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هرروه هرواه اسر.  جامعره  مراوی پرژوهش   زمون پیگیری دوماهه با دو هروه  زمایش و یک 

کننرده بره مراکرش مشراوره سرنندپ در پراییش و زمسرتان  شامل مراجعین خواستار ق   مراجعه
سراده انتخراو و برا  ی)زن و مرد(  به ووش تصادف ی زمودن 36ن جامعه یبودند  از ا 9316

هرروه  هرروه هرواه، هرر  هرروه  زمرایش و یرک  به کار بستن ووش تصادفی جرایگیینی در در دو 
 زمررون و پیگیررری بررا مقیررا    زمررون، پس هررا در مراحررل پیش نفررر، همررارده شرردند  داده 91

هرای  زمرایش پرس از  ( هرد ووی شرد  اعارای هروه9111  )شکنی دویگوتا هرایش به پیمان
درمررانی  سراعتی خانواده قور جداهانره در هشر. نشسرر. هفتگری یک  زمرون برره اجررای پیش

ها  تحلیل داده یو معنا درمانی شرک. کردند  برا بوونهای خانواده  بر دیدهاه نما  یمبتن
نترای   ها: یافته نفرونی اسرتفاده شرد  های چندباره و  زمون تعقیبی  بو هیری از  زمون اندازه
و ترثثیر  یمعنرا درمراندرمرانی مبتنری برر  ترثثیر خانوادههای چنردباره نشران داد  هیری  زمون انردازه
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شننکنی  کنناهش گننرایش بننه پیمان بننر بننوونهننای خننانوادگی  درمننانی مبتنننی بننر دینندگاه نظای خانواده
 شناختی، عناطفی و جنسنی( در منراجعین خواسنتار طنال  شکنی پیمانآن ) های و منلفه زناشویی
بننا توجننه نشننان داد تعییبننی بننونفرونی  نتننایج آزمننون (.> 28/2P(با بننات اسننت دار و  معنننی
در هنم سننجی بنا مداخلنه دیینر  یبنر معننا درمنان یدرمانی مبتن ها، ا ربخشی خانواده اندازه تفاآ  به

(. >28/2P(اسنننت بیشنننتر بنننوده های آن  و منلفنننه ییی زناشنننوشنننکن بنننر کننناهش گنننرایش بنننه پیمان
و معننا  بنوونهنای خنانوادگی  درمانی مبتنی بنر دیندگاه نظای مداخالت خانواده :گیری نتیجه
مراجعین خواسنتار طنال  منن ر  ییشکنی زناشو توانند در کاهش تمای  به پیمان می یدرمان

تنوان بنرای معننا درمنانی نسنبت بنه مداخلنه دیینر ا ربخشنی بیشنتری  وجود می باشد، بنااین
قائ  شد.

 یمعنا درمان شکنی، پیمان طال ، ،بووندرمانی،  خانوادهنظای : های کلیدی واژه

 مقدمه
فممردی  رخممدادهای در ن خممانواده بممر همممه سممطوک تحممولی اع مما اعممب از ر انممی، میممان 

بما جمو رابطمه    ی  رفتمار یهای ر ان که انبوهی از نابهنجاری وندان .گذارد اجتماعی اثر می
کیمممان ارتبممماطی خمممانواده تبیمممین می (. در 3121 پمممور   حسممممنی، گمممردد )دائممممی، مهمممد ی، 

های  ، خمممانواده دسمممتخوش آشمممفتگییهای نممموین زنمممدگ همممای اخیمممر بممما افمممزایش شمممیوه سمممال
گونی شمده   افمزا همای تبماهگر زنمدگی  از ومالش یکمیپیونمدهای زناشمویی  یروپاشمش فیگونا

کشممور ممما شممده اسممد )شممعبانی   بممانکی پممور فممر،  ؛ محسممن زاده، نظممری   3123خممانواده در 
  بمما نگریسممتن   تثممم  در آمممار ش رخممداد طممالق یبمما بررسممی ر نممد ر  بممه افممزا(. 3126عممارفی، 
مممورد ازد اا بمموده اسممد )سمماید  1از هممر  کممه نشممانگر رخ دادن یممک طممالقران یممدر ا یرسممم

کممه پممرداختن بممه سممالمد میممان فممردی    ر شممن مممی (3122 سممازمان ثبممد   احمموال، شممود 
کوشممش بممرای بممات بممردن آن بسممیار حممائز اهمیممد اسممد.  اجتممماعی زنممان خواهممان طممالق   

گممر ه نشممان می کوشممش بممرای ر شممن نمممودن  بررسممی ادبیممات مربممو  بممه زنممدگی ایممن  کممه  دهممد 
گمر ه بجما اسمد   مداخله فراخور  در راستای افمزایش سمالمد میمان فمردی   اجتمماعی ایمن 
کمه برخمورداری از  ممیسمازد.  ها را در اجتماع همموارتر می   خانواده ز جهابهبود زندگی  دانیب 

سالمد خانواده  ابسته به سالمد ر انی میان اع ای آن   داشتن ر ابط سالب   سازگار بما 



 7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................. 52

 

 (.3120ند   رادمهر،یکدیگر اسد )قدم پور، یوسف  
ونمین زمینمه  شکنی در پیوند زناشویی عام  عمده نبود رضماید زناشمویی   همب پیمان

هممما در  تمممرین والش های زناشمممویی   جنسمممی یکمممی از مهب هممما   ناسمممازگاری بنیممادی تعمممارر
شمممعاع ؛ 2631کیممما،  شمممود )اسمممماعیلی بمممه شممممار آورده ممممی ز جهمممار ابمممط زناشمممویی   طمممالق 

یمممد منیؤممممکممماظمی    جنسمممی،  شمممکنی پیمانشمممکنی بمممه وهمممار نممموع  (. پیمان2631 ،1جاو
مجمازی  شمکنی پیمانآمیختمه )عماطفی   جنسمی(    شمکنی پیمانعاطفی،  شکنی پیمان

کمه  (   از مهب3122اسد )رستگار، بمرای آن در جسمتجوی  ز جهماترین پیشامدهایی اسمد 
در رده د م قمرار دارد )عیسمی نمژاد پم  از آزار بمدنی  ز جهاآیند   تثثیر منفی آن بر  درمان برمی
کنممد    ر  می شممکنی زناشممویی سممالمد خممانواده را بمما وممالش روبممه (. پیمان3121  بمماقری،

کممارکرد، اسممتواری   تممدا م ر ابممط زناشممویی اسممد. شممایان مهب یکر  تممرین عاممم  تهدیدکننممده 
کممه معتبرتممرین شناسممه آشممفتگی زناشممویی طممالق اسممد؛   یکممی از مهب   تممرین دتیمم اسممد 

شمممکنی زناشمممویی   ر ابمممط فمممرا زناشمممویی اسمممد )ممممارک،  های اخیمممر پیمان طمممالق در دهمممه
کمه ر ابمط فمرا  ها نشمان داده (. بررسمی2631، 3؛ پرویتی   آماتو2633، 2جانسون   میها سن انمد 

کممه پممای  زناشممویی همممه گمماروزی، گشمماید ) را بممه درمممان مممی ز جهمماگیرترین مشممکلی اسممد  با
هممای اثربخشممی بممر ر ی درمممان  شمممار پژ هش اینکممه (. بمما2630 پور   مظمماهری،عسممکر ؛2661
گوشممممزد می پیمان رغب  کننممممد علممممی شممممکنی زناشممممویی بسممممیار انممممدک هسممممتند، درمممممانگران 

شکنی زناشویی امکان زنمده سماختن رابطمه  پیامدهای عاطفی ویرانگر پ  از رخداد پیمان
 (2633، 5؛ ویلیامز2661، 4نایدرسنیز  جود دارد )ا

با توجمه بمه ایمن مسمئله پمرداختن بمه ر شمی بمرای بهبمود رابطمه اع مای خمانواده بنابراین  
گسممتره مشمماوره   ر ان درمممانگری خممانواده    گونی  مداخلممه ز جهمماسزا اراسممد. در  گونمما های 
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گون می ها بسممته بممه هممدر  جممود دارد. هممر یممک از ایممن مداخلممه گونمما تواننممد بممرای بهبممود  های 
ها  عی اع ای خانواده سودمند باشند. ماهیمد مداخلمهزندگی ر انی، میان فردی   اجتما

هما  ابسمته بمه درک درسمد از مت یرهمای  ابسمته    گیمری درسمد از آن یکسمان نیسمد   بهره
درممانی مبتنمی بمر  جامعه همدر اسمد. پمژ هش حاضمر بما همدر مقایسمه اثربخشمی خانواده

مممراجعین  یینی زناشمموشممک بممر تممراز پیمان ی  معنمما درمممان بممو نهممای خممانوادگی  دیممدگاه نظام
کمه  کننده طالق شهر سنندا انجام می درخواسد گیمرد بنمابراین بما توجمه بمه مت یمر  ابسمته 

ای در سمالمد میمان فمردی، خمانوادگی   اجتمماعی جامعمه همدر اسمد،  مت یری برجسته
کوشش برای همب سمنجی ایمن د   ر شن ساختن مت یرهای مستق  پژ هش می تواند ورایی 

گفممد مداخلممه طورکلی می سممازد. بممه مداخلممه را آشممکار یمما  ز جهمماهای متمرکممز بممر رابطممه  تمموان 
تواننمد در  ها   فرهنگ جامعه همدر باشمد می که فراخور شناخد اع ای خانواده هنگامی

گمردد، بمه ی   معنما بمو نهای  ویژه مداخلمه بهبود زندگی خانوادگی   زناشمویی ممراجعین ممؤثر 
داری  شمینه ارتبماطی خمانواده   اهمیمد دادن بمه معنمیانداز بمه سمنن   پی نگر به دلی  وشب

گممرای ایرانممی  توانممد بمما دنیممای یهنممی   رفتمماری مممراجعین جامعممه سممنتی   ارزش زنممدگی می
کمه بمه بررسمی اثربخشمی ر شهماهنگ باشد.  درممانی  همای خانواده پ  انجام این پژ هش 
کممماربرد پمممردازد   دربرگی شمممکنی ممممراجعین خواسمممتار طمممالق می بمممر تمممراز پیمان رنمممده تمممروی  

کمتممر در بهبممود زنممدگی میممان فممردی اع ممای  یر یممنممه   نیدرمممانی بمما هر هممای خانواده انگاره
 نماید. ها اسد ارزنده می خانواده

ای از  خمممانواده  احمممدی هیجمممانی   شمممبکه بمممو نهمممای خمممانواده  از دیمممدگاه درممممانی نظام
 یخیا تمماریمم یوهممارووب ونممد نسمملدگاه یممدرك بهتممر آن از د تنیممده اسممد   پیونممدهای درهب

 بمو نها اسد.  ای از مفاهیب ر ان تحلیلگری   دیدگاه نظام آمیزه بو نشدنی اسد. درمان 
گسمترش  کمودک بمه هممه خمانواده  مفاهیب خود درباره هیجمان آدممی را از رابطمه میمان ممادر   

کمممه اع ممایش نمی کمممه همممه خممانواده  احمممدی هیجممانی اسممد  د تواننممم داد. ا  بمماور داشممد 
همای  بمر دیمدگاه نظام یدرممانی مبتنم ا تمایز یابند. در خانوادهیگر مجزا شده یکدیآسانی از  به

همما   شممناخد بممیش از آنکممه  ترازمنممدی میممان هیجان یعنممی خودتمایریممافتگی بممو نخممانواده 
اسمممد. از دیمممدگاه درممممانی  یر زنمممدگییافتنی باشمممد فراینمممدی همچمممون مسممم همممدر دسمممد
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ای را در  ك از همسممران شممیوهیممهر یتوجممه بممه مفهمموم ونممد نسممل بمما بممو نهممای خممانواده  نظام
ی همسان را بمه فرزنمدان خمود یخانواده مبدأ آموخته   آن را در دیگر ر ابط تکرار نموده   الگو

کنونی با دگرگون ساختن رابطه فرد بما خمانواده مبمدأ  دهند، پ  واره انتقال می گری مشک  
 یر یمیابنمد   در برابمر ن تمایریمافتگی دسمد می ن صمورت ممردم بمهیمشدنی اسد   تنهما در ا

کمتر نشان می کنش  کنونی  ا کونما؛ 1،2633دهند )برگمن    اید هیجانی  ؛ 2633، 2اسممید آ
گلدنبرگ، لگ یب در زنمدگی  کمتر ازآنچه می بو نبه باور (. 3،2633رجینا؛ 2631دنبرگ    پنمدار

کنش پمذیریب. از دیمدگاه  هیجانی خود پیر  هستیب، بیشمتر مما بمیش از برآوردممان  ابسمته    ا
کمنش متقابم  فردیمد   بما همب 3200 بو ن ، خانواده همچون یمک شمبکه ونمد نسملی ر ابمط 

فراینمد هیجمانی  هما، ، مهل خودتمایریمافتگیسازد؛  بودن را بر پایه شش سازه مرتبط برپا می
ای، فرایند فرافکنمی خمانواده، فراینمد انتقمال ونمد نسملی   جایگماه همشمیرها  خانواده هسته

بمممه شممممار آورده  بمممو نبنیممماد دیمممدگاه  خودتمایریمممافتگیمفهممموم  (.2662 ،4)نیکمممولز   شممموارتز
گیممممرد. در بعممممد در ن ر انمممم 6یمیممممان فممممرد   5شممممود   ابعمممماد در ن ر انممممی می  یرا دربرمممممی 

 یاحسماس تمایریمافتگی در فمرد اشماره دارد   در بعمد میمان فمرد ییبه توانما ریافتگیخودتمای
د بما یمیگمران همب هنگمام بما صممیز از دیبرای برقراری تعادل در تمما ییتمایریافتگی به توانا

کممنش هیجممانی خودتمایریممافتگی یر انممگممران اشمماره دارد. بعممد در ن ید   موضممع  7دربرگیرنممده  ا
گسمملش هیجممانی یمیممان فممرد یبعممد ر انمم   اسممد 8خممود  10گممرانی  آمیختگممی بمما د 9دربرگیرنممده 
کر   3271، بو نشود ) می گلمدر3211، 11بو ن،  کمارتر   ممک  ، بماور 3271 بمو ن(. 3226، 12کی، 

کمه تمراز تمایریمافتگی    را برمی یدارد، مردم همسمر هما بمه انمداز خودشمان  ا آمیختگمی آنیمگریننمد 
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هما مییمد نقمش شمایان ایمن سمازه در تبیمین  ار وشممگیری از پژ هششم(. 2666، 1اسد )اسکورن
د یگی زناشمویی   خممانوادگی بموده اسمد؛ بمرای نمونممه میمان تمایریمافتگی بما رضممادونمد وون زنم

 یی( تعمممممارر زناشمممممو3117،ی  نظمممممر یکمممممی؛ عل2667، 3؛ هولنمممممدر2660، 2تمممممای)ارپ ییزناشمممممو
کمروز4،2661)آدامز ید جنسید   رضایمی(؛ صم3111،یی)نجفلو د ر ابمط یمفی(   ک2667، 5؛ 
 داری  جود. (، رابطه معنی2661، 6ید   آنتونوسیدی)بر ییزناشو

کاربسمد آن در بحمران ای از ر ان شماخه 7معنا درمانی کمه  همای  درممانی  جمود نگمر اسمد 
گرا اسمد   جمود  های دیمدگاه ترین ممدل بینانه پسندترین   خوش زندگی ارزنده بوده   از مردم

کمممار بممما خمممانواده   2665، 8؛ بلیمممر3121انی   خسمممرویان،)سممملیم یکمممرد در  (. اهتممممام ایمممن رو
کردن  گاه  گوار   وگمونگی برخمورد  ز جهاهمسران آ کنار آمدن بما ایمن مسمائ  نما درباره شیوه 

سوی مشمکالت    قمایع  دارد تا آن ها را  امی (. معنا درمانی انسان2665، 9هاسد )ریف با آن
گسمترش دیمد دربماره خمود   روزمره را بینند. در کسمب توانمایی بمرای  که به دنبمال  مانی اسد 

کنون   آینده که به زندگی ا کردن ویزهایی اسد  دهمد  فمرد معنما می  دنیای پیرامون   ر شن 
زنمدگی در بماارزش زمینمه یمک همچمون دلیم  ونمدین بمهمعنای زندگی (. 2636، 10)شارر

زنمدگی در معنمایی بی درگیمر شموهر   زن هنگمامی اسمد. قرارگرفتمه زناشمویی، موردبررسمی
شمود. می بسیار ها آن در جدایی به گرایستگی   ندارند مشترك زندگی به گرایشی هستند،
طمالق بمه گمرایش   هسمتند شکسمد بمه محکوم ندارنمد، زنمدگی در معنمایی کمه ییز جهما
یاد ها آن گر   اسد ز اداممه کننمد، درك رنم  یمعنما   ببرنمد رنم  زنمدگی در نتوانند ز جها ا

کمه زنمدگی خمود را معنمادار می می سمخد هما آن زنمدگی کسمانی  کمه  شمود  بیننمد، بماور دارنمد 

1. Skowron.
2. Arpita, L.
3. Hollander, S.
4. Adams, A. M.
5. Kruse, N.
6. Birditt, K. & Antonucci, T.
7. Logotherapy.
8. Blair, R.G.
9. Ryff, C. D.
10. Sharf, R, S.
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یافتنی اسد. به کمه سمطوک بماتتری از  این زندگی هدر باارزشی دارد   در ترتیب، شخیمی 
یمارویی بما شمرایط سمخد اسمد.  کنمد به معناداری در زنمدگی را تجربمه می آسمانی قمادر بمه رو

یارویی بما دشمواری عنا در زندگی نهسطوک باتی م کممک می تنها به فرد در رو کنمد، بماتتر  ها 
کممماهش بی کامیمممابی    رمقمممی  از آن مایمممه افمممزایش رضممماید شخیمممی   زناشمممویی، احسممماس 

کیمممانی،  زناشممویی در فمممرد می کمممیب، لمممی، یمممو، لمممی   پیمممگ3123شمممود )یوسمممفی    (. 2661، 1؛ 
کیب، یمی، همو، لمی 3122آبادی ) سن(، غفوری، مشهدی   ح3123های یوسفی ) پژ هش  ،)

(   بممه بررسممی همبسممتگی میممان معنمماداری زنممدگی   رضمماید زناشممویی 2661) 2یوتینممک  
کمممه میمممان  انمممد. برآینمممدهای پمممژ هش ایمممن پژ هشمممگران نشمممان پرداخته گر از ایمممن مطلمممب بمممود 

داری  جممود دارد   داشممتن  معنمماداری زنممدگی   رضمماید از زنممدگی همبسممتگی مهبممد معنممی
کمماهش تعارضممات زناشممویی   بیفلسمم رمقممی  فه در زنممدگی بمما افممزایش رضمماید زناشممویی   

انداز بممه سممنن    ی   معنمما نگممر بممه دلیمم  وشممببممو نهای  زناشممویی در پیونممد اسممد. مداخلممه
توانمد بما دنیمای یهنمی    داری زنمدگی می پیشینه ارتباطی خمانواده   اهمیمد دادن بمه معنمی

گرای ایرانی هماهنگ   در بهبمود زنمدگی خمانوادگی  زشرفتاری مراجعین جامعه سنتی   ار
 ایرانی سودمند باشد. یز جها

کارآممممممدی  بممممما جود تمممممازه بمممممودن پمممممژ هش شمممممماری از پژ هش همممممای پیشمممممین ر شمممممنگر 
اند. پیشاپیش با توجه بمه تمثثیر  بوده بو نهای خانواده  بر دیدگاه نظام یدرمانی مبتن خانواده

کمار بسمتن ممداخالت   مفماهیب  وشمگیر تفا ت که به  های فرهنگی شایان یادآوری اسد 
کممممار بمممما خانواده بممممو نه یممممبنیممممادی نظر    یوسممممفیبممممرازش دارد ) یرانممممیهممممای جامعممممه ا بممممرای 
گانمممد3120نژاد   احممممدی، ؛ پممماک3117همکممماران،  یبمممه بررسممم ی( در پژ هشممم2667) 3ی(. 
  رفتاردرممانی عقالنممی  بمو نهمای خمانواده  بمر دیممدگاه نظام یدرممانی مبتنم خانواده یاثربخشم

کمه  ن در خانوادهبررگسمات یهیجانی بمر مشمکالت رفتمار شمان پرداخمد، برآینمدها نشمان داد 

                          
1. Kim, Lee, Yu, Le & Puing. 
2. Yee Ho & Cheung. 
3. Gandy. P. 
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کمماهش مشممکالت خممانوادگی  ن   بهبممود تمایریممافتگی شممده اسممد. بررگسمماتمداخلممه مایممه 
 بمو نهمای خمانواده  بر دیدگاه نظام یدرمانی مبتن خانواده یربخشاث ی( به بررس2661) 1دیون

کننممده بممه خودکشمم ز جهممادر  یبممر خودکشمم کممه درمممان متمرکممز بممر ر ابممط  یاقممدام  پرداخممد 
کمممممه درممممممان  ی  خمممممانواده اصمممممل ییزناشمممممو در بهبمممممود  بمممممو نیبمممممود، برآینمممممدها نشمممممان داد 

کنش هخودتمایریافتگی گسلش هیجانی ممؤثر بمود. ب،  ا  ی( در پژ هشم2662) 2تلمییجانی   
بممر تجممارب  بممو نهممای خممانواده  بممر دیممدگاه نظام یدرمممانی مبتنمم خانواده یاثربخشمم یبممه بررسمم
که مداخلمه در  یزای خانوادگ آسیب  خودتمایریمافتگیجوانان پرداخد، برآیندها نشان داد 

کارساز اسد. های آن متعادل در جوانان   خانواده ها 
گر همی بهریسمتی ر ان ناسمازگار در نشسمد ز جهاشرکد  شمناختی    های معنما درممانی 

(. برآینمممدهای 3121دهمممد )سممملیمانی   خسمممرویان، هممما را افمممزایش می رضممماید زناشمممویی آن
گر هممی تممثثیر مهبتممی در 2631)   همکمماران 3پممژ هش حمیممدی کممه معنمما درمممانی  ( نشممان داد 
همای مبتنمی بممر  ( نیمز نشمان داد درمان3122دارد. پمژ هش پماداش ) ز جهمارضماید زناشمویی 

کمم  کممه دیممدگاهی  نگر بممه اهممدار زنممدگی دارنممد   بممه  کیفیممد زنممدگی ماننممد معنمما درمممانی 
کمک می که بمرای شمادمانی   سمالمد آن کند تا معنی مراجعین  هما  جمود  دارترین ویزی را 

کمه  ها نشمان می دارند. پژ هش هاز جدارد بیابند، تثثیر مهبتی ر ی رضاید زناشویی  دهنمد 
معنا درمانی با بکار بستن از وهار راهبرد درممانی )مداخلمه تناق می، فقمدان توجمه، نگمرش 
کاسممتن از تعارضممات  سممازگارانه   آممموزش حسمماس سممازی( بممرای بممه دسممد آوردن معنمما، در 

کیفید زناشویی مفیمد اسمد )بهمزاد پمور   همکماران،  پمر لک ،  (.2631زناشویی   افزایش 
گر هممی بممر رضمماید 2667) 4هلمممز   بمموهلر ( در پژ هشممی بممه بررسممی اثربخشممی معنمما درمممانی 

کممه  پرداختنممد. آن ز جهمماشممناختی در  زناشممویی   بهریسممتی ر ان همما بممه ایممن نتیجممه رسممیدند 
گر هی بهریستی ر ان دهد. پ  بما  جمود محمد د  را افزایش می ز جهاشناختی  معنا درمانی 

1. Dion, A. R.
2. Battley, D.
3. Hamidi, E., Manshaee, G. R., & Dokanheei fard, F.
4. Proulx, Holmz & Buehler.
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درممانی مبتنمی  هش این پژ هش با هدر تعیین تثثیر   ثبمات تمثثیر خانوادهبودن پیشینه پژ 
مممراجعین  ییشممکنی زناشممو بممر پیمان ی  معنمما درمممان بممو نهممای خممانوادگی  بممر دیممدگاه نظام

 خواستار انجام شد. برای بررسی درستی هدر مذکور این فرضیه ها آزموده شد:
 شکنی زناشمویی گرایش به پیمان بر یمعنا درماندرمانی مبتنی بر  تثثیر خانواده  1

های آن )شممناختی، عمماطفی   جنسممی( در مممراجعین خواسممتار طممالق    مؤلفممه
 دار اسد. باثبات   معنی

گمرایش بمه  بمر بمو نهمای خمانوادگی  درمانی مبتنمی بمر دیمدگاه نظام خانوادهتثثیر   2
باثبمات   های آن در مراجعین خواسمتار طمالق    مؤلفه شکنی زناشویی پیمان
 دار اسد. یمعن

هممای  دیممدگاه نظام   یمعنمما درمممان بممر یدرمممانی مبتنمم خانوادهمیممان اثربخشممی   3
های آن در    مؤلفمممه ییشمممکنی زناشمممو گمممرایش بمممه پیمان بمممر بمممو نخمممانوادگی 

 داری  جود دارد. مراجعین خواستار طالق تفا ت معنی

 روش
کمار بسمتن طمرک پیش آزممون   آزممون  پ  -آزممون این پژ هش با ر ش نیمه آزمایشی   بمه 

گممواه بممه انجممام رسممید. مت یرهممای مسممتق   گممر ه  گممر ه آزمممایش   یممک  پیگیممری د ماهممه بمما د  
  معنمما درمممانی   مت یممر  بممو نهممای خممانواده  بممر دیممدگاه نظام یدرمممانی مبتنمم پممژ هش خانواده

گممرایش بممه پیمان گممردآوری تممراز مت یممر  ابسممته در سممه مرحلممه   ابسممته  شممکنی زناشممویی بممود. 
گرفمد. جامعمه آممار یریگیآزمون   پ آزمون، پ  پیش کلیما یانجام  ن یه ممراجعیمن پمژ هش 

شمده از طمرر دادگماه خمانواده  ا ارجماع دادهی   یخواستار طالق اعب از مراجعین خود ارجاع
کز مشماوره شهرسمتان سمنندا در پماییز   زمسمتان  ر ش  بمود. 3120شهرستان سنندا به مرا

کممار بسممتن  یریممگ نمونممه گمممارش تیممادفی سمماده   تیممادفی همممراه بمما بمما بممه  گممرینش    شممیوه 
کممه در پمماییز یممجمایگرینی بممود. از م کمز مشمماوره شهرسممتان سممنندا  3120ان مراجعینمی  بممه مرا
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کرده بودند، شرا قیدقرعمه  سماده   به یصورت تیادف نفر به 10شد    یط ور د بررسیمراجعه 
گرایش به شمکنی  اس پیمانیمبا استفاده از مق ها شکنی آزمودنی پیمان انتخاب شدند. تراز 

آزممون(. سمرانجام در مرحلمه بعمد ، بمه  شمد )پیش یریگ نفر اندازه 10هر  دریگوتاسزناشویی 
گممر ه  یتیممادف ینیگریشممیوه جمما گممر ه  32سمماده، افممراد در سممه  گممر ه آزمممایش   یممک  نفممری )د  

گماشته شدند. گر ه گواه(  گانه در هشد  های آزمایش به اع ای  نشسد هفتگمی طور جدا
کممه بممو نهممای خممانواده  بممر دیممدگاه نظام یدرمممانی مبتنمم سمماعتی خانواده یک    معنمما درمممانی 

که درزمینۀ درمان بودنمد دیمده  ی   معنا درمانی متخیمت   آموزشبو ن یتوسط درمانگرانی 
گواه در فهرسد انتظار نهاده شد. جلسه گر ه  کردند    ها در مرکمز مشماوره    اجرا شد شرکد 

ای یممک نشسممد اجممرا شممد.  شممناختی آرام )ژیممران( طممی یممک ممماه از قممرار هفتممه ر ان خممدمات
شممرایط ور د عبممارت بممود از اینکممه مراجممع در دادگمماه پر نممده طممالق داشممته باشممد   از طممرر 

کز مشاوره کمرده باشمد   همچنمیمشمده باشمد  ارجماع داده  دادگاه به مرا ن یا خودشمان مراجعمه 
  رضمماید دربمماره پممژ هش    باشممد یا خلممه مشمماورهافممد مدایجهممد در ی  بممه همکمماریممما

ار یممط   معیگر هممی بممود. شممرا  کب شممش نشسممد از هشممد نشسممد همما در دسممد شممرکد آن
کمتممر از  یلیخممر ا عبممارت بودنممد از دوممار بممودن بممه اخممتالتت میممرر مممواد، مممدرک تحیمم

رنممد  معیارهممای خمر ا دربرگیسمایر  العالا بممدنی. صمعب یممماری   ابممتال بمه ب ییپمنجب ابتمدا
گر هممی ) عممدم ح ممور در بیشممتر نشسممد نشسممد( یمما بممیش از د  بممار غیممب در  1تمما  0های 

کام  نبودن پاسخ نشسد کاره پاسخ ابزار، عدم پاسمخگویی  ها یا به پایان رساندن نیمه ها، 
گممام تحلیمم   آزمممون   آزمممون پیگیممری   پممرت بممودن داده آزمممون   پ  بممه ابممزار در پیش همما در 
گیمری همای ونمدباره   آزممون تعقیبمی   تحلی  داده ریمهتج یآمماری بمود. بمرا هما آزممون انمدازه 

گرفته شد. کار   بونفر نی به 

 مداخله ها
برگرفتمه از  بمو نهای خانواده  بر دیدگاه نظام یدرمانی مبتن خانوادهبسته راهنمای انجام 

کمممر ) بمممو نر ش  همممای  ( آمممماده شمممد. مداخلمممه مبتنمممی بمممر ارائمممه تکمممالیف   مهارت3211  
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تمایریممافتگی، تممالش بممرای نمما خودخممانوادگی ماننممد بررسممی رابطممه مراجممع بمما خممانواده، تممراز 
هممای  بممر دیممدگاه نظام یدرمممانی مبتنمم خانواده  ابسممتگی بممه خممانواده مبممدأ بممود. بممرای انجممام

گیمرد  موردسمنجش قمرار می یابیمابتدا نظام هیجانی از راه میاحبه   فنمون ارز بو نخانواده 
همممای  بمممر دیمممدگاه نظام یدرممممانی مبتنممم . مداخلمممه خانوادهگرفمممدرت   سممم   مداخلمممه صمممو

گرفد. 1در  بو نخانواده   نشسد به شرک مختیر یی  انجام 

 بوونهای خانواده  بر دیدگاه نظام یدرمانی مبتن خانواده . طرح مداخله1جدول 
 هدر نشسد محتوای نشسد عنوان نشسد ردیف

3 
ارتبممما     یبرقمممرار
 هیا ل یابیارز

نه حالمد هیجمانی بما مراجمع،  ینیرابطه ع یبرقرار -3
 -1ان قواعممد، اهممدار   تعمداد نشسممد درمممان، یمب -2

اداممممه  ی  تعهمممد از مراجمممع بمممرا یبسمممتن قمممرارداد درممممان
میممممماحبه  -1، یابیممممممیممممماحبه ارز -5ها،  نشسمممممد

ای  با مراجع، در صورت لر م با خمانواد  هسمته یابیارز
گسمممترده صمممورت می  -1ف، یمممارائمممه تکل -0گیمممرد،    

 بازخورد.

برقراری رابطه درممانی، 
معارفممممه   آشممممنایی بمممما 
سممممممممممممماختار   ر نمممممممممممممد 

 مداخالت

 خودتمایریافتگی 2

،  جممممموه   خودتمایریمممممافتگی شمممممنود دربممممماره  گفد -3
ب یر شمممممممممممممممممنگری   تفهممممممممممممممممم -2پیاممممممممممممممممممدهای آن، 
ارتبمممممممما  میممممممممان  یبرقممممممممرار -1، خودتمایریممممممممافتگی

ارائمه  -5، خودتمایریافتگیکنونی    یمشکالت زندگ
 بازخورد. -1ف، یتکل

تیمممممممممممممریح مفهممممممممممممموم 
   خودتمایریممممممممممممافتگی
بررسمممممممممممممممممممی تمممممممممممممممممممراز 
تمایریمممممممممممممممممممممممممافتگی   

 های آن همبسته

ها   مهلم   مهل  1
 یساز

 یبررسمم-2در خممانواده،  یة منطممق مهلمم  سممازیممارا -3
درک  -1، ییبممممر ر ابمممط زناشممممو یاثمممرات مهلمممم  سممماز
در مواقممممع اضممممطراب   فشممممار  یتوسمممم  بممممه مهمممم  سمممماز

یمممارویی بممما مهلممم   آمممموزش شمممیوه -5، یزنمممدگ های رو
 بازخورد. -0ف، یارائه تکل -1در خانواده،  یساز

درک پیشمممممممممممممممایندها   
پیامممممممممدهای مهلمممممممم  

 سازی
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نظممممممام هیجممممممانی  5
خانواده

نظممام هیجمانی خممانواده   تمثثیر آن بممر ر ابممط  یابیمارز -3
رابطمممه نظمممام هیجمممانی خمممانواده   تعمممارر  -2، ز جهممما
نظام هیجمانی خمانواده   تمثثیر آن بمر تمراز  -1، ییزناشو

بهبود نظام هیجمانی  یراهکارها -5تمایز   آمیختن، 
 -0ف، یممممممارائممممممه تکل -1خممممممانواده مبممممممدأ   مقیممممممد، 

 بازخورد.

کمممممنش  کمممماهش تمممممراز  ا
 هیجانی

 ینمممممد فرافکنمممممیفرا 1
خانواده

خمممممانواد ا انتقمممممال  ینمممممد فرافکنمممممیارائمممممه منطمممممق فرا -3
ن بمه فرزنمد   اهمدار آن، ی المد یافتگیمتمایریافتگی ن

نمممد انتقمممال تمایریمممافتگی ی شمممنود دربممماره فرا گفد -2
کنمممونی، ی المممد یافتگیمممن  -1ن بمممه فرزنمممد   مشمممکالت 

ب تولمممممممد، یمممممممها، ترت گممممممماه همشمممممممیرهیربمممممممط دادن جا
کنممونی در زمممان حممال، د   یشخیمم اثممر آن بممر مشممک  

بازخورد -1ف، یارائه تکل -5

درک انتقممممممممال شممممممممیوه 
یسمممممتن خمممممانواده بمممممه  ز

 نس  بعد

گسلش هیجانی 0

گسمممملش هیجممممانی، یممممارا -3 اثممممر  یبررسمممم -2ة منطممممق 
ن یممممیتع -1، ییگسمممملش هیجممممانی بممممر ر ابممممط زناشممممو

گیری از رفتارها عنوان  ، بمهز جهماخام  یفهرسد فرا
 یهممایی بممرا ة راهیممارا -5گسمملش هیجممانی،  یرفتارهمما

گسمممملش هیجممممانی،  یممممارویی بمممما  رابطممممه  یبررسمممم -1رو
بسمتگی بما خمانواده  گسلش هیجانی   اضمطراب   دل

 بازخورد -7ف، یارائه تکل -0مبدأ، 

درک پیشمممممممممممممممایندها   
گسمممممملش  پیامممممممدهای 

 هیجانی

7
نممممممممد انتقممممممممال یفرا

   یونممممممممد نسممممممممل
نس  نگار

 یبررسم -2، یوند نسلند انتقال یبح  درباره فرا-1
بممما مشمممک   ینمممد انتقمممال ونمممد نسممملیرابطمممه ارتبممما  فرا
آموزش فن نس  نگار جهمد ر شمن  -1کنونی مراجع، 

 -5د دادن بمممممه آن، یمممممنیشمممممدن مشمممممک  مراجمممممع   ع
انتقممممال تمایریممممافتگی در ونممممد نسمممم  بممممه  یوگممممونگ

خانواده حاضر
از مشمکالت ممرتبط،  یریشمگیپ یکماربرد یراهها -1
بازخورد. -0ف، یارائه تکل -1

کممممممممممممار  درک سمممممممممممماز   
 دگرگونی
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 جمع بندی 1

ف یتکممممممال یبررسمممممم -2ها قبمممممم ،  خالصممممممه نشسممممممد
بنمممممممممدی    جمع -1شمممممممممده   رفمممممممممع اشمممممممممکال،  انجام
کممممک مراجمممع   در صمممورت  ییگیری نهممما نتیجمممه بممما 
 -1مربوطممممه،   آزمممممون پ  یاجممممرا -5، ز جهمممماامکممممان 

 یتشکر، خداحافظ

 پایان نشسد ها

 

 (2631) 1برگرفتمه از جانسمونبر معنا درمانی  یدرمانی مبتن خانوادهبسته راهنمای انجام 
دا یمپ یدر زنمدگ ییشمود تما معنما د مییهمدا یسموی همدف آماده شمد. در ایمن ممدل مراجمع به

شمه زاد، یومون خمو  جمودی، معنما خمواهی، ر ان آزردگمی  اند یمیکمرد بمر مفماهین رویمکند. ا
گممرم   صمممیمی در جر ی  معنمما  اندیشممه یتکمماپو ان درمممان توجممه دارد   از یممرنمم    بممه رابطممه 
کنمممد.  ممممان در درممممان اسمممتفاده مییای قبمممول مسمممئولید، تحقمممق خمممود ا همممای مشممماوره ر ش

نشسمد بمه شمرک مختیمر ییم  انجمام  1بمر معنما درممانی در  یدرممانی مبتنم مداخله خانواده
 گرفد.

 عنا درمانیبر م یدرمانی مبتن خانواده . طرح مداخله2جدول 
 هدر نشسد محتوای نشسد عنوان نشسد ردیف

3 
آشنایی با 
یکدیگر   
 مداخله

همما،  ها، ر شممنگری آزمودنی برپممایی رابطممه   بیممان قواعممد نشسممد
گممر ه بمما یآشممنا گر. پیشممگفتاری دربمماره مفهمموم یکممدیی اع مما  

معنما   جسمتجوی آن در رابطممه بما همسمر   عشممق   رنم  زنممدگی؛ 
ای راسممتین   سممرافرازانه  هممایش را بمما شممیوه رن کممه  آدمممی درحالی
توانممد از راه اندیشممیدن بممه همسممر   تجسممب  کنممد، می تحممم  می
گرداند یادمان  ها خود را خوشنود 

برپمممممممممممایی رابطمممممممممممه 
درممممممممممانی   ارائمممممممممه 

  های پایمممه دانسممتنی
دربممممممممممممماره معنممممممممممممما 

 درمانی.

                          
1. Johnson, R. 
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2
شناسایی رن ، 

ها   شیوه  ارزش
کنار آمدن

گاهی درباره  سازی بیشتر دربماره  خود راستین   شفارافزایش آ
های ر ک  ها. شناساندن شموخی همچمون یکمی از اسملحه ارزش
تواند اندیشه را به خود مش ول داشته   آدمی را از شمرایط  که می

یسمتی  سخد موجود جدا سازد. شوخ طبعی برتابیمدن شمرایط ز
گاز در ف ای اتماق  تر می پیرامون فرد را آسان کند. رن  همچون 

که نیاز به تهویه دارد.اس  د 

گاهی معنوی  خودآ
 افزایش بردباری

1
آزادی   زیستن 
کنونی اینجا   ا

گمماهی از آزادی   مسممئول همما در تحممم   د انتخمماب   نقممش آنیآ
های زنممممدگی. معنممممای  هممممای میممممان فممممردی   دشممممواری تعارر

کنممممونی؛ بمممه مح  آنکممممه تیمممویر ر شممممنی از  عواطمممف اینجممما   ا
کاسممته می مممیعواطمف خممود رسمب  شممود.  کنیب، از رنمم  عواطمف 

برای هر مشکلی پاسخی ویژه موجود اسد   معنای زندگی نمزد 
گونی بمممممروز می به ممممممردم لحظه گونممممما کنمممممد. لحظمممممه بمممممه شمممممک  

گمممماهی  جممممودی در مهممممار افکممممار    بممممه کارگیری فنممممون افممممزایش آ
 احساسات منفی.

کممممممممممممماهش رنممممممممممممم 
عواطممممممممممممممممممممممممممممممممممف 

ناخوشایند

5

تجربه از
خودگذشتگی  

همچون عشق 
ارزشی  ات

کمممار، عشمممق   رنممم    وگمممونگی  وگمممونگی جسمممتجوی معنممما در 
افتن معنمما  عشممق؛ یممافتن معنممای یممگممران   یحفمم  ارتبمما  بمما د

های  زنمدگی از راه تجربیمات ارزشممند ماننمد برخمورد بما شممگفتی
همای تجربمی، نگرشمی   خمالق   نیمز بما  ارزشدرک  زندگی   یما

 آید. می  سیله عشق به دسد درک فردی دیگر به

افممممممممممزایش حمممممممممم 
ارزنممممدگی زنممممدگی  

کنونی داشته های 

معنای رن  1

کاهش رنم . رن  گمر بمه جستجوی معنا   تاثیر آن در  ناوار    هما ا
ضممممرورت در زنممممدگی   سرنوشممممد نهمممماده شممممده باشممممند، در آن 

کمه زنمدگی یمک دوره  صورت می تواند یک مبارزه تلقمی شمود ورا
یعنمممی اینکمممه مممما در  جوسمممد. پاسمممخ بمممه زنمممدگی  طممموتنی پرس

گماه  توانمد بهتمرین جلوه مقاب  زندگی خمویش مسمئولیب. رنم  می
کمممه  قتمممی معنممما یافمممد  ا ه ای  ارزش  جمممودی انسمممان شمممود، ورا

کاری»همچون  گر رنم  معنما نداشمته باشمد،  معنا می« فدا یابد. ا
 بقا نیز معنایی نخواهد داشد.

گماهی  افزایش خودآ
گمممماهی  جممممودی   آ
برای ویمره شمدن بمر 

خشمممممممممممممممممممممممممممب  پ 
ناامیدی
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0 

اضطراب 
بین    پیش

مشکالت میان 
 فردی

افزایش افق دید درباره منشث رنم ؛ همر آنچمه بیممار از آن  حشمد 
دیگر تمرس خممود عامم  پدیممدار  عبارت آیمد؛ بممه دارد، بمه سممرش می
کممه بیمممار به شممدن ویممزی می شممدت از  قمموع آن  حشممد  شممود 

 داشته اسد. مه  سرخ شدن وهره در ح ور دیگران.

شممممممناخد عواممممممم  
ایجادکننمممممممممممممممممممممممده 

های  اضطراب   راه
یارویی با آن  رو

 قید مت اد 7

کمممه بممما قیمممد   توجمممه مفمممر  پیگیمممری شمممود،  کممماری  انجمممام همممر 
کنممیب بمما  نمماممکن اسممد )مهمم  بی خمموابی، هروممه بیشممتر سممعی 

کمتر موفق خمواهیب بمود.( تکیمه بی بر ر ش  خوابی مبارزه نماییب 
دربمماره مشممک  ب  طبعی   تمسممخر فممرد قیممد مت مماد بمما شمموخ

بمین را بایمد بما قیمد مت ماد خنهمی  خود اسمد. اضمطراب پیش
 کرد.

ویمممممممره شمممممممدن بمممممممر 
 اضطراب ت ییر

1 
پذیری  مسئولید

  تبدی  رن  به 
 گن 

گمماه اسممد   می توانممد در صممورت ضممرورت خممود را  انسممان آزاد   آ
در جهمممد بهتمممر شمممدن ت ییمممر دهمممد   تجربمممه منفمممی خمممود را بمممه 

مبممدل سممازد. بسممتن وشممب بممه ر ی موضمموعی مهبممد   سممازنده 
همممای  آزمون پ  یبمممرد. اجمممرا  اقعیمممد،  اقعیمممد را از بمممین نمی

   ختب جلسات. یتشکر، خداحافظ -1مربوطه، 

همما    پیممرایش نگرش
هممممای  گسممممترش افق

گسممممممتره  فکمممممری در 
 معنا

گرایش به پیمان  1شکنی مقیاس 
گرایش به پیمانیمق که توسط  33شکنی ابزاری  اس  در سمال  2دریگوتماسماده ای اسد 
یمابی شمدت رابطمه فمرد بما شخیم 3222 زمینمه همای  ییخمارا از رابطمه زناشمو یبه منظمور ارز
گممممرایش بممممه  یشممممکنی بممممدنی، شممممناخت پیمان   هیجممممانی تممممدوین شممممده اسممممد. مقیمممماس 
شممممممکنی هیجممممممانی    ، پیمانیشممممممکنی جنسمممممم سممممممه مؤلفممممممه پیمان یشممممممکنی دارا پیمان
اسممد. « 1»تما « صمفر»کمرت از یصممورت ل به گمذاری آن اسمد   نمره یشمکنی شمناخت پیمان
از  یآن همبسمتگ یمی/؛   ر ا21کر نبماخ برابمر  یق آلفمایمن پرسشنامه از طریب پایایی ایضر
آمده  دسمد به 1/6آمیز برابمر  اس بما رفتمار خیانمدیمن مقیمهما در ا یمیان نمرات آزممودنۀ طریق

                          
1. tendency to infidelity scale. 
2. Drigotas, S.M. 
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کممه توسممط سممامی، نظممری، محسممن 3222اسممد )دریگوتمماس،  زاده   طمماهری (. در پژ هشممی 
کمممه ضمممریب آلفممما3125)  ی( انجمممام شمممد، پایمممایی از طریمممق همسمممانی در نمممی محاسمممبه شمممد 

گمرایش بمه پیمان 10/6ک  آزمون  یکر نباخ برا شمکنی در  به دسد آمد. تراز پایایی مقیاس 
کر نباخ  گردید. 162/6پژ هش حاضر به شیوه آلفای   برآورد 

ها یافته
 آزمودنی ها به شرک یی  بود. پاره ای از مت یرهای جمعید شناختی
 16تما  26نفمر در رده سمنی  22ممرد بمود.  31زن    21نسبد فرا انی جنسید آزممودنی هما 

کمتمرین فر انمی را داشمتند  16تا  56نفر در رده سنی  1سال بیشترین فرا انی      نفمر  33سمال 
پیونمد زناشمویی )ممدت بیشترین فرا انی عممر  سال قرار داشتند. 56تا  16دیگر در رده سنی 

کمه شمام   1تا  3ازد اا تا زمان درخواسد طالق(  آزممودنی بمود، 31سال اختیام داشد 
کمه شمام   26تما  36کمترین فرا انی عمر پیوند زناشمویی  آزممودنی  1سمال اختیمام داشمد 

کمتممر از یمک سممال    0بمود    سمال عمممر پیونمد زناشممویی  36تمما  1نفمر دیگمر در رده  36نفمر در رده 
 1نفر ش   آزاد یمک نفمر بیکمار    21 ضعید اشت ال مرد خانواده آزمودنی ها  قرار داشتند.

کارمند رسمی بود. نفمر خانمه دار یمک  20 ضعید اشت ال زن خانواده آزمودنی هما  نفر دیگر 
کارمند رسمی  کارمند پاره  قمد    5نفر  کنمدگی درآممد ماهانمه  نفمر دیگمر بیکمار بمود. 1نفر  پرا

کمتمر از  36مشترک نشان داد  یموقع زندگ  0همزار توممان،  266نفر از آزمودنی هما درآممد ماهانمۀ 
نفممر از آنممان  1نفممر از آزمممودنی همما درآمممد ماهانممۀ بیشممتر از یممک میلیممون تومممان داشممتند   درامممد 

همزار  066همزار توممان تما  266نفر دیگر میمان  1هزار تا یک میلیون بود. در آمد ماهانه  066میان 
آمموختگی سمطح  هما دانش نفر از آزمودنی 25بود. در میان شوهران خانواده آزمودنی ها تومان 

نفممر دیگممر پممنجب ابتممدایی  3نفممر مقطممع راهنمممایی    36نفممر دکتممری، 2دیممپلب تمما فمموق لیسممان ، 
آمموختگی سمطح دیمپلب  ها دانش نفر از آزمودنی 11بودند. در میان زنان خانواده آزمودنی ها 

سه نفر دیگر دانش آموخته مقطع راهنمایی بودند.تا فوق لیسان    
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گرایش به پیمان3جدول  شکنی زناشویى و  . میانگین و انحراف معیار 
گواه مؤلفه گروه  گروه آزمایش و  گروه  /های آن در دو   نفر 12هر 

 مراحل متغیر
 معنا درمانی

های خانوادگی  دیدگاه نظام
 بوون

گواه  گروه 

 میانگین
انحراف 
 میانگین استاندارد

انحراف 
 میانگین استاندارد

انحراف 
 استاندارد

شکنی  پیمان
 زناشویی

 1 06 2 07 5 00 آزمون پیش
 0 05 7 21 5 23 آزمون پ 

 33 06 1 12 5 27 پیگیری

 شکنی پیمان
 شناختی

 1 13 3 11 2 15 آزمون پیش
 2 12 5 31 1 36 آزمون پ 

 5 12 2 30 1 32 پیگیری

 شکنی پیمان
 عاطفی

 1 37 6 32 3 32 آزمون پیش
 1 31 2 1 3 1 آزمون پ 

 5 30 2 2 2 1 پیگیری

 شکنی پیمان
 جنسی

 5 37 2 32 2 32 آزمون پیش
 2 26 2 1 3 7 آزمون پ 

 1 37 3 36 2 1 پیگیری

 

که میمانگین نممرات پیمان نشان می 1جد ل  های آن در  شمکنی زناشمویی   مؤلفمه دهد 
گممر ه آزمممایش در پ  کاهش آزمممون، نسممبد بممه پیش د   کمماهش در  آزمممون  یافتممه اسممد   ایممن 

گر هما  آزمون به وشب می مرحله پیگیری نیز نسبد به پیش یمان   آیمد. مفر ضمه همگنمی  ار
کممه نتیجممه آن در جممد ل زیمممر  1هممای لممون ان آزمممون همگممونی  اریبمما اسممتفاده از  بررسممی شممد 

 شده اسد. ارائه
                          
1. Levene. 



98 ................................................ ... و بوونهای خانوادگی  بر دیدگاه نظای یمبتن یدرمان خانواده ریت   سهیمیا

گروه، متغیر وابسته و مؤلفه نیهای ل آزمون همگونی واریانس. نتایج 4جدول  های آن در سه 

 Leveneآزمونمتغیر

Statistic

درجه آزادی 
1

درجه آزادی 
2

سطح 
داری معنی

شکنی  پیمان
زناشویی

666/1211616/6آزمون پیش
666/1211625/6آزمون پ 

666/2211603/6پیگیری

شکنی  پیمان
شناختی

666/1211672/6آزمون پیش
666/1211623/6آزمون پ 

666/5211211/6پیگیری

شکنی عاطفی پیمان
666/2211601/6آزمون پیش
666/5211352/6آزمون پ 

666/2211672/6پیگیری

شکنی جنسی پیمان
666/1211671/6آزمون پیش
7211200/6آزمون پ 

5211327/6پیگیری

یان 5جممد ل ) ن بممرای بررسممی همگممونی یهممای لمم ( نشممانگر نتیجممه آزمممون همگممونی  ار
یان  گمممرایش بمممه پیمان  ار های آن )شمممناختی، عممماطفی    شمممکنی زناشمممویی   مؤلفمممه همممای 

آزمون   پیگیری اسمد. دربماره هممه مت یرهما سمطح  آزمون، پ  جنسی( در سه مرحله پیش
یان  p> 61/6داری  معنممی همما تثییممد  بممه دسممد آمممد بنممابراین فممرر صممفر بممرای همگممونی  ار

اسمد  1های ونمدباره، آزممون مماولی گیری فرر مورداسمتفاده بمرای انمدازه شد. آزمون پیش
گیری ونمدباره در پیونمد اسمد.  که با تشابه ر ابط بین مت یرهای  ابسته   مستق  در اندازه

که پیش یان  نتای  این آزمون نشان داد  کو ار ها بین مت یرهای  ابسمته برقمرار  فرر تسا ی 
گرین هوز لذا از آزمون .د آمدبه دس P<0.05نیسد یعنی مقدار  بمرای  2گشمر-های جایگرین 

گمرین همموز بررسمی فرضمیه اسمتفاده  گمرایش بمه پیمانگشمر بمرای -شممد. در آزممون  شممکنی  مت یممر 

1. Mauchly’s Test of Sphericity.
2. Greenhouse-Geisser.
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بممه دسممد آمممد. پمم  بمما توجممه بممه میسممر بممودن انجممام  P = 0 مقممدارهای آن  زناشممویی   مؤلفممه
هممای ونممد  ، نخسممد برآینممد آزمونهای ونممدباره گیری هممای پارامتریممک اعممب از انممدازه آزمون

 گردد. مت یری ارائه می

 های چند متغیری؛ مدل خطی عمومی . آزمون5جدول 

 F ارزش آزمون متغیر اثر
df 

 فرضیه
df 

 Sig خطا

 گر ه

شکنی  پیمان
 زناشویی

 663/6 05 5 35 663/6 اثرپیالی
 663/6 02 5 51 605/6 لکزیتمبدای و

 663/6 06 5 362 35 اثرهتلینگ
یشه  بررگ ترین ر

 ر ی
35 211 2 12 663/6 

شکنی  پیمان
 شناختی

 663/6 05 5 31 663/6 اثرپیالی
 663/6 02 5 11 621/6 لکزیتمبدای و

 663/6 06 5 01 2 اثرهتلینگ
یشه  بررگ ترین ر

 ر ی
2 350 2 12 663/6 

شکنی  پیمان
 عاطفی

 663/6 00 5 31 663/6 اثرپیالی
 663/6 05 5 11 627/6 لکزیتمبدای و

 663/6 02 5 72 2 اثرهتلینگ
یشه  بررگ ترین ر

 ر ی
2 315 2 11 663/6 

شکنی  پیمان
 جنسی

 663/6 00 5 31 663/6 اثرپیالی
 663/6 05 5 15 627/6 لکزیتمبدای و

 663/6 02 5 02 2 اثرهتلینگ
یشه  بررگ ترین ر

 ر ی
2 357 2 12 663/6 

design: Intercept + pretest + group 

 



99 ................................................ ... و بوونهای خانوادگی  بر دیدگاه نظای یمبتن یدرمان خانواده ریت   سهیمیا

 21نممان یبمما سممطح اطم 1لکممزیو یتمبممدا یریممدهممد آممماره ونممد مت  ( نشممان می1جممد ل )
گمممرایش بمممه پیمان    (F   605/6 =Wilks' Lambda=51)شمممکنی زناشمممویی  درصمممد بمممرای مت یمممر 

 (،F   621/6 =Wilks' Lambda= 11شمممممممکنی شمممممممناختی ) های آن اعمممممممب از پیمان مؤلفمممممممه
 F= 15شممکنی جنسممی )   پیمان (F   627/6 =Wilks' Lambda= 11شممکنی عمماطفی ) پیمان

627/6 =Wilks' Lambda) ( 61/6در سطح ≥ Pمعنی ) رد    یدار اسمد. پم  فمرر صمفر آممار
کمه ترک آشکار می گمرایش بمه پیمان یب خطمیمشود  ها میمان  شمکنی زناشمویی   مؤلفمه مت یمر 

گممر ه متفمما ت اسممد یعنممی تاانمم گر ه دازهسممه  یممان  میممان  همما برآمممده از تممثثیر متقابمم   ای از  ار
کمه  گمر ه بما سمطح یممت مت یرهای  ابسته اسد. پ  مندرجات جد ل نشانگر این اسد  ر 

در جمد ل  کنمد. داری را ایجماد می بر ر ی مت یرهای  ابسته تفا ت معنمی 61/6داری  معنی
 ده اسد.ش ارائه 2ها نتای  آزمون اثرات بین آزمودنی 0شماره 

ها های اثرات بین آزمودنی گیری چندباره با آزمون . تحلیل واریانس اندازه6جدول 

منبعمتغیر
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
داری معنیFمجذورات

توان 
شده  مشاهده
a

شکنی  پیمان
زناشویی

گر ه 
مراح ×

66/13215366/1321566/7111663/6666/3

66/1701266/311566/313663/6666/3گر ه
66/1521166/36خطا

 شکنی پیمان
شناختی

گر ه 
مراح ×

66/237112366/2371266/1161663/6666/3

66/3331266/11766/353663/6666/3گر ه
66/3161166/1خطا

 شکنی پیمان
عاطفی

گر ه 
مراح ×

66/0013366/001366/1121663/6666/3

66/202266/31566/01663/6666/3گر ه

1. Wilks' Lambda.
2. Tests of Between-Subjects Effects.
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مجموع  منبع متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 داری معنی F مجذورات

توان 
شده  مشاهده
a 

    66/3 11 66/05 خطا

 شکنی پیمان
 جنسی

گر ه 
 666/3 663/6 66/1666 66/7561 3 66/7561 مراح ×

 666/3 663/6 66/76 66/371 2 66/150 گر ه
    66/2 11 66/13 خطا

a. computed using alpha =,05 

 

، > P 61/6شممکنی زناشممویی ) گممرایش بممه پیماندهممد میممان نمممرات  نشممان می 0جممد ل 
666/313F=های آن اعممب از پیمان (   مؤلفممه ( 61/6شممکنی شممناختی P < ،666/353F=  ،)

، > P 61/6شممکنی جنسممی ) (   پیمان =P < ،666/01F 61/6شممکنی عمماطفی ) پیمان
666/76F= گر هیعنمممی دار  جممود دارد؛  ( تفمما ت معنمممی کممماهش حممداق  یکمممی از  تمممراز  همما در 

های آن )شمممناختی، عممماطفی   جنسمممی( تمممثثیر  شمممکنی زناشمممویی   مؤلفمممه گمممرایش بمممه پیمان
گر همی نیمز  معنی داری داشته اسد. عال ه بمر ایمن تعامم  میمان مراحم  پمژ هش   ع موید 
که نشان میP <61/6دار اسد ) معنی گر ه (  ن ها یکسما دهد تفا ت میان مراح  در سطوک 
کممه آیمما هریممک از ر شپمم  . نیسممد گونممه معنممی پاسممخ ایممن پرسممش  دار    هممای درمممانی بممه 

کارسازند؟ مهبد اسد   فرر جانشین پذیرفته شد.  پ  فرضیه ا ل، یعنمی تمثثیر باثبات 
گممرایش بممه  ی  معنمما درمممان بممو نهممای خممانوادگی  درمممانی مبتنممی بممر دیممدگاه نظام خانواده بممر 
های آن )شممممناختی، عمممماطفی   جنسممممی( در مممممراجعین  شممممکنی زناشممممویی   مؤلفممممه پیمان

در ادامه مطابق منمدرجات  گردد بنابراین دار اسد تائید می خواستار طالق باثبات   معنی
گمر ه انجام  1گرفتمه   نتمای  در جمد ل شمماره  جد ل زیر هب سنجی سه مرحله به تفکیمک 

 شده اسد. ارائه



97 ................................................ ... و بوونهای خانوادگی  بر دیدگاه نظای یمبتن یدرمان خانواده ریت   سهیمیا

گروه اندازهتحلیل واریانس  . نتایج آزمون7جدول  ها آزمون اثرات بین آزمودنی ها؛ گیری چندباره به تفکیک 

منبع گروه متغیر
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
دار معنی
ی

توان 
ش مشاهده

aده 

ش پیمان
کنی 
زناشویی

معنا 
درمانی

گر ه 
مراح ×

666/
37011

3
666/

37011
611/
3102

663/6666/3

36133666/2خطا

درمان 
یبو ن

گر ه 
مراح ×

666/22653666/2265
666/
2301

663/6 666/3

666/3323336خطا

گواه
گر ه 

مراح ×
666/

50651
3

666/
50651

666/
50651

663/6 666/3

75/3273333خطا

ش پیمان
 کنی

شناختی

معنا 
درمانی

گر ه 
مراح ×

666/
5511

3666/
5511

611/
116

663/6 666/3

1133666/1خطا

درمان 
یبو ن

گر ه 
مراح ×

666/12563666/1256666/3002663/6666/3

666/12331خطا

گواه
گر ه 

مراح ×
666/

32516
3666/

32516
666/

5227
663/6 666/3

666/12332خطا

ش پیمان
 کنی
عاطفی

معنا 
درمانی

گر ه 
666/35003666/3500666/3137663/6666/3مراح ×

3633666/6خطا

درمان 
یبو ن

گر ه 
666/31213666/3121666/3322663/6666/3مراح ×

666/37333خطا

گواه
گر ه 

مراح ×
666/

10213666/1021
622/
3361 663/6 666/3

10331خطا
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مجموع  منبع گروه متغیر
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
دار معنی
 ی

توان 
ش مشاهده

 aده 

ش پیمان
 کنی
 جنسی
 

معنا 
 درمانی

گر ه 
 مراح ×

666/3011 3 666/3011 666/762 663/6 666/3 

    666/2 33 21 خطا

درمان 
 یبو ن

گر ه 
 مراح ×

666/3221 3 666/3221 666/3625 663/6 666/3 

    3 33 666/26 خطا

 گواه
گر ه 

 مراح ×
666/5321 3 666/5321 622/

3163 
663/6 666/3 

 
    1 33 11 خطا

a. Computed using alpha =,05 

 

گر ه نشمان می 7جمد ل   دار مراحم  معنممی×گمر ه ی عامم  بمو نهمای معنما درممانی   درممان  دهمد در 
های د م    (   برای هر یک میان سمه مرحلمه تفما ت  جمود دارد. پم  فرضمیهP<61/6اسد )

درمممانی  خانوادهتممثثیر    یمعنمما درممماندرمممانی مبتنممی بممر  تممثثیر خانوادهگممردد یعنممی؛  سمموم تائیممد می
های آن    مؤلفمه شمکنی زناشمویی گمرایش بمه پیمان بمر بمو نهای خمانوادگی  مبتنی بر دیدگاه نظام

 دار اسد. باثبات   معنی)شناختی، عاطفی   جنسی( در مراجعین خواستار طالق 
گر ه کار بستن آزمون تعقیبی بر نفمونی بمه مقایسمه تفما ت  برای مقایسۀ  میمانگین ها با به 

گمواه پرداختمه  گر ه های آن در شکنی زناشویی   مؤلفه گرایش به پیمان گمر ه  همای آزممایش   
کماهش تممراز پیمان کممدام مداخلممه در  کمه  تممر  شمکنی زناشممویی اثربخش شمد تمما مشمخت شممود 

 بوده اسد.
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شکنی  پیمان نمرات 1چندگانه. آزمون بونفرونی برای هم سنجی 8ول جد
گروه های آن و مؤلفه یىزناشو  شده های مشاهده ها بر اساس میانگین در 

مراحل متغیر
تفاضل گروه

میانگین
(I-J)

خطای 
استاندارد

داری معنی
(I)(J)

شکنی  پیمان
زناشویی

معنا 
درمانی

3663/6*666/55 آزمون پ  آزمون پیش
3663/6*666/12 پیگیری آزمون پیش
625/2621/6*-666/1پیگیریآزمون پ 

درمان 
یبو ن

3663/6*666/12 آزمون پ  آزمون پیش
2663/6*666/11 پیگیری آزمون پیش

2663/6*-6666/1پیگیریآزمون پ 

شکنی  پیمان
شناختی

معنا 
درمانی

3663/6*666/21 آزمون پ  آزمون پیش
6663/6*666/23 پیگیری آزمون پیش
6676/6-611/2 پیگیری آزمون پ 

درمان 
یبو ن

3663/6*666/26 آزمون پ  آزمون پیش
6663/6*666/32 پیگیری آزمون پیش

3666/3-6666/3 پیگیری آزمون پ 

شکنی  پیمان
عاطفی

معنا 
درمانی

6663/6*666/31 آزمون پ  آزمون پیش
6663/6*666/33 پیگیری آزمون پیش
6663/6-611/2 پیگیری آزمون پ 

درمان 
یبو ن

6663/6*666/33 آزمون پ  آزمون پیش
6663/6*666/36 پیگیری آزمون پیش

615/3663/6-6666/3 پیگیری آزمون پ 

1. multiple comparisons.
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 مراحل متغیر

تفاضل  گروه
 میانگین
(I-J) 

خطای 
 استاندارد

 داری معنی
(I) (J) 

شکنی  پیمان
 جنسی
 

معنا 
 درمانی

 

 663/6 6 *666/33 آزمون پ  آزمون پیش
 663/6 3 *666/36 پیگیری آزمون پیش
 663/6 6 -666/3 پیگیری آزمون پ 

درمان 
 یبو ن

 663/6 610/3 *666/33 آزمون پ  آزمون پیش
 663/6 6 *666/2 پیگیری آزمون پیش
 663/6 6 -6666/3 پیگیری آزمون پ 

*. The mean difference is significant at t ,05 level. 

 

گمممر ه معنممما درممممانی میانگین نشمممان می 1جمممد ل  شمممکنی  پیمانهمممای نممممرات  دهمممد در 
   (=P<   55 Mean Difference 61/6(آزممون  آزمون در هب سمنجی بما پیش در مرحله پ  زناشویی

کمماهش  (=P <   12 Mean Difference 61/6(آزمممون  مرحلممه پیگیممری در هممب سممنجی بمما پیش
کاهش در مقایسه نمرات  معنی در مرحلمه شمکنی زناشمویی  پیماندار داشته اسد  لی این 
مشمهود نیسمد. ( =P <   1- Mean Difference 61/6(ر هب سمنجی بما آزممون پیگیمری آزمون د پ 

گممر ه  شممکنی  پیمانهممای نمممرات  میانگین بممو نهممای خممانوادگی  دیممدگاه نظامهمچنممین در 
   (=P <   12Mean Difference 61/6(آزممون  آزمون در هب سنجی بما پیش در مرحله پ زناشویی 

کمماهش ( =P <   11 Mean Difference 61/6(آزمممون  مرحلممه پیگیممری در هممب سممنجی بمما پیش
کاهش در مقایسه نمرات  معنی در مرحلمه شمکنی زناشمویی  پیماندار داشته اسد  لی این 
مشمهود نیسمد. ( =P <   1- Mean Difference 61/6(آزمون در هب سنجی بما آزممون پیگیمری  پ 

بمر  یدرممانی مبتنم داری میمان اثربخشمی خانواده ود تفما ت معنمیپ  فرر پایانی یعنمی  جم
گمرایش بمه پیمان بمو نهای خانوادگی    دیدگاه نظام یمعنا درمان تائیمد  ییشمکنی زناشمو بمر 

در همب  یبمر معنما درممان یدرمانی مبتن ها اثربخشی خانواده اندازه تفاض  گردد؛ با توجه به می
گرایشسنجی با مداخله دیگر  کاهش   بیشتر بوده اسد. ییشکنی زناشو به پیمان بر 

گر ه معنا درمانی میانگین آزممون  در مرحلمه پ  شمکنی شمناختی پیمانهای نمرات  در 
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کماهش معنمی آزمون   مرحله پیگیری در هب سنجی با پیش در هب سنجی با پیش دار  آزمون 
آزممون در  در مرحله پ  شکنی شناختی پیمان(  لی )ت ییر( افزایش > 61/6P(داشته اسد 

گمممر ه  همممب سمممنجی بممما آزممممون پیگیمممری معنمممی همممای  دیمممدگاه نظامدار نیسمممد. همچنمممین در 
آزمممون در هممب  در مرحلممه پ  شممکنی شممناختی پیمانهممای نمممرات  میانگین بممو نخممانوادگی 

کمماهش معنممی آزمممون   مرحلممه پیگیممری در هممب سممنجی بمما پیش سممنجی بمما پیش دار  آزمممون 
آزممون در  در مرحله پ  شکنی شناختی پیمان لی )ت ییر( افزایش  (> 61/6P(داشته اسد 

ها اثربخشمی  دار نیسمد. پم  بما توجمه بمه انمدازه تفاضم  هب سنجی با آزمون پیگیمری معنمی
کمممماهش  در هممممب سممممنجی بمممما مداخلممممه دیگممممر یبممممر معنمممما درمممممان یدرمممممانی مبتنمممم خانواده بممممر 
  مؤلفممممه دیگممممر یعنممممی شممممکنی شممممناختی بیشممممتر بمممموده اسممممد. ایممممن نتممممای  بممممرای د پیمان
 نیز صادق اسد. شکنی جنسی شکنی عاطفی   پیمان پیمان

گروه4جدول  های  آزمون و پیگیری بر اساس میانگین ها در پس . آزمون بونفرونی برای هم سنجی زوجی 
 شده مشاهده

مراحل متغیر
تفاضل گروه

میانگین
(I-J)

خطای 
داری معنیاستاندارد

(I)(J)

شکنی  پیمان
زناشویی

آزمون پ 

معنا 
درمانی

2615/6*-6666/0یبو ندرمان 
2663/6*-66666/52گواه

درمان 
یبو ن

2615/6*6666/0 معنا درمانی

-66666/10 گواه
*

2663/6

پیگیری

معنا 
درمانی

1663/6-6666/1 یبو ندرمان 

-66666/11 گواه
*

1663/6

درمان 
یبو ن

6666/11663/6معنا درمانی
1663/6*-66666/21گواه

شکنی  پیمان
آزمون پ  شناختی

معنا 
درمانی

3661/6*-6666/5یبو ندرمان 
3663/6*-66666/23گواه

3661/6*6666/5 معنا درمانیدرمان 
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 مراحل متغیر
تفاضل  گروه

 میانگین
(I-J) 

خطای 
 استاندارد

 داری معنی
(I) (J) 

 663/6 3 * -66666/37 گواه یبو ن

 پیگیری

معنا 
 درمانی

 671/6 3 -6666/1 یبو ندرمان 

 663/6 3 * -66666/32 گواه

درمان 
 یبو ن

 671/6 3 6666/1 معنا درمانی
 666/6 3 * -66666/30 گواه

شکنی  پیمان
 عاطفی
 

 آزمون پ 

 

معنا 
 درمانی

 663/6 67221/3 -6666/2 یبو ندرمان 

 663/6 67221/3 * -66666/32 گواه

درمان 
 یبو ن

 663/6 67221/3 6666/2 معنا درمانی
 663/6 67221/3 * -66666/36 گواه

 پیگیری

معنا 
 درمانی

 666/3 3 6666/3 یبو ندرمان 

 663/6 3 * -66666/1 گواه

درمان 
 یبو ن

 666/3 3 6666/3 معنا درمانی

 663/6 3 * -66666/7 گواه

شکنی  پیمان
 جنسی

 

 آزمون پ 

 

معنا 
 درمانی

 663/6 623/3 -6666/3 یبو ندرمان 

 663/6 613/3 * -66666/31 گواه

درمان 
 یبو ن

 663/6 623/3 6666/3 معنا درمانی
 663/6 652/3 * -66666/32 گواه

 پیگیری

معنا 
 درمانی

 663/6 3 -6666/3 یبو ندرمان 

 663/6 3 * -66666/1 گواه

درمان 
 یبو ن

 663/6 3 6666/3 معنا درمانی
 663/6 3 * -66666/7 گواه

*. The mean difference is significant at the,05 level. 

 

شمکنی  آزممون   در پیگیمری تمراز میمانگین نممرات پیمان دهمد در پ  نشمان می 2جد ل 
گواه پایین زناشویی   مؤلفه گر ه  گر ه مداخله در هب سنجی با  تر بوده اسمد  های آن، هر د  

(61/6> P پم  ایمن یافتمه بما نتمای  جمد ل .)ها  همگمرا اسمد   بما توجمه بمه انمدازه تفاضم  1
کماهش  یبمر معنما درممان یدرمانی مبتنم اثربخشی خانواده در همب سمنجی بما مداخلمه دیگمر بمر 
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ها  بمما توجممه بممه انممدازه تفاضمم بیشممتر بمموده اسممد. همچنممین  ییشممکنی زناشممو گممرایش بممه پیمان
کممماهش در همممب سمممنجی بممما مداخلمممه دیگمممر  یبمممر معنممما درممممان یدرممممانی مبتنممم اثربخشمممی خانواده بمممر 

شممکنی  ایممن نتممای  بممرای د  مؤلفممه دیگممر یعنممی پیمان شممکنی شممناختی بیشممتر بمموده اسممد. پیمان
 شکنی جنسی نیز صادق اسد. عاطفی   پیمان

 گیری بحث و نتیجه
هممای  درمممانی مبتنممی بممر دیممدگاه نظام پممژ هش حاضممر بمما هممدر هممب سممنجی تممثثیر خانواده

گممرایش بممه پیمان ی  معنمما درمممان بممو نخممانوادگی  مممراجعین خواسممتار  ییشممکنی زناشممو بممر 
های ونمدباره نشمان  گیری طالق شهرستان سنندا به انجام رسید. برآیندهای آزمون اندازه

درمممانی مبتنممی بممر دیممدگاه  خانوادهتممثثیر    یمعنمما درممماندرمممانی مبتنممی بممر  تممثثیر خانوادهداد 
گمرایش بمه پیمان بر بو ن های خانوادگی نظام کماهش مؤلفمه شمکنی زناشمویی کاهش  های    
باثبمممات   شمممناختی، عممماطفی   جنسمممی( در ممممراجعین خواسمممتار طمممالق  شمممکنی پیمانآن )
ها  انممدازه تفاضمم  . برآینممدهای آزمممون تعقیبممی بممونفر نی نشممان داد بمما توجممه بهدار اسممد معنممی

کماهش د یبمر معنما درممان یدرمانی مبتنم اثربخشی خانواده ر همب سمنجی بما مداخلمه دیگمر بمر 
کمماهش مؤلفممه ییشممکنی زناشممو گممرایش بممه پیمان های  بیشممتر بمموده اسممد. یافتممههای آن    

هممای  درمممانی مبتنممی بممر دیممدگاه نظام های خانواده پممژ هش حاضممر دربمماره اثربخشممی مداخلممه
همای پیشمین  دور از انتظار نبوده   با برآینمد انبموهی از پژ هش ی  معنا درمان بو نخانوادگی 

گرا، بمرای بهبمود    هماهنگ اسد. امروزه ر ی آورد معنا درممانی، همچمون راهبمردی هسمتی
شمممود )روبمممن زاده،  های بحرانمممی بکمممار بسمممته می معنممما دادن بمممه زنمممدگی ممممردم در  ضمممعید

کوششی بنیادی   رضماید3111 کنمار آممدن بما م بخ (. معنا جویی همچون  ش، آدممی را در 
کنمار  (.3110دهمد )حیمدری،  یمم یاریمها  ن  ضمعیدیتر م سخد یحت معنما درممانی ر ش 

کمه تعیین گوار   وگمونگی برخمورد بما آنهما اسمد  کننمده بهریسمتی فمرد  آمدن با رخدادهای نا
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یمممف گر همممی  ناسمممازگار در نشسمممد یز جهممما(. شمممرکد 2665، 1اسمممد )ر های معنممما درممممانی 
دهممممد )سمممملیمانی    همممما را افممممزایش می شممممناختی   خوشممممنودی زناشممممویی آن ر ان بهریسممممتی
کممه معنممما 2631)   همکمماران (. برآینممدهای پممژ هش حمیممدی3121خسممرویان، ( نشممان داد 

گر هی تثثیر مهبتمی در خوشمنودی زناشمویی  ( نیمز 3122) منبمعدارد. پمژ هش  ز جهمادرمانی 
کیفید زنمدگی ما نشان داد درمان کم های مبتنی بر  کمه دیمدگاهی  نگر بمه  ننمد معنما درممانی 

کمممک می کممه بممرای  کنممد تمما معنی اهممدار زنممدگی دارنممد   بممه مممراجعین  دارتممرین ویممزی را 
 ز جهماهما  جمود دارد بیابنمد، تمثثیر مهبتمی ر ی خوشمنودی زناشمویی  شادمانی   سمالمد آن

کممه معنمما درمممانی بمما بکممار بسممتن از وهممار را همما نشممان می دارنممد. پژ هش هبممرد درمممانی دهنممد 
)مداخله تناق ی، زد دن توجه، نگرش سازگارانه   آموزش حساس سازی( بمرای بمه دسمد 
کیفیممد زناشممویی سممودمند اسممد  کاسممتن از تعارضممات زناشممویی   افممزایش  آوردن معنمما، در 

دیممممدگاه  ین پممممژ هش بمممما مبممممانیمممما یها افتممممهی(. همچنممممین 2631)بهممممزاد پممممور   همکمممماران، 
شمده درزمینمۀ  همای انجام   پژ هش بو نهای خانواده  دیدگاه نظامبر  یدرمانی مبتن خانواده
های دارای اهمیممد در  بممر مؤلفممه بممو نهممای خممانواده  بممر دیممدگاه نظام یدرمممانی مبتنمم خانواده

   یوسممفی(، 3117) ی  نظممر یکممیعل هممای راسممتا اسممد؛ ماننممد پژ هش زنممدگی زناشممویی هب
گمالیم(، تاوزان   فر2661) 2دی(، با م   اشن3117همکاران ) گانمد2660) 3د وونمگ     ی(، 

بمممما  خودتمایریممممافتگیبممممه پممممژ هش دربمممماره  یگممممریهمممما پژ هشممممگران د (. افممممر ن بممممر این2667)
 یی(؛ خوشمممنودی زناشمممو2667؛ هولنمممدر، 2667، 4)کمممام وس ییزناشمممو یهای ارتبممماط شمممیوه
ک2667)کممروز،  یآتیشممی   خوشممنودی جنسمم (؛ بی2660تمما، ی)ارپ  ییر ابممط زناشممو دیممفی(   

ازلحاظ مفهومی   تبینمی در ( 2661، 5ید   آنتونوسیدی؛ بر2661 ، ینچام   بی، فی)برادبور
درمممانی مبتنممی بممر دیممدگاه  یافتممه اثممربخش بممودن خانواده نیممیتب یممک راسممتا هسممتند. در

                          
1. Ryff, C. D. 
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4. Campos, B. 
5. Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S. 
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کمه بمه  بمو ن یگفد بمر پایمه الگمو توان می بو نهای خانوادگی  نظام  خودتمایریمافتگیکسمی 
کمتمریترازمند از خانواده رس شمناختی برخموردار  ر ان یممارین تمراز اضمطراب   بیده باشمد از 

کممه  های  خواسممتار طممالق اغلممب از اضممطراب   نشممانه یز جهممااسممد. ایممن در حممالی اسممد 
کمبممممود یممما نبممممود  بیمممماری برنممممد،  از خمممانواده مبممممدأ رنممم  می خودتمایریمممافتگیای برآممممده از 
مایمه  خودتمایریمافتگیش یبما افمزا بمو نهمای خمانواده  دیمدگاه نظامبمر  یدرمانی مبتنم خانواده

هممای  بممر دیممدگاه نظام یدرمممانی مبتنمم شممود، برآینممد اینکممه خانواده کمماهش تممراز اضممطراب می
کارساز  اقع شمود، ز در هنگام آشفتگی   اضطراب می بو نخانواده  را نا ابسمتگی در یمتواند 
همبسممممتگی  ز جهمممماز بهینممممه ر ابممممط مهبممممد بمممما تممممرا خودتمایریممممافتگیهایی ماننممممد  سممممازه

؛ وونمممگ   2661، 1دیهممای )بممما م   اشممن ن بمما برآینمممد پژ هشیمممین تبیمموشمممگیری دارنمممد؛ ا
در فمرد  خودتمایریمافتگیشمود.  د مییمد   تائیم( حما2660، 3  همکماران ی؛ مور2660، 2گال

گمران همب یز از دیا  بمرای ترازمنمدی در تمما ییاحساس تمایریمافتگی در فمرد   توانما ییبه توانا
خواسمتار  ز جهماآنجما در میمان شممار فرا انمی از  گران اشاره دارد. ازید با دیمیهنگام با صم
کمتممر بممه سممامان دادن ا مسئله خودتمایریممافتگیطممالق مشممک   ن سممازه توجممه یممسمماز اسممد   

ن یمممتممموان ا می بمممو نهمممای خمممانواده  بمممر دیمممدگاه نظام یدرممممانی مبتنممم شمممود، از راه خانواده می
تمما، ی؛ ارپ2661، 4کال همما )مممک ای پژ هش پدیممد آورد. برآینممدهای پمماره ز جهممازمنممدی را در ترا

، مشمماجرات یی، خوشممنودی زناشممویبمما سممازگار خودتمایریممافتگید رابطممه میممان یمم( می2660
کارکرد تمراز ترازمنمد  بینی طالق اسد. افر ن بر این   پیش ییزناشو ها، هنگام نابسامانی در 

 یمنممدی   ناسممازگار مشممکالت تعممارر، ناخشممنودی، نبممود عالقه ز جهمما خودتمایریممافتگی
کممه نشممانگر  ینممدیرا تمایریممافتگی فرآیممیابممد، ز شممدت می ز جهممادر میممان  ییزناشممو اسممد 

صممورت  رد، بهیممگ  یاد میممآن فممرد  یاسممتقالل فممرد در جنبممه هیجممانی   شممناختی اسممد   طمم
گممام صممورت بخردانممه بممرای حمم د   بهیممنما یریگ بینا ابسممته تیممم   مشممکالت میممان فممردی 

1. Baum. N., Shnit, D.
2. Chung, H. and Gale, H.
3. Murray, T. L., Daniels, M., Harry, M., Christine, E.
4. McCullough, R. B.
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کلتنممر، ؛ 3117، ی  نظممر یکممی؛ عل3111هممای )نجفلممو،  بردارنممد، برآینممد پژ هش کممام وس، 
کمما   جممان گونزا هرگمماه تممراز  ییر   ادعاسممد. در رابطممه زناشممویممن تعبیممد ایمم( می2667، 1بممک، 

کمه ا یآمیختگمی ر ی م ز جهمان باشمد، میمان ییتمایریافتگی هر د  ز ا پا ن حالمد یمدهمد 
کمنجمم کمماهش  کییپمما ی، سممازگارییزناشممو ید زنممدگیممفیر بممه  ف در ر ابممط ید ضممعیممفین، 
کممه همممه ا یم ییزناشممو    ییناسممازگاری زناشممو یبممین نیر منممد بممرا ها پیش ن مؤلفممهیممگممردد 

کممه خانواده طمالق محسمموب می بمما  بممو نهمای خممانواده  بممر دیممدگاه نظام یدرممانی مبتنمم شمموند 
د   عملکممرد مطلمموب را در ر ابممط یهای آن رضمما   مؤلفممه خودتمایریممافتگیجمماد تعممادل در یا

کمروز کند؛ برآیند پژ هش تثمین می ز جها ؛ 2661 ، ینچمام   بمی، فی؛ برادبمور2667، 2همای )آ
آمده   بمما در نظممر  دسممد ن مطلممب هسممتند. بمما توجممه بممه برآینممدهای بهیممد ایمم( می2660تمما، یارپ

که دییتوان ب یم بو ن یگرفتن مدل درمان ران( یمموردمطالعمه )ا  در جامعمه بمو ندگاه ان نمود 
پمممذیرش اسمممد بممما توجمممه بمممه اثربخشمممی دیمممدگاه  قاب  یهای فرهنگممم ز بممما جود ناهمسمممانییمممن

همممای  دیمممدگاه نظام ید جهمممانیمممتممموان بمممر د می یرانمممیدر نمونمممه ا بمممو نهمممای خمممانوادگی  نظام
کممه پژ هش بممو نخممانوادگی  گذاشممد  ؛ تواسممون   3117  همکمماران، یوسممفیهممای ) صممحه 

گ2666، 3د تنمممدریمممفر کوسمممک2660، 4 یممم؛ وونمممگ    ز ر شمممنگر یممم( ن3271، بمممو ن؛ 3221، 5، 
کاربرد دیدگاه  یجهان  هستند. بو نبودن 

کمه اثربخشمی خانواده بخش پایانی یافتمه در  یبمر معنما درممان یدرممانی مبتنم ها نشمان داد 
گمرایش بمه پیمانهب سنجی با مداخله دیگر  کاهش  بیشمتر بموده اسمد.  ییشمکنی زناشمو بر 

کیممد بممر سممویه گر هممی بمما تث گون زنممدگی مممردم، مایممه بممه  معنمما درمممانی  گونمما های مهبممد   ابعمماد 
که نشان هایی می  جود آمدن اندیشه دهنده هدفمندی در زندگی اسد   این حم     شود 

که زندگی برای مردم هدفمند، معنمی پنداشد را در مردم تقوید می دار اسمد   بمدین  کند 
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کنممد. ایممن  را در آشممکار سمماختن اهممدار بممرای زنممدگی تشممویق   نیروبخشممی می جهمماز ر ش 
کوشش شیوه موجب می هایی منظب برای هداید افکار، احساسمات   رفتمار را  شود تا مردم 

کنشگری برای دستیابی به هدر سازمان کنند    های هدفمند خود را در طمی زممان   دهی 
احسمماس خمموب داشممتن     شممده در زمینممه انجامهممای  شممرایط مت یممر هممداید نمایممد. پژ هش
ها بمما ادراک فممرد از داشممتن  اندکممه هممرد ی ایممن زمینممه داشممتن هممدر در زنممدگی نشممان داده

هما همبسمتگی  بخش در بمه دسمد آوردن آن اهدار بما ارزش در زنمدگی   پیشمرفد رضماید
صممیمانه قائم  دارند. برای نمونه بیشتر مردم ارزش باتیی بمرای برقمراری   نگهمداری ر ابمط 

هستند وبدسد آوردن این اهدار میان فردی با احساس هدفمند بمودن در زنمدگی ارتبما  
کیمممز یمممف    کننمممده از  (. معنممای زنمممدگی می1،3221قمموی دارد )ر توانمممد یممک عامممم  حفاظمممد 

، 2شناختی باشمد )گارسمیا آلنمدید سالمد ر ان، افزایش رضاید از زندگی   بهریستی ر ان
گممواهی 3126  پورشممافعی ) یزاده شوشممتر (، طالممب3123وسممفی )هممای ی (. پژ هش2631  ،)

( بمممه بررسمممی همبسمممتگی میمممان 3122آبمممادی ) ( غفممموری، مشمممهدی   حسمممن3117جهمممان )
انممد. برآینممدهای پممژ هش ایممن پژ هشممگران  معنمماداری زنممدگی   رضمماید زناشممویی پرداخته

کممه میممان معنمماداری زنممدگی   رضمماید از زنممدگی همبسممت نشممان گی  جممود دارد  گر ایممن بممود 
کمماهش تعارضممات زناشممویی    داشممتن فلسممفه در زنممدگی بمما افممزایش خشممنودی زناشممویی   

کممه  جممود معنمما در  ها نشممان می همچنممین بررسممی رمقممی زناشممویی در پیونممد اسممد. بی دهنممد 
گمماهی خممود پیونممد زناشممویی  کممارایی مهبتممی در افممزایش خشممنودی زناشممویی دارد    زنممدگی 

 (.2632ختن معنا باشد )کالنترکوشه   همکاران،تواند راهی برای سا می
کنشمگری ها نشان می پژ هش که دستیابی به معنا    بخش پشمتیبانی  های شمادی دهد 

کننده بهداشمد ر انمی   بهریسمتی ا سمد.  ثبماتی عماطفی فمرد   ت ممین نیر مند در برابر بی
کننمده نیر منممد   باثبمات بهریسمم افمر ن بممر ایمن، معنممای زنمدگی پیش تی ر انمی بممه شممما بینممی 

1. Ryff, C. D., keyes, C. L. M.
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کممه جسممتجوی معنمما در  ( بیممان می2665) 2(. فرانکمم 1،2667آیممد )راثممی   راسممتوجی می کنممد 
زندگی انگیزه بنیادی  جود آدم اسد   اینکه معنای زندگی همچون یک مؤلفمه بنیمادی در 

( در 2667) 3کنمممد. پمممر لک ، هلممممز   بممموهلر بهریسمممتی ر ان شممماختی ممممردم نیرورسمممانی می
گر هممی بهریسممتی ر انپژ هشممی بممه ایمم را  ز جهمماشممناختی  ن نتیجممه رسممیدندکه معنمما درمممانی 
کممه معنممما درممممانی شناسمممه2636) 4دهمممد. عابمممدی    سممتاین افممزایش می های  ( نشمممان دادنمممد 

کالفتر   پسمیرا را ارتقا می ز جهاشناختی  بهریستی ر ان کمه معنمای 2632) 5دهد.  یافتنمد  ( در
شناختی   همبستگی مهبد با سالمد ر انمی    زندگی همبستگی منفی با اختالتت ر ان

کننمده از سمالمد  شناختی دارد   معنای زندگی شماید یمک عامم  محافظد بهریستی ر ان
همما  شممناختی باشممد. همچنممین پژ هش ر ان، افممزایش خشممنودی از زنممدگی   بهریسممتی ر ان

کمه معنمای زنمدگی همچمون یمک مت یمر میمانجی در ارتبما  میمان بهریسمتی  نشان ممی دهنمد 
کیفید زندگی عم  می ر ان (. بمه دسمد 2631 6کند )داماسیو، دملو   داسیال ا شناختی   

بخش حمایممد نیر منممدی در اسممتواری هیجممانی    هممای لممذت آوردن معنمما   انجممام فعالید
کننمده نیر منمد از  نمای زنمدگی یمک پیشکنمد. افمر ن بمر آن مع سالمد ر انی فراهب می بینمی 

 (.2631شناختی اسد )حیدری   ویسی،  بهریستی ر ان
ماهممه  2کوتمماه  یریممگیمممدت اجراشممده   مرحلممه پ کوتاه ین پممژ هش در فاصممله زمممانیمما 

کممه ا بلندمممدت تممثثیر بگممذارد    یط زمممانیتوانممد بممه تعمممیب برآینممدها در شممرا ن امممر مییممداشممته 
دقیق در دسد نباشد. پژ هش در شهرسمتان سمنندا  یثر درمان اطالعاتا یدرباره ماندگار

کردستان انجام د بمه تشمابه یمگمر بایط دیب برآیندهای آن به شرایشده   در تعم  اقع در استان 
کمبمود  یهای فرهنگ   ناهمسانی یتیموقع توجه نمود. با توجه به نو بودن موضوع پمژ هش   

ران، یمممدر ا بمممو نهمممای خمممانواده  بمممر دیمممدگاه نظام ینمممدرممممانی مبت پمممژ هش درزمینمممۀ خانواده
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کشممور بسمم یبممه منممابع اطالعممات یدسترسمم ار بمما مشممک  انجممام شممد. در پممژ هش حاضممر یدر ن 
کممه در تعممم   مییزنممان بخممش اعظممب نمونممه را تشممک د یممک  جامعممه با ب برآینممدها بممهیدادنممد 

کرد. به فرنود ایجنس ن خواسمتار طمالق ن پمژ هش ممراجعییا ینکه جامعه آمارید را لحاظ 
د بممه ویممژه بممودن نمونممه توجممه شممود. بممرای یممها بممه دیگممر مممردم جامعممه با ب یافتممهیبودنممد، در تعممم

شمود،  شمنهاد مییپمژ هش دربماره ممداخالت پ ییایمپا یاعتماد به برآیندهای پژ هش   بررس
 بمو نشمود، تمثثیر  شنهاد مییگر تکرار شود. پیهای د گر   با نمونهیهای د پژ هش در موقعید

گممردد. پیدرمممانی مقا گممر رویکردهممای خانوادهیبمما د یدرمممان های  شممود، بررسممی شممنهاد مییسممه 
ب برآینممدها بمما آسمممودگی یدر رابطممه بمما موضمموع پممژ هش حاضممر انجمممام شممود تمما تعممم یشممتریب
گ یشممتریب ماننممد خوشممنودی  یگممرید یرهممایتممثثیر مداخلممه همما بممر مت  یرد. بررسممیممصممورت 

کیخوشمممنودی جنسممم، یی، پایبنمممدی زناشممموییزناشمممو   هممممه  ییزناشمممو ید زنمممدگیمممفی، 
 یشمممود، بمممرا یشمممنهاد میشمممود. پ یشمممنهاد میپ یخمممانوادگ ی  ارتبممماط ییهای زناشمممو مؤلفمممه
ن پممژ هش از یمما  هممای دیگرگممون شممتر   در جوامممع مختلممف بمما فرهنگیبمما انممدازه ب یهای نمونممه

کمز  د. میشمتر شمویب برآینمدها بیگر تکرار شود تا سزا اری تعممیسوی پژ هشگران د تموان در مرا
کرد، به ایمشاوره خانواده از برآیندهای ا گمرفتن ین پژ هش استفاده  کمه بما در نظمر  ن صمورت 

، خمدمات ییرها در مشکالت زناشموین مت ی  توجه به تثثیر ا ز جها یتیهای شخی ویژگی
 تر   مؤثرتری به مراجعین ارائه شود. ای جامع مشاوره

 تشکر و قدردانی
کارکنان مرکز مشاوره   خدمات ر انما قدردان  هسمتیب   از « ژیمران»شمناختی  همکاری 

که با شکیبایی همراه ما بودند بسیار س اس شرکد یب. کننده در این پژ هش  گزار

 منابع
(. بررسمی اثربخشمی درممان مبتنمی بمر 3123زاده، ممریب؛ عابمدی، محمدرضما   ایمزدی خمواه، زهمرا. ) پاداش، زهرا؛ فماتحی
.101-172(، 1)36، مجله تحقیقات علوم رفتاریگی بر رضاید زناشویی. کیفید زند
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های تمایریممممافتگی دیممممدگاه میممممان نسمممملی بممممو ن بمممما  (. هممممب سممممنجی شناسممممه3120نژاد، ر، احمممممدی، خ. ) پمممماک -
درممانی  مشماوره   ر انشمده در جامعمه پمدر   مادرهمای ایرانمی سماکن شمهر تهمران.  های تمایریمافتگی ادراک شناسه
 .15-01(, 3)7 ،خانواده

 .323-356(: 332)  1، ماهنامه معرفد(. معنا درمانگری فرانک  در نگاه تحلیلی   نقد، 3110حیدری، م. ) -
هممای  (. بررسممی یممک دهممه پممژ هش درزمینممۀ مداخلممه در تعارر3121دائمممی، ر؛ مهممد ی، ن، کیممان پممور، س؛ حسممنی، ا. ) -

 .362-11(: 2) 2. خانوادهسازی  شناسی، مشاوره   غنی آسیبخانوادگی   زناشویی. 
 . نشر اینترنتی های سرخ: ر انشناسی زیبایی، هوس   خیاند هوس(. 3122رستگار، ک. ) -

https://www.maxiran.com/file/8658/7e3c03. 

  سمماید انجمممن گممذار مکتممب معنمما درمممانی )زنممدگی را از دریچممۀ دیگممری دیممد(؛  ویکتممور فرانکمم  بنیان(. 3111زاده، ش. ) روبممن -
؛ تممممماریخ http://www.iranjewish.com/essay/Essay_33_victor_Darman.htmان تهمممممران، آدرس: کلیمیممممم

 61/63/3127مراجعه به صفحه اینترنتی: 
آمادگی   شرایط تزم برای ازد اا، معیارهای انتخاب همسمر، اشمتباهات بمررگ در (. 3121ساداتیان، ا   آیر، م. ) -

 ات ما   شما.، واپ هفتب، تهران: انتشارانتخاب همسر
شممکنی  (. بررسممی مممدل معممادتت سمماختاری پیمان3125سممامی، ع؛ نظممری، ع؛ محسممن زاده، ر   طمماهری، م. ) -

تحقیقمممات علممموم  زناشمممویی بمممر مبنمممای ویژگمممی همممای شخیمممیتی، رضممماید زناشمممویی   سمممبک همممای دلبسمممتگی.
 .170-117: 53،رفتاری

گر هممی در رضمماید زناشممویی   بهریسممتی ر ان3121سمملیمانی، ا، خسممرویان، ب. ) - شممناختی  (. تممثثیر معنمما درمممانی 
 .32-3(, 2)0، درمانی خانواده مشاوره   ر انهمسران ناسازگار. 

د  «. همای خمانواده موفمق بید   مالک سبک زندگی ز جی در معارر اه (. »3123شعبانی، ز؛   بانکی پور فر، ا. ) -
 .313-372: 22، دور  نهب، شماره لنامه بانوان شیعهفی

بینممی رضمماید زناشممویی.  ورزی در پیش های هممویتی   عشممق (. نقممش شممیوه3121شممکراهلل زاده، م   مممدنی، ی. ) -
 .12-72(: 3) 2. سازی خانواده شناسی، مشاوره   غنی آسیب

 . ناشر: ر ان.2د واپ: . نوبهای پژ هش در علوم رفتاری پایه( 3117عری ی، ک؛ فراهانی، ک. ) -
 ( .بررسممی رابطممه بممین تمممایز یممافتگی   رضمماید زناشممویی. پژ هش3117علیکممی، م   نظممری، م. ع .)  هممای مشمماوره

 .7-25(:20)7های مشاوره(،  ها   پژ هش )تازه
یمممممارویی بممممما  (. پدیدارشناسمممممی ر ش3121عیسمممممی نمممممژاد، ا، بممممماقری، آ. ) - همممممای توجیمممممه خیانمممممد: سممممماز کارهای رو

 .267-311(, 2)0، درمانی خانواده مشاوره   ر انهای شناختی در ر ابط فرا زناشویی.  ناهماهنگی
درمممانی معنممموی مبتنممی بممر بخشمممودگی در  (. اثربخشممی ر ان3122غفمموری، س، مشممهدی، ع   حسممن آبمممادی، ک ) -

کماهش تعارضمات ز جمین شمهر مشمهد. افزایش رضماید (: 3) 31، مجلمه اصمول بهداشمد ر انمیمنمدی زناشمویی   
560-531. 

سمازی ر ابمط بمر ادراک  (. اثربخشی برنامه آموزشی غنی3120قدم پور، عزت اله؛ یوسف  ند، لیال؛ رادمهر، پر انه. ) -
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(, 2)7، درممانی خمانواده مشماوره   ر انآوری ابهمام در زنمان دانشمجو.  رفتارهای ازخودگذشتگی خود   شوهر   تماب
360-321. 

کیفممی عواممم  نارضممایتی زناشممویی   اقممدام بممه طممالق: (. »3126؛   عممارفی، م. ) محسممن زاده، ر؛ نظممری، ع- مطالعممه 
کرمانشاه .7-52: 11، شماره 35. دور  فیلنامه مطالعات راهبردی زنان«. مطالعه موردی شهر 

، دوره وین تربیتممیهممای نمم مجلممه اندیشممه(. نقممش تمایریممافتگی خممود در ر ابممط زناشممویی. 3111نجممف لممویی، ر. )-
.17-27د م، شماره سوم   وهارم، 

. ویراسمد نهمب، ترجممه محسمن دهقمانی، هما درممانی: مفماهیب   ر ش خانواده(. 2662نیکولز، م؛   شموارتز، ر. سمی. )-
یان   همکاران. )  (. واپ نخسد، تهران: نشر دانژه.3121گنجوی، نجار

بررسمممی ر ابمممط  (.3117فممماتحی زاده، م، احممممدی، ا، عیسمممی نمممژاد، ا. ) .یوسمممفی، ن. اعتممممادی، ع. بهراممممی، ر-
درمممانی بممو نی بمما بهریسممتی یهنممی، سممالمد ر انممی   بهداشممد  شناسممی خممود تمممایزی در خانواده سمماختاری آسیب
.70-01(: 1) 32 .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردکیفید زناشویی. 

( کیانی، محمدعلی کماهش میم  بمه طمالق   (.3123یوسفی، ناصر    گشمتالد درممانگری   معنادرممانگری بمر  تثثیر 
 .316-311، شماره یک، درمانی خانواده فیلنامه مشاوره   ر انمردان متقاضی مشاوره. 
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