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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation. 
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 Aim: The aim of this study was to compare the effect of reality therapy and 
cognitive-behavioral training on empathy and self-control of women with marital 
conflicts. Methods: The design of the present study was a quasi-experimental 
with pre/post-test and follow-up, and included a control group. The statistical 
population of the study included all women with conflict with their husbands who 
referred to counseling centers in 7th district of Tehran in 2020. Among them, 60 
people were selected by purposeful sampling method and randomly divided into 
two experimental groups and a control group (twenty individuals in each group). 
Initially, all three groups underwent a pre-test, followed by 8 sessions of reality 
therapy for the first experimental group (Glasser, 2012) and 8 sessions of 
cognitive-behavioral training (Free, 1999) for the second experimental group. At 
the end, post-test was performed for all three groups and after three months, a 
follow-up test was performed to confirm the results. Data collection tools included 
the Sanai and Barati Marital Conflict Questionnaire, the Julif and Farrington 
Empathy Questionnaire, and the self-control Questionnaire of Tanji et al. 
Findings: The results of multivariate analysis of covariance showed that both 
reality group therapy and cognitive-behavioral training had a significant effect on 
empathy and self-control of women with marital conflict (P<0.01). cognitive-
behavioral training has been more effective on self-control than reality group 
therapy. However, reality group therapy has been more effective on empathy than 
cognitive-behavioral training. Conclusion: Due to the effectiveness of both 
methods on research variables, the use of these trainings by psychologists and 
counselors in the psychological education program for people with marital conflict 
is recommended. Also, due to the greater impact of each training on one variable, 
it is suggested that paired training programs be adjusted based on these findings.  

Keywords: Empathy, self-control, cognitive-behavioral, reality therapy, 
marital conflict. 
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هررردف مطالعررره حاضرررر مقایسررره ترررأثیر آمررروزش گروهررری واقعیرررت درمرررانی و آمررروزش گروهررری  هددددف:
:  ررپ پرژوهش حاضرر نیمره روشرفتاری بر همدلی و هودکنترلی زنان دارای تعارض زناشویی برود.  شناهتی

پیگیری برا گرروه کنترر  برود. جامعره آمراری پرژوهش شرامل کلیره  -پر آزمون -آزمایشی از نوع پیش آزمون 
شررهر تهررران در سررا   9کننررده برره مراکررز مشرراوره منطقرره  ارای تعررارض و درگیررری بررا همسررر و مراجعررهزنرران د
نفر انتخراب و بره صرورت تصرادفی در دو گرروه  61گیری هدفمند  بودند که از بین آنها با روش نمونه 1275

آزمرون بره عمرل شنفر( جایگتین شدند. در ابتدا از هر سره گرروه پری 31آزمایش و یک گروه کنتر  )هر گروه 
( و 3113درمرانی )گالسرر، جلسره آمروزش مبتنری برر واقعیرت 5آمد و پر از آن گرروه آزمرایش او  بره مردت 

(، نینررران و 3111(، بررک )1777رفتاری )فرررری،  جلسرره آمررروزش شررناهتی 5گررروه آزمررایش دوم نیرررز برره مررردت 
آزمرون بره عمرل آمرد و پرر وه پر( را به شیوه گروهی دریافت کردند. در پایان از هر سه گر3114درایدن )

آوری از گذشت سره مراه یرک آزمرون پیگیرری جهرت ا مینران از نترایج حاصرله بره عمرل آمرد. ابزارهرای جمر 
هرای همردلی جولیرف و فرارینگتون و ا العات شامل پرسشنامه تعارض زناشوئی ثنایی و براتری، پرسشرنامه

وتحلیررل واریررانر  حلیررل کوواریررانر چنرردمتغیرهنتررایج ت هددا:یافتددههررودکنترلی تررانجی و همکرراران بودنررد. 
رفتاری اثرررر  درمررانی و شررناهتیمکرررر نشرران داد کرره هررر دو آمرروزش گروهرری مبتنرری بررر واقعیررت گیری انرردازه

. همچنرررین، روش (P<0.01)معنررراداری برررر همررردلی و هرررودکنترلی زنررران دارای تعرررارض زناشرررویی داشرررتند 
اقعیت درمانی و روش واقعیرت درمرانی برر همردلی مرؤثرتر از رفتاری بر هودکنترلی مؤثرتر از روش و شناهتی

: برا توجره بره ترأثیر هرر دو روش برر متغیرهرای پرژوهش، گیرینتیجهرفتاری عمل نموده است.  روش شناهتی
های روان آموزشی افراد دارای تعارض شناسان و مشاوران در برنامه ها به وسیله رواناستفاده از این آموزش

شرود ترا شود. همچنین با توجه به اثرگذاری بیشتر هر آموزش بر یک متغیر پیشرنهاد مریمیزناشویی توصیه 
 ها تنظیم گردد.های آموزش زوجی براساب این یافتهبرنامه

 رفتاری، واقعیت درمانی، تعارض زناشویی همدلی، هودکنترلی، شناهتیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
کرره بررر پایرره ازدواج بنررا شررده خررانواده یکرری از نهادهررای اجتمرراعی بسرریار  مهمرری اسررت 

کرره اولررین جوانرره هررای اسررت. مسررئله ازدواج از مسررائل مهررم و اساسرری جامعرره بشررری اسررت 
شررود )چنررگ، لررین، چانررگ، لررین، لرری هررا، در حررریم خررانواده پدیرردار مرریارتبررا، بررین انسرران

یررد ترا گ(. بنیان خانواده بر اساس پیمران زناشرویی میران زن و شروهر شرکل مری2632، 1وچن
کنررار هررم، زنرردگی آرام و سررعادتمندی را تجربرره نماینررد؛ ولرری متاسررفانه شررواهد فراوانرری  در 

کرره زوج هررا در جامعرره امررروزی برررای برقررراری و حفررز روابررگ صررمیمی و گویررای آن هسررتند 
یران، کدوستانه به مش گیری دچارند )علیرضایی، فتحری اقردم، قمرری، بزاز الت شدید و فرا

کنرونی تعرارض زناشرویی(. یکی از بزرگت3122 اسرت.  2رین مشکالت اجتمراعی در جامعره 
 هررا زوجترروان برره عنرروان نارضررایتی حررداقل یکرری از تعررارض زناشررویی و آشررفتگی رابطرره را مرری

کره بره سررعت افرزایش مری هرای (. پرژوهش2631، 3یابرد )پراپنسبت به رابطره تعریرف نمرود 
که تعارضات زناشرویی منجرر بره ازمختلف نشان داده برین رفرتن صرمیمیت و جردایی  اند 

شود تا آنها نتوانند پاسخ مناسبی بررای حرل شود و سبب میبه ویژه زنان می ها زوجعاطفی 
( برررر اسررراس تحقیقرررات، عوامرررل 2623، 4اختالفهرررا برررا زوج خرررود بیاینرررد )روئرررچ، وارن و هیرررل
کره آن گونی بر تعارضات زناشویی ترنایر دارد  عوامرل برین  تروان بره عوامرل فرردی،هرا را مریگونا

کررد )پراپ،  کره در 2631فردی )ارتباطی( و عوامل خرارجی خالصره  (. از میران عوامرل فرردی 
کیرررد شرررده اسرررت، آن ی هادبیرررات پرررژوهش برررر رابطررر هرررا برررا رضرررایت و تعرررارض زناشرررویی تن

6پرانرره و هررامبورداسررت ) 5خررودکنترلی
. خررودکنترلی بلبرره منطررق، شررناخت و (2631،  

کررره تعرررارض و ترررنش در روابرررگ برررروز مررریبرنامررره نمایرررد ریرررزی درونررری در فررررد اسرررت، زمرررانی 

                                
1. Cheng, S. Y., Lin, P. C., Chang, Y. K., Lin, Y. K., Lee, P. H., & Chen, S. R. 
2. Marital conflict. 
3. Papp, L. M. 
4. Roesch, A. K., Warren, A., & Hill, E. 
5.  Self –control. 

6.  Hamburg, M. E., & Pronk, T. M. 
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کریمری2660، 1)هاونگ بره  (. بره عبرارت دیگرر، خرودکنترلی3120پرور، ؛ بره نقرل از یوسرفی و 
کوترراه کررردن لررذت  کررردن اهررداف و آرزوهررای بلندمرردت توانرایی رهررا  مرردت برره منظررور دنبررال 

2همکاران وباومیستر)است 
 فردردی صرالحی، شراملو سرهری، آبادیخرم از نقل به؛ 2667،  

که افراد با خودکنترلی باال، هنگام برخرورد برا تحقیقات نشان می (.3127، بیگدلی و دهند 
گرزارش مریگزینه کمتری در وفادار مانردن   گرایلیوتکننرد )های جایگزین جذاب، دشواری 
3همکاران و

گزینره( و رفتارهرای دلربرایی )عشروه2667 ،  کمترری بره سرمت  هرای دیگرر گرری( 
4کاریمانس و پرانه)دهند نشان می

چنین از میران متایرهرای ارتبراطی و برین (. هم2635 ، 
که می کررد  5تروان بره همردلیتواند بر تعارضات زناشویی تنایر داشته باشرد، مریفردی  اشراره 

کایکولرتویلسرون) 6گلسرر-، انردرادیگ، پینرگ، برایلی، مرالیرکی و 
کارونرا، مروریرا؛ 2637،    ،

کانرراوارو (. همرردلی برره عنرروان یرره سررازه شررناختی و 2631، 7سرریلوا، فرونتینررا، بررایلینگیر و 
یررا، لرری و ژانررگ (، برره عنرروان 2626، 9؛ اسزوسررتر و جرراریموویچ2626، 8هیجررانی )یانررگ، ژو، ژ

هرا و بیران ظرفیت افراد برای ادراک و فهرم رفترار دیگرران، تجربره هیجانرات و احساسرات آن
کررررده کررره درک  کررره بعرررد شرررناختی آن بررره توانررراآنچررره  یی درک ایرررم، توصررریف شرررده اسرررت 

گاسرررریس، ماسرریو و پینررودیرردگاه ( و 2632، 10هررای طرررف مقابررل اشرراره دارد )تررارانتینو، دی 
کنش -هرای عراطفی فررد بره دیگرران اسرت )مارتینراک دورسریس، اسرموجوربعد عاطفی، وا

کولیرره و وهویرره یرره، رونچررو و  (. القررای همرردلی شررناختی و عرراطفی احتمررااًل 2632، 11آز
پرردازان، همردلی عراطفی مسرتقیما تعرارض دارنرد. بره اعتقراد نظریرهاارات متفاوتی بر رفترار 

                                
1.  Hawng. 
2.  Baumeister & et al. 
3.  Gailliot, M. T. 
4.  Pronk, T. M., & Karremans, J. C. 
5.  Empathy. 
6.  Wils Wilson, S. J., Andridge, R., Peng, J., Bailey, B. E., Malarkey, W. B., & Kiecolt-

Glaser, J. K on, S. J 
7.  Moreira, H., Carona, C., Silva, N., Frontini, R., Bullinger, M., & Canavarro, M. C. 
8.  Yang, C., Zhu, Y. L., Xia, B. Y., Li, Y. W., & Zhang, J. 
9.  Szuster, A., & Jarymowicz, M. 
10.  Tarantino, L., De Gasperis, G., Mascio, T. D., & Pino, M. C. 
11.  Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Rončević Zubković, B., & Kolić-Vehovec, S. 
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کراهش 2631، 1کنرد )بالکریشرنان و فرنانردزرفتار پرخاشگرانه را بازداری می ( و افرراد را بررای 
(. در نتیجره ممکرن 2632، 3؛ فشباخ و فشرباخ2631، 2انگیزد )برینهپریشانی دیگران بر می

کاهش و رفتار م دوسرتانه را افرزایش دهرد. بررای مثرال، در تحقیقری ثبتاست رفتار منفی را 
که همردلی عراطفی، شررکت هرای انگیرزد ترا برا درخواسرتکننردگان را برر مرینشان داده شد 

کننررد و ایررن امررر رضررایت طرررف مقابررل را افررزایش مرری کره موافقررت  دهررد طرررف مقابررل در مررذا
گلررین و وایررت2663، 4)باتسررون و احمررد گالینسررکی، مررادوکس،  (؛ امررا در همرردلی 2661، 5؛ 

گرفترره و دیرردگاه طرررف مقابررل را در نظررر  هررای داغ بحررششررناختی، فرررد از هیجرران فاصررله 
کنررد و برره افررراد مرری گرروش دادن را بهتررر  کرراهش دهررد،  کرره ممکررن اسررت رفتررار منفرری را  گیرررد 

کرروکران ؛ 2660، 6کمرره نمایررد تررا متقرراباًل برره پیامرردهای سررودمندی دسررت یابنررد )سررندی و 
(. همچنرررین همررردلی بررره صرررورت طبیعررری نقرررش مهمررری در بهبرررود 2631، 7اسرررالونی و مرررور

کمه میهای ارتباطی افراد ایفا میمهارت کند افراد برا دنیرای اجتمراعی خرود پیونرد کند و 
کننررد و بررا افررزایش هرروش هیجررانی در آنرران، باعررش بهبررود روابررگ اجتمرراعی بررین افررراد  برقرررار 

کره همردلی منجرر برره (. تحقیقرات اخ2626، 8و برات شرود )تیرواریمری یرر نشران داده اسرت 
کسررانیکه همرردلی پررائین دارنررد برره احتمررال تررر مرریرفتارهررای حررل تعررارض دوسررتانه شررود و 

؛ 2632، 9برنرد )بنیرره، جرونیمروس و آن هررت راتهررای افسرردگی رنررپ مریبیشرتری از نشرانه
( و تعارضررات بیشررتری بررا همسررر خررود خواهنررد داشررت )سررندی و 2630و همکرراران،  10تررالی

 (. 2660کوکران، 
کررره نشررران دهنرررده اهمیرررت ترررنایر متایرهرررای همررردلی و برررا توجررره بررره ادبیرررات پرررژوهش 

                                
1.  Balakrishnan, V., & Fernandez, T. 
2.  Brinck, I. 
3.  Feshbach, N. D., and Feshbach, S. 
4.  Batson, C. D., & Ahmad, N. 
5.  Galinsky, A. D., Maddux, W. W., Gilin, D., & White, J. B. 
6.  Sandy, S. V., & Cochran, K. M. 
7.  Slavny, R. J. M., & Moore, J. W. 
8.  Tiwari, P., & Bhat, A. K. 
9.  Bennik, E. C., Jeronimus, B. F., & Aan Het Rot. 
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کرره خررودکنترلی و همرردلی  خررودکنترلی در تعارضررات زناشررویی اسررت، انجررام مررداخالتی 
دهررد از اهمیررت بیشررتری برخرروردار اسررت. یکرری از رویکردهررای  را مررورد هرردف قرررار هررا زوج

کره همزمران  متایرهرای تعراملی و فرردی را مرورد توجره قررار داده اسرت و جامع در ایرن زمینره 
رفتاری اسرررت )نجمرری، درتررراج،  هاسررت، آمررروزش شررناختیشررامل طیررف وسررریعی از روش

(. در این رویکرد، علت اصلی مشکالت و تعارضرات زناشرویی و 3127شامیر، و سعادتی، 
)محردای، همردانی،  دانردهرا مریروابگ خانوادگی را تعامالت منفی و نارسایی ارتباطی زوج

رفتاری، بره مراجعران در  (. در مشاوره برا رویکررد شرناختی3121خلخالی، مرقاتی و ساعی، 
هرررایی بررررای تاییرررر رفترررار، ارتبرررا، برررا دیگرررران، حرررل مسرررئله، تاییرررر باورهرررا و رشرررد مهرررارت

کمه مینگرش (. ایرن رویکررد عرالوه 2633، 1شود )بههای بیر مفید و بازسازی شناختی 
ای هررای مقابلررهرفترراری نیررز برررای تقویررت مهررارت ی هزی شررناختی از انررواع مداخلرربررر بازسررا
طرررور همزمررران نقرررش رفتاری بررره کنرررد. درواقرررع، مرررداخالت شرررناختیهرررا اسرررتفاده مررریزوج

کیررد قرررار مرری آورد تررا  دهررد و فرصررتی را فررراهم مرریفراینرردهای شررناختی و رفترراری را مررورد تن
گرر ی شناسرایی و اصرالا افکرار و رفتارهرای خودتخریربهای الزم را برراها بتوانند شیوهزوج

یررارویی بررا مسررائل مختلررف از آن کننررد )هرراوتون، بیاموزنررد و در آینررده هنگررام رو هررا اسررتفاده 
کرره در مطالعرره روابررگ (. از طرررف دیگررر، یکرری از نظریرره2666، 2سالکووسررکیس وکرررک هررایی 

گالسررر مرریزناشررویی و پایررداری ازدواج وجررود دارد، نظریرره واقعیررت درمررا کرره در آن نی  باشررد 
بهترین راه آموزش مشکالت زناشویی تاییر رفتار از طریق انتخاب اعمال رفتارهای مفیرد و 

و همکراران،  3؛ فرنانردز الروارز3121زاده و بهرامری، سازنده است )عباسی، احمدی، فراتحی
کره برر اسراس نظریره انتخراب بره (. هدف عمده آموزش واقعیرت2632 گروهری  وجرود درمرانی 

کنررونی  آمررده اسررت، برررانگیختن مراجررع، برره اقرردامات عملرری برررای تاییررر شرررایگ ناخواسررته 
یره(. واقعیرت3120است )قریشری و بهبرودی،  کره توصریف مری 4درمرانی را برا چهرار رو کننرد 

                                
1. Beck, J. S. 
2. Hawton, K., Salkovskis, P. M., Kirk, J. 
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4.  WDEP. 



 192 ............................................ ...  رفتاری درمانی با آموزش گروهی شناهتی مقایسه اثربخشی آموزش گروهی واقعیت

 

کنرونی  هدف عمده آنها برانگیختن مراجع، به اقدامات عملی برای تاییر شرایگ ناخواسته 
کردام از حرروف  کره در جهرت تسررهیل اسرت. هرر  فروق بره یره دسرته از راهبردهرا اشراره دارد 

کار بسته می که به بررسی خواسته 1هاشود. رویه اول خواستهانگیزش مراجع به  هرا برا است 
یرره دوم انجررام دادن کرره برره تمرکررز بررر اعمررال و رفتررار  2اهررداف مراجعرران اشرراره دارد، رو اسررت 

کره بررای ترامین نیازهرای نکته متمرکز مری کنونی مراجعان اشاره دارد. مراجعان بر این شروند 
یابی کنند. رویه سوم ارز یابی اعمال و رفتارهرا  3اساسی خویش چگونه عمل  که به ارز است 

بررای  4ریزیو تناسب آنها با نیازهای اساسی مراجع اشاره دارد و نهایتًا رویه چهارم به برنامه
که مراجعران درمری هرا و کره اعمرال و عملکردشران برا خواسرته یابنردآینده اشاره دارد. زمانی 

که اعمال، رفتار وبرنامهاهدافشان همخوانی ندارد، به این سمت سوق داده می هرای شوند 
کاسرتونس و فولکرسرنجایگزین طرا کننرد )وبودلینرگ،  درمرانی، (. واقعیرت2637، 5ریرزی 

کمره آن افرراد میتواننرد زنردگی خرود را نظامی را ارائه می که با  کنتررل دهد  بره طرور مر ارتری 
نماینرررد و در برابرررر مشرررکالت عررراطفی و زناشرررویی قبرررول مسرررئولیت نماینرررد، همچنرررین برررا 

هرا در فرآینرد زنردگی بره ایجراد شناخت امور درست از نادرست و شناسایی نیازهای انسران
کمه نمایند )گالسر،  (. رویکررد واقعیرت 3122؛ ترجمره صراحبی، 2632احساسات مثبت 

کنتررل رفتارهرای درونری های زنردگی، پرذیرش مسرئولیت بول واقعیتدرمانی موجب ق هرا و 
کرره در ایررن میرران مهربررانی، حمایررت و دلسرروزی نقررش مهمرری در ایررن رویکرررد دارد مرری گررردد 

(. برررر همرررین اسررراس، واقعیرررت درمرررانی یکررری از 2626، 6)عبرررادی، پاشرررا، حرررافظی و افتخرررار
کره سربب رضرشرناخت روانمداخالت رایرپ در حروزه  ایت، خوشربختی، موفقیرت و ی اسرت 

گردد )حجتری، حبیبری کنترل زندگی و تقویت روابگ بین فردی و افزایش تعهد زناشویی می
 (.3122و محمدزاده، 

                                
1.  Wants. 
2.  Doing. 
3. Evaluation. 
4.  Planning. 
5.  Wubbolding, Casstevens & Fulkerson. 
6. Ebadi, Z., Pasha, R., Hafezi, F., & Eftekhar, Z. 
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هررای متعررددی در مررورد ااربخشرری ایررن دو رویکرررد درمررانی بررر روابررگ خررانوادگی، پررژوهش
کره مری ان جانبرازان تروان بره ااربخشری واقعیرت درمرانی برر همردلی همسررانجام شده اسرت 
(، 2626(، تعهرررد و رضرررایت زناشرررویی )عبرررادی و همکررراران، 3122)حجتررری و همکررراران، 

یرابی )ووبولردینگ، 2632، 1همکراران و فرر)سرلطانی هرا زوجپرذیری توانایی انطبراق (، خودارز
کررررررد. همچنرررررین، ااربخشررررری مرررررداخالت شرررررناختی2637 رفتاری در متایرهرررررای  ( اشررررراره 

منرردی (، رضررایت3127جمرری، درترراج، شررامیر و سررعادتی، خودمهررارگری، تعهدزناشررویی )ن
و افررزایش تعهررد زناشررویی  (، شررادکامی3120زناشررویی افررراد معترراد )خالرردیان و همکرراران، 

، 2؛ بالنگرررر، الپرررورت، سرررابورین و رایرررت3121فرررر و همکررراران،  هرررای ناراضررری )عظمیررری زوج
(، 2630مکررراران )(، عابررردی و ه3121(، دلزدگررری زناشرررویی )پیرفلررره، و همکررراران، 2631

کی از ااربخشی این رویکرد بوده است. 2631) 3استفنسون، رلینی و مستن  ( همگی حا
گرروه کره  درمرانی در بیشرتر مشرکالت روانیم اراسرت، از سوی دیگر، اعتقاد بر این اسرت 

گررروه نحرروه برخررورد خررود را بررا اجتمرراع مرری بینررد و ایررن امررر باعررش رشررد بیررنش و زیرررا فرررد در 
کرره تجررارب جدیررد برررای برقررراری ارتبررا، بررا دیگررران را یرراد بصرریرت او مرری شررود، ضررمن ایررن 

رود کند و اعتماد بره نفرس او براال مریگیرد، با افراد جدید آشنا شده، احساس قدرت میمی
کبری)اسمخانی  (.  3121نژاد، اعتمادی و نصیرنژاد، ا

در بیشرتر مروارد بره شده فقرگ یره نروع آمروزش را و های انجامبا این حال، بیشتر پژوهش
کره اصورت فردی و زوجی، بر روی جامعه پژوهش خود مرورد بررسری قررار داده نرد و پژوهشری 
گروهرری واقعیررت درمررانی و آمرروزش شررناختی رفتاری بررر همرردلی و  برره مقایسرره تررنایر آمرروزش 

خررودکنترلی زنرران دارای تعررارض زناشررویی بوررردازد، در ادبیررات پررژوهش یافررت نشررد. حررال 
کید بر تنایر شناختها در رفتار افراد و واقعیرتآنکه، درما کیرد برر ن شناختی با تن درمرانی برا تن

کدام بره نروعی مریرفتار و مسئولیت تواننرد در تعارضرات زناشروییم ارواقع شروند. پذیری هر 

                                
1. Soltanifar, A., Moharari, F., Rajai, Z., Ziaee, M., & Salimi, Z.  
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مقایسرره دو رویکرررد امکرران بررسرری بیشررتر و دسررتیابی برره مرر ارترین آمرروزش برررای تعارضررات 
ازد، بره همرین خراطر، پرژوهش حاضرر برا هردف مقایسره ترنایر آمروزش سزناشویی را فراهم می

گروهرری شررناختی رفتاری بررر همرردلی و خررودکنترلی زنرران  گروهرری واقعیررت درمررانی و آمرروزش 
 دارای تعارض زناشویی انجام شد.

 روش
کمی، نیمه آزمایشی با طرا پیش آزمون  گرروه  -روش پژوهش حاضر از نوع  پس آزمون برا 

کلیره زنران دارای تعرارض و درگیرری برا کنترل و پیگیرری بر ود. جامعره آمراری پرژوهش شرامل 
که در سال  کرز مشراوره منطقره  3121همسر بود  کررده 7بره مرا  06بودنرد. شرهر تهرران مراجعره 
گررروه، آمرروزش نفررر بررر اسرراس نمونرره گیررری هدفمنررد انتخرراب و و برره صررورت تصررادفی در سرره 

کنتر شناختی گیرری بره ایرن رفتاری، آموزش واقعیت درمانی و  گمارده شدند. روند نمونره  ل 
کره دارای نمرره براالتری در  که ابتدا پرسشنامه تعارضات زناشویی اجرا و افررادی  صورت بود 
این پرسشرنامه بودنرد انتخراب شردند. معیارهرای ورود بره پرژوهش شرامل دارا برودن حرداقل 

و صرعب العرالج و  یشرناخت روانهرای تحصیالت دوره متوسطه اول، عدم ابرتال بره بیمراری
کرررره از طریررررق مصرررراحبه اولیرررره، پرسررررش از آزمررررودنی و  شرررررکت داوطلبانرررره در پررررژوهش بررررود 
کامرررل نکرررردن سرررواالت  کهرررای خرررروج شرررامل  خوداظهررراری بررره دسرررت آمرررد. همچنرررین مال

گرروه واقعیرت پرسشنامه ها، بیبت بیش از سره جلسره در فراینرد مداخلره بودنرد. جلسرات 
گروهری هفتره شرد. همچنرین، آمروزش هفتره اجررا  1طری  یره جلسرهای درمانی بره صرورت 

گروهی به همان شکل و طی  شناختی گرروه  1رفتاری نیز به صورت  جلسره برگزارگردیرد، امرا 
کاندیرردای  کنترررل هرریچ آموزشرری ندیدنررد. آمرروزش توسررگ درمررانگر یکسرران و بررا تخصررش 

کنندگان در تحقیق توضیحات  دکتری تخصصی روان کلری شناسی اجرا شد. به مشارکت 
کتبرری از مشررارکت در مرورد اهررداف تحقیررق داده شررد. رضرایت کنندگان در مصرراحبه و  نامه 

کتبی اخذ  اجازه گردید. در مرورد حفرز رازداری و محرمانره برودن اطالعرات حاصرله بره  نامه 
کننررردگان اطمینررران خررراطر داده شرررد. بعرررد از اتمرررام جلسرررات پرررس آزمرررون اجررررا و شررررکت 
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یانس چنرد متایرره مرورد  spss-22فزار اطالعات با استفاده از نرم ا کوار از طریق آزمون تحلیل 
گذشررت  گرفرت. همچنررین پرس از  مراه یرره آزمرون جهررت پیگیرری از هررر سرره  1تحلیرل قرررار 

هرررای تعرررارض زناشرررویی، آوری اطالعرررات از پرسشرررنامهگرررروه بررره عمرررل آمرررد.جهت جمرررع
 پرسشنامه خودکنترلی و مقیاس همدلی استفاده شد.

کررره بررا هررردف سرررنجش  52ایرررن ابرررزار دارای زناشککویى:  پرسشککاامه تعکککار  گویرره اسرررت 
گویه3117و براتی ) های زناشویی توسگ اناییتعارض های این ابزار با پرنپ ( ساخته شد. 

گراهی وقرت کره بره ترتیرب از  هرا، بهگزینه همیشه، بیشرتر،   1ترا  3نردرت و هرگرز همرراه اسرت 
که میشوند. بیشترین نمرهگذاری مینمره کمتررین  236توان با این ابرزار بره دسرت آورد ای  و 
اسررت. نمررره برراال برره معنررای تعررارض شرردید و نمررره پررایین برره معنررای عرردم تعررارض  52نمررره 

کرونبرراخ تفسرریر مرری درصررد برررآورد شررده  11/6شررود. پایررایی ایررن پرسشررنامه از روش آلفررای 
کرره توسررگ متخصصرران مررورد  اسررت. همچنررین از روایرری محترروایی خرروبی برخرروردار اسررت 

گرفت )انایی یابی قرار  (. در 3126؛ بره نقرل از خسرروی، بلیراد، ناهیردپور و آزادی، 2666، 1ارز
( پایرایی پرسشرنامه تعارضرات زناشرویی از روش آلفرای 3126پژوهش خسروی و همکراران )

کرل ایرن ابرزار بره روش نفرر از زوج 16کرونباخ برا یره نمونره  هرا محاسربه شرد. ضرریب پایرایی 
کرونب  محاسربه شرد. 12/6سرازی  چنرین، برا اسرتفاده از روش دو نیمه و هم 71/6اخ آلفای 

همچنررین، روایرری و پایررایی فرررم تجدیررد نظررر شررده پرسشررنامه تعارضررات زناشررویی توسررگ 
گرفت و بر روی 3110بوستانی پور ) زن  72مررد و  51نفرر، متشرکل از  326( مورد بررسی قرار 

ک گرروه که برای رفع تعارض زناشویی خود به مرا کرده بودند و نیرز یره  ز مشاوره تهران مراجعه 
گرروه دارای ها زوجنفری از  316گواه  کرل  گردید. میرانگین انحرراف معیرار نمرره  ی عادی اجرا 

کنترررل برره ترتیررب  گررروه  ( اسررت. 52/30) 26/360( و 20/17) 50/316تعررارض زناشررویی و 
کرل پرسشرنامه برابرر برا  کرونباخ برای  ضرریب پایرایی و روایری ایرن  بدسرت آمرد. 20/6آلفای 
زن و  21زن و مررد ) 50برار دیگرر برر روی  3120آزمون توسگ فرا بخرش و همکراران در سرال 

                                
1. Sanaii. 
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کنندگان به دادگاه برای طالق و  21 مررد( عرادی  21زن و  21زن و مرد ) 50مرد( از مراجعه 
گردیررد. نمره گردیررد. تجزیرره و تحلیررل  SPSS هررای آزمودنیهررا از طریررق ابررزار آمرراری بررسرری 

کررل آزمررون در نمونرره  کرونبرراخ برررای   02۶نفررری زن و مرررد  22ضررریب پایررایی بررا روش آلفررای 
 بدست آمد.

که توسگ ترانجی، بامیسرتر یه پرسشنامه خودگزارش پرسشاامه خودکاترلی: دهی است 
عبررارت  10هررای عبررارت تشررکیل شررده اسررت. پاسررخ 10( سرراخته شررده و از 2665و بررون )

کمرری شررباهت 3ای از "اصررال شرباهت نرردارد= ت پررنپ درجررهمقیراس در یرره طیررف لیکرر  ،"
یراد 1، بی نظر= 2دارد= یراد  5، شرباهت ز گرفتره شرده اسرت. 1و شرباهت خیلری ز " در نظرر 
کمترین حال  نمره کره نمررات  316و بیشرترین  10کل افراد در آزمون در   6اسرت. در صرورتی 
دهنرده نشران 21ترا  51ین دهنرده ضرعیف برودن خرودکنترلی، نمررات برباشد، نشران 51تا 

دهنررده قروی بررودن خررودکنترلی در فرررد بره برراال نشرران 21متوسرگ بررودن خررودکنترلی و نمرررات 
کرونباخ ایرن پرسشرنامه را برر روی دو نمونره 2665است. تانجی و همکاران ) ( ضریب آلفای 

آوردنرد. موسرروی مقرردم، هروری، امیرردی و ظهیررری برره دسررت 11/6و  11/6مجرزا برره ترتیرب 
( را 2665( ضرایب روایی همگرایی پرسشنامه خودکنترلی ترانجی و همکراران )3121) خواه

گرررای آن را بررا پرسشررنامه میررزان بررا مقیرراس پاسررخ هررای هیجررانی بهینرره و ضرررایب روایرری وا
کرره توسررگ احمرردی جویبرراری ) کردنررد. در پژوهشرری  گررزارش  ( 3120مصرررف مررواد، معنررادار 

گرفت، روایی صوری و محتوایی آن  توسرگ متخصصران تاییرد و بررای تعیرین پایرایی انجام 
کررل  کرونبرراخ بررا ایررن روش برررای  کرره ضررریب آلفررای  از ضررریب همسررانی درونرری اسررتفاده شررد 

کرونبرراخ  13/6مقیراس  بره دسرت آمرد. در پژوهشری دیگررر پایرایی پرسشرنامه از طریرق آلفرای 
 (.3121منش و جاودان، به دست آمد )پاک 11/6

ینگتونمقی :ها زوجپرسشاامه همدلی  ( سراخته 2660) 1اس همدلی توسگ جولیف و فار
 2سروال اسرت. ایرن پرسشرنامه دارای  26شده است و نسخه نهایی مقیراس همردلی دارای 

                                
1.  Jolliffe, D., & Farrington, D. P. 
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 33هیجررانی  -سرروال و خرررده مقیرراس همرردلی عرراطفی 2خرررده مقیرراس همرردلی شررناختی 
ای گزینرره 1سررنپ و از نرروع مقیرراس لیکرررت سرروال اسررت. ایررن پرسشررنامه یرره ابررزار نگرررش

که پاسخ بره هرر عبرارت آن در دامنره کرامال مروافقم=  3ای از "کرامال مخرالفم=است  " قررار 1ترا 
در این پرسشنامه به صورت معکروس  26، 32، 31، 31، 1، 7، 0، 3دهی سواالت دارد. نمره

کسرب شرده توسرگ هرر آزمرودنی می کمتررین  366باشند. بدین صورت بیشترین نمره  نمرره و 
( 2662نمرره برود. در مطالعره آلیبیررو، ماتریکراردی، اسررلتری و توسرو ) 26نمره بدسرت آمرده، 

کرونبرراخ  کررل مقیرراس ضررریب آلفررای  هیجررانی  -و برررای خرررده مقیرراس عرراطفی 17/6برررای 
کررل گررزارش شررده اسررت 75/6و شررناختی  10/6 . همچنررین در تحقیررق دیگررری، پایررایی 

کرونباخ به میزان  بررای مقیراس هیجرانی و  71/6و به تفکیه  15/6مقیاس به روش آلفای 
گزارش شده است. برای تعیین روایری ایرن مقیراس از تحلیرل  75/6 برای مقیاس شناختی 

کرره شرراخش  بررود و مجررذور خرری در آزمررون  11/6برررای تحلیررل  KMOعرراملی اسررتفاده شررد 
؛ 3112رویت بارتلت، برای ماتریس همبسرتگی آیتمهرای همردلی، معنرادار شرد نروروزی )ک

کرراجی و همکرراران )3125برره نقررل از معصررومی و همکرراران،  ( ضررریب 3120(. در پررژوهش 
کرونباخ  کی از پایایی مناسب این پرسشرنامه  21/6آلفای  که حا گزارش شده است  درصد 

 است.
گروهی  جلسره )هرر هفتره یره جلسره(  1این برنامه شرامل  درمانی: واقعیتبرنامه آموزش 

کره مبرانی عملری و نظرری رویکررد واقعیرت گروهری بره به مدت دو ماه بروده  درمرانی بره شریوه 
گالسرر ) ( بروده و محتروای 2636گروه آزمایش اول آموزش داده شد. این برنامه بر اسراس برنامره 

 است. آورده شده  3آن به تفکیه جلسات در جدول 
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گروهی واقعیت درمانی 1جدول   . ساختار جلسات آموزش 
 محتوا، ااون و شرح جلسه جلسه

ل  او 
گرروه برا یکردیگر، اجرای پیش آزمون، معرفی اع ا و ایجاد ارتبا، بین اع ا و درمرانگر. آشرنایی اع رای 

گرروه، آشرن ایی اولیره برا نظریره برقرار رابطه عاطفی میان اع ا و درمرانگر، بحرش در مرورد اهرداف و قروانین 
گالسر.  واقعیت درمانی 

م  دو 

بررسری مفهرروم ارتبررا، بررا دیگررران و آشررنایی بررا ویژگیهررای ارتبررا، مرر ار. ابررراز خوشررحالی توسررگ درمررانگر برره 
گالسر، معرفری چرایری و چگرونگی  هدف برقراری ارتبا،، آموزش مفاهیم واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه 

هررای بررین انسررانها و ارائرره نیازهررای اساسرری انسرران  -تفرراوت و شررباهتصرردور رفتررار از سرروی مررا توضرریح 
گروهی(. گالسر )روش تدریس سخنرانی همراه با بحش   مطابق نظر 

م  سو 

کلری  گیری. معرفری رفترار  گیری و مراحل تصمیم  گیری؛ اهمیت تصمیم  آشنایی بامعنا و مفهوم تصمیم 
گررروه بررا  کلرری )فکررر، 5و آشناسررازی افررراد  عمررل، احسرراس و فیزیولرروژی( و جهررت آشررنایی بررا  م لفرره رفتررار 

کلی در این ماشین رفتار برای آنهرا توضریح  چهار عمل مثال ماشین رفتار و چگونگی جایگاه چهار رفتار 
گردید )روش تردریس برارش مارزی و  داده شد و همچنین از روش ایفای نقش برای تفهیم مسائل استفاده 

 سخنرانی(.

چهار
 م

آن در رضرایت، احسراس خرود ارزشرمندی و بررآوردن نیازهرای اساسری. آشرنایی،  اهمیت ارتبرا، و نقرش
کلی بره وجرود می کره برا  معرفی و توضیح تعارضهای چهارگانه )بین چهار رفتار  آیرد( و رفتارهرای اجبراری 

که از زندگی برا یره همسرر معتراد بره وجرود میدیرد زده شرد )اسرتفاده از  مثالهای مختلفی مانند مشکالتی 
 یس بدیع پردازی(.روش تدر

 پنجم
کیررد بررر زنرردگی در زمرران حررال. معرفرری  برردیل رفتارهررای منجررر برره شکسررت برره رفتارهررای رضررایتبخش، تن
کرررردن در زمررران حرررال و اینکررره چگونررره میتررروان  رفتارهررای تخریبگرررر و سرررازنده در روابرررگ و آمررروزش زنررردگی 

کرد )استفاده از روش تدریس عینی  کیفی خود را تابگیری مجدد   سازی(.دنیایی 

 ششم
کنتررل رفترار. شرناخت نیازهرای اساسری انسران از  گالسرر، نقرش انسران در  آشنایی با ابعاد رفتار از دیدگاه 
کمرره درمررانگر، بررسرری  دیرردگاه واقعیررت درمررانی و فهرسررت بنرردی نیازهررای اساسرری، بررا تررالش اع ررا و 

گروهی(.  اهمیت برآوردن این نیازها )روش تدریس مشارکتی، استفاده از بحش 

 هفتم
 

هشت
 م

چگررونگی حفررز تاییرررات برره وجررود آمررده و اجررررای پررس آزمررون. شرریوه حفررز و افررزایش تاییرررات، مررررور 
یررابی میررزان پیشرررفت زنرران دارای تعررارض و زمینه کرراربرد  جلسررات قبلرری و ارز سررازی تعهررد الزم جهررت 

یرابی  ها برای خلق زندگی و روابگ بهتر. شیوه حفرز و افرزایش تاییررات، مررور جلسرات آموخته قبلری و ارز
کراربرد آموختره میزان پیشرفت زنان دارای تعارض و زمینه ها بررای خلرق زنردگی و  سازی تعهد الزم جهرت 

 آزمونروابگ بهتر. جمع بندی و اجرای پس
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گروهی شااختی جلسره )هرر هفتره یره جلسره(  1این برنامه شامل  راتاری: برنامه آموزش 
که مبانی عملری و گروهری بره  نظرری رویکررد شرناختی به مدت دو ماه بوده  رفتاری بره شریوه 

؛ ترجمررررره 3222، 1گرررررروه آزمرررررایش اول آمررررروزش داده شرررررد. ایرررررن برنامررررره برررررر اسررررراس فرررررری
کریمری و یعقروبی، 2665) 3(، نینان و درایدن2633) 2(، به3115محمدی، ( 3115؛ ترجمه 

که محتوای آن در جدول   آورده شده است.  2بوده 

گروهی شااختی2جدول   راتاری  . ساختار جلسات آموزش 
 محتوا، ااون و شرح جلسه جلسه

ل  او 

گررروه، توضرریح تعامررل فراینرردهای فیزیولرروژیکی، آزمررون، خرروشاجرررای پرریش آمرردگویی، توضرریح قرروانین 
کرنشکننردگان برا مولفرهشناختی و رفتاری، آشرنایی شررکت هرای هیجرانی، شناسرایی هرای شرناختی وا

کرنش هیجرانی قررار مریافکار  کره برین واقعره و وا گیرنرد و نوشرتن انهرا در جردول سره سرتونی سطحی اولیره 
یداد فعال  (C( و پیامد و واکنش هیجانی )B(، باورها یا افکار )Aساز )رو

 در طول ازدواج ABCهفته، ده مورد از بدترین  ABCتکالیف: نوشتن ده مورد از بدترین 

م  دو 

هررای شررناختی افسررردگی، اضررطراب و خشررم، آشررنایی بررا افکررار خودآینررد، نظریررههررای یررادگیری جنبرره
های احتمالی در برابرر های شناختی و شناسایی آنها در تفکر خود، شناخت مقاومتآشنایی با تحریف

 درمان و طراحی راهبردهایی برای مقابله با این مقاومتها. 
 شناسایی فرایند تفکر بلگ های رفتاری،تکالیف: تشخیش تحریف شناختی در نمونه

م  سو 

هررا، هررا )باورهررای اصررلی، طرحرروارهآشررنایی یررا بنیادهررای پیامرردهای رفترراری، آمرروزش ماهیررت طرحررواره
کارآمررد( و ارتبررا، بررین طرحرروارهنگرررش هررا بررا هررا و افکررار خودآینررد و همچنررین شناسررایی طرحرروارههررای نا

 استفاده از روش پیکان عمودی 
 ABCانه، ترسیم پیکان عمودی برای هر روز ABCتکالیف: نوشتن 

چهار
 م

کار بستن روش پیکان عمودی بره منظرور  گروه در به  که اع ای  کار روی پیکان عمودی و حل مشکالتی 
کننردگان درشناسرایی ده شروند. توانرا سراختن شررکتهای منفری خرود برا آن روبررو مریشناسایی طرحواره

 رهای خود در این ده طبقهنوع طرحواره منفی متداول و قرار دادن باو
یان باورها  تکالیف: تقسیم بندی افکار بر اساس باورها تحلیل سود و ز

                                
1.  Ferrry. 
2.  Beck. 
3.  Ninan M, Drayden V. 
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 محتوا، ااون و شرح جلسه جلسه

 پنجم

تری از چگرونگی ارتبرا، و تناسرب باورهرای منفری برا یکردیگر، کنندگان به تصویر واضحدستیابی شرکت
منفری برا یکردیگر و های شناختی از چگونگی ارتبرا، باورهرای تنظیم فهرست باورهای منفی، رسم نقشه

 بندی آنها. رتبه
تکالیف: مرور تکالیف جلسه قبل، تهیه فهرست اصلی باورهرا و علرت دوام باورهرای منفری، اسرتفاده از 

بنردی هرر بنردی باورهرا و درجرهبندی واحدهای ناراحتی ذهنی، ادامه ترسیم پیکان عمودی و دسرتهرتبه
 باور روی مقیاس واحدهای ناراحتی ذهنی

 ششم

کررره افرررراد بتواننرررد باورهایشررران را  کررره باورهرررا تاییرپذیرنرررد و ایرررن امکررران وجرررود دارد  پرررذیرش ایرررن نکتررره 
 موردتجدیدنظر قرار دهند. 

کنون شناسایی شده که تا  اند. تکالیف: تکمیل فهرست اصلی باورها و تحلیل عینی باورهایی 

 هفتم

کرره باورهررا از نظررر سررودمندی متفاوتنررد و آنهررا ترروان بررر اسرراس معیارهررایی، ارزشرریابی را مرری درک ایررن نکترره 
 کرد.

کنررار زای خررود و ارزشرریابی آنهرا، تصررمیمتکرالیف: شررناخت باورهررای مشررکل گیررری در مررورد نگهررداری یررا 
 گذاشتن آنها

هشت
 م

کاربرد تحلیل منطقی در مورد باورهای خود  یادگیری 
 آزموناجرای پسهای شرطی و قطعی. تکالیف: تکمیل تحلیل منطقی تمامی طرحواره

 هایافته
کننده در این پژوهش  که در محدوده سنی  06زنان شرکت  سرال قررار  51تا  23نفر بودند 

گررروه آزمایشرری شررناختی ، 31/0بررا انحررراف معیررار 71/16رفتاری  داشررتند. میررانگین سررنی 
گروه واقعیت کنتررل  31/0برا انحرراف معیرار  16/12درمرانی میانگین سنی  گرروه   31/13و 

 بودند.  26/0با انحراف معیار 
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گروه3جدول  گواه. میانگین و انحراف معیار همدلی و خودکاترلی در   های آزمایش و 

 گروه مقیاا
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار
شدتعدیل
 میانگین ه

انحراف 
 معیار

همدلی 
-عاطفی
 هیجانی

 11/32 26/10 21/10 52/32 21/10 12/32 66/15 رفتاری شناختی
 03/32 76/11 21/17 77/32 11/11 11/31 31/13 واقعیت درمانی
کنترل  - - 17/11 52/33 71/15 33/.57 76/15 گروه 

همدلی 
 شناختی

 26/22 10/36 61/16 12/36 11/22 20/36 1/27 رفتاری شناختی

 56/33 16/12 55/33 13/11 36/20 21/33 واقعیت درمانی
51/
12 

کنترل  - - 36/22 15/2 66/21 01/21 36/36 گروه 

 خودکنترلی

 23/26 21/362 12/362 31/26 31/336 32/26 36/362 رفتاری شناختی

 32/23 56/365 61/360 21/23 06/365 66/23 56/366 واقعیت درمانی

 کنترلگروه 
01/
362 

75/31 51/363 22/32 16/366 - - 

 
که در جدول همان گروه آزمایش نمررات هرر دو مولفره مشاهده می 1گونه  شود، در هر دو 

همرردلی و خررودکنترلی در مرحلرره پررس آزمررون نسرربت برره پرریش آزمررون افررزایش یافررت. جهررت 
یررانس رفتاری از  بررسرری ااربخشرری آمرروزش واقعیررت درمررانی و آمرروزش شررناختی کوار تحلیررل 

یررانس مسررتلزم  کوار چنررد متایررره اسررتفاده شررد. بررا توجرره برره اینکرره اسررتفاده از روش تحلیررل 
هررایی اسررت، برررای بررسرری میررزان نرمررال بررودن متایرهررای پررژوهش از آزمررون رعایررت مفروضرره

گرروه سرطح معنراداری بزرگترر  1اسمیرنف استفاده شد، در هر دو متایر در هر  -کولموگروف
یرع نمرهاسر 61/6از   ی هبررای بررسری مفروضررهرای ایرن متایررر نرمرال اسرت.  ت، در نتیجره توز

کی از تسررراوی  یرررانس اسرررتفاده شرررد. در ایرررن پرررژوهش، نترررایپ حرررا کووار تسررراوی مررراتریس 
یانس (. برررای بررسرری BOX M ،21/6=F ،61/6<P=21/1هررا در متایرهررای پررژوهش بررود ) کووار

کره  Fشیب همگنی رگرسیون مقدار  گردیرد  تعامرل برین متایرر همررراش و مسرتقل محاسربه 
بررا اسررتفاده از (. P>61/6نتررایپ معنررادار نبررودن ایررن شرراخش را در هررر دو متایررر نشرران داد )

یانس ی هآزمررون لرروین نیررز مفروضرر هررا بررسرری شررد و در هررر دو متایررر همرردلی و  همگنرری وار
نتررررایپ تحلیررررل (. P>61/6)تنییررررد شررررد  61/6خررررودکنترلی بررررا سررررطح معنرررراداری بزرگتررررر از 
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کنترررل در ترکیررب  گررروه آزمررایش و  کرره تفرراوت بررین دو  یررانس چنررد متایررری نشرران داد  کووار
 خطی دو متایر همدلی و خودکنترلی معنادار است. 

کوواریانس چاد 4جدول  کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل  . نتایج تحلیل 
 ودکاترلیگروه مورد مطالعه در همدلی و خ 3متغیری برای مقایسه 

مابع 
 تغیرات

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات
 توان آزمون اندازه اثر معای داری F درجه آزادی

پیش 
 آزمون

همدلی 
 66/3 76/6 663/6 31/327 3 50/211 عاطفی

همدلی 
 شناختی

27/317 3 25/57 663/6 50/6 66/3 

 66/3 27/6 663/6 01/2316 3 32/36573 خودکنترلی

 گروه

همدلی 
 66/3 01/6 663/6 11/13 2 11/261 عاطفی

همدلی 
 شناختی

33/153 2 16/51 663/6 03/6 66/3 

 66/3 77/6 663/6 72/12 2 00/171 خودکنترلی

 خطا

همدلی 
     11 12/336 عاطفی

همدلی 
 شناختی

05/231 11     

     11 71/207 خودکنترلی

 کل

همدلی 
     06 66/11077 عاطفی

همدلی 
 شناختی

66/02553 06     

     06 66/026076 خودکنترلی

 
آزمرون، تفراوت در تمامی متایرها پس از تعردیل نمررات پریش 5با توجه به نتایپ جدول 

کنتررررل در سرررطح آلفرررای  2بررین  های  معنررری دار اسرررت. بررررای مقایسررره 63/6گرررروه آزمرررایش و 
گرروه  LSDچندگانه از آزمون تعقیبی  کره برین دو  استفاده شرد و نترایپ ایرن آزمرون نشران داد 
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کنترررررل باسررررطح معنرررراداری  گررررروه  اخررررتالف معنرررراداری وجررررود  663/6تحررررت آمرررروزش بررررا 
رفتاری و واقعیرررت درمرررانی در افررررزایش  در نتیجررره هرررر دو آمررروزش شرررناختی (.P>63/6)دارد

همرردلی و خررودکنترلی زنرران دارای تعررارض زناشررویی تررنایر معنرراداری دارنررد. در متایرهررای 
گروه آموزش شرناختی گرروه آمروزش واقعیرت درمرانی برا  همدلی و خودکنترلی بین  رفتاری برا 

های  براسرررراس یافترررره (.P>63/6)دارد  اخررررتالف معنرررراداری وجررررود 663/6سررررطح معنرررراداری 
گرروه واقعیرت درمرانی بیشرتر  ی ههای متایر همدلی میانگین تعدیل شردتوصیفی در مولفه
گررروه شررناختی کرره می از  گرفررت تررنایر واقعیررت درمررانی در  رفتاری برروده اسررت  ترروان نتیجرره 

رفترراری  افرزایش همردلی زنران دارای تعرارض زناشرویی برره طرور معنراداری بیشرتر از شرناختی
گرروه  ی هاست. در متایر خودکنترلی میانگین تعردیل شرد گرروه شرناحتی رفتراری بیشرتر از 

کررره می گرفرررت ترررنایرآموزش شرررناختی واقعیرررت درمرررانی بررروده اسرررت  رفتاری در  تررروان نتیجررره 
افزایش خودکنترلی زنان دارای تعارض زناشویی به طور معناداری بیشتر از واقعیرت درمرانی 

 است.
یرانس انرردازه برا اسرتفاده از گیرری مکررر بره بررسرری پایردار برودن ترنایر درمانهررای تحلیرل وار

 رفتاری و واقعیت درمانی بر متایرهای همدلی و خودکنترلی پرداخته شد.  شناختی

گروه آزمایشی. آزمون تحلیل واریانس اندازه5جدول   گیری مکرر متغیرهای همدلی و خودکاترلی در دو 

 متغیر وابسته گروه
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 F P آزادی

ضریب 
 ایتا

توان 
 آزمون

 رفتاری شناختی

 66/3 15/6 663/6 22/21 11/3 36/335 همدلی عاطفی
همدلی 
 شناختی

21/00 16/3 51/15 663/6 75/6 66/3 

 66/3 21/6 663/6 11/253 15/3 36/151 خودکنترلی

 واقعیت درمانی

 66/3 10/6 663/6 12/335 62/3 51/211 همدلی عاطفی
همدلی 
 شناختی

26/153 65/3 61/25 663/6 11/6 66/3 

 66/3 22/6 663/6 31/232 13/3 11/225 خودکنترلی
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گروهری مقردار  نشران می 1نترایپ جردول  محاسربه شررده  Fدهرد در رابطره برا عامرل درون 

بررای متایرهرای همردلی  63/6برای اار مراحل )پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری( در سطح 
در نتیجره برین میرانگین نمررات پریش آزمرون، پرس  (.P>63/6)و خودکنترلی معنادار است 

گانه پیش آزمرون، پرس آزمرون و  آزمون و پیگیری نمرات همدلی و خودکنترلی در مراحل سه 
 LSDگروه تحت آموزش تفراوت معنراداری وجرود دارد. نترایپ آزمرون تعقیبری پیگیری در دو 

 به منظور بررسی تفاوت بین میانگینها در مراحل آموزشی محاسبه شد.

های نمرات  برای مقایسه میانگین LSD. نتایج آزمون تعقیبی 6جدول 
 گیری اندازهمتغیرهای مورد مطالعه در سه مرحله 

 گیری اندازهمراحل  متغیر
 گروه واقعیت درمانی راتاری گروه شااختی

تفاوت 
 ها میانگین

خطای 
 معیار

تفاوت 
 ها میانگین

خطای 
 معیار

 همدلی
 71/6 36/33** 51/6 21/1** پیش آزمون _ پس آزمون
 12/6 -26/36** 51/6 -61/1** پیش آزمون _ پیگیری
 /37 26/6 35/6 26/6 پس آزمون _ پیگیری

 خودکنترلی
 25/6 -26/5** 55/6 -61/1** آزمون _ پس آزمونپیش 

 27/6 -66/5** 12/6 -11/7** پیش آزمون _ پیگیری
 30/6 26/6 21/6 23/6 پس آزمون _ پیگیری

 
(، در هرر دو متایرر همردلی و خرودکنترلی 0)جردول  LSDبراسراس نترایپ آزمرون تعقیبری 
گرررروه آزمایشررری برررین مرحلررر پیگیرررری برررا پررریش آزمرررون اخرررتالف معنررری دار و برررا  ی هدر هرررر دو 

کره ایرن نشران مری ی همرحل دهرد ترنایر آمروزش پس آزمون اختالف معناداری وجرود نداشرت 
رفتاری و واقعیررت درمررانی در افررزایش میررزان همرردلی و خررودکنترلی در زنرران دارای  شررناختی

 تعارض زناشویی در طوالنی مدت پایدار بوده است. 
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 گیرینتیجه
گروهررررری شرررررناختیپرررررژوه گروهرررررری  ش حاضرررررر ااربخشررررری آمرررررروزش  رفتاری و آمررررروزش 
درمانی را بر همردلی و خرودکنترلی زنران دارای تعرارض زناشرویی را مرورد بررسری قررار واقعیت

کنتررل، همردلی و خرودکنترلی را  گرروه  گروه آموزش نسبت بره  که هر دو  داد. نتایپ نشان داد 
رفتاری در خودکنترلی مر ارتر از  ین روش شناختیهمچناند، به شیوه معناداری افزایش داده

رفتاری  روش واقعیررت درمررانی و روش واقعیررت درمررانی بررر همرردلی مرر ارتر از روش شررناختی
یم: در ادامه به تبیین این نتایپ می عمل نموده است.  پرداز

درمررانی بررر هررر دو مولفرره عرراطفی و شررناختی همرردلی در خصرروص تررنایر رویکرررد واقعیررت
( و 3122هررایی همچررون تحقیقررات حجترری و همکرراران )سررت آمررده بررا پررژوهشنتررایپ برره د
گفررت ( همسررو اسررت. در تبیررین ایررن موضرروع مرری2632فررر و همکرراران )سررلطانی نظریرره ترروان 
آموزد برای داشتن یه زندگی موفق و همدالنه بایرد دقرت ( به زنان می2663گالسر )انتخاب 

کارهرررایی مررری دهنرررد ترررا ارتباطشررران را بهبرررود دهنرررد و تواننرررد انجرررام کننرررد و ببیننرررد چررره 
ازدواجشان را بنی سازند. به نظر وی، انسان تمام اعمرال و افکرار را بره شرکل بیرمسرتقیم و 

کنترررررل تقریبررررا تمررررام احساسررررات خررررود را انتخرررراب مرررری کنررررد و در واقررررع بررررر زنرررردگی خررررود 
کنترررررل درونرررری اسررررت و چرایرررری و چگررررونگی انتخرررراب دارد.واقعیررررت درمررررانی یرررره نظررررام 

کرره جهررت زنرردگی مررا را تعییررین مررینررهگزی نمایررد. افررراد بررر اسرراس کننررد، تشررریح مرریهررایی 
کنترل بیرونی تصور می روان یشره شناسی  که علرت تمرام مشرکالت زنردگی زناشرویی ر کنند 

که برای از بین بردن مشرکالت راهری در امور خارج از وجود آنها دارد. بنابراین، فکر می کنند 
کنترل دیگران ندارند کره جز  . در پرژوهش حاضرر، زنران دارای تعارضرات زناشرویی آموختنرد 

کننرررد، نقرررا، ضرررعف  تمرکرررز را از روی رفترررار همسرررر خرررود بردارنرررد و برررر رفترررار خرررود تمرکرررز 
کره چنرین  های ارتباطی خود و موانع آنمهارت را یافته و در صدد ارتقای رابطه خرود باشرند 

کره دهرد. از طررف دیگرر، کاری، همدلی را افزایش می یکری دیگرر از مفراهیم نظریره انتخراب 
پرررذیری بررره میرررزان شرررود مسرررئولیت پرررذیری اسرررت. مسرررئولیتباعرررش افرررزایش همررردلی مررری
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کرره وی بررر 2636پایبنرردی افررراد در مقابررل پیمرران بسررته شررده اشرراره دارد )گالسررر،  کیرردی  (. تا
رفترار  کنرد ترا بره جرای پررداختن برهکمه مری ها زوجپذیرش مسئولیت رفتار هر فرد دارد، به 

همسررر، رفتررار خررود را مررورد بررسرری قرررار داده و برره بررسرری نقررش خررود در مشررکالت زناشررویی 
هررای بوردازنررد. در واقعیررت درمررانی بررا افررزایش مسررئولیت، ق رراوت مناسررب دربرراره توانررایی

کنرونی منجررر بره افررزایش تعهرد مرری کیررد برر زنرردگی  شرود. افررزایش خرود و پررذیرش واقعیرت و تن
کره افرراد در برخرورد برا مشرکالت زنردگی بره جرای اینکره باعرش مریتعهد در زندگی نیرز  شرود 

کرره  همرردیگر را مقصررر جلرروه دهنررد یرره نگرراه مسررئولیت پررذیر برره مشررکالت داشررته باشررند 
 نتیجه آن افزایش همدلی عاطفی و شناختی افراد است.
هررای همرردلی نیررز رفتاری بررر مولفرره همچنررین در خصرروص ااربخشرری آمرروزش شررناختی

(، پیرفلررره و همکررراران، 3120هرررای خالررردیان و همکررراران، )برررا پرررژوهشنترررایپ حاصرررل 
کبررری و دینارونررد )2626(، عبررادی و همکرراران )3121) فرررد و همکرراران (، عظمیرری2635(، ا
(، استفنسرررون و همکررراران 2630(، عابررردی و همکررراران )2631( بالنگرررر و همکررراران )3121)
که این تنایر بره آمروزش توا( همسو است. در تببین این یافته نیز می2631) کرد  ن چنین بیان 

کره ایرن تحریفرات بره اشرتباهات 2633گردد. به )تحریفهای شناختی بر می ( معتقد است 
کتشافی هستند، بره یا خطاهایی منسوب می کارکردهای استنباطی و ا که در خدمت  شود 

کره ممکرن اسرت اهای مختلرف تفکرر فررد را بره او یراد مریکه روشای گونه شرتباه باشرد آورد 
( در تحقیقری ادعرا 3112نرژاد و ملره، ؛ بره نقرل از نروابی2661) 1(. هامامسی2636)دابسون، 

کارآمررد و باورهررای مربررو، برره ذهررنمرری کرره افکررار نا خرروانی، اارررات منفرری بررر تعارضررات کنررد 
کارآمررد، باعررش تشرردید تعارضررات زناشررویی و احسرراس  زناشررویی داشررته و تررداوم افکررار نا

کررد و بررای آزمرون ایرن فکرر استرس بیشرتر مری شرود. وقتری آزمرودنی افکرار خرود را شناسرایی 
شواهد موافق و مخالف را برشمرد، بره صرورت مسرتقیم همردلی و از دیرد دیگرران نگریسرتن 

 بیند. به مسایل را آموزش می

                                
1. Hamamse. 
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لرر و هواسری درمانی بر خودکنترلی نیز نتایپ حاصل با مطالعره دلریدر مورد تنایر واقعیت
گفرت همراندر یه راستا است. می (3121) کیرد واقعیرت توان  گفتره شرد، تن کره قرباًل  طرور 

که در هر ارتباطی از هر نوع و شکل، فرد می تواند خرود را تاییرر دهرد و ایرن درمانی این است 
کنتررررل درونررری اسرررت. بنرررابراین، بررررای رسررریدن بررره موفقیرررت بایسرررتی دسرررت از  بررره معنرررای 

یم و  هرای نظریره انتخراب و به جای آن به رفتار بر اساس آمروزهخصلت )کنترل( بیرونی بردار
کرره واقعیرررت درمررانی برررر 3122کنترررل درونرری بورررردازیم )حجترری و همکررراران،  (، از آنجررایی 

کنترل درونی نیز مولفره اصرلی و اساسری در خرودکنترلی بره شرمار  کید دارد و  کنترل درونی تن
کررره واقعیرررت درمرررانی مررریآیرررد، مررریمررری گرفرررت  وانرررد در افرررزایش خرررودکنترلی تتررروان نتیجررره 

 نیزم ارباشد.
رفتاری برر خرودکنترلی نیرز نترایپ بره دسرت  همچنین در مورد ااربخشی آموزش شناختی

( 3120(، صردری دمیرچری و آقرازاده اصرل )3127های نجمی و همکراران )آمده با پژوهش
آمروزش اشراره توان به فنون آمروزش داده شرده در فراینرد همسو است. در تببین این یافته می

که می کنترلی افراد اارربخش باشرد: آرامسرازی ع رالنی در کرد. از جمله فنونی  تواند بر خود 
رونرده ع رالنی سرازی پریشدهرد آرامهنگام تنش و مشکالت است. تحقیقات نشران مری

کسیژن کاهش تعداد تنفس و ا رسانی بهتر و ایجراد وضرعیت آرامرش عمیرق و افرزایش باعش 
( و ایرن تطرابق 3215شود )بوهاجیره، زا میزا و استرستطابق با عوامل تنشتوانایی فرد در 
زا، خررود نرروعی خررودکنترلی اسررت. از طرررف دیگررر، اسررتفاده از فررن چررارچوب بررا عوامررل تررنش

کررراهش سرررو   کارآمرررد در روابرررگ زناشرررویی در ایرررن آمررروزش، منجرررر بررره  دهررری مجررردد افکرررار نا
 تواند بر خودکنترلیم ارباشد. میها در روابگ زناشویی شد و این نیز برداشت

گروهرررری شررررناختی کرررره روش آمرررروزش  رفتاری بررررر  در نهایررررت نتررررایپ پررررژوهش نشرررران داد 
گروهی واقعیت کرده است، حرال آنکره خودکنترلی م ارتر از روش آموزش  روش درمانی عمل 

در ایرررن رفتاری عمرررل نمررروده اسرررت.  واقعیرررت درمرررانی برررر همررردلی مررر ارتر از روش شرررناختی
گفررت درمرران شررناختیخصرروص مرری کرراهش  ترروان  رفتاری بررا پرررداختن برره تررنایر شررناختها و 
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کمرره مرری کنررد تررا خررودکنترلی بیشررتری داشررته باشررد، فنررونی اسررترس و افکررار منفرری برره فرررد 
کمه میسازی ع النی و یا قابهمچون آرام کنرد ترا بره سررعت گیری مجدد افکار به فرد 

که وا کردن مفراهیمی چرون قعیتبه خودکنترلی برسد، این در حالی است  درمانی با مطرا 
 دهد. پذیری و تمرکز بر زمان حال و رفتار فعلی، همدلی را افزایش میمسئولیت

کلرری، نتررایپ حاصررل از ایررن پررژوهش نشرران مرری کررارایی دو برره طررور  کرره عررالوه بررر  دهررد 
ان رفتاری برر افرزایش همردلی و خرودکنترلی زنر درمرانی و شرناختیمداخله مبتنی بر واقعیت
کررد، بره طروری دارای تعارض زناشویی می کدام برای یه مولفره خراص اسرتفاده  توان از هر 

یکررررد واقعیرررت یکررررد شرررناختیکررره رو رفتاری بررررای بهبرررود  درمرررانی بررررای بهبرررود همررردلی و رو
کره مشراوران و تر میخودکنترلی مناسب باشد. این نترایپ از آن جهرت حرائز اهمیرت اسرت 

تواننرد از های آنران، مریو خانواده ها زوجش در حوزه مشکالت ریزان فرهنگی متخصبرنامه
گسررترش  کرررده و همچنررین بررا  ایررن مررداخالت برره تناسررب مشررکل مررراجعین خررود اسررتفاده 

گرراهی  در ایررن حیطرره و در نتیجرره بهبررود عملکرررد خررانواده را  هررا زوجدادن ایررن مررداخالت آ
 افزایش دهند. 

هرای یرز همرراه برود. یکری از محردودیتهرایی نبااین حال، پژوهش حاضر با محردودیت
گاهی هر دو فرد مری توانرد برر افرزایش این پژوهش، عدم ح ور همسر در جلسات بود. زیرا، آ

کنتررل تنایر بسزایی داشته باشد. هم ها زوجهمدلی و خودکنترلی  که امکان  چنین، از آنجا 
نداشررت و نیررز گررر ماننررد سررن و وضررعیت اقتصررادی و اجتمرراعی وجررود متایرهررای مداخلرره

پرذیری نترایپ بایرد احتیرا، جامعه آماری پژوهش فقرگ دربرگیرنرده زنران برود، لرذا در تعمریم
کهنمود. پیشنهاد می شروند و  نیرز تکررار دیگرر آمراری هایجامعه مشابه در پژوهشهای شود 

کاهش احتمال سوگیری افراد در پاسخ دهری و افرزایش روایری درونری نیرز، از ابزارهرای جهت 
یابی همدلی و خودکنترلی از جملره مصراحبه و مشراهده رفترار و عملکررد  مختلف برای ارز

 در مراحل مختلف پژوهش استفاده شود.  ها زوج
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گالسرر برر (. ترنایر واقعیرت3121زاده، مرریم، بهرامری، فاطمره. )تحیاحمرد، فراعباسی، حسرین، احمردی، سرید درمرانی 
 .12-11(، 3) 2، سازی خانوادهشناسی مشاوره و بنیدوفصلنامه آسیب. ها زوجتعهد شخصی 

(. مقایسررره 3121زاده، مرررریم، بهرامررری، فاطمررره، احمررردی، احمرررد، و عابررردی، احمرررد. )فرررر، شررریرین، فررراتحیعظیمررری
ی هرا زوجرفتاری و آمروزش مبتنری برر پرذیرش و تعهرد برر افرزایش شرادی زناشرویی  درمرانی شرناختی ااربخشی زوج
 .10-15(، 2)1. شناسی و روانرزشکی شناخت مجله روانناراضی. 

یان، سعیده. )علیرضایی، ماله، فتحی اقدم، قربان، قم (. مقایسه واقعیرت درمرانی و طرحرواره 3122ری، محمد، بزاز
 .2-31(، 2) 1 روان پرستاری،درمانی بر نشانگان تنیدگی در زنان دارای تعارض زناشویی. 

کیررومر . خرراکی، احمررد. معتمرردی، عبررداهلل. ) (. ااربخشرری مرردل برروم شررناختی درکرراهش میررل برره 3120فرررحبخش، 
 .312-320(. صش، 02) 30. پژوهشهای مشاوره. طالق و تعارض زناشویی

گروهی شناختی: منابع و راهنما برای تمرین. ترجمره سریدمحمدی، یحیری و فرنرام، رضرا 3222فری، مایکل ) (. درمان 
 (. تهران: رشد.3110)

 شافرزای و هیجان تنظیم بر گروهی درمانی واقعیت آموزش (. ااربخشی3120قریشی. منصوره. بهبودی. معصومه. )
 .252-211صش  ،1 شماره ،5 دختر. سالمت اجتماعی. دوره آموزان تحصیلی دانش خودکارآمدی

(. 3120کرراجی اصررفهانی، سررعیده. عررارفی، مژگرران. آقررایی جشرروقانی، اصررار. اصررلی آزاد، مسررلم. فرهررادی، طرراهره ) 
(، 1) 5. کرودکفصرلنامه سرالمت مطالعه همدلی شرناختی در دانرش آمروزان برا پرخاشرگری ارتبراطی و آشرکار. 

3-31 . 
یلیام. )  (. تهران، چاپ اول، سایه سخن.3122، ترجمه صاحبی، علی. )تئوری انتخاب(. 2632گالسر، و

(. 3121نرراز، مرضرریه. )قرررهمحرردای، حمیررده، همرردانی، مررریم، خلخررالی، حمیدرضررا، مرقرراتی خررویی، عفررت، و سرراعی
یکرررد شررناختی کررز  هررا زوجدی زناشررویی رفتاری بررر رضررایتمن بررسرری تررنایر مشرراوره بررا رو کننررده برره مرا ی مراجعرره 
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فصرلنامه علروم پزشرکی آموزان دختر سال سوم متوسطه. های دفاعی در دانشمعنوی با خودکنترلی و مکانیسم
 .12-05(، 3) 21 آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران،دانشگاه 

رفتاری بررر ظرفیررت  (. ااربخشرری آمرروزش شررناختی3127نجمرری، مهسررا، درترراج، فریبرررز، شررامیر، ابوطالررب سررعادتی. )
فصرلنامه پژوهشرنامه کننده بره مرکرز مشراوره. ی متقاضی طالق مراجعهها زوجخودمهارگری و تعهد زناشویی در 

 .311-312(، 17) 35 تربیتی،
کریمرری، حمیررد یعقرروبی.  366نکترره،  366(. شررناخت درمررانی: 3112نینرران، م؛ درایرردن، و. ) تکنیرره. ترجمرره معصررومه 
 تهران: ارجمند.
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