Gottman    
4- Amato PR.  
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مقایسه میزان اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاري و مصاحبه ژنوگرام بر بهبود الگوهاي ارتباطی  - 

 زوجین

رفتاري و مصاحبه ژنوگرام بر تعدیل باورهاي غیرمنطقی میزان اثربخشی زوج درمانی شناختی مقایسه  - 

  زوجین

  سؤاالت و فرضیات اصلی پژوهش  - 5 -1

   سؤاالت اصلی پژوهش:

 پرفراوانترین باور غیرمنطقی در زوجین کدام است؟ - 1

 فراوانی انواع الگوهاي ارتباطی زوجین چگونه است؟ - 2

  :فرضیات پژوهش

  رفتاري در بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین مؤثر است. زوج درمانی شناختی - 1

 موثر است. زوجین غیرمنطقیرفتاري بر تعدیل باورهاي  زوج درمانی شناختی - 2

 ر شناخت و بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین مؤثر است.مصاحبه ژنوگرام د - 3

 مصاحبه ژنوگرام در تعدیل باورهاي غیرمنطقی زوجین مؤثر است. - 4

  :هاتعریف مفهومی و عملیاتی متغیر - 1-6

هایشان ارتباط عبارت است از واکنش متقابل بین دو یا چند نفر که جهت انطباق و یکی کردن فعالیت -    

؛ به نقل از ثناگویی و 1375(ایوانونالیزینا،  کنندبدل میرد و  هایی راشترکی، پیامبراي رسیدن به هدف م

). ارتباط زناشویی نیز عبارت است از فرایندي که طی آن زن و شوهر بصورت کالمی و غیر 1390دیگران،

-افکار میهاي مختلف، با یکدیگر به تبادل احساسات و گوش دادن، مکث، حالت چهره و ژست کالمی در قالب

حاضر الگوهاي ارتباط خانواده توسط ابزار تجدید نظرشده  ي). در مطالعه1388(وفایی و همکاران،  پردازند

)CPQ( کریستنسن و ساالوي الگوهاي ارتباط خانواده
  شود.گیري میاندازه 1

قعیت همخوانی گراست که با واناپذیر و مطلقفآمیز، انعطاغیرمنطقی تفکري اغراق باورهاي ارتباطی  - 

باورهاي  در این پژوهش باورهاي غیرمنطقی توسط پرسشنامه ).1384پوراعتماد؛  مظاهري، ،ندارد (حیدري

  شود.گیري می)، اندازه1982( و اپستاین 3ایدلسون 2)RBIارتباطی (

                                                
1 -communication patterns questionnair  

inventory relationship belife 2-  
3- Eidelson   
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ت و درمانی شناختی رفتاري، تأکید متعادلی بر روي شناخرویکرد زوج زوج درمانی شناختی و رفتاري: - 

). در رفتار درمانی شناختی 1389، 1نیکولز و شوارتز( گوهاي تعاملی خانواده تمرکز داردرفتار دارد و بر عمق ال

شود تا با تأثیرگذاري بر الگوهاي فکري هشیار درمانجو، افکار و اعمال وي اصالح شود (گلدنبرگ و کوشش می

)، 1388هاي بک (ی شناختی رفتاري از نوشتهدرمانشیوه اجراي زوجدر این پژوهش،  ).1389، 2گلدنبرگ

ها جلسه. شودجلسه آموزش داده می 7ه است که در ) گرفته شد1391) و هاوتون و همکاران (1390داتیلیو (

 شوند.یل میاي یک بار تشکباشند و هفتهاي میدقیقه 90

ان اعضاي خانواده و تاریخچه ي یک فرد، روابط بین فردي میژنوگرام یک بازنمایی گرافیکی از خانواده - 

باشد. ژنوگرام به طور معمول با همکاري درمانگر و مراجع ساخته شده و خانواده در طی چندین نسل می

ماهیت و شدت روابط میان اعضاي خانواده  (مثل تولد، ازدواج، طالق، مرگ) و رویدادهاي کلیدي چرخه زندگی

توانند براي هر شریک و الگوهاي اصلی خانواده ساخته شوند و می ها، در زوج درمانیدهد. ژنوگرامرا نشان می

-ها و دایرهاي از مربعاین نقشه آمیزه .)1389، 3گلدریک(مک مورد بحث قرار گیرد مضامین نیز مقایسه شده و

ز در این تحقیق شیوه اجرا ا کند.هایی است که نشان دهنده افراد هستند و خطوطی که روابطشان را ترسیم می

  شود.جلسه آموزش داده می 5) گرفته شده است که در 2002و همکاران ( پژوهش فوستر

 

  

                                                
4- Nichols & Schwartz  
5- Goldenberg & Goldenberg 
6- McGoldrick   
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 اي از ژنوگرام خانوادهنمونه  - 1-1شکل 
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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral 
couple therapy and Genogram interview on couple's irrational beliefs and communication 
patterns. To this end, the quasi-experimentwas adapted to be applied using pretest and 
posttest designs. The participants of the study included36 husbands and wives (18 
couples), selected randomly from amongthe couples referred to counseling centers in 
Ardabil City in 1393 due to the incompatibility and marital discordancy, divided into the 
two experimental groups and one control group. After determining the baseline using 
Christensen and Sullaway's communication pattern questionnaire(CPQ) and Eidelson and 
Epstein's Relationship Belief Inventory (RBI), the subjects received treatment (7 sessions of 
cognitive-behavioral couple therapy and5 sessions of Genogram interview), and at the end, 
each group took a posttest. The results of the multivariate analysisofcovarianceshowed 
that cognitive-behavioral couple therapy was effective in improving communication 
patterns and reducing irrational beliefs of the couples. This was while Genogram 
interviewing influencedonly the improvement of communication patterns, and there wasn't 
observed any significant difference between the subjects' pretest and posttest scores 
concerning irrational beliefs. Therefore, it can be concluded that cognitive-behavioral 
therapy with couples and Genogram interview increase communication patterns, and 
cognitive-behavioral couple therapyturned out to be more efficient way of reducing 
irrational beliefs than Genogram interview.  
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