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 چکیده

ورت های آن صپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کاهش گرایش به طالق و مؤلفه

ی آزمون با گروه کنترل است. جامعه آمارپس –آزمون گرفته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش

وم شهرستان سال مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه د 66تا  61پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متأهل 

نفر داوطلب شرکت در پژوهش که  61، . از بین افراد در دسترسهستند 61-61در سال تحصیلی ، نیشابور

عنوان نمونه به، ( کسب کرده بودند6611جانسون و مورو )، نمره باالیی در پرسشنامه گرایش به طالق روزلت

، گام 6نترل گمارده شدند؛ سپس طی طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کانتخاب شدند؛ این افراد به

، های گروه آزمایش اجرا شد؛ بعد از اتمام مداخالت درمانیجلسات فردی روایت درمانی برای آزمودنی

س ها از آزمون تحلیل واریانوتحلیل دادهآزمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. جهت تجزیهپس

 دهد که روایت درمانی بر کاهش گرایش به طالقها نشان میافتهچند متغیره نمرات تفاضلی استفاده شد. ی

های طور انفرادی مؤلفه(. اجرای روایت درمانی بهp<11/1؛ =146/61Fدر گروه آزمایش مؤثر بوده است )

تمایل به خروج از رابطه و مسامحه را کاهش و ابعاد ابراز احساس و وفاداری را افزایش داده است. با توجه به 

 در جهت بهبود روابط و کاهش میزان طالق در جامعه استفاده کرد. یکردرو یناز اتوان های پژوهش میهیافت

  گرایش به طالق، روایت درمانیازدواج زودهنگام زنان، کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

است که در انتقال فرد به مرحله  یفرد نیب روابط پایدارترین و ترینمهم از یکی ازدواج

 برای صورتی در (. ازدواج6816، اهمیت بسیاری دارد )فاتحی دهاقانی و نظری، یسالبزرگ

 مناسب صورت فرد با و مناسب زمان در که مثبت است دارای کارکرد اجتماعی نظام

 تشکیل برای الزم فکری بلوغ و به نباشند مناسب ازدواج سن در زوجین بگیرد؛ چنانچه

 به مربوط زودهنگام گیرد. ازدواجزودهنگام صورت میازدواجی ، نرسیده باشند زندگی

شود. دالیل این است که نوجوان همسری خوانده می سال 61 زیر افراد پیوند زناشویی

فشار خانواده یا دالیل مذهبی و فرهنگی باشد )صفوی و ، تواند عشق نوجوانیها میازدواج

، شدهبیشترین ترکیب ازدواج ثبت های اخیراست که در سال (؛ این در حالی6864، مینایی

ساله است؛ آمار به ثبت رسیده از  66-61ساله با زنان  14-11مربوط به ترکیب سنی مردان 

 تأملیافزایش قابل، اندهای اخیر در کل کشور ازدواج کردهسال که سال 61دختران زیر 

مقایسه با سال  میانگین سن در اولین ازدواج زنان در 6861داشته است؛ همچنین در سال 

این افراد  (.6861، احوال کشورسال کاهش پیدا کرد )سایت رسمی سازمان ثبت 4/1، 6861

، فردی و اجتماعی هایآن آسیب نتیجه و داشت نخواهند را مناسب فرد توانایی انتخاب

. نتایج استزناشویی و نهایتاً طالق  زندگی از نارضایتی و روانی، های جسمیبیماری

در هنگام ازدواج ، اکثر زوجین متقاضی طالق، دارندهای صورت گرفته اظهار میپژوهش

دانند؛ این ویژگی در زنان بیشتر ترین عامل طالق میاند و آن را رایجدارای سن پایین بوده

 (.6866، شمخانی و همکاران، خنکدار طارسی، شده است )صدراالشرافیدیده

ابعاد  در و مخربی دارد فرد و خانواده آثار که بر چندعاملی است ایپدیده، طالق

(. انحرافات 1166، 6پاستور و شود )برناردیمی بسیاری هایناهنجاری موجب اجتماعی

اندازد که الزم است عوامل سالمت روانی اجتماع را به خطر می، خصوص در زناناجتماعی به

 ای ازدواجاز این عوامل زمینهساز گرایش به انحراف شناسایی و حذف شوند. یکی زمینه

 ،در سنین پایین است که منجر به رفتارهای انحرافی همچون خیانت، توأم با اجبار والدین
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، ؛ صدراالشرافی و همکاران6864، شود )فتحی پورگری و گرایش به طالق میروسپی

6866). 

ین رابطه ا به تمایل و عالقه برای گسستن پیوند زناشویی و خروج از، گرایش به طالق

، (. روزلت6811، کاکاوند نیا و بهرامیعلیوردی، طی فرایند قانونی اشاره دارد )ریاحی

کنند؛ این ابعاد شامل گرایش به طالق را در چهار بعد مطرح می، (6611) 6جانسون و مورو

. بعد تمایل به خروج از است 1و مسامحه 4وفاداری، 8ابراز احساس، 1تمایل به خروج از رابطه

د؛ سعی در پردازمشکالت و فرایند طالق می راجع بهفعال به بحث و تفکر  صورترابطه به

جانسون و ، شود )روزلترفت از وضعیت فعلی را شامل میحل برای برونجستجوی راه

 (.6611، مورو

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به طالق نشان ، در رابطه با بعد ابراز احساس

د رضایت عاطفی یعنی ابراز محبت و گفتگوی کالمی و انرژی عاطفی در وجودهد که می

(. 6868، میرفردی و محمودی، شود )مختاریمنجر به کاهش گرایش به طالق می، روابط

وفایی زناشویی است دهی همدالنه و ابراز عواطف از عوامل مؤثر در بروز بینقص در پاسخ

 (.1161، 1گذارد )براوو و لپکیناثر میطور مستقیم بر کاهش رضایت زناشویی و به

عنوان یکی دیگر از ابعاد گرایش به طالق به معنی پایبندی به رابطه زناشویی وفاداری به

گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی است؛ نقض این تعهد منجر به شکل

ترین عامل تهدیدکننده مهم( و 1111، 7)آویرام و آمیچای شودخارج از رابطه زناشویی می

(. 1166، 1جانسون و میهاوسن، شود )مارکعملکرد و تداوم روابط زناشویی محسوب می

برخی زنان متأهل برای تحقق صمیمیت و شادی در روابط و فرار از تنهایی به خارج رابطه 

 ،مراقبت، شودآورند. زمانی که یک زن دچار درگیری عاطفی میرو می، زناشویی خود

                                                           

1. Rusbult, Johnson   & Morrow 

2. exit 
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8. Mark, Janssen & Milhausen 
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ز هایش را ااحساسات و مراقبت، کندعشق و درک را از شخص ثالثی دریافت می، مدردیه

مسامحه و امتناع از بحث در ، در روابط زناشویی به نادیده گرفتن، کندهمسرش دریغ می

کند ( و یک الگوی اجتنابی را آغاز می1167، 6پردازد )نلسون و ساالوومورد مشکالت می

آمیز یا مسامحه که یکی دیگر از ابعاد گرایش به طالق رفتارهای طفره(؛ این 6861، 1)فروزتی

 طریق گفتگوهای درمانی تواند ازمی رابطه است؛ در این موارد زوج زا درعاملی تنش، است

، جهانگیری، زهراکار، است )محمدی طرفین موردتوافق که باشد حلی مناسبراه دنبال به

، دادن گوش، درمانی که شامل گفتن گفتگوهای(. 6861، شاکرمی و مرشدی، داورنیا

با بازنویسی برخی از ، (6861، 8است )ساویکاس هاداستان شنیدن دوباره و گفتن دوباره

(. 1167، 4سعی در تغییر داستان شخص دارد )هوتو و گاالگر، عناصر کلیدی روایت زندگی

سانی که سنین خصوص در کبه، افراد زیادی در نوشتن داستان زندگی دخالت دارند

(. روایت زندگی برخی از نوجوانان آن چیزی است که 6861، تری دارند )ساویکاسپایین

های زیرا در این افراد هنوز روایت، (1164، 1فریدمن) انددیکته کرده هاآندیگران به 

روایت غالب زندگی در زنان جوان با ازدواج  (؛6861، 1شخصی شکل نگرفته است )پین

 واقعیات زندگی را، شود و فرد بر اساس همان روایتتوسط دیگران نوشته میزودهنگام 

 ( را انتخاب والگوهای اصیل و اولیه در طراحی شخصیت) دهد و الگوهای نقشیشکل می

؛ این امر منجر به افزایش که درک درستی از آنان ندارد کندمیرا درونی  هاییویژگی

؛ 6816، شود )فاتحی دهاقانی و نظریه طالق میدخالت دیگران و درنهایت گرایش زوج ب

 ندتوان(. افراد با ویراستاری داستان زندگی خود می6861، ؛ ساویکاس6864، صفوی و مینایی

کاستل و ، ربانک) شان به عهده بگیرندفردی و زناشویی، نقش فعالی را در بهبود مسائل روانی

 (.1161، 7آلن

                                                           

1. Nelson & Salawu 
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 شدن درگیر راه از مشکالتشان بر فائق آمدن برای افراد به کمک فرایند 6روایت درمانی

(. روایت به معنی داستانی در مورد یک تجربه 6861، پین)است  درمانی در گفتگوهای

 شود و شامل وقایع درک شده توسطزندگی که توسط یک فرد یا گروهی از مردم ساخته می

این  .(1168، 1الوتاررو و فرناندزپ، بانپرز، رودریگز) عنوان مسائل مهم زندگی استراوی به

 از جدا هایبخش عنوانبه را هاآندارد و  تأکیدروند درمانی بر برون سازی مشکل از فرد 

ابزار  هافراد را ب، رویکرد روایت درمانی (.1161، 8ادوایر و لیهی، بیند )رایانمی افراد

 درمان و بهداشت در مدیریتی خود افزایش موجب تواندمی که کندقدرتمندی مجهز می

دهد تا فرد برای رهبری مانی اجازه میدر روایت(. 1167، گاالگر و هوتو) شود وی روانی

توجهی از زندگی های قابلاو شخصیت اصلی است و جنبه، یک روند داستان که در آن

نو همراه با به چالش  لحظهکی( و برای ایجاد 1161، 4آماده شود )دوجی، خودش است

، یروشود )ریبتالش ، دهنده وجود مشکل در روایت فرد استکشیدن صدای غالب که نشان

بینند تا در بند توصیفات کلی هویت (. مشاوران روایتی آموزش می1161، 1استایلس، براگا

ف کند شخص را برحسب یک مشکل تعری، ویژه اگر این توصیفاتبهشخص گرفتار نشوند؛ 

اصلی در مشاوره روایتی بر روی  تأکید(. 6861، فرشاد جابری، 1117، 1نسلید و مانک)وی

 (1161، 7مادیگان و نیلوند، فرد و مشکل او در درون ساخت و گفتمان اصلی است )بجروی

روایت درمانی با کمک  (.1161، ادوایر و لیهی، و بر تغییر روایت شخص تمرکز دارد )رایان

 را در روایت تجاربشان افزایش هاآنتوانایی ، واژگانشانبه مراجعان برای گسترش حیطه 

ا هایشان ررسند که چه کسی هستند و اهداف و خواستهبه این درک می درنتیجه، دهدمی

 وجیز روابط در احساسات و ها(. بیان خواسته6861، ساویکاس) کنندتوانند بیان بهتر می

 و احساس ابراز با(. 1116، 1دودا و بانکل) دهد کاهش را جدایی به گرایش تواندمی

                                                           

1. narrative therapy 

2. Rodríguez, Bayón Pérez, Palaotarrero & Fernandez 

3. Ryan, O’Dwyer & Leahy 

4. Douge 

5. Ribeiro, Braga   & Stiles 

6. Winslade   & Monk 

7. Bjoroy, Madigan & Nylund 

8. Bankole & Dauda 
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 وفایییب احتمال آن تبعبه، شودمی کم هاآن عاطفی فاصله و نزدیک هم به زوجین هاخواسته

(؛ در چنین شرایطی زوج دیگر تمایلی به 1167، )نلسون و ساالوو یابدمی کاهش زناشویی

 جدایی ندارد.

 دوکه به مقایسه اثربخشی  (6868) بگیان کوله مرز و بختی، عباسی، نریمانیدر پژوهش  

روایت  برنامه، پرداختند گروهی درمانی روایت و تعهد و پذیرش بر مبتنی آموزش رویکرد

ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طالق تأثیرگذاری  هایوارهطرحدرمانی در تعدیل 

بیشتری داشت؛ همچنین این رویکرد میزان تمایل به بخشودگی و فرایند بخشودن در زنان 

(. روایت 6866، نوری تیرتاشی و کاظمی) کننده به مراکز مشاوره را نیز بهبود بخشیدمراجعه

تو نوری تیرتاشی و خس، کیانی، ابخشدرمانی در افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن )خد

( و بهبود عملکرد خانوادگی 1168، 6؛ فراست1161، کستل و آلن، ؛ بانکر6868، هشجین

 ( تأثیر6868مؤثر بوده است. اسکندرپور )، (6817، فاتحی زاده و بهرامی، زوجین )ربیعی

زناشویی را  مشکل دارای زوجین در زناشویی نارضایتی کاهش بر درمانی روایت

قرار داد و نتایج نشان داد که این رویکرد میزان رضایت زناشویی را افزایش داده  یموردبررس

( در 6864) خجسته مهر و رجبی، داستان، و بر روابط آنان تأثیرات مثبتی دارد. سودانی

ن های حل تعارض در زنادرمانی روایتی موجب بهبود تاکتیکپژوهش خود دریافتند زوج

درنتیجه خشونت روانی و فیزیکی را کاهش داده و صمیمیت عاطفی ، شودی خشونت میقربان

 ترکیب اثربخشی هدف که با( 6861) شیرآشیانی و نامنی کند. پژوهشبیشتری را ایجاد می

 القط متقاضی زنان در عواطف کنترل و سرزندگی بر روایتی و مدارحلراه درمانی روش دو

، تیروای و مدارحلراه درمانی روش دو تلفیق نشان داد، گرفتشهرستان نیشابور صورت 

 کستل، ربانک .دارد طالق متقاضی زنان سرزندگی و عواطف کنترل بر داریمعنی اثربخشی

 از را اهآن تواندمی هایشانداستان نوشتن به زوجین ترغیب، کنندعنوان می، (1161) آلن و

 عانیم حفظ یا تغییر، انتخاب برای را زوجین و کرده آگاه یاتشانروا بر غالب فرهنگ

 تواندیم مقابل طرف زبان به بردن همچنین پی، کند آماده شانزناشویی زندگی هایداستان

                                                           

1. Frost 
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 با آمدن کنار و بیان توانایی که هاییزوج. رساند یاری صمیمانه روابط بهبود در زوجین به

 .آیندمی ارکن زندگی کنونی اتفاقات با ترراحت، دارند را گذشته زندگی ناکارآمد روایات

های شخصی )والیکا حمایت از رشد هویت نوجوانان از طریق روایت درمانی درروایت 

 ،اسکندری و اسماعیلی، کاهش بحران هویت دانشجویان )موحدی نسب، (1168، 6و ویکا

، حیدری؛ 1111، 1نوجوانان مؤثر بوده است )دالوس هایمهارتو همچنین در رشد  (6816

 ،هاونس و کلویتر، استیلز، لئونارد، ؛ گودینو1168، ؛ والیکا و ویکا6816، اسکندری و آریا

هنجارهای اجتماعی و رفتاری دارای ، های فرهنگی(. کار با نوجوانان به خاطر دیدگاه1167

(. با توجه به اهمیت 1164، 8گودریچ و هنکاک، کیچنز، های فراوانی است )ریکسچالش

در نظر داشت که هرگونه آموزش  باید، جوانی و تأثیر آن در سایر مراحل زندگیدوره نو

تواند منجر به باال بردن می، عاطفی هایمهارتنحوه تعامل صحیح و رشد  در خصوص

، 4ترهاونس و کلوی، استیلز، لئونارد، پذیری نوجوانان در آینده نیز شود )گودینوانعطاف

کمک کند تا نوجوانی که مسئولیت زندگی مشترک را  تواند(. رویکرد روایتی می1167

سالمت از این دوره پرتالطم به، رو بودهپذیرفته و با تعارضاتی در زندگی زناشویی روبه

ه با مشاهده تأثیرات مثبتی کبگذرد و خود را برای ورود به سایر مراحل زندگی آماده سازد. 

 ،حل بحران دوران نوجوانی، نوجوانان روایت درمانی در درمان مسائل زناشویی و مشکالت

در  خصوصافزایش استقالل شخصی و کاهش تأثیرپذیری از دیگران به، کسب هویت

درمانی بر گرایش به طالق رو در پژوهش حاضر اثربخشی روایتازاینجمعیت زنان دارد؛ 

 گیرد.قرار می یموردبررسسال  66تا  61در زنان 

 روش پژوهش

سال مشغول به تحصیل در مقطع  66تا  61حاضر کلیه زنان متأهل جامعه آماری پژوهش 

. اعضای نمونه از بین هستند 61-61در سال تحصیلی ، متوسطه دوم شهرستان نیشابور

                                                           

1. Vlaicu & Voicu 

2. Dallos 

3. Ricks, Kitchens, Goodrich &Hancock 

4. Gudino, Leonard, Stiles, Havens & Cloitre 
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 به رایشگ داوطلبینی انتخاب شدند که شرایط شرکت در آزمایش را داشته و در پرسشنامه

طالق باالیی را گزارش کرده بودند؛  میزان گرایش به (6611جانسون و مورو )، طالق روزلت

نفری آزمایش  1دو گروه  تصادف درنفر انتخاب شدند و به 61از بین افراد در دسترس تعداد 

در  IIو  Iافرادی وارد پژوهش شدند که دچار اختالالتی از محور  و کنترل گمارده شدند.

DSM-V  و  شناختیانروگردان و خدمات و روان پزشکیرواننبوده و از داروهای

اند و خطر آشکار ماه قبل از اولین جلسه استفاده نکرده 8ای برای مسائل زناشویی در مشاوره

 شدهمیتنظای مرحله 6ی برنامه خودکشی در حال حاضر در آنان مشاهده نشود. سپس

تعداد ، شد. به دلیل مشاوره انفرادی اجرا آزمایش طی دو ماه در گروه، صورت هفتگیبه

ت که این در حالی اس برگزارشده برای هر آزمودنی بسته به شرایط وی متغیر بود. جلسات

گذشت یک هفته از  از گونه رویکرد درمانی قرار نگرفتند. بعدگروه کنترل تحت هیچ

دو گروه  هایآزمودنی، آزمایش روی گروه بر مداخله یی اجرای برنامهآخرین جلسه

، هاآن تحلیل منظوربه، هاآوری دادهاز جمع کردند و پسها را تکمیل مجدداً پرسشنامه

ها به تحلیل واریانس نمرات تفاضلی جهت استنباط داده، آمار توصیفی هایروش بر افزون

عالوه  ،ای در پژوهشپرداخته شد. در پایان پژوهشگر به جهت رعایت اصول اخالقی و حرفه

ی درمان روایتی را برای افراد داوطلب جلسات فرد، بر قدردانی از همکاری گروه کنترل

 برگزار نمود.

گیرد. ها در پژوهش حاضر از طریق مقیاس گرایش به طالق صورت میگرداوری داده

مورو  جانسون و، وسیله روزلتای است که اولین بار بهمقیاس گرایش به طالق پرسشنامه

بی زوجین مستعد و متمایل سؤالی است که برای ارزیا 11( طراحی شد. این پرسشنامه 6611)

سؤال دارد. شامل بعد تمایل برای  7بعد است و هر بعد  4رود که دارای به طالق به کار می

بعد ابراز احساسات و بعد وفاداری ، بعد تمایل به مسامحه، خارج شدن )متمایل به طالق(

، 1بندرت=، 6شود )هرگز=گذاری میتایی نمره 7بندی وسیله مقیاس درجهاست. هر آیتم به

(؛ بنابراین نمره هر بعد حاصل جمع 7همیشه=، 1خیلی زیاد=، 1زیاد=، 4کم=، 8خیلی کم=

نمرات سؤاالت مربوط به همان بعد است. نمره باال در مؤلفه اصلی یعنی گرایش به طالق 

ها است. چنانچه فرد در ابعاد ابراز احساس حاکی از میزان باالی تمایل به طالق در آزمودنی



 99   ... یهابه طالق و مؤلفه یشبر کاهش گرا درمانی¬یتروا یاثربخش

 

 

گذاری یابد؛ نمرهنمره تمایل به طالق در وی کاهش می، وفاداری نمرات باالیی کسب کندو 

 .استسؤاالت مربوط به این دو بعد جهت محاسبه نمره کل معکوس 

جانسون و مورو در تحلیل آماری این پرسشنامه ضریب آلفا را برای بعد خارج ، روزلت 

( و بعد 18/1بعد وفاداری )، (71/1احساسات )بعد ابراز ، (66/1شدن )متمایل به طالق()

( 6811اعتمادی و بهرامی )، ( گزارش کردند. این پرسشنامه توسط داوودی11/1مسامحه )

که میزان اعتبار آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برای کل نمونه  در ایران هنجاریابی شد

فای کرونباخ برای خرده مقیاس تمایل برای مردان( و میزان آل 17/1برای زنان و  16/1) 11/1

آمده دستبه 71/1و مسامحه  11/1وفاداری ، 61/1ابراز احساسات ، 16/1برای خارج شدن 

 شناسیوانرصورت بررسی محتوایی توسط پنج متخصص است؛ همچنین روایی پرسشنامه به

 و مشاوره بررسی شد.

 محتوای جلسات روایت درمانی:
فرایند 

 درمان
 محتوا اهداف

گام 

 اول

معارفه و بیان 

اصول و اهداف 

 کلی جلسات

 ،معرفی و بیان قواعد بنیادین جلسات مشاوره شامل حضور منظم در ساعات مقرر

اهداف و محتوای ، هابیان اصااال رازداری. شااارح کافی ارزش ، انجاام تکاالیف  

روایت درمانی. درخواست از فرد جهت بیان اهداف خود از حضور در جلسات. 

 ایجاد موقعیت مشارکتی در درمان و محوریت دادن به مراجع.

گام 

 دوم

گذاری نام

شناسایی ، مشکل

روایات غالب 

 منفی

 ،گوش دادن دقیق به جزئیات زبان، هاای خود تشاااویق فرد برای شااارح روایات  

تر گفتمان غالب فرد و همدلی با ها و اساتعارات مراجع جهت شاناسایی دقیق  واژه

ای برای عنوان مقدمهها و زبان مراجع بهمشاااکل با توجه به واژهگاذاری  وی. ناام 

جداساازی فرد از مشکل. تالش در جهت آگاهی بخشی به مراجع برای شناسایی  

 کند.های غالب ناکارآمد که گرایش وی به طالق را تسهیل میروایت

گام 

 سوم

بیان روایات 

برون ، زندگی

 سازی مشکل

از زبان اساتعاری و جداساازی مشاکل از هویت و    اساتفاده  ، مرور روایت زندگی

جاداساااازی فرد از ادراکات غالب گذشاااته که هویت را   ، روابط زوجی مراجع

رد؛ کوفاداری و مساامحه در روابط زناشویی تعریف می ، همراه با عدم ابرازگری

 شود.ساز تفاوت قائل میکه بین خود و باورهای مشکلطوریبه

گام 

 چهارم

 کشیدن چالش به

، غالب روایت

 رب مشکل تأثیرات

به چالش کشااایدن روایت غالب منفی و تأثیرات ، بیاان رویادادهای مهم زندگی  

، جشیسن، )باز تأثیرگذارهای مشاکل بر روابط زوجی آزمودنی از طریق پرساش  

اسایی روابط زناشویی و شن، آشاکارکننده و هدایتگر(. بررسی گذشته و حال فرد 
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 طرح، فرد

 فرعی روایات

ه اند؛ ارائافراد مهمی که نقش کلیدی را در نوشاااتن داساااتان زندگی وی داشاااته

های فرعی مثبت توصااایف روایت، دورنمای توضااایحی خارج از مشاااکل به فرد

 مبنی بر کاهش تمایل به جدایی.

گام 

 پنجم

 و ساختارشکنی

، مجدد گذارینام

 افزایش عاملیت

 ،بازمعنایی مشاکل ، دارمشاکل های گذاری مشاکل و روایت شاکنی و نام سااخت 

قدرت و احسااس عاملیت شخصی جهت  ، کمک به آزمودنی در کساب آگاهی 

بیان ، دارپی بردن باه نقش خود در ایجاد مساااائل زناشاااویی و روایات مشاااکل  

یابی و نوشااتن روایت زندگی مشاکالت زناشااویی ایجادشاده به دلیل عدم هویت  

ا ی. تشاااویق به رفتارهای مغایر بفرد توساااط دیگران به بهانه پایین بودن سااان و 

 ی بین جلسات.دار در فاصلهروایت مشکل

گام 

 ششم

طرح و بسط 

 موارد استثنا

فرد )زماانی کاه مراجع باا وجود    پرساااش از آزمودنی دربااره موارد منحصااارباه   

 ،گرایش به طالق نداشاااته( و افزایش امید به تغییر روایات ناکارآمد، مشاااکالت

احسااااساااات و رفتارهای فرد هنگام بیان  ، ت تفکراتو تمرکز بر جزئیاا  تاأکیاد  

 استثنائات و بسط موارد استثنا به زمان حال.

گام 

 هفتم

بیان روایت 

آیین  جدید.

خلق ، معارفه

 اسناد نوشتاری

مبنی بر کاهش  در میان گذاشاااتن روایت، هاای جایگزین و مرجح طرح روایات 

اند از: ها عبارتمهارت طرح انواع، تماایل به طالق در حضاااور یکی از نزدیکان 

( 1ها. طرح خواساااته، حرف زدن: بیاان افکاار و احسااااساااات    هاای مهاارت ( 6

های پسااات گوش دادن. درخواسااات از آزمودنی برای نوشاااتن نامه هایمهارت

درک و بیان احساسات خود و ، نشاده به همسار و کمک به وی جهت شاناسایی   

ر و رها کردن افکا، هاآنن پی بردن به روایات سارشاار از مشکل با مکتوب کرد  

 اند.کننده گرایش به جدایی بودهباورهایی که در گذشته تسهیل

گام 

 هشتم

بازسازی و 

بازگویی روایت 

 زندگی

باازساااازی و باازگویی روایات زندگی با واژگان جدید دارای بار    ، باازنویسااای 

گفتگو درباااره تجااارب مثباات و ، مرور اقاادامااات احتمااالی در آینااده، عاااطفی

 یحال درهای جایگزین. آزمودنی آینده را تأیید روایت، هاای جاایگزین  روایات 

تجسااام کند که فردی هویت یافته و توانمند در نوشاااتن روایتی مثبت از زندگی 

 زناشویی خود است.

 گام نهم
تثبیت روایت 

 جایگزین

ایفای  ،بینی مشاااکالت احتمالیپیش، بررسااای و ویرایش نهایی روایت تازه فرد

 یابد.درمان پایان می، در روایت جدید. با تغییر روایت غالب ناکارآمد فردنقش 

 پژوهش یهاافتهی

های آزمایش و کنترل و نتایج حاصل از آمار توصیفی این پژوهش به تفکیک گروه

 آمده است. 6آزمون در جدول آزمون و پسپیش
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 زمونآآزمون و پسها در پیشمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه .1جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 گرایش به طالق
 61 71 68 611 آزمایش

 67 618 61 611 کنترل

 هرابطتمایل به خروج از 
 8 66 1 17 آزمایش

 7 11 1 11 کنترل

 ابراز احساس
 8 81 4 14 آزمایش

 1 11 1 14 کنترل

 وفاداری
 8 84 11/8 14 آزمایش

 4 14 1 14 کنترل

 مسامحه
 4 11 1 81 آزمایش

 4 81 17/4 88 کنترل

الق ط میانگین و انحراف استاندارد گرایش به، شودمشاهده می 6گونه که در جدول همان

 شود.های آن در گروه آزمایش تغییرات بیشتری دیده میو مؤلفه

انس های تحلیل واریدر ادامه مفروضه، های تحلیل کوواریانسفرضبه رد پیشتوجه  با

 گیرد.آزمون موردبررسی قرار میآزمون و پسدر نمرات تفاضل پیش

 ین نمرات بررسی میانگ، هاهای همگنی واریانسنتایج آزمون .2جدول 

 و نرمال بودن توزیع نمرات تفاضلی

 t-test آزمون لوین متغیر
 کولموگروفآزمون 

 رنفیاسم

 F مقدار احتمال لوین T Df آماره  مقدار احتمالZ مقدار احتمال 

 668/1 677/1 111/1 64 -111/6 161/1 111/1 طالق گرایش به

تمایل به خروج 

 از رابطه
111/6 661/1 116/7- 64 111/1 614/1 111/1 

 111/1 111/1 111/1 64 116/8 111/1 884/61 ابراز احساس

 111/1 614/1 111/1 64 111/4 116/1 111/1 وفاداری

 111/1 681/1 116/1 64 -618/8 111/1 171/1 مسامحه
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های آماره لوین برای متغیر، 1های موجود در جدول با توجه به نتایج حاصله و داده

دار نیست؛ معنی 11/1در سطح  وفاداری و مسامحه، تمایل به خروج از رابطه، طالقگرایش به 

؛ P<11/1) ها برقرار است. در متغیر ابراز احساسدرنتیجه مفروضه همگنی واریانس

884/61F=ها ( مفروضه همگنی واریانس برقرار نیست؛ اما به دلیل برابری تعداد آزمودنی

 tمقادیر احتمال آزمون  این عدم همگنی را نادیده گرفت.توان در سطوح متغیر مستقل می

وت آماری ها تفاتفاضلی متغیرهای پژوهش در آزمودنی نمراتدهد که بین میانگین می نشان

دهد ( نشان می<11/1P) رنفیاسم - کولموگروفنتایج آماره  معناداری وجود دارد.

 ست.شده ا پژوهشگرمفروضه نرمال بودن توزیع نمرات تفاضل 

رفته راهه موردبررسی قرارگی کلی پژوهش از طریق تحلیل واریانس یکدر ابتدا فرضیه

 شود.بررسی می های فرعیآورده شده است و در ادامه فرضیه 8که نتایج آن در جدول 

 های آزمایش و کنترلنتایج تحلیل واریانس تک متغیری بر گرایش به طالق در گروه 3جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

مقدار 

 احتمال

ضریب 

 اتا

 116/1 1116/1 146/61 66181 6 66181 گروهی بین

 گروهیدرون

 کل

6161 

61684 

64 

61 

111/616 - - - 

دار معنی 11/1آمده در سطح آماری کمتر از دستبه Fمقدار ، 8بر اساس نتایج جدول 

 القدرمانی در کاهش گرایش به طرویکرد روایتتوان نتیجه گرفت که بنابراین می است؛

 .سال گروه آزمایش اثر داشته است 66تا  61 زنان در

-های واریانسماتریس، دهد( نشان می=116/1F؛ P>11/1) نتایج آزمون ام باکس

ی گرایش به طالق هاکوواریانس یکسان است؛ بنابراین جهت تعیین اثر متغیر مستقل بر مؤلفه

؛ P<11/1)داری اثر پیالیی شود. سطوح معنینتایج تحلیل واریانس چندمتغیره گزارش می

117/84F=) ،یبیانگر آن است که بین گروه آزمایش و کنترل در حداقل یکی از متغیرها 

 شود.وابسته تفاوت معناداری مشاهده می
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های منظور مقایسه مؤلفه( بهANOVAطرفه )نتایج تحلیل واریانس یک 4در جدول 

 شده است.های آزمایش و کنترل نشان دادهگرایش به طالق در گروه

 های آزمایش و کنترلهای آن در گروهنتایج تحلیل واریانس تک متغیری مؤلفه 4جدول 

  متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

مقدار 

 احتمال

ضریب 

 اتا

 تمایل به

خروج از 

 رابطه

 111/1 1116/1 661/11 6114 6 6114 بین گروهی

 گروهیدرون

 کل

148 

6117 

64 

61 

817/67 - - - 

 ابراز

 احساس

 461/1 111/1 118/68 146 6 146 بین گروهی

 - - - 114/11 64 711/111 گروهیدرون

     61 711/6716 کل

 وفاداری

 111/1 1116/1 416/16 111/811 6 111/811 بین گروهی

 - - - 711/67 64 711/141 گروهیدرون

     61 116 کل

 مسامحه

 116/1 116/1 716/61 111/111 6 111/111 بین گروهی

 - - - 868/46 64 111/176 گروهیدرون

     61 711/6116 کل

ها بین گروه کنترل و آزمایش در تمامی مؤلفه 4با توجه به مقادیر موجود در جدول 

درمانی باعث کاهش تمایل به خروج از دیگر روایتعبارتبه داری وجود دارد؛تفاوت معنی

ضریب  افزایش وفاداری و کاهش مسامحه شده است. میزان، افزایش ابراز احساس، رابطه

تمایل به خروج از  متغیر آزمونپس در نمرات فردی هایتفاوت %11 دهد کهنشان می اتا

از متغیر مسامحه مربوط  %11از وفاداری همچنین بیش از  %11از ابراز احساس و  %11، رابطه

 .استدرمانی تأثیر روایت به
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 گیریبحث و نتیجه

 در زناندرمانی فردی موجب کاهش گرایش به طالق روایت، های پژوهشبر اساس یافته

سال شده است. همچنین ابعاد تمایل به خروج از رابطه و مسامحه نیز کاهش داشته  66تا  61

 شود.های ابراز احساس و وفاداری افزایش دیده میو در مؤلفه

ق درمانی در کاهش گرایش به طالحاکی از اثربخشی رویکرد روایت آمدهدستبهنتایج 

، عباسی، نریمانی، (6817فاتحی زاده و بهرامی )، یربیعهای است. پژوهش 66تا  61زنان 

، (6868نوری تیرتاشی و خستو هشجین )، کیانی، خدابخش، (6868بگیان کوله مرز و بختی )

والیکا ، (6861نامنی و شیرآشیانی )، (6868اسکندرپور )، (6866نوری تیرتاشی و کاظمی )

 1اسکویتزر رومانز و، (1161) 6اسکریت، (1161کستل و آلن )، بانکر، (1168و ویکا )

، داودی، (6864گرمخانی )حسینی و بابایی، داورنیا، رسولی، نظری، (1168فراست )، (1166)

، (6864خجسته مهر و رجبی )، داستان، سودانی، (6861ترخان )، (6811اعتمادی و بهرامی )

 شریفیقاسمی پیربلوطی و ، سلیمی قلعه تکی، (6868میرفردی و محمودی )، مختاری

، (1117) 8کلین، (6868زارعی ) کریمی و، عسکری، کریمیان، (6861هنرپروران )، (6864)

شاکرمی و ، داورنیا، جهانگیری، زهراکار، محمدی، (1164) 4اتکینس کریستنسن و، مارین

های پژوهش ( با یافته1167هاونس و کلویتر )، استیلز، لئونارد، ( و گودینو6861) مرشدی

 .هستندحاضر همسو 

مانی به درحضور در جلسات روایت، توان بیان داشتپژوهش حاضر میدر تبیین نتایج 

از  و تعریف کرده حلقابلرا  مشکالت، با تغییر روایات غالب منفی تا کندافراد کمک می

زنویسی فرد و درنهایت بانتایج منحصربه، گذاری مجددنام، سازیبیرونی، طریق طرح پرسش

دیگر ، شده خود در حل مسائل زناشویی امیدوار هایتوانایی به، داستان زندگیو تغییر 

وجه به اینکه با ت، آموزددرمانی به افراد میروایتبینند. لزومی برای تفکر راجع به جدایی نمی

ذیرند. باید مسئولیت رفتارهای خود را بپ، شان هستندزندگی هایداستانمسئول خلق و تعبیر 

                                                           

1. Skerrett 

2. Vromans & Schweitzer 

3. Kleine 

4. Marín, Christensen & Atkins 



 99   ... یهابه طالق و مؤلفه یشبر کاهش گرا درمانی¬یتروا یاثربخش

 

 

 هایداستانمعانی  تغییر یا حفظ، انتخاب برای را تواند زوجینمی هایشاننداستا نوشتن

داستانی جدید طراحی کنند  .(1161، کستل و آلن، بانکرآماده کند ) شانزناشویی زندگی

 که کلمه طالق از آن حذف شده باشد.

فرد  ی بینجدای تسهیلبه ، درمانیروایت اولیه در عنوان یک فرآیندمشکل به برون سازی

د نفوذ توانهای افراد میها و باورها و شایستگیبا تکیه بر تواناییپردازد و مشکل می و

 ،ادوایر و لیهی، رایان)حل تعریف کند مشکالت را کم کرده و مسائل را منعطف و قابل

کند؛ ی جدایی فرد از ادراکات غالب گذشته را فراهم میبیرونی سازی زمینه (.1161

وفاداری و مسامحه در روابط زناشویی تعریف ، ادراکاتی که هویت را همراه با عدم ابرازگری

 شود.ساز تفاوت قائل میکرد؛ موجب شد که بین خود و باورهای مشکلمی

 یآینده به رسیدن تا کندمی القا او به را امیدواری مراجع زندگی در استثنائات کشف

(. در زنان نوجوان که به دلیل عدم 6864، کاراننظری و همرا متصور شود ) بهتری

در نوشتن داستان زندگی خود به الگوپذیری از دیگران اکتفا ، گیری هویت مستقلشکل

شیدن جهت به چالش ک تأثیرگذارهای استثنا و رویکرد روایتی از طریق پرسش، کردندمی

گی داستان و نویسند کرده تیتقوگیری و استقالل فرد را توان تصمیم، تقلید کورکورانه

 تکنیک واسطهدرمانی به جلسات زندگی را به عهده گرفته و هویت مستقل را شکل داد. در

طور مستقل مسائل و اند بهتوانسته که آوردند ادیبه  را ییهازمان استثناء مراجعان سؤال

شتند. را حل کرده و گرایشی به جدایی از همسر ندا زناشویی از رابطه ناشی مشکالت

 شانزناشویی روابط، شرایط موارد استثنا به مراجعان اجازه داد تا دریابند در آن استخراج

 .کنند رفتار گونهنیز همان اکنون اند تادادهمی انجام ییکارهاچه هاآن و بوده چگونه

 برایشان که است چیزی همان درواقع گویندمی خودشان درباره مراجعان که هاییداستان

 به توجه، هاموقعیت درباره مراجعین پاسخ ارزیابی و دادن گوش هنگام .دارد اهمیت

 رودمی پیش شد گفته که هاییموقعیت در خود این چگونه اینکه و شانخودپنداره

 ممکن چگونه اینکه و داد نشان را زنان زندگی از شکل واضحی تصویر، (6861، )ساویکاس

های حلآموزد که به دنبال راهاین رویکرد به افراد می کنند؛ وفصلحل ل زناشویی رامسائ بود

(؛ این توانایی 6861، کریمیان میری و، )فرخی، جدید بوده و آفریننده آینده خود باشند
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موجب شد که افراد قدرت مقابله با مشکالت زناشویی را پیدا کنند و روایتی جدید طراحی 

 ند.های نو بپردازحلل برای جستجوی راهجای تمایل به جدایی به تمایکنند که در آن به

تنهایی به اما، شوندمی منجر درک بر پایه کلمات است که به درمانیروایت مبنای اصلی

ین فکر کرده و از ا، گویندافراد به کلماتی که در داستان خود می(؛ 6861، نیستند )پین کافی

 فرد با کلمات جدیدی صحبتتوانند منظورشان را بهتر بیان کنند. زمانی که طریق می

 و تغییرات جهت انتخاب(. 6861، سازد )ساویکاسای را برای خود میدنیای تازه، کندمی

 مرحله اجرا به واقعی دنیای در را خود شدهاصالح جدید مفاهیم الزم است مراجعان اساسی

رده و ی بشان پها طی جلسات به توانایی خود در نوشتن داستان زندگیدرآورند. آزمودنی

های مختلفی در آن جهت حل مسائل زناشویی وجود روایاتی سرشار از توانمندی که راه

که خودشان تمایل به خروج از رابطه  طورهمان، شوندکنند. زنان متوجه میطراحی می، دارد

 توانند آن را ویرایش و حذف کنند.می، اندشان جای دادهرا در داستان زندگی

دیدگاه  به تغییر برداشت و، که با تغییر بافت و زمینه یک وضعیت چهارچوب دهی مجدد

توانست با تغییر معانی و ارزش وقایع زندگی زناشویی ، (6861، پین) کندمراجع کمک می

 بدون تغییر واقعیات میزان تمایل به طالق را کاهش دهد.، روو مسائل پیش

ه و در ایجاد احساس امنیت شد تسهیل، ی درمانی با کمک شفافیت در رابطهرابطه

 با درگیر درمانی(. روایت6861، کننده بود )پینکمک، هایشانداستانمراجعان برای بیان 

، کنند )اسکریت غلبه مشکالتشان بر کندمی کمک، درمانی در گفتگوهای کردن افراد

 هاآن تالش دهندهنشان، دارندخود بیان می روابط درباره زوجین که هاییداستان(. 1161

بیان  (.1168، فراست) است دیگر زوج با صمیمیت از به تجربیاتشان روایتی معنابخشی برای

که در آن میزان  نزدیک روابط ایجاد مثبت به هایداستان سازی و جایگزین زندگی داستان

وشی در عنوان رزمانی که بیان روایات زندگی بهکند. کمک می، ابراز احساس بیشتر است

ط توان فرد برای رشد رواب، گیردبهتر احساسات طرفین مورداستفاده قرار میجهت درک 

افرادی که قادر به روایت اتفاقات عاطفی زندگی  (.1161، یابد )اسکریتصمیمانه افزایش می

سالمت فیزیکی و روانی بهتری را نشان ، های خود انعکاسیدر بیشتر روش، خود هستند
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 ترراحت، (؛ این افراد با بیان روایات زندگی خود1166، 6زامانبوهانک و ، دهند )فیووشمی

 (.6861، توانند با اتفاقات جاری کنار بیایند )پینمی

ها که در ابراز احساس مشکالت شدیدی داشتند پس در این پژوهش برخی از آزمودنی

کارگیری آن در مناسبات گذاری مجدد مشکل و یادگیری ابراز وجود و بهاز نام

به این امر اذعان داشتند که به دلیل بازخوردهای مثبتی که از اطرافیان دریافت ، شانتماعیاج

با  کنند کهخودباوری و استقالل بیشتری را در خود حس می، نفساعتمادبه، کنندمی

 .استهمسو ( 6861) ترخان های پژوهشیافته

مشکالت مربوط به ابراز سازد زوجین را قادر می، درمانیدر فرایند روایت شرکت

ساز که مسائل مشکل هایداستانمطرح کنند و در مورد  با یکدیگر شناسایی و احساس را

 ،با گوش دادن به داستان زندگی یکدیگر با یکدیگر گفتگو کنند.، کنونی را شکل داده است

تی زوجین در خلق روایا دهند. این امر موجب مشارکتتری را شکل میروابط عاطفی عمیق

 شود.می جدید رفتارهایی و تجارب ایجاد، مثبت با مضمون

دهی همدالنه و ابراز عواطف را یکی از عواملی ( نقص در پاسخ1161براوو و لپکین )

، تی زناشویی نیزثباباالترین میزان بیوفایی زناشویی مؤثر بوده است. دانند که در بروز بیمی

، ینسو اتک ستنسنیکر، )مارین وفاداری کمتری دارندشود که در میان زوجینی دیده می

یی نسبت وفابر بی، بینندجنسان اطراف خود را می(. زنانی که روابط فرازناشویی در هم1164

اجتماعی پدیده  یادگیری، کنندبیشتری دارند و این رفتار را تائید و تقلید می تأکیدبه همسر 

قلید و تأثیرپذیری اجتماعی در نوجوانی بیشتر اتفاق ت (.1114، 1)اسمیت افتدخیانت اتفاق می

یشتر ب تر وسالسنکم و ترجوان هایزوج در ازدواج از خارج روابط تجربه افتد و احتمالمی

، های گروه آزمایشنیمی از آزمودنی، (؛ در پژوهش حاضر6667، 8آماتو و راجرز) است

 انددیده ار کسانی خود اطرافیان در که کنندمی تجربه روابط فرازناشویی را داشتند و عنوان

 هاآن یدد از خیانت قبح که شده باعث امر این، اندنبوده متعهد خود زناشویی زندگی به که

                                                           

1. Fivush,Bohanek & Zaman 

2. Smith 

3. Amato & Rogers 
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 که با توجه به نقش فعالی. اندکرده تجربه را رابطه این کنجکاوی روی از و شود شکسته

مسئولیت رفتارهای حاکی از عدم وفاداری آموزد که می، مراجع در رویکرد روایتی دارد

 و با (1161، آلن و کستل، بانکر) اش را به عهده بگیردخود و همچنین بهبود مسائل روانی

 آن در که داستان این بر غالب فرهنگ از را هاآن تواندمی روایاتشان نوشتن به افراد ترغیب

 هایتانداس ویرایش یا تغییر برای را افراد و کرده آگاه، دهدمی جلوه عادی امری را وفاییبی

میز آتقلید از رفتارهای خیانت، با افزایش عاملیت در فرد .کند آماده شانزناشویی زندگی

 یابد.کاهش می، اندخصوص در زنان جوانی که ازدواج زودهنگام داشتهبه

ذاری گطریق ناماز ، نامیدندافرادی که روابط فرازناشویی خود را دوستی اجتماعی می

خیانت خوانده شد تا به درک بهتری از رفتارهای خود برسند. سپس با ، این رابطه، مجدد

ها و احساساتش که باعث شده به فرد دیگری غیر از همسر روی ای شامل خواستهنوشتن نامه

در  را با همسرش هاآننیازها و احساساتش را شناسایی کند و بعد ، توانست ابتدا خود، آورد

 میان بگذارد.

کند های خاص خود استفاده میزنی مخالف است و از تکنیکدرمان روایتی با برچسب

، 6وفا و خائن را نمایان و اصالح کند )هارویتا عناوین و توصیفات محدودی همچون بی

1111.) 

 و درمانی که در درمان سبک هویت اجتنابی مفید واقع شده است )کریمیانروایت

 .کننده استکمک، آمیز در روابط زوجیدر افرادی با رفتارهای مسامحه، (6868، همکاران

صمیمیت  فقداناند. ناتوان، توانند بحث کنندافراد از حل مشکالتی که در مورد آن نمی

گردد و سیستم زوجی را با خطر جدی مواجه عاطفی در زوجین میباعث ایجاد فاصله روانی

شود یباعث م، تغییر الگوهای ارتباطی نامناسبگفتگوهای درمانی در جهت سازد که می

، )محمدی و همکارانمؤثرتر رفتار کنند  ایگونهبه همسرشان جدید با افراد در ارتباطات

های کارآمد در برخورد با مسائل حلتواند در انتخاب راهبیان داستان زندگی می .(6861

است که برخی در برخورد با  یدر حال(؛ این 1161، یتکننده باشد )اسکرزناشویی کمک

                                                           

1. Harway 
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با طرح روایات فرعی و موارد  در پی فرار از آن هستند.، حلجای جستجوی راهمشکالت به

رسد؛ از این طریق میزان اجتناب از تفسیر جامعی از موقعیت می مراجع به، فردمنحصربه

های دیگری غیر از مسامحه در راهزیرا دید فرد گسترش یافته و ، یابدموقعیت کاهش می

با طراحی داستان جدید که در  تواند در حل مسائل زناشویی در نظر بگیرد.روابط را هم می

د از میزان فاصله بین زوج کاسته شده و فر، کندآن همسر نقش کلیدی و مثبتی را ایفا می

 ابد.یبه جدایی کاهش میگذارد و نهایتاً گرایش وی تالش برای مسامحه در رابطه را کنار می

 کردن هدفمند و بخشیمعنی همچنین و جدید یا دشوار هایموقعیت با سازگاری و انطباق

 حساسا روایتی هویت فرایند طریق از بازنگری و اصالح به نیاز نوجوانی اواخر در زندگی

 ات کندمی فراهم نوجوان برای فرصتی، روایتی رویکردهای(. 6861، ساویکاس) شودمی

( 1161، اسکریت) دهد قرار بازبینی مورد و تعیین زندگی مسیر در را دیگران و خود هاینقش

 و مالکولوم) شوند منعکس زندگی هایروایت در هایشانتوانایی و باورها، هاارزش و

 ازدواج از درستی شناخت و زنان نوجوان تصور، های زودهنگامدر ازدواج (.1161، 6رمزی

همسر و اطرافیانشان  با مناسب ارتباط ندارند و در برقراری آن به مربوطهای مسئولیت و

روشنفکر و جواهری ، کالنتری (.6864، اند )صفوی و میناییشده فراوانی مشکالت دچار

ترین عنوان مؤثرترین عوامل طالق و قویزوجین را به سنی اختالف و ازدواج ( سن6861)

زناشویی را سن کم به هنگام ازدواج شناسایی  ثبات عدم و تزلزل بینی کنندهپیش عامل

ی برای عنوان عاملهای پژوهش حاضر مبنی بر پایین بودن سن ازدواج بهکه با یافتهکردند 

 .استهمسو ، نارضایتی از زندگی زناشویی و گرایش به طالق

 یکند تا در روشی که برای زندگدرمانی فرصتی را برای زنان نوجوان فراهم میروایت

هایی که برای خود و دیگران در مسیر زندگی تعیین آینده مدنظر قرار داده و همچنین نقش

تواند منجر به باال بردن درمانی میروایت(. 1161، تجدیدنظر کنند )اسکریت، کرده بودند

مهارت  (.1167، هاونس و کلویتر، استیلز، لئونارد، پذیری در آینده شود )گودینوانعطاف

 ،دار از حوادث زندگیمعنی هایداستانتوانایی ایجاد ، تسهیل ساخت داستاننوشتن در 

                                                           

1. Malcolm & Ramsey 
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، کسریتوسعه روایت در حال ظهور و تسهیل تغییر در نوجوانان تأثیرات بسزایی دارد )

فراد ا، با گفتن و بازگویی طی آیین معارفه در جلسات(. 1164، گودریچ و هنکاک، کیچنز

 تنها تصور و دیدگاه فرد را نسبتبرند. این کشف نهخود پی می هایمهارتها و به ظرفیت

 یآموزند که فرد تمایل دارد چگونه دربارهبلکه دیگران نیز می، دهدبه خودش شکل می

(؛ به زنان کمک 6861، دهند )پینوی فکر کنند و ذهنیت اطرافیان را نسبت به خود شکل می

ی ااوت در برابر مسائل اتخاذ کند و به زندگیکرد تا بر مشکالت مسلط شده و موضعی متف

رایشان ید دیگران بتائکه  عالوه این آیین در زنان نوجواناندست یابد؛ به، که خواهان آن بوده

 .مثمر ثمر واقع شد، اهمیت زیادی دارد

ن های پژوهشی همچنیآمده از پژوهش حاضر و تائید فرضیهدستبا توجه به نتایج به

 توان گفت فرایند درمان روایتی و فنونهای پیشین میهای حاصل با پژوهشهمسو بودن داده

مانی بر کاهش دردر مسائل بین فردی و زناشویی مؤثر است؛ بنابراین روایت، کاررفته در آنبه

گرایش به طالق مؤثر بوده است. ابعاد تمایل به خروج از رابطه و مسامحه را کاهش و میزان 

 اس را افزایش داده است.وفاداری و ابراز احس

سال و  66 تا 61 زنان جامعه کل به دسترسی عدمجمله هایی منبا توجه به محدودیت

ن حجم همچنین کم بود، دوم متوسطه مقطع در تحصیل به مشغول افراد بین از انتخاب نمونه

در تعمیم نتایج پژوهش حاضر باید جانب احتیاط را ، و عدم وجود مرحله پیگیرینمونه 

ا هایی در این راستشود پژوهشپیشنهاد می، های موجودرعایت کرد. با عنایت به محدودیت

یش به درمانی بر گرابا حجم نمونه باالتر صورت پذیرد؛ همچنین اثربخشی رویکرد روایت

شونت جمعیت زنان خ طالق همراه با مرحله پیگیری جهت بررسی پایایی تأثیرات حاصله در

 .انجام شود و با سایر رویکردهای درمانی مورد مقایسه قرار گیرد اجباریهای دیده و ازدواج

پیشنهاد ، قدرمانی بر گرایش به طالبه نتایج پژوهش مبنی بر اثربخشی رویکرد روایتتوجهبا

شود در مراکز مشاوره از رویکرد روایتی در کمک به زوجین با ازدواج زودهنگام جهت می

 ،جهت آموزش مسائل ارتباطی تعارضات زناشویی و در نوجوانانکاهش گرایش به طالق و 

 و ایجاد آمادگی در جوانان برای همسرگزینی مناسب با نیازهای جنس مخالف هاآنآشنایی 
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خصوص  ها درمکفی به خانواده استفاده شود. دادن آگاهی و ازدواج سالم در زمان مناسب

 .شودهای زودهنگام توصیه میپیامدهای ازدواج

 منابع

 نارضایتی کاهش بر درمانیروایت آموزش تأثیر بررسی (.6868نسترن. )، اسکندرپور

وم و عل شناسیروان یالمللنیباولین کنفرانس زوجین شهر تهران.  در زناشویی
 رفتاری.

مترجم . درمانیدرمانی جهت آشنایی متخصصان مشاوره و روانروایت(. 1111مارتین. )، پین

 تهران: رشد.  (.6861با همکاری پناهی )اسماعیلی نسب 

ماعی اجت، (. اثربخشی درمان بین فردی گروهی بر سازگاری عاطفی6861مرتضی. )، ترخان

 دانشکده علوم شناختیروانمطالعات و ابراز وجود زنان دچار نارضایتی زناشویی. 

 .641-618، (8)61، دانشگاه الزهرا شناسیروانتربیتی و 

 بر درمانیروایت تأثیر بررسی. (6816). عباس، حسین و آریا، اسکندریفاطمه؛ ، حیدری
. تهران شهر وپرورشآموزش 1 منطقه دبیرستان مقطع دختر نوجوانان هویت تحول

 .طباطبائی عالمه دانشگاه. نشدهچاپ ارشد کارشناسی نامهپایان

(. 6868. )مدحا، هشجین خستو و ابراهیم، تیرتاشی نوری فریبا؛، کیانی محمدرضا؛، خدابخش

 رایب تلویحاتی: آن ابعاد و زوجین صمیمیت برافزایش درمانیروایت اثربخشی

 .181-117، (4)4، خانواده درمانیروان و مشاوره فصلنامه. درمان

 محور حلراه رویکرد تأثیر بررسی(. 6811. )فاطمه، بهرامی و عذرا، اعتمادی زهرا؛، داودی

 لمیع فصلنامه. اصفهان شهر طالق مستعد مردان و زنان در طالق به گرایش کاهش بر
 .684-616 ،(48)66، اجتماعی رفاه پژوهشی –

 درمانیروایت تأثیر بررسی(. 6817. )فاطمه، بهرامی و مریم، زاده فاتحی سولماز؛، ربیعی

، (64)4، پژوهی خانواده فصلنامه. اصفهان شهر زوجین خانوادگی عملکرد بر زوجی

676-666. 
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 تحلیل(. 6811. )سیاوش، کاکاوند بهرامی اکبر؛، نیا علیوردی اسماعیل؛ محمد، ریاحی

 هشپژو. کرمانشاه شهرستان موردی مطالعه، طالق به گرایش میزان شناختیجامعه
 .641-616، (8)1، زنان

تهران:  (.6861. مترجم درودی و ضاربی. )مشاوره شغلی(. 1166. مارک. )آل، ساویکاس

 ارسباران.

 .(6861) .کشور احوالثبتسایت رسمی سازمان 
 https://www.sabteahval.ir/Default.aspx 

 (. اثربخشی6864. )طیبه، محمد و شریفی، زهرا؛ قاسمی پیربلوطی، تکی قلعه سلیمی

دومین  .توافقی شهرستان لنجاندرمانی در طالق عاطفی زوجین متقاضی طالق روایت

 .شنارکی رسانیاطالعموسسه ، تهران، و علوم رفتاری شناسیروانکنفرانس ملی 

 مقایسه (.6864غالمرضا. )، رضا و رجبی، نصیر؛ خجسته مهر، منصور؛ داستان، سودانی

 حل هایبر تاکتیک تلفیقی رفتاری درمانیزوج و روایتی درمانیزوج اثربخشی

 -6 (،8)1، پژوهشی زن و جامعه -فصلنامه علمیهمسر.  خشونت قربانی زنان تعارض

61. 

. مجید ،افراشته یوسفی و اژدر، شمخانی معصومه؛، طارسیخنکدار مسعود؛، صدراالشرافی

 امهفصلن. آن از پیشگیری راهکارهای و( عوامل و علل) طالق شناسیآسیب(. 6866)

 .18-11، (74 و 78)7، فرهنگی مهندسی

 تجربه زیسته دختران نوجوان در نقش همسر (.6864ماه گل. )، حنانه و مینایی، صفوی

، نامه زناننامه پژوهش. ویژهمطالعه ازدواج زودهنگام دختران آران بیدگل()

 .611-17، (6)1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 بر مؤثر عوامل شناختیجامعه تحلیل(. 6816. )محمدعلی، نظری و ابوالقاسم، دهاقانی فاتحی

 ،11 ،اجتماعی امنیت مطالعات فصلنامه. اصفهان استان در طالق به زوجین گرایش

68-14. 

https://www.sabteahval.ir/Default.aspx
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 اجتماعی هایآسیبو  گریروسپیبر ایجاد  مؤثربررسی عوامل  (.6864) .محمد، فتحی پور

دانشگاه آزاد ، چابهار، اجتماعی هایآسیبو مدیریت  شناسیروانهمایش ملی  .آن

 .اسالمی واحد چابهار

-مقایسه اثربخشی مشاوره روایت (6861) عدالت.، انور و کریمیان، نورعلی؛ میری، فرخی

 و مشاوره فرهنگ فصلنامه آموزان.مدار بر اختالالت رفتاری دانشحلدرمانی و راه
 .41-18، (11)7، درمانیروان

 ،برای رسیدن به آرامش رفتاردرمانی دیالکتیکی -پرتعارضزوج (. 1111آلن. )، فروزتی
تهران:  (.6861مترجم غیاثی و پورصالحی. ). صمیمیت و تفاهم در روابط زناشویی

 ارجمند. 

 محمد و، رضا؛ شاکرمی، داورنیا ؛جهانگیر، جهانگیری؛ کیانوش، زهراکار محمد؛، محمدی

(. بررسی کارآیی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل گاتمن بر 6861. )مهدی، مرشدی

 .14-74، (6)1، مجله سالمت و بهداشتن. صمیمیت زناشویی زنا

، (. بررسی عوامل اجتماعی6868ابراهیم. )، اصغر و محمودی، مریم؛ میرفردی، مختاری

، اربردیشناسی کجامعهفرهنگی و اقتصادی مؤثر بر گرایش به طالق در شهر یاسوج. 

11(6) ،646-617. 

 کاربرد اثربخشی(. 6816. )معصومه، و اسماعیلیحسین ، اسکندری اکبر؛علی، نسب موحدی
 نامهپایان. طباطبائی عالمه دانشجویان هویت بحران کاهش بر درمانی روایت

 .طباطبائی عالمه دانشگاه. نشدهچاپ ارشد کارشناسی

 مدار حلراه درمانی روش دو ترکیب اثربخشی (.6861آزاده. )، ابراهیم و شیرآشیانی، نامنی

 فرهنگ . فصلنامهطالق متقاضی زنان در عواطف کنترل و سرزندگیبر  روایتی و

 .616-646، (17)7، درمانیروان و مشاوره

 مقایسه(. 6868. )مجتبی، بختی و محمدجواد، مرز کوله بگیان مسلم؛، عباسی محمد؛، نریمانی

 درمانیروایت و( ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی آموزش رویکرد دو اثربخشی

 نامهفصل. طالق متقاضی مراجعان در اولیه ناسازگار یهاوارهطرح تعدیل بر گروهی
 .11-6، (6)4، خانواده درمانیروان و مشاوره
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حسن. م، امین و بابایی گرمخانی، رضا؛ حسینی، محسن؛ داورنیا، محمد؛ رسولیعلی، نظری

ه بحل محور بر فرسودگی زناشویی و میل مدت راهاثربخشی درمان کوتاه(. 6864)

، (66)8، ایران پرستاری علمی انجمن پژوهشی - علمی فصلنامه .طالق در زنان متأهل

41-11. 

 میزان بر درمانیروایت تأثیر بررسی(. 6866. )نرجس، کاظمی و ابراهیم، تیرتاشی نوری

 .76-76، (1)4، بالینی شناسیروان مجله. زنان در بخشودگی به تمایل

 (.6861) یجابر . ترجمهروایتی مشاوره(. 1117. )جرالددی، مانک و ام جان، لید وینس

 .رضوی قدس آستان: مشهد

های عشق در دانشجویان با ازدواج مقایسه ثبات ازدواج و مؤلفه(. 6861نازنین. )، هنرپروران

، 7 ،نامه زن و جامعهویژه های آزاد اسالمی استان فارس.دانشگاه یسنت ریغسنتی و 
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