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 درمانیزوج بامبتنی بر فراهیجان  یدرمانزوجمقایسه اثربخشی 

 زناشویی زوجین متعارض زدگیدلروایتی بر سازگاری و 

 3نادر حاجلو، 4اکبر عطادخت، 2نیلوفر میکائیلی، 1سکینه فتوحی

 9/4/97تاریخ پذیرش:    7/9/99تاریخ ارسال: 

 چکیده
ازگاری و سروایتی بر  درمانیزوج بامبتنی بر فراهیجان  درمانیزوجحاضر با هدف مقایسه اثربخشی  پژوهش

 -آزمونپیشاین پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با طرح  زناشویی زوجین متعارض انجام گرفت. زدگیدل
گاه به داد کنندهمراجعهجامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ناسازگار  و گروه کنترل بود. آزمونپس

برای انتخاب نمونه  بودند. 5991ییز در طول پا شوراهای حل اختالف و مراکز مشاوره شهر تبریز، خانواده
تصادفی در دو گروه  صورتبهنفر( انتخاب و  44زوج ) 44آماری از بین زوجین واجد شرایط ورود به مطالعه 

 4ی طی روایت درمانیزوجمبتنی بر فراهیجان و  درمانیزوجآزمایش و یک گروه کنترل جایگزین و سپس 
 یهاپرسشنامهاطالعات پژوهش از  آوریجمعیش اجرا شد. برای آزما یهاگروهبرای  یاقهیدق 99جلسه 

ید. استفاده گرد آزمونپسو سازگاری زناشویی اسپانیر در دو مرحله پیش و زناشویی پاینز  زدگیدل
 انجام گرفت. SPSSدر برنامه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری  هاداده وتحلیلتجزیه
نسبت به گروه مبتنی بر فراهیجان  درمانیزوج کنندهدریافتگروه  نشان داد که هادهدا وتحلیلتجزیه

کنترل  روایتی نسبت به گروه درمانیزوج کنندهدریافتروایتی و گروه کنترل؛ و همچنین گروه  درمانیزوج
یافته هش کازناشویی  زدگیدل آزمونپسو در سازگاری زناشویی افزایش  آزمونپسمیانگین نمراتشان در 

اده از مبتنی بر فراهیجان با توجه به ماهیت تلفیقی خود و استف درمانیزوج آمدهدستبهتوجه به نتایج  با .بود
افزایش  روایتی اثربخشی بیشتری بر درمانیزوجمختلف درمانی نسبت به  یهاهینظرمبانی و اصول اعتقادی 

 تعارض دارد.زناشویی زوجین م زدگیدلسازگاری زناشویی و کاهش 

فراهیجان، سازگاری  مبتنی بر درمانیروایت درمانی، زوج ،زدگی زناشوییدل :های کلیدیهواژ
 زناشویی
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 مقدمه

 هاگاهدی، دکه عالیق شودیمدر نظر گرفته  هاییزوجتعامل بین  عنوانبه 5تعارض زناشویی

یکی از دالیل طالق را  ازحدبیشدرصد افراد مطلقه تعارض  95و باورهای متضادی دارند. 

(. برخی نظریات بر این باور هستند که تعارض در 5994، )امانی اندکردهخویش گزارش 

در  ناپذیریاجتناب یادهی، پدرویدادی طبیعی است و در اغلب اوقات، زندگی خانوادگی

(. در 4954، 4)فیرکلوث خوردیمکه در تمامی روابط خانوادگی به چشم  شودیمنظر گرفته 

ر دتعارض را ناشی از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت ، گاه سیستمیدید

 هرچند (.5994، ی و ایمانی فراکبر، علیفتحی آشتیانی، )آقایوسفی دانندیم هازوجبین 

 جدایی همسران تعارضات درآمدپیشتعارض در هر رابطه نزدیکی پرهیز ناپذیر است ولی 

 ،سهمگین گفتاری یهایریدرگمگوهای ساده آغاز شده تا زناشویی است که از بگو

و گاهی شاید تا جدایی گسترش یابد )به نقل از آرین فر و  کاری، کتککشمکش

یک فرایند تعاملی با ناسازگاری و عدم توافق زوجین  عنوانبه تعارض (.5999، پورشهریاری

 (.5999، فالح چای و زارعی، ثابت زاده، )کرمی بلداجی شودیمشناخته 

را در مطالعه ارتباطات  یابرجستهجایگاه  9مفهوم سازگاری زناشویی، در این راستا

فاتحی ، به نقل از حیرت؛ 4995) 4خانوادگی و زناشویی به خود اختصاص داده است. ویسیمن

سازگاری زناشویی را به میزان تفاهم و سهیم شدن ( 5999، یو بهراماعتمادی ، احمدی، زاده

سازگاری  .کندیمتعریف ، که با خرسندی و موفقیت در زندگی همراه باشد، هاتیفعالدر 

زناشویی عبارت از وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از 

خوشبختی و رضایت از همدیگر را دارند و فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر 

رفتاری  ایجاد قواعد، شناخت صفات شخصیتی، هاقهیسلکه الزمه آن انطباق  دیآیم به وجود

، فاطمی و دانایی، ابراهیمی، محمدنظری، است )شاکریان یامراودهالگوهای  گیریشکلو 

قیم با مست طوربهاجتماعی عمده زندگی  یهاتیموقعفرد با  بخشتیرضا(. سازگاری 5995

                                                           
1. marital conflict 
2. Faircloth 
3. marital adjustment 
4. whisman 



 97 ... یدرمانزوجبا  یجانبر فراه یمبتن یدرمانزوج یاثربخش یسهمقا

، بهرامی و شاه سیاه، عتمادیا، اساسی مرتبط است )داوودی یازهاینمیزان ارضای همه 

برای برقراری ارتباط و حفظ رابطه صمیمانه مشکالت شدید و  هازوجامروزه (. 5995

ب مشکل ناسازگاری زناشویی بیش از هر مقوله دیگر سب درواقعو  کنندیمفراگیری را تجربه 

، کاتانا، مشاوره و مددکاری اجتماعی است )چندرمانی، روانارجاع و دریافت خدمات 

 (.4997، 5هیرامورا و شیکای، یوجی

نیست اما  هاتعارضارتباطی تنها علت اختالف زناشویی و  یهای، دشواراز سویی

 هازوج هکهنگامی درواقع. کندیمروابط پریشان است و مشکالت را تشدید  کنندهمشخص

رد انتظارات واو  رؤیاها یامجموعهبا  ، هرکدامکنندیمبا یکدیگر روابط صمیمانه را آغاز 

ازگاری و ناس زااسترستجارب ، و انتظارات با تنبیه رؤیاهااین  کههنگامیو  شوندیمرابطه 

 گرددیممنتهی  4زدگیدلرابطه زناشویی دچار زیان شده و سرانجام به ، شوندیمجایگزین 

یازهای اگر همسران ن، (. به عبارتی5991، سودانی و مهرآفرید، خاکپور، قدمی، صفی پوریان)

مثبتی برای  حلراهخود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به 

 زدگیلد درنهایتخشم و ، سرخوردگی، ناکامی، به نیازهایشان نرسند؛ استرس یابیدست

وضعیت  زدگیدل(. 5994زاده، دهقاندهقانی و ، پیدا خواهند کرد )سودانی

ن آن و میزا شودیماست که از عدم تناسب میان توقعات و واقعیات ناشی  ایکنندهناراحت

 4کایرز زعمبه (.4999، 9و باورهایشان بستگی دارد )مارکوویتز هازوجبه میزان سازگاری 

فقدان تدریجی  زدگیدل (5999، مهرابی زاده هنرمند و سودانی، ؛ به نقل از ساداتی5999)

و افزایش  9بیگانگی عاطفی، کاهش توجه به همسراست که شامل  1عاطفی بستگیدل

نسبت به همسر است و شامل سه مرحله سرخوردگی و  تفاوتیبیاحساس دلسردی و 

در روابط زدگی، دلپس از ، است. همچنین 9تفاوتیبیو دلسردی و  4خشم و تنفر، 7ناامیدی

                                                           
1. Chen, Tanaka, Uji, Hiramura & Shikai, 
2. burnout 
3. Markowitz 
4. Kayser 
5. emotional attachment 
6. emotional estrangement 
7. disillusion and disappointment 
8. anger and hurt 
9. apathy and indifference 
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دیگر و جدایی به هم توجهی، بیسرزنش، تحقیراعتمادی، ، بیشانیزندگو بر  هازوج

افسردگی واکنشی را  یهانهنشان ، و در این شرایط اعضای خانواده شودیمعاطفی حاکم 

موجود در  یهاتعارض(. اما زوجینی که بتوانند 4999، 5)پاینز و نانوز کنندیمتجربه 

، مثبت و استفاده کمتر از تعامالت منفی مدیریت کنند یهاروش کارگیریبهرا با  شانرابطه

ایی ایجاد خواهند کرد که در آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق در مورد فض

 (.5991، مشکالت خانواده وجود خواهد داشت )صفی پوریان و همکاران

برای ، زوجین سازیغنی یهابرنامهکه رویکردهایی چون  دهندیمنشان  هاپژوهش

. باشندیم صرفهبهمقرونثر و جلوگیری از بروز مشکالت زناشویی در بلندمدت بسیار مؤ

 یهامهارتهستند که  یارانهیشگیپرویکردهای  ازجملهازدواج  سازیغنی یهابرنامه

و همدلی و  یامقابله یهامسئله، مهارتمدیریت تعارض و حل ، ارتباطی و بین فردی

 هایگیآشفتصمیمیت را در زوجین بهبود بخشیده و سبب افزایش رضایتمندی و کاهش 

 یهامدلیکی از  (.4999، 4و تورمایر ، آنجلآتکینز، دالوگ، )باکوم گردندیمشویی زنا

با عنوان مدل آموزش زناشویی  9پیشرو در آموزش مسائل مربوط به ازدواج توسط گاتمن

 مبتنی بر فراهیجان درمانیزوجدر قالب ( SRH) صدای رابطه در خانهیا « پایدار تأهلخانه »

 ،پایدار شامل ساخت یک مبنا در دوستی تأهلعقیده گاتمن خانه  توسعه یافته است. به

و ایجاد یک نظام از مفاهیم مشترک  هاتعارض مدیریت، نسبت به احساسات گمانیخوش

به روش گاتمن بازسازی رابطه و  درمانیزوج(. هدف 5999، )محمدی و همکاران است

کمک نماید تا مدیریت تعارض  اهزوجبه ، تقویت رفاقت زناشویی است. تا از این رهگذر

گاتمن وجود چهار سوار سرنوشت  ازنظرو معنای داشتن حس مشترک در رابطه را بیاموزند. 

درصد اطمینان  49( با شدت باال در رابطه با ندینمایمرا تخریب  هازوج)عواملی که روابط 

و  ریگی، جبههسرزنش، از انتقاد اندعبارتکننده طالق است. این چهار سوار  بینیپیش

(. انتقاد مستلزم حمله به شخصیت یا منش دیگری است و نه حمله 4994، 1سکوت )گورمن
                                                           
1. Pines & Nanws 
2. Baucom, Hahlweg, Atkins, Engl &Thurmaier 
3. Gottman 
4. sound relationship house theory 
5. Gurman 
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به یک رفتار خاص او و غالباً با سرزنش و تحقیر در ارتباط است. انتقاد معموالً در تعامالت 

ه ک شودیممنجر  گیریجبههو معموالً به دومین سوار سرنوشت یعنی  دهدیممنفی روی 

واکنشی در برابر احساس در  ازآنجاکهحراست از خود در برابر حمله است و  منظوربه

. یکی از عناصر خطرناک استقرار گرفتن است بسیار مخرب  فشارتحتمحاصره و 

کی از و ی شودیمآن است که به عدم پذیرش مسئولیت در ایجاد مشکل منجر  گیریجبهه

 ،آقامحمدیان شعرباف، )کاظمی اندازدیمل همسران همیشه تقصیر را به گردن طرف مقاب

سوار سرنوشت است و  نیترآزاردهنده(. تحقیر یا اهانت 5999، مدرس غروی و بهروز

ردن ک دارجریحهکه یکی از همسران برای  غیرکالمیرفتار کالمی یا  هرگونه عنوانبه

به همسر علت  ت. داشتن افکار منفی نسبشودیمتعریف  بردیماحساسات طرف مقابل به کار 

(. سکوت آخرین سوار سرنوشت 4994، و سوانسون 5سوانسون، اصلی تحقیر است )گاتمن

در مواقعی که زن و شوهر از حمالت و انتقادات و حتی رفتار  بعضاًاست که  یاتازهمرحله 

 . ظهور دیوار سنگی سکوت به معنای پایان رابطه نیستدیآیمپیش ، شوندیمتدافعی خسته 

گاتمن  (.5999، رابطه را در معرض خطر جدایی قرار دهد )کاظمی و همکاران تواندیماما 

 توانیم( معتقدند با تحلیل ارتباط یک زوج 4951، ؛ به نقل از دیوید4999) 4و لونسون

در بین  کرد. بروز تعارض بینیپیشرسیدن ازدواج و رسیدن به طالق را  بستبناحتمال به 

و  رنظ، اختالفاست؛ تجربه سطوح مختلفی از تعارض اپذیرناجتنابزن و شوهر امری 

محمدی ، در این راستا .است اجتنابغیرقابلامری بدیهی و ، رنجش در تعامالت یک زوج

مطرح کردند که مداخله آموزشی مبتنی بر مدل گاتمن  یامطالعه( در 5999و همکاران )

و  زهراکار، هواسی، همچنین .باعث ارتقاء صمیمت زناشویی زنان گروه آزمایش شده است

به روش گاتمن باعث  درمانیزوجکردند که  خاطرنشان( نیز در پژوهشی 5991محسن زاده )

، که کردند گیرینتیجهکاهش فرسودگی زناشویی شده است. این پژوهشگران چنین 

 نیاز اتوان درمانی به روش گاتمن در کاهش فرسودگی زناشویی سودمند است و میزوج

 .ها استفاده نمودمداخله برای حل مشکالت زناشویی زوج روش

                                                           
1. Swanson 
2. levenson 
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رویکردهای مختلفی جهت درمان مشکالت خانواده و از آن جمله مشکالت ، در این میان

وایت ر هاآنکه یکی از  اندشدهزناشویی زوجین پیشنهاد  زدگیدلمربوط به سازگاری و 

 پردازدیمر حوزه روابط زوجین زندگی فرد د یهاداستانروایت درمانی به  است. 5درمانی

 یهاروش(. روایت درمانی یکی از 5999، نوری تیرتاشی و خستوهشتین، کیانی، )خدابخش

روشی  ،مبتنی بر گزارش وقایع روایت داستانی از زندگی فردی است. به عبارتی درمانیروان

روایت  ،زه به آناست که افراد اتفاقات زندگی خود را در قالب رویداد ریخته و با نگاهی تا

(. محور اصلی 5995، حسنی و نرگسی، مهرابی زاده هنرمند، )بساک نژاد سازندیمجدیدی 

امدهای که افراد به رویدادها و پیش دهدیمروایت درمانی را تعبیر و تفسیرها یا معانی تشکیل 

. درک و تعبیرهایی که افراد در خصوص رویدادها دارند دهندیمزندگی خود نسبت 

گردد. روایت درمانگران به  هاآنباعث محدود شدن یا گسترش اقدامات محتمل  تواندیم

ر مورد خودشان د فردتریمنحصربهو  ترعیوستا به تعبیر و تفسیرهای  کنندیممراجعان کمک 

(. درمان روایتی معتقد است که 5947، فاتحی زاده و بهرامی، دست یابند )ربیعی هاتیموقعو 

سرشار از  یهاتیروا. وجود کنندیمزندگی و تجارب خود را معنا ، وایاتمردم از طریق ر

ق و حل مشکل نیز از طری شناختیروانو تغییرات  شودیممشکل منجر به بروز مشکالت 

ممکن است. درمان روایتی به دنبال یافتن روایاتی است که ارتباط میان  دارمشکلروایت 

. همچنین به دنبال تسهیل فرایند بازنویسی مشارکتی را در روابط زناشویی شکل دهد هازوج

اسکندرپور ، (. در این راستا5995، آنان است )نوری تیر تاش و کاظمی دارمشکل یهاتیروا

اعث ب تواندیمنشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر روایت درمانی  یامطالعه( در 5999)

بختی  بگیان کوله مرز و، عباسی، یمانیکاهش میزان نارضایتی زناشویی در زوجین شود. نر

کرد که آموزش مبتنی بر تعهد و روایت درمانی گروهی  خاطرنشان( نیز در پژوهشی 5999)

 پل کین، . همچنیناندبودهناسازگار اثربخش  هایوارهطرحدر تعدیل  داریمعنی طوربه

 یهادورهر که زوجین متقاضی طالق که د کندیم( در کتاب خود مطرح 4959) 4قرون

                                                           
1. Narrative Therapy 
2. Polkinghrone 
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آموزشی گروهی روایت درمانی شرکت کرده بودند در مقایسه با همتایان خود افسردگی و 

 ماهه نشان دادند. 4ناامیدی کمتری در پیگیری 

زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی  یهاتعارض روزافزونافزایش 

و  هاهینظراست تا درمانگران  موجب شده، آن بر سالمت روانی زوجین و فرزندان آنان

برای اصالح و بهبود رو، ازاینرا برای کمک به زوجین دچار تعارض ارائه دهند.  ییهاطرح

زناشویی زوجین  زدگیدلافزایش سازگاری و کاهش  مراتببهالگوهای ارتباطی و 

 اسبر اسقرار گرفته و هر رویکرد  موردبررسیاثربخشی رویکردهای درمانی متعددی 

 ،درمانی و آموزشی متفاوتی را پیشنهاد داده است. همچنین یهاروشخود خاص  یهانییبت

فر فراهیجان و  مبتنی درمانیزوجتوجه به این نکته که تاکنون پژوهشی به مقایسه اثربخشی 

به بررسی  دیبعتک صورتبهپیشین  یهاپژوهشتمام  باًیتقرروایتی نپرداخته و  درمانیزوج

. رسدیمانجام چنین پژوهشی ضروری به نظر اند، پرداختهرویکردهای مختلف  اثرات درمانی

رویکردهای  نسبت به سایر یامداخلهبنابراین با توجه به اینکه برآورد اثربخشی هر رویکرد 

درمانگران  یهادغدغه ازجملهبه زوجین متعارض  مؤثرتر رسانیکمکدرمانی به جهت 

بود که آیا بین اثربخشی  سؤالپاسخگویی به این ، لذا هدف اصلی این پژوهشاست، 

ی زناشوی زدگیدلروایتی بر سازگاری و  درمانیزوجمبتنی بر فراهیجان و  درمانیزوج

 زوجین متعارض تفاوت وجود دارد؟

 پژوهش روش

 و گروه کنترل آزمونپس - آزمونپیشپژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی و با طرح 

اطالع  هباولیه  نامثبتنمونه ابتدا اطالعیه تشکیل جلسات و شرایط برای انتخاب  .است

شمول و  یهامالکزوج( واجد  41) کنندهمراجعهمراجعین رسیده و سپس از بین زوجین 

اخذ و از بین زوجینی که شرایط اولیه ورود به مطالعه را  نامهرضایتعدم شمول نمونه فرم 

زناشویی و  زدگیدلدر مقیاس  79تر از نقطه برش کسب نمره باال -زوج  91دارا بودند )

نفر(  44زوج ) 44، در مقیاس سازگاری زناشویی( 71از نقطه برش  ترنییپاکسب نمره 

 درمانیزوجزوج در گروه  4در دو گروه آزمایش ) تصادفبهتصادفی انتخاب و  صورتبه
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زوج( جایگزین  4کنترل ) روایتی( و یک گروه درمانیزوجزوج در  4مبتنی بر فراهیجان و 

، روانی بیماری، است که جامعه آماری پژوهش افرادی را که به دلیل اعتیاد ذکرانیشاشدند. 

ب در افراد منتخ، ردیگیبرنمقتل و خیانت زناشویی برای طالق مراجعه کرده بودند را در 

، شته باشدسال از ازدواجشان گذ 51سال و حداکثر  5این پژوهش کسانی بودند که حداقل 

در زمان انجام تحقیق در یک ، ازدواج اولشان باشد، سال باشد 49الی  49در دامنه  هاآنسن 

متقاضی طالق نبوده و جهت بهبود روابط زناشویی و دریافت ، خانه و با هم زندگی کنند

بار  4دادگستری مراجعه کرده بودند. سپس هر گروه  درمانیروانمشاوره به مرکز مشاوره و 

( قرار گرفتند. اعضای هر گروه آزمونپسو  آزمونپیشآزمایشی ) گیریاندازهمعرض  در

 و بعد از اتمام آزمونپیشپژوهش را برای  یها، پرسشنامهقبل از شروع جلسات آموزشی

 آزمایش یها، گروهتکمیل کردند. همچنین آزمونپسرا برای  هاپرسشنامهمراحل درمانی 

مبتنی بر فراهیجان و روایت  درمانیزوجمربوط به  یهاآموزشحت ت یاقهیدق 99جلسه  4طی 

اء دادگستری قرار گرفته و در این اثن درمانیرواندرمانی توسط پژوهشگر در مرکز مشاوره و 

ستند گفته شد که در لیست انتظار ه هاآندرمانی دریافت نکرده و به  گونههیچگروه کنترل 

ل با استفاده از آزمون تحلی هاداده وتحلیلتجزیهن خواهند شد. ماه وارد فرایند درما 9و پس از 

درمانی  یهاپروتکل انجام گرفت. 49نسخه  SPSSدر برنامه کوواریانس چند متغیری 

( مبتنی بر رویکرد گاتمن )فراهیجان درمانیزوجشامل پکیج ، در این پژوهش مورداستفاده

دای صبر رویکرد گاتمن با توجه به نظریه مبتنی  درمانیزوجروایتی است.  درمانیزوجو 

و  9؛ ناوارا5997، 4کاتز و هوون، گاتمن، ؛4994، 5گورمنگاتمن ) (SRHرابطه در خانه )

توسط ، روایت درمانی شدهیطراحمداخله ، ( طراحی و ساخته شد. همچنین4955، گاتمن

شده است که در  ( مطرح5994، یزدخواستی و مهرابی، ؛ به نقل از عمادی5994) 4اوهانلون

( و نوری تیرتاشی 5994عمادی و همکاران ) یهاپژوهشاین پژوهش این پکیج با استفاده از 

 ( تهیه گردید.5995و کاظمی )

                                                           
1. Gurman 
2. Katz & Hooven 
3. Navarra 
4. O'Hanlon 
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 گیریاندازههای ابزار

که  زناشویی یک ابزار خودسنجی است زدگیدلمقیاس : 5زناشویی پاینز زدگیدلمقیاس 

زناشویی در بین زوجین ساخته  زدگیدلدرجه  گیریاندازه( با هدف 5999توسط پاینز )

، منفی مانند خستگی یهاعبارتماده آن شامل  57ماده است که  45شد. این پرسشنامه شامل 

ماده آن شامل عبارات مثبت مانند خوشحال بودن و پرانرژی  4بودن و  ارزشیبناراحتی و 

 5بین  یادامنهیکرت در ل یادرجه 7بودن است. نمره گزاری این مقیاس در یک مقیاس 

که آزمودنی تعداد دفعات اتفاق افتاده موارد مطرح شده در رابطه  است)همیشه(  7)هرگز( تا 

 شودیممعکوس انجام  صورتبهماده نیز  4 یگذارنمره. سازدیمزناشویی خود را مشخص 

قیاس با م . ضریب پایاییاستبیشتر  زدگیدلو نمره باالتر آزمودنی در این مقیاس نشانه 

یا قابلیت  4محاسبه شد. همچنین اعتبار 79/9برابر  ماههکیدر یک دوره  ییباز آزماروش 

محاسبه  99/9تا  95/9بین  یادامنهاین مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ در اطمینان 

از ( در پژوهش خود پایایی این مقیاس را با استفاده 5947(. نعیم )5999، شده است )پاینز

محاسبه نموده است. همچنین نویدی  44/9و  41/9روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

، گزارش کرد. نادری 49/9، نمونه 449( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در مورد 5944)

این مقیاس از پرسشنامه رضایت زناشویی  9( جهت برآورد روایی5944افتخار و آمالزاده )

 .به دست آمد -49/9دند که ضریب همبستگی بین این دو پرسشنامه استفاده کر 4انریچ

 5979( در سال DAS) 1مقیاس سازگاری زناشویی: مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر

 واسطهبهطراحی شده است. این پرسشنامه میزان سازگاری زناشویی زوجین را  9توسط اسپانیر

)کامالً موافق(  1خ کامالً مخالف( تا تایی از صفر )پاس 9طیف لیکرت  صورتبهپرسش  94

 رکدامهتا میزان همخوانی  شودیماز آزمودنی خواسته ، . در زمان تکمیل پرسشنامهسنجدیم

پرسشنامه را با وضعیت فعلی خود مشخص نماید. نمره نهایی میزان سازگاری  یهاپرسشاز 

                                                           
1. Pinez burnout scale 
2. reliability 
3. validity 
4. Enrich marital satisfaction scale 
5. dyadic adjustment scale 
6. Spanier 
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 دیآیم به دست هااسیمقو خرده  هاپرسشفرد در تمامی  یهانمره کردنجمعزناشویی از 

 595. کسب نمره است 515این مقیاس از صفر تا  یگذارنمره(. 5995، )روشن و همکاران

 دهندهاننشاز آن  ترنییپا یهانمرهسازگاری بیشتر و رابطه بهتر و  دهندهنشانو بیشتر 

قیاس پایایی م 5979اسپانیر در سال  (.5999، غیاثی و مسموعی، سازگاری کمتر است )معین

(. 5999، گزارش کرده است )به نقل از معین و همکاران 99/9را با استفاده از آلفای کرونباخ 

( در پژوهشی گزارش 5995، ؛ به نقل از روشن و همکاران5994) 5و بالک سایرز، هینمان

؛ به نقل 5941کردند که این مقیاس اعتبار همگرا و واگرای خوبی را دارد. فتحی آشتیانی )

گزارش  94/9( ضریب پایایی مقیاس را 5949، شهابی و اکبری زردخانه، اری فرداز خدای

و مطلقه در هر  متأهل یهازوجنمودند. همچنین مقیاس سازگاری زناشویی با قدرت تمیز 

خوبی  زمانهمنشان داده است و از روایی  شدهشناخته یهاگروهروایی خود را برای  سؤال

 (.5941، امین یزدی و مهرام، صاحبی، )برازنده استنیز برخوردار 

 یدرمان یتگاتمن و روا یکردبر رو یمبتن یدرمانزوج یجپک. 1جدول 

 روایت درمانی مبتنی بر رویکرد گاتمن )فراهیجان( درمانیزوج جلسات

جلسه 

 اول

معععرفعی و بعیععان قعوانعیعن: معرفی فراهیجععان و        

توصعععیف اهمیت عواطف ، فراهیجانی یهاتناقض

در طول تعارض و افزایش عواطف منفی و مثبعت  

 مثبت.

داسععتان مسععلط افراد در   یفتوصععمعرفی و بیان قواعد: 

( گسعععترش دادن 5زندگی و روایت زندگی؛ تکالیف: 

( ترسعععیم 4داسعععتان زندگی و دادن نقطه شعععروع به آن 

 داستان زندگی.

جلسه 

 دوم

 و هععاینگرانمطرح کردن روایععت افراد: بررسعععی 

اریخچه روابط بررسعععی تع ، احسعععاسعععات زوجین 

ضعععبط کردن ، زوجعین بععا یکععدیگر و والععدین 

 تعارضی زوجین. یهابحث

: ایجاد موقعیت اشععتراکی در دارمشععکلشععرح داسععتان 

مشعععترک مشعععکل با توجه به زبان   گذاری، نعام درمعان 

( ترسعععیم و 4( ترسعععیم آینده مثبت 5مراجع. تکعالیف:  

 توصیف یک آینده منفی در زندگی زناشویی.

جلسه 

 سوم

یععابی اطالعععات و ویععدئو: بررسعععی اطالعععات ارز

ارزیابی و تعیین ، از جلسععات قبل شععدهیآورجمع

 هآمدعملبهاهداف درمانی پس از بررسی ارزیابی 

ایجعاد یک طرح کلی  شعععده، ضعععبطو تصعععاویر 

 آشکار و صریح با اهداف درمانی.

ح : شعععربخشعععیینیتعو  سعععازییبروناجرای تکنیک 

 ترکامل طوربهیات بیشتر و با جزئ دارمشکل یهاداستان

و  هعا واژهگوش دادن دقیق بععه زبععان و ، توسعععط مراجع

و  سعععازییبروناسعععتفاده از زبان ، مراجع یهااسعععتعاره

 جداسازی مشکل از هویت و ارتباطات مراجع.

                                                           
1. Heyman, Sayers & Bellack 
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جلسه 

 چهارم

: 5 گام بررسععی و کاهش تدریجی عواطف منفی:

 بارتأسععفبازسعازی و پردازش تعارض و حوادث  

، گوو بحث و گفت شدهضبطررسی ویدئوهای )با ب

: آگاهی و کاهش 4؛ گام هعا( محرکشعععنعاخعت   

 ،دفاعی بودن، )انتقاد یزآمفاجعهچهعار سعععوارکار  

 هایکیتکنتحقیر و کعارشعععکنی( با اسعععتفاده از   

 مقابله با آن.

اجرای تکنیک اسعتعاره سازی مشکل: تشویق مراجع به  

، لمشععک سععازییبرونکوچک و  هاییترواتوصععیف 

بود که افراد صععفاتی را که به خود  یسععؤاالتپرسععیدن 

ق تغییر دهند و به کار بردن استعاره/تشوی دادندیمنسبت 

و عقایدش در مقابل  العملعکس یسازروشنمراجع به 

 .ازسمشکلبه چالش کشیدن داستان ، این مشکالت

جلسه 

 پنجم

: 9گام بررسععی و کاهش تدریجی عواطف منفی: 

اپورت برای گوینده و شعععنونده؛ اجرای طرح راپع 

: 1گام ترغیب و سعععازش؛ ، : حعل مسعععئله 4گعام  

و دائمی:  حععلیرقعابععل غطرحی برای تعععارضعععات 

: کاهش تدریجی 9گام آرزوهای درون تعارض؛ 

 کی.فیزیولوژی هایدهندهینتسکعواطف منفی با 

و بازنمایی طرحی از  یسعععاختارشعععکن اجرای تکنیعک  

 یهایترواشکنی مشعکل/سعاخت    یگذارنامموقعیت: 

 ،معنا بخشیدن مجدد یا زدن برچسب جدیددار، مشعکل 

 1زوجین ، جایگزین و مرجح هاییتروامطرح نمودن 

 عنوانبهمورد از مواردی کعه در زنعدگی در طول هفتعه    

را یادداشعععت کنند و  افتدیممشعععکعل برایشعععان اتفاق   

 برچسب جدید بزنند.

جلسه 

 ششم

ض؛ سعععاخت افزایش عواطف مثبت در طول تعار

عواطف مثبعت در طول دوره بعدون تعارض: گام   

 مکالمه :4گام ، روزمره طوربه: ارتبعاط هیجعانی   5

: سعععاخت 9گام روزمره برای کعاهش اسعععترس؛  

عشععق و شععور و  ، رابطه جنسععی خوب، صععمیمت

 هخوردشکست هاییشنهادپ: پردازش 4عشق؛ گام 

 برای ارتباط هیجانی.

 فردمنحصربهو موارد پرسعش از مراجع درباره اسعتثناها   

و  تمرکز، مشععکل نبوده( فشععارتحت)زمانی که مراجع 

ین تفکرات و رفتارهای ا، احسعاسات ، بر جزئیات تأکید

به  فردمنحصععربهبسععط این موارد فرد، منحصععربهموارد 

بسط روایت جایگزین ، یسعاختارشکن ادامه ، زمان حال

 اندازچشم سؤاالتعمل و  اندازچشم سعؤاالت از طریق 

 هوشیاری.

جلسه 

 هفتم

: پل کردن 5هیجانی: گام  یهعا تنعاقض پعل کردن  

: 4گام هیجعانی با مدیریت هیجانات   یهعا تنعاقض 

 هیجانی یهاتناقضبازسازی 

ه در میان گذاشتن قص، زایبآسبازگشت به رویدادهای 

گفتگو درباره افراد مهم زندگی در ، خویش بعا همسعععر 

 و نشدهلحگذشعته و اکنون جهت یادآوری مشعکالت   

حرف  یهامهارت( 5از:  اندعبارت یهعا مهعارت انواع 

 گوش دادن. یهامهارت( 4زدن 

جلسه 

 هشتم

: 5ایجاد و پرورش سععیسععتم معنای مشععترک: گام  

سعععاخت آداب  یلهوسعععبهایجاد معنای مشعععترک 

: ایجاد 4گام هدفمند؛  صعععورتبهارتباط هیجانی 

 هاارزشایجاد اهداف و  یلهوسععبهمعنای مشععترک 

 کلی درمان. یبندجمعهدفمند؛  صورتبه

اجرای تکنیععک بععازنویسعععی داسعععتععان زنععدگی: مرور  

خعاطرات و اقعدامعات احتمعالی مراجع دربعاره مطعالب       

مثبععت و  یهععاتجربععهگفتگو در مورد ، جلسععععه قبععل 

 ییدأتدوبعاره گویی و تثبیت و  ، جعایگزین  هعای یعت روا

ارزیابی نتایج حاصعععل از روایت ، جایگزین هاییتروا

 درمانی و رفع نقایض.
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 های پژوهشیافته

گروه ، سال 99/94±719/9ژوهش میانگین و انحراف استاندارد سنی گروه فراهیجان پدر این 

نتایج آزمون سال بود.  94/94±557/9و گروه کنترل ، سال 99/95±444/9روایت درمانی 

 کنندگانشرکتی بین میانگین سن دارمعنیحاکی از عدم تفاوت  راههیکتحلیل واریانس 

 1/41(. طول مدت ازدواج نیز در p، 591/9=t=444/9)سنی بود  ازنظر هاآنو همتا بودن 

سال بود. میانگین و انحراف استاندارد طول مدت ازدواج برای  1بیشتر از  هایآزمودندرصد 

و برای گروه کنترل ، 19/1±991/5 یدرمانگروه روایت ، سال 94/1±547/5گروه فراهیجان 

نیز حاکی از عدم تفاوت  راههیکنتایج آزمون تحلیل واریانس سال بود.  954/5±99/1

 ،p=711/9)بود  هاآنو همتا بودن  کنندگانشرکتبین میانگین طول مدت ازدواج  دارمعنی

444/9=t .)ن نتایج آزمودیپلم به باال بود.  هایآزمودندرصد از کل  9/49تحصیالت ، همچنین

 ازنظر هاگروه( حاکی از همتابودن =994/9p) داریمعنی( با سطح 2x=494/4مربع کای )

 .استتحصیالت 

 ییزناشو یزدگو دل یسازگار یبرا یلکو-یروآزمون شاپ یجو نتا یفیتوص یهاشاخص .2جدول 

 .z Sigآماره  انحراف معیار ±میانگین  مرحله گروه یرهامتغ

 سازگاری زناشویی

 فراهیجان
 477/9 949/9 99/94±454/4 آزمونپیش

 914/9 949/9 71/44±494/4 آزمونپس

 روایت درمانی
 941/9 994/9 99/99±999/4 آزمونپیش

 794/9 994/9 97/49±744/9 آزمونپس

 کنترل
 154/9 914/9 99/94±414/4 آزمونپیش

 547/9 949/9 94/94±714/4 آزمونپس

 زناشویی زدگیدل

 فراهیجان
 949/9 914/9 97/99±441/4 آزمونپیش

 445/9 949/9 19/79±744/9 آزمونپس

 روایت درمانی
 499/9 991/9 59/47±144/4 آزمونپیش

 994/9 999/9 99/74±947/4 آزمونپس

 کنترل
 444/9 979/9 95/44±554/9 آزمونپیش

 951/9 997/9 59/41±549/9 آزمونپس
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 نتایج آزمونزناشععویی و  زدگیدلاری و میانگین و انحراف اسععتاندارد سععازگ 4جدول 

در سععه گروه آزمایش و کنترل  هادادهویلک را جهت بررسععی نرمال بودن توزیع -شععاپیرو

 هادادهحاکی از نرمال بودن توزیع  4ویلک در جدول -. نتایج آزمون شععاپیرودهدیمنشععان 

برای انجام تحلیل  هعا دادهنرمعال بودن توزیع   فرضپیش( و <91/9p)در همعه متغیرهعا بوده   

مگنی ه فرضپیشکوواریانس چند متغیری برقرار اسعععت. نتایج آزمون لون نشعععان داد که  

زناشعععویی  زدگیدلو ، (=P= 494/5F ,444/9برای هر دو متغیر سعععازگاری ) هاانسیوار

(944/9, P= 477/9F= برقرار اسععععت. قبععل از تحلیععل کوواریععانس )همگنی  فرضپیش

 ردبررسععیموود رابطه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسععته رگرسععیونی و وج خطبیشعع

 =P ,959/9رگرسعععیونی برای سعععازگاری ) خطشعععیبهمگنی  فرضپیشقرار گرفتند که 

947/9F=)  زدگیدلو ( 445/9زناشویی, P= 955/5F=)  و رابطه خطی بین متغیر همپراش

و  (=4, Partial 9995/9, P= 499/94F =471/9در هر دو متغیر سععازگاری ) و وابسععته

مورد تائید قرار  (=4, Partial 9995/9, P= 444/517F =749/9زناشعععویی ) زدگیدل

ریانس از کووا-واریانس یهاسیماترهمگنی  فرضپیشبررسعععی  منظوربههمچنین  گرفتند.

 این آزمون برای متغیرهای داریمعنیباکس اسععتفاده شععد که نتایج آن حاکی از  Mآزمون 

 .(=P= 949/5F ,974/9وابسته بود )

 ییوزناش یزدگو دل یدو سه گروه در سازگار یبرا یریچند متغ یانسکووار یلآزمون تحل یجنتا .3جدول 

 توان آماری اندازه اثر داریمعنی F ارزش نام آزمون

 5 455/9 9995/9 599/99 999/9 الندای ویلکز

 5 495/9 9995/9 494/47 545/5 اثر پیالیی

 5 959/9 9995/9 955/494 991/44 اثرهتلینگ

ای آزمون الند داریمعنیسطح آزمون، پیشکه با کنترل اثر  دهدیمنشان  9نتایج جدول 

تی و گروه روای درمانی، زوجمبتنی بر فراهیجان درمانیزوجدر سه گروه ، ویلکز و اثر پیالیی

 داریمعنیزناشویی تفاوت  زدگیدلمتغیرهای سازگاری و یکی از  ازنظرکنترل حداقل 

 وجود دارد.
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 ه گروهس ییزناشو یزدگو دل ینمرات سازگار یانگینم یگروه یناثرات ب یانسکووار یلتحل یجنتا .4جدول 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

سازگاری 

 ییزناشو

 5 471/9 9995/9 499/94 757/599 757/599 آزمونپیش

 5 999/9 9995/9 494/454 444/5947 491/4574 گروه

     994/1 914/457 خطا

 زدگیدل

 زناشویی

 5 749/9 9995/9 444/517 797/999 797/999 آزمونپیش

 5 494/9 9995/9 499/549 549/997 999/794 گروه

     999/4 549/99 خطا

 متغیر عنوانبه آزمونپیشکه با در نظر گرفتن نمرات  دهدیمنشان  4 نتایج جدول

روایتی  درمانیزوجو ، )رویکرد گاتمن( مبتنی بر فراهیجان درمانیزوج، همپراش )کمکی(

 =999/9)آزمایش و کنترل در متغیرهای سازگاری  یهاگروهبین  دارمعنیمنجر به تفاوت 

4, Partial 9995/9P<  ,494/454F= ) 4 =494/9زناشویی ) زدگیدلو, Partial 

9995/9, P< 499/549F=)  درصد و  95برای سازگاری زناشویی  تأثیرشده است. میزان

فردی در  یهاتفاوتدرصد از  95درصد بود. بدین معنا که  99زناشویی  زدگیدلبرای 

زناشویی به خاطر تفاوت  یزدگدلفردی در  یهاتفاوتدرصد از  99سازگاری زناشویی و 

تنی مب درمانیزوجمطرح کرد که  توانیرو، مازاین. استدرمان(  تأثیردر عضویت گروهی )

منجر به افزایش سازگاری زناشویی و  داریمعنی طوربهروایتی  درمانیزوجبر فراهیجان و 

ان وآزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. ت یهاگروهزناشویی در  زدگیدلکاهش 

است.  گیرینتیجهبرای این  قبولقابلنیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری  5آماری 

بین میانگین سه گروه در متغیرهای سازگاری و در ادامه جهت بررسی چگونگی تفاوت 

 ارائه شده است. 1استفاده شد که نتایج آن در جدول  LSDاز مقایسه زوجی  زدگیدل
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 موردمطالعه در سه گروه یرهایمتغ یسهجهت مقا LSD یزوج هیسمقا یجنتا .5جدول 

 معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین گروه متغیر

 سازگاری زناشویی

 9995/9 471/9 959/9* روایت درمانی فراهیجان

 9995/9 495/9 949/59* کنترل فراهیجان

 9995/9 491/9 547/54* کنترل روایت درمانی

 یزناشوی زدگیدل

 9995/9 199/9 -997/4* روایت درمانی فراهیجان

 9995/9 194/9 -449/59* کنترل فراهیجان

 9995/9 154/9 -994/1* کنترل روایت درمانی

  91/9در سطح  داریمعنی* 

مبتنی بر  درمانیزوج کنندهدریافتگروه ، 1در جدول  LSDبا توجه به نتایج آزمون 

 کنندهتدریافروایتی و گروه کنترل؛ و همچنین گروه  رمانیدزوجنسبت به گروه فراهیجان 

اری سازگ آزمونپسروایتی نسبت به گروه کنترل میانگین نمراتشان در  درمانیزوج

. این امر (>91/9pیافته بود )زناشویی کاهش  زدگیدل آزمونپسو در زناشویی افزایش 

 انیدرمزوجبت به هر دو گروه مبتنی بر فراهیجان نس درمانیزوجحاکی از این است که 

شتری روایتی نسبت به گروه کنترل اثربخشی بی درمانیزوجروایتی و گروه کنترل و همچنین 

ین زناشویی زوج زدگیدلروایتی بر بهبود سازگاری زناشویی و  درمانیزوجنسبت به 

 متعارض دارد.

 
 موردمطالعهنمودار خطی میانگین سه گروه در متغیرهای  .1شکل 
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 گیرینتیجهبحث و 

وایتی ر درمانیزوجمبتنی بر فراهیجان و  درمانیزوجاین پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی 

پژوهش  یهاافتهی بر اساسزناشویی زوجین متعارض انجام گرفت.  زدگیدلبر سازگاری و 

 طورهبروایتی  درمانیزوجمبتنی بر فراهیجان و  درمانیزوجمطرح کرد که  توانیمحاضر 

 یهاگروهزناشویی در  زدگیدلمنجر به افزایش سازگاری زناشویی و کاهش  داریمعنی

مبتنی  رمانیدزوج کنندهدریافتگروه  کهطوریبهآزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. 

روایتی و گروه کنترل؛ و همچنین گروه  درمانیزوجنسبت به گروه بر فراهیجان 

ازگاری س آزمونپسیتی نسبت به گروه کنترل نمراتشان در روا درمانیزوج کنندهدریافت

ین این امر حاکی از ا، زناشویی کاهش یافته بود زدگیدل آزمونپسزناشویی بهبود و در 

و  روایتی و گروه کنترل درمانیزوجمبتنی بر فراهیجان نسبت به  درمانیزوجاست که 

ازگاری بخشی بیشتری بر افزایش سروایتی نسبت به گروه کنترل اثر درمانیزوجهمچنین 

 یهاافتهینتایج این یافته با  زناشویی زوجین متعارض دارند. زدگیدلزناشویی و کاهش 

هواسی و ، (5994محرومی )، (5999محمدی و همکاران )، (5991بهرادفر و همکاران )

سو ( هم4959) ( و پل کین قرون5999اسکندرپور )، (5947فالح چای )، (5991همکاران )

به روش گاتمن و  درمانیزوجبه این نتیجه رسیدند که  ادشدهیاست. همه پژوهشگران 

زناشویی  زدگیدلروایت درمانی باعث بهبود سازگاری و کاهش  درمانیزوجهمچنین 

 درمانیزوجمطرح کرد که روش  یامطالعه( در 5994محرومی )، برای نمونه. گرددیم

ای ارتباطی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه الگوه یهااسیمقگاتمن همه خرده 

کنترل بهبود بخشیده است و این امر حاکی از این است که روش گاتمن باورهای غیرمنطقی 

( 4959) 5رایان و گاتمن، گاتمن، گروه آزمایش را کاهش داده است. نتایج تحقیق بابوک

کالت کاهش مش، ضایت زناشوییبه روش گاتمن منجر به افزایش ر درمانیزوجنشان داد که 

مطرح کرد  توانیمپیگیری شد. در تبیین این یافته  یک سالزناشویی و تعارض مخرب در 

که زوجین پس از شرکت در جلسات درمانی به روش گاتمن یاد گرفتند تا درباره تعهدات 

                                                           
1. Babcock, Gottman, Ryan & Gottman 
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درباره ، نندککارآمد با یکدیگر ارتباط برقرار  ایگونه، بهمجدداً مذاکره کنند هاتیمسئولو 

علل عدم توافق و اهمیت بیان دیدگاهشان درباره بهترین شیوه مدیریت عدم توافق صحبت 

، رانعملی نمایند )هواسی و همکا اندکردهرا که پیشنهاد  ییهادهیاو تصمیم بگیرند ، نمایند

، ترمعناداری عواطف مثبت بیش طوربهتا زوجین بتوانند  شودیمباعث  مسئله(. همین 5991

را از خود نشان دهند. این عواطف مثبت و  یترمناسب مسئلهو رفتارهای حل ، ارتباط بهتر

زناشویی و افزایش  زدگیدلخود باعث کاهش  نوبهبهسازنده حل تعارض  یهاروش

 .گرددیمسازگاری زناشویی در زوجین 

 زدگیدل و روایتی بر سازگاری درمانیزوج تأثیردر راستای یافته دوم پژوهش مبنی بر 

نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر روایت  یامطالعه( در 5999زناشویی اسکندرپور )

، یانیک، باعث کاهش میزان نارضایتی زناشویی در زوجین شود. خدابخش تواندیمدرمانی 

( در پژوهشی نشان دادند که در مقایسه با گروه کنترل 5999نوری تیرتاشی و خستو هشجین )

ارتباطی و کلی را در ، رمانی صمیمت زوجین و سه بعد آن شامل صمیمت عاطفیروایت د

به این نتیجه  یامطالعه( در 4999) 5افزایش داد. وام بولت داریمعنی طوربهگروه آزمایش 

شناختی و جانشین نمودن  پذیریآسیبدست یافت که روایت درمانی گروهی در کاهش 

ی بوده است. ویس مؤثربرخورد با مشکالت زندگی مدیریتی سازگارانه جهت  یراهکارها

مثبت  رتأثی( در پژوهشی مطرح کرد که درمان روایتی بر کاهش تعارضات زناشویی 5995)

، درمانی های اساسی روایتمطرح کرد که یکی از تکنیک توانیمدر تبیین این یافته دارد. 

 عنوانبهتا به مشکل  ودشیمبرون سازی است. که در این تکنیک از مراجعان درخواست 

چیزی بیرون از خود بنگرند تا جزئی از آن چیزی که هستند. در جلسات درمان با کمک به 

منفی همسرانشان از ثابت  هایویژگیدر مورد رفتارها و  شانیهاتیروازوجین در اصالح 

دن باعث بو بودن و غیرقابل سرزنش ریرپذیی، تغدرونی و قابل سرزنش بودن به موقعیتی، بودن

دیگر  ایگونهبهرا  شانییزناشوتعارض برانگیز در روابط  یهاتیموقعکه زوجین  شودیم

 یجهدرنتمیزان سرزنش و فاجعه سازی از رفتارهای همسر کاهش پیدا کند. ، تعبیر کرده

                                                           
1. Wamboldt 
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شده و این  رتکینزداحتمال ناسازگاری کاهش یافته و زوجین به لحاظ عاطفی به یکدیگر 

 ،داستان، )سودانی کندیمرا برای مذاکره در خصوص اختالفات فراهم  موضوع زمینه

 تا به تجارب شودیمدر درمان روایتی به افراد کمک ، از طرفی(. 5994، خجسته مهر و رجبی

، . به همین منظور(5991، ناقص خویش کلیت و معنای خاصی ببخشند )نامنی و شیرآشیانی

خود را به زبانی تازه شرح دهند و  یهاداستانشد تا  درمانی از اعضاء خواسته یهاجلسهدر 

ن پرسیدن بنابرای، معنایی تازه به وجود آورند آفرینمشکلاحساسات و رفتاری ، برای افکار

بیشتری منجر شد تا  هایسؤالبه مطرح کردن ها، آن یهاپاسخسؤال از اعضاء و بر اساس 

خصی مشکل و ش، بیشتر هایسؤالسیدن لذا از راه پر، شخصی خود و مشکل را یکی نبیند

این بود  ،که عاید اعضاء شد یاجهینتاز یکدیگر جدا شدند و ، آن قرار دارد تأثیرکه تحت 

 افراد شودیممدیریت و کنترل عواطف موجب  درواقعکه عواطف جدید شکل گرفت 

 شوند. کرداردرستو  اندیشبین، نیکواقع

ر فراهیجان مبتنی ب درمانیزوجر اثربخشی بیشتر در راستای یافته سوم پژوهش مبنی ب

اران بهراد فر و همک، زناشویی زوجین زدگیدلروایتی بر سازگاری و  درمانیزوجنسبت به 

رویکرد روایت درمانی موجب  آزمونپسنشان دادند که در مرحله  یامطالعه( در 5991)

جب و رویکرد هیجان مدار موبهبودی معنادار کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل رفتاری 

 تأثیر ،کارکردهای مختل هیجانی و شناختی گردید. همچنین، بهبودی کیفیت زناشویی

 معنادار رویکرد روایت تأثیرمعنادار رویکرد هیجان مدار در مرحله پیگیری پایدار ولی 

( در پژوهشی مطرح کرد که 5947فالح چای ) درمانی در مرحله پیگیری پایدار نبود.

، نابراینبوده است. ب درمانیزوج تأثیردر مقایسه با عدم درمان بیانگر  درمانیزوجبخشی اثر

ناختی ش درمانیزوجاین پژوهشگر چنین گزارش کرد که روایت درمانگری حداقل به اندازه 

؛ به 5941) 5جانسون و کرنبرگبوده است.  مؤثررفتاری در کاهش تعارضات زناشویی  –

هیجان مدار را با رویکرد شناختی  درمانیزوج( اثربخشی 5995، کاراننقل از ضیاالحق و هم

( و لیست انتظار مقایسه و نشان داد که سازگاری زناشویی هر دو PS) 4رفتاری حل مسئله–

                                                           
1. Johnson & Greenberg 
2. problem solving 
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ه درمان سازگاری زناشویی گروهی ک، گروه درمانی بیشتر از لیست انتظار بودند. عالوه بر این

ری بیشتر از گروه حل مسئله بود. در پیگی داریمعنی طوربه هیجان مدار دریافت کرده بودند

سودانی و  باال بود. داریمعنی طوربهنیز نمرات سازگاری زناشویی گروه هیجان مدار 

روایتی و  درمانیزوجمشخص ساختند که هر دو رویکرد  یامطالعه( در 5994همکاران )

ربانی حل تعارض زنان ق یهاکیتاکتر تلفیقی تغییرات معناداری را د-رفتاری درمانیزوج

وجود ندارد.  داریمعنیو بین دو رویکرد درمانی تفاوت  اندکردهخشونت همسر ایجاد 

ریه چنین توجیه کرد که نظ توانیماثربخشی رویکرد گاتمن را نسبت به روایت درمانی 

رمانی د مختلف یهاهینظرگاتمن یک رویکرد تلفیقی است و از مبانی و اصول اعتقادی 

 متأثرزن از شوهر و شوهر از زن ، مانند یک چرخه دیگویمیاری جسته است. آنجا که 

ون فقط چ کندیم. از دیدگاه وجودی نیز حمایت کندیمسیستمی حمایت  هی، از نظرشودیم

و  هاتعارضبلکه به ورای آن ، کندینمنگاه  شوندیمبه آن مربوط  هاتعارضاین  آنچهبه 

از قصه ، شوندیمؤیاهای زندگی نظر دارد؛ و زمانی که این رؤیاها شرح داده به ر درواقع

ون چ، کندیم. روش گاتمن از یک دیدگاه روانکاوانه نیز حمایت کندیمدرمانی حمایت 

 دردناک نوعیبهکه  ییهاتیموقعرؤیاها معموالً به کودکی شخص و معانی سمبلیک 

. کندیمال تغییر رفتار است از رویکرد رفتاری حمایت که به دنب آنجا؛ و گردداند، برمیشده

، خصیتالش برای تغییر ادراک ش جای، بهچون معتقد است بهترین شیوه برای تغییر نتایج

 یهارمانیدروان؛ لذا تمام این دیآیمتغییر دادن رفتار است. چون ادراک اغلب به دنبال رفتار 

، (. از طرفی5999، )کاظمی و همکاران دشونیمگاتمن حمایت  یهاافتهیمتفاوت با 

 کنندیم( بیان 5991، ؛ به نقل از بهراد فر و همکاران5999) 5که وایت و اپستون گونههمان

م و ترغیب حاک یهاخطابهاز طریق ساختارزدایی از  هانشانهبر حذف  تأکیدرویکرد روایتی با 

 یهاافتهی هک، درصورتییی استزوج به انجام دادن استثنائات درصدد بهبود کیفیت زناشو

آشفتگی زوجی بدون در نظر  یهانشانهیا کار بر روی  4تراپی سیمپتوم انددادهپژوهشی نشان 

جین منجر به عود آشفتگی زو، عاطفی همسران یهاجراحتگرفتن مسائل زیربنایی رابطه و 

                                                           
1. White & Epston 
2. symptom-therapy 



 1479تابستان ، 43شمارة ، سال نهمی، درمانروانفصلنامة فرهنگ مشاوره و  78

برخالف عاطفی همسران ) یهاجراحتبدون در نظر گرفتن مسائل زیربنایی رابطه و 

د. خواهد ش درمانیزوجمنجر به عود آشفتگی مدتی کوتاه پس از ، فراهیجان( درمانیزوج

، به نقل از بهرادفر و همکاران؛ 5994) 5پتروموناکو و ایسل، روبین، این یافته بارت دییتأدر 

( در پژوهش خود مشخص ساختند که تغییرات صرف در رفتار زوج منجر به بهبودی 5991

جین است روزمره زو شدهادراکبلکه این هیجانات مثبت و منفی ، شودینمشویی کیفیت زنا

که کیفیت رابطه باید چگونه و در چه سطحی  کنندیمکه در نقش سنگ محکی عمل 

 ارزیابی شود.

 ازجملهفقدان مرحله پیگیری بود.  روروبهخاصی  یهاتیمحدودپژوهش حاضر با 

درمانی مربوطه بر روی  یهاروش درازمدت ثیراتتأاساسی پژوهش بود که  یهاتیمحدود

در  گرددیملذا پیشنهاد ، مشخص ساخت توانینمزناشویی را  زدگیدلسازگاری و 

مبتنی بر  یدرمانزوجبررسی تداوم اثرات درمانی  منظوربهتحقیقات آتی مرحله پیگیری نیز 

ه به شود. همچنین با توجروایتی بر زوجین متعارض در نظر گرفته  درمانیزوجفراهیجان و 

 یهادرمانیزوجدر زوجین متعارض از طریق  زدگیدلبهبود سازگاری زناشویی و کاهش 

ی برای مداخالت عنوانبهاز این دو رویکرد  گرددیممبتنی بر فراهیجان و روایتی پیشنهاد 

یش پآموزشی  یهاکارگاهبهبود وضعیت زناشویی زوجین در مراکز آموزشی و مشاوره و در 

 یهاپژوهش گرددیماز ازدواج استفاده شود. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد 

ی در جهت روایت درمانیزوجمبتنی بر فراهیجان و  درمانیزوجبیشتری در خصوص اثربخشی 

 م گیرد.انجا هاافتهی یریپذمیتعمافزایش  منظوربهشفاف شدن اثرات درمانی دو رویکرد 

 نیتشکر و قدردا

از تمامی زوجینی که در پژوهش حاضر همکاری نمودند و از مرکز مشاوره و 

گزاری سپاس، دادگستری شهر تبریز که زمینه اجرای پژوهش را فراهم ساختند درمانیروان

 .گرددیم

 تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. گونهچیه تعارض منافع:

                                                           
1. Barrett, Robin, Pietromonaco & Eyssell 
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 شده است. نیتأموسط نویسندگان پژوهش ت یهانهیهز تمامی منابع مالی:

 منابع
آموزش روایت درمانی بر کاهش نارضایتی زناشویی در  تأثیر(. بررسی 5999نسترن. )، اسکندر پور

شناسی و علوم رفتاری. تهران، موسسه المللی روان. اولین کنفرانس بینزوجین شهر تهران
 دانشگاه تهران. هایهمایشمرکز ، همایشگران مهر اشراق

فصلنامه (. مقایسه تعارض زناشویی در ساختار توزیع قدرت در خانواده. 5994رزیتا. )، نیاما
 .45-14، (94) 59، تربیتی زنان و خانواده-فرهنگی

تعارضات زناشویی  بینیپیش(. مدل معادالت ساختاری 5999مه سیما. )، پورشهریاری ؛نیره، آرین فر

 یهاسبکبریدگی و طرد و متغیر میانجی  ناسازگار اولیه حوزه هایوارهطرح بر اساس

 .594-594، (49) 4، درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان. ورزیعشق

(. اثربخشی 5994حمیدرضا. )، ایمانی فر ؛مهناز، یاکبرعلی ؛علی، فتحی آشتیانی ؛علیرضا، آقایوسفی

صلنامه دوفاسناد و بهزیستی اجتماعی.  های، سبکبر تعارضات زناشویی ساختارگرایی
 .551-544، (4) 59، شناسی بالینی و شخصیتروان

(. رابطه معیارهای ارتباطی 5941بهروز. )، مهرام ؛سید امیر، امین یزدی ؛علی، صاحبی ؛هدی، برازنده

 .959-999، (4) 4، شناسی تحولیروانبا سازگاری زناشویی. 

(. اثربخشی 5995فریده. )، نرگسی ؛همحدث، حسنی ؛مهناز، مهرابی زاده هنرمند ؛سودابه، بساک نژاد

 شناسیروانروایت درمانی گروهی بر نگرانی از بدریختی بدن در دانشجویان دختر. 
 .1-55، (4) 5، سالمت

 ؛عذرا، اعتمادی ؛محمدرضا، عابدی ؛فاطمه، بهرامی ؛رضوان السادات، جزایری ؛رحیم، بهراد فر

هیجان مدار و  درمانیزوجی (. بررسی تطبیقی اثربخش5991سید محسن. )، فاطمی

تاری شناختی و رف، روایتی بر کیفیت زناشویی و کارکردهای مختل هیجانی درمانیزوج

 .9-59، (5) 9، شناسی خانوادهمجله روانزوجین آشفته. 

فاطمه. ، بهرامی ؛عذرا، اعتمادی ؛سید احمد، احمدی ؛مریم السادات، فاتحی زاده ؛عاطفه، حیرت

ه زن و فصلنامسازگاری زناشویی.  بینیپیشسبک زندگی زوجی در  (. نقش ابعاد5999)
 .541-514، (4) 1، جامعه
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(. 5999حامد. )، خستو هشجین ؛ابراهیم، نوری تیرتاشی ؛فریبا، کیانی ؛محمدرضا، خدابخش

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان. 

 .997-994، (4) 4، درمانی خانوادهانفصلنامه مشاوره و رو

(. رابطه نگرش مذهبی با 5949سعید. )، اکبری زردخانه ؛روح اله، شهابی ؛محمد، خدایاری فرد

 .955-949، (5) 9، فصلنامه خانواده پژوهشی. متأهلرضایتمندی زناشویی در دانشجویان 

 درمانیزوجرویکرد  تأثیر(. 5995. )مرضیه، شاه سیاه ؛فاطمه، بهرامی ؛عذرا، اعتمادی ؛زهرا، داوودی

محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طالق شهر اصفهان.  حلراه مدتکوتاه

 .594-599، (11) 54، اصول بهداشت روانی

 یهافصلنامه تازه(. روایت درمانی. 5947فاطمه. )، بهرامی ؛مریم، فاتحی زاده ؛سولماز، ربیعی
 .54-59، 44و  47، درمانیروان

مبتنی بر  درمانیزوج(. اثربخشی 5995مهدیه. )، ملیانی ؛باقر، ثنایی ؛علیرضا، علینقی ؛رسول، روشن

 کنندهمراجعهدر ارتقاء سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکالت زناشویی  یبخشخود نظم

 .444-499، (4) 4، درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روانبه مرکز مشاوره. 

، (. رابطه علی تمایزیافتگی5999منصور. )، سودانی ؛مهناز، مهرابی زاده هنرمند ؛سید احسان، تیسادا

نامه فصلزناشویی با واسطه تعارض زناشویی.  زدگیدلنوروزگرایی و بخشندگی با 
 .11-94، (4) 5، شناسی خانوادهروان

مقایسه اثربخشی (. 5994غالمرضا. )، رجبی ؛رضا، خجسته مهر ؛نصیر، داستان ؛منصور، سودانی

رفتاری تلفیقی بر تاکتیک های حل تعارض زنان قربانی  درمانیزوجروایتی و  درمانیزوج

 .5-54، (9) 9، فصلنامه زن و جامعه. خشونت همسر

(. اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط 5994زهرا. )زاده، دهقان ؛مصطفی، دهقانی ؛منصور، سودانی

 مانیدرروانفصلنامه مشاوره و زناشویی و کیفیت زندگی زوجین.  زدگیدلبر  یامحاوره
 .599-549، (4) 9، خانواده

ارتباط  (.5995صبا. )، دانایی ؛عادل، فاطمی ؛پایناز، ابراهیمی ؛محمدی، علنظری ؛عطا، شاکریان

، (9) 9، مجله علوم رفتاری شخصیتی با سازگاری زناشویی. هایویژگیاد در شباهت و تض

59-54. 

http://www.ensani.ir/fa/content/345917/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/345917/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/345917/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/345917/default.aspx
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ومه. معص، مهرآفرید ؛منصور، سودانی ؛مسعود، خاکپور ؛سید امیر، قدمی ؛شهین، صفی پوریان

 زدگیدل بر کاهش (IPT) مشاوره گروهی با روش درمان بین فردی تأثیر(. 5991)

 .5-55، (5) 1، وزش پرستاریآم زناشویی زنان متقاضی طالق.

ضی. مرت، مدرس غروی ؛بهرامعلی، یآبادهاشمقنبری  ؛حسین، یآبادحسن ؛مریم سادات، ضیاالحق

 4 ،فصلنامه خانواده پژوهشیهیجان مدار بر سازگاری زناشویی.  درمانیزوج تأثیر(. 5995)

(49) ،99-49. 

(. اثربخشی روایت درمانی گروهی بر 5994حسینعلی. )، مهرابی ؛فریبا، یزدخواستی ؛زهرا، عمادی
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 .44-74، (5) 4، سالمت و بهداشتزنان. 
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