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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation.
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Aim: Emotional or silent divorce is the most dangerous type of divorce. The 
purpose of this study was to compare the effectiveness of reality-based couple 
therapy and group forgiveness therapy on marital adjustment, emotional 
differentiation, and intimacy of divorced couples. Methods: The research design 
of this study was semi-experimental and the type of design was multi-group with 
pre-test and post-test. The statistical population was all married couples referred to 
Tabriz Andisheh Aramesh and Allameh Amini centers for counseling. Purposeful 
sampling was performed based on the inclusion and exclusion criteria (year of 
marriage, age, education and emotional divorce), thus, 42 patients (21 couples) 
were randomly divided into three reality therapy group (8 sessions), forgiveness 
therapy group (8 sessions), and control group. Multivariate analysis of covariance 
was used to analyze the results and repeated measures test was used to evaluate 
the scores at follow-up phase. Findings: Findings indicated that despite the 
favorable effect of both therapies, reality therapy had more significant effect on 
adaptation variable than therapeutic forgiveness. Also, none of the above 
treatments had a significant effect on the differentiation variable, and only the 
reality therapy had a significant effect on the intimate variable. Conclusion: 
Training the principles of reality therapy, informing the spouses about the severity 
of their needs and creating a sense of responsibility for the satisfaction of their 
needs can play an important role in establishing and improving intimate 
relationships and couple adjustment. 
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گروهی بر سازگاری زناشویی، تمایزیافتگی عاطفی و  درمانی به شیوه 
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طالق است. این م العه با هدک م ایسژه طالق عاطفی یا طالق خاموش، خ رنا  ترین نوگ  هد :
خشژژژایح درمژژژانی بژژژه شژژژیوه گروهژژژی بژژژر سژژژازگاری درمژژژانی و با ربخشژژژی زوا درمژژژانی مبتنژژژی بژژژر واقعیژژژت 

طژرح تح یژق  روش: زناشویی، تمایر یافتگی عاطفی و صمیمیت زوجین دارای طالق عاطفی انجا  گردیژد.
پژژس آزمژژون  نژژد گروهژژی وژژود. جامعژژه آمژژاری، کلیژژه  -م العژژه حاضژژر، نیمژژه آزمایشژژی از نژژوگ پژژوح آزمژژون 

بژه روش گیری  ه بژه آرامژح اندیشژه تبریژر و عالمژه امینژی وژود. نمونژهزوجین مراجعه کننده به مراکر مشژاور
زوا(، بژه صژورت تصژادفی در  05نفژر ) 40هدفمند صورت گرفت، بژدین ترتیژب از وژین مراجعژه کننژدگان، 

جلسژه( و گژروه کنتژرل انتخژاب و قژرار گرفتنژد.  7جلسه(، بخشایح درمانی ) 7سه گروه واقعیت درمانی )
نتژای  از تحلیژم کوواریژانس  نژژد متغیژره و بژرای بررسژی نمژرات در مرحلژه پوگیژژری از  بژرای تجهیژه و تحلیژم

معنژی دار هژر دو تژر یر  حاکی از این وود کژه بژا وجژودها  یافته ها: یافته مکرر استفاده شد.های  آزمون اندازه
تغیژژر روش درمژژانی، روش واقعیژژت درمژژانی نسژژبت بژژه بخشژژایح درمژژانی، تژژا یرمعنی دار و ویشژژتری بژژر م

معنژژی داری بژژر متغیژژر تمژژایر یژژافتگی تژژر یر  درمژژانی فژژوق،هژژای  سژژازگاری دارد. همینژژین هژژی  کژژدا  از روش
 معنی داری بژر متغیژر صژمیمت زوجژین داشژته اسژت.تر یر  ( و تنها روش واقعیت درمانیp<0.00نداشتند )

نیازهای انژان و ایجژاد  اموزش اصول واقعیت درمانی، اگاهی دادن به همسران در مورد شدت :گیری نتیجه
 هماننژژد بخشژژایح درمژژانی،هژژایی  حژژس مسژژپولیت در افژژراد بژژرای ارضژژای نیازهژژای خژژود، مژژو رتر از تکنیک

 تواند در ایجاد و وهبود روابا صمیمانه و سازگاری زوجین ن ح ایفا کند. می
 بخشایح درمانی، طالق، واقعیت درمانیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
که در ساالیکی از نمودهای  گسستگی در خانواده، طالق استح  اخیار های  آشفتگی و 

کاه در قارن بیساتم حادود نیمای از  می روند رو به رشدی داشته است. مطالعات نشان  دهد 
کااه در قاارن نااوزدهم تنهااا حاادود  ماای بااه طااالق منجاارهااا  ازدواج  1شااود. ایاان در حااالی اساات 

کنار آ می به طالق ختمها  درصد از ازدواج کشاف نشادهشد. در  باه ناام ای  ن، آمار بررگتر اما 
هااای  قااانونی را بتااوانیم بااه طالقهااای  طااالق عاااطفی وجااود دارد. شاااید دو براباار آمااار طالق

کااه زن و هااای  خاااموم و خانوادههای  عاااطفی اختصاااص دهاایم، یعناای بااه زناادگی توخااالی 
کنار هم به سردی زندگی گااه تقاضاای طاالق قاانون مای مرد در  کنناد  نمای یکنناد ولای های  

شود و سرس باا طاالق  می (. جدایی زوجین با طالق عاطفی یا روانی آغاز3111)بخارایی، 
کثار رواباط زوجاین در یا  طاالق عااطفی اداماه می قانونی خاتمه یاباد. باه طاور  مای یابد، اما ا

معمول، طالق هرگز ی  روم آماده و مهیا نیست و نتیجه مراحال دردنااک ساردی عااطفی 
که به ط کشاد تاا باه طاالق قاانونی برساند. در هار طاالق،  مای ور متوسط ساه ساال طاولاست 

کاه همسار دیگار مای ی  همسر طاالق (. 2632، 1خواهاد )ال عبیادی نمای خواهاد، در حاالی 
کااه شکساات ازدواج تقصاایر یاا  طاار  نیساات و در درازماادت، اتفاااق  ایاان در حااالی اساات 

توانی و ناامیادی خاود را نشاان افتد. زوجین در حال طالق مستعد هستند تا احساس ناا می
کااار و مااردم دارنااد. عااالوه باار ایاان، ایاان افااراد بااه  دهنااد و نگاارم منفاای نساابت بااه زناادگی، 

یاد نظر مببت خود را تغییر داده و در نگرم گیارهای  احتمال ز  منفی و احساس بای ارزشای 
 تیمیرساد، صام یمهام باه نظار ما ی(. آن اه در زنادگ3115کنند )سلیمی و همکاران،  می
اساتح صامیمیت باه عناوان ناوعی از  یتمندیهمراه با رضا یزندگ ی ساختن  یبراها  زوج

کااه در آن خودافشااایی، درک، اعتماااد و نزدیکاای عمیااق تجربااه شااود. ایاان  ماای رابطااه اساات 
کااه همااه انسااان یاا  نیاااز پایااه و اساساای بااه برقااراری روابااط صاامیمانه ها  اعتقاااد وجااود دارد 

گرفتااهشااناخت رواندارنااد. صاامیمیت یاا  نیاااز  شااود )کشاااورز،  ماای ی اولیااه و اصاالی در نظاار 

1.  Al Ubaidi, B. A.
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کیفیت زنادگی زوجاین در ارتبااط اسات و اغلاب باه عناوان 3123 (. صمیمیت به شدت با 
شاود  مای ی و یکای از ویژگیهاای اصالی ارتبااط زناشاویی مطارحشناخت روانی  نیاز اساسی 

کااهش خطار افسااردگی، گااذارد، از جملاه  مای کاه بار ساازگاری زناشااویی و ساالمت روان تاأنیر
افازایش خوشاابختی و بهریسااتی و تاأمین یاا  زناادگی رضاایت بخااش مفیااد از فارد. عااالوه باار 

کنناده قاوی از ساالمت جسامی، مانناد ساطح پاایین بیماری هاا  این، ایان یا  پایش بینای 
کی نشاان دادناد در افازایش صامیمیت هاا  (. پژوهش2632و همکااران،  1است )کاردان ساورا

مونرنااد. ایاان عواماال هاام مفاااهیم درون خااانوادگی و هاام مفاااهیم  عواماال هااا دو دسااته از زوج
گفتگاوی ساازنده و بای قضااوت،  برون خانودگی را در بر می که شامل انتقاد ساازنده،  گیرند 

گاه بودن، احترام متقابل، تفریح، صافات باین فاردی،  مهارت گفتگو، حمایت و تکیه  های 
های اطاارا ، مرزگااذاری، رشااد و  بااا سیسااتمهماااهنگی در ابعاااد متفاااوت زناادگی، ارتباااط 

ها و عالئق، درک متقابل، پاذیرم، تقسایم اقتضاایی و اایف،  بالندگی، احترام به خواسته
 (.3122توجه به نیازهای متقابل، شناخت و فردیت یافتگی هستند )فرخی، اسالم زاده، 

یمیت اسات. باه تمایز یافتگی نیز ی  جز  جدایی ناپذیر از توانایی فرد برای رشد صم  
بار اسااس هاا  شاوند. ساطح تماایز آن مای متولاد« 2توده نامتمایز مان»نظر بوئن افراد به صورت 

که جهات برقاراری تعامال باین فردیات و صامیمیت در تعاامالت خاانوادگی صاورت  تالشی 
کاه از طریاق  می یابدح بنابراین تمایز خود به عنوان فرآیندی توصیف می دهند، رشد می شود 

کااه هنااوز بااه طااور عاااطفی باارای روابااط آن، افاارا کاارده در حااالی  کسااب  د اسااتقالل رواناای را 
صمیمی جهت دستیابی به بلاو  بهیناه باا دیگاران ارتبااط دارناد. باه عباارتی تماایز یاافتگی 

کناار اینهاا 3271، 3یعنی توانایی حفت استقالل در عین حفت ارتباط با دیگران )بوئن (. در 
اسات ای  ، سازگاری زناشویی است. سازگاری زناشویی شایوهیکی از الزامات نظام خانواده

شاوند )باقرنناایی و  مای که افراد متأهال باه طاور فاردی باا یکادیگر بارای متأهال مانادن ساازگار

                              
1.  Kardan-Souraki, M. 
2.  Undifferentiated ego mass. 
3.  Bowen, M. 
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ل نقاش ی، تساهیرد خوب خاانوادگکعمل یربنای، زییزناشو ی(. سازگار3112باقریان نژاد، 
گار وجاود ید ییشاود. از ساو یما یگشاتر از زنادیت بیو رضاا یو سبب رشد اقتصاد ینیوالد

ل در مااوارد فااوق، باعاا  کجاااد مشاایدر روابااط زن و شااوهر عااالوه باار ا ییزناشااو یناسااازگار
گاارایال در روابااط اجتماااعکاشاا  یو افااول ارزم هااا یو اخالقاا یش بااه انحرافااات اجتماااعی، 

 (.3126شود )یارمحمدیان، بنکدارهاشمی و عسگری،  یمها  ن زوجیدر ب یفرهنگ
ان، درماانگران و پژوهشاگران را باه خاود جلاب شناس روانبخشایش، توجه  3216از سال 

یفی  کااارده اسااات. در تعریاااف و مفهاااوم ساااازی بخشاااایش، اخاااتال  نظااار وجاااود دارد و تعاااار
کااهش نارضاایتی یاا تنفار از دیگاران،  کااهش خشام،  متفاوت از آن ارایه شده اسات. فرآیناد 

گذشااتهها  آزادی از قضاااوت کااات  عااادی و آموختااه نساابت بااه های  ، آزادی از پاسااخو ادرا
)بارام، اند  گذشاته از جملاه تعااریف ارائاه شادههاای  و تاالم بارای التیاام زخمها  موقعیت

کاوانگ و وودوارد گی،  (. بخشش، نشاان دهناده جاایگرینی احساساات منفای 2663، 1م  
کاه طا یمببت از جمله شفقت و خیرخاواهی اسات و فرآینادهای  با نگرم  ی آن فارداسات 

کناد و  یآموزد میل، نگرم، افکار و رفتارها می کاار را متوقاف  منفی نسبت به شخد خطا
کند )انرایت یحس ها  (.3220، 2مببت را جایگرین آن 

پژوهشااای در زمیناااه انربخشااای روان درماااانی معناااوی مبتنااای بااار بخشاااودگی در افااازایش  
کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد نشان  که بخشاودگی باا رضایت مندی زناشویی و  داد 

درک عواطااف زوجااین و ایجاااد فرصاات باارای پااردازم شااناخت بااه بهبااود روابااط پرداختااه و 
کنااد )غفااوری، مشااهدی، حساان آبااادی،  ماای زوجااین را در اتحااادی دوباااره بااه هاام نزدیاا 

(. سازگاری زناشویی پس از طالق با انربخشای آماوزم مبتنای بار بخشاودگی در شایراز 3122
گ کااه روم آمااوزم مبتناای باار های  رفاات و یافتااهمااورد مطالعااه قاارار  ایاان تحقیااق نشااان داد 

بخشایش بر سازگاری پس از طالق زنان مطلقاه ماونر باوده اسات )زارعای، دهقاان منشاادی، 
ی، شاااناخت روان(. در واقاااع بخشاااایش درماااانی باعااا  ساااازگاری 3120عساااگری و نظیاااری، 

1.  Brush BL, Mc Gee, E., Cavanagh, B., & Woodward, M.
2.  Enright R.
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کاااب جاارم و افاازایش کاااهش معناااداری در خشاام نگرشاای خصااومت آمیااز، پرخاشااگری و ارت
کالت می معناداری در همدلی  (.2631، 1شود )پارک، اسکس، ژان والر و 

گالسار روانرزشا     که ویلیام  واقعیت درمانی نیز ی  روم مشاوره و روان درمانی است 
کارده اسات گالسار معتقاد اسات .آن را برای درمانگران، مشاوران و سایر افاراد، بنیانگاذاری 

کاااربردی اساات و ای  هاار انسااانی و در هاار مرحلااه واقعیاات درمااانی باارای از زناادگی مناسااب و 
کناار  مای باع  ایجاد مسائولیت و توانمندساازی افاراد شاود. واقعیات و تئاوری انتخااب در 

توانند بسیار تانیرگذار باشند. او معتقد اسات تعارضاات ارتبااطی، ناشای از تعاارض  می هم
گااه خاود، متضاد است. مراهای  بین نیازها یا درخواست جعان باید از نقش و باازی ناخودآ

گاهی یابند و درمانگر به آن کاه باا نیازهاا و نقش مای کما ها  آ خاود روبارو شاوند و هاای  کناد 
بهتاااری بااارای ارضاااای نیازهایشاااان بیابناااد. ایاان نظریاااه در سااایر تحاااول خاااود، ابتااادا هااای  راه

کنترل و آنگااه نظریاه انتخااب نامیاده گالسار  واقعیت درمانی، سرس نظریه  شاد. از دیادگاه 
بهترین راه درمان مشکالت زناشویی، تغییر رفتار از طریاق انتخااب اعماال مفیاد و ساازنده 
کااه  اساات. تغییاار رفتااار بااه باار اساااس اصااول رفتااارگرایی بلکااه از طریااق انتخاااب رفتارهااایی 

رد گاردد. در ایان رابطاه، تغییار رفتاار از طریاق انتخااب فاا مای موجاب بهباود رابطاه زن و شاوهر
 (.2666، 2آسان تر از تغییر احساس یا شناخت است )گالسر

انجام شده در نقاط مختلف دنیا نشان از انربخش بودن واقعیات درماانی های  پژوهش 
کنتااارل، میااازان 2631، 3داردح نظیااار افساااردگی بررگسااااین )بارگااااواها  همؤلفااابااار اناااوای  (، منباااع 

کنتااارل مببااات و رضاااایت از زنااادگی )وفااا ایی جهاااان، سااارهری شااااملو، وسوساااه، احسااااس 
(، 3123ان، ی(، بهبااود روابااط صاامیمانه زوجااین )عاارب پااور، هاشاام3122صااالحی فاادردی، 

کاهش، افساردگی، اضاطراب تنیادگی و حال مشاکالت تصاویر تان زناان ماساتکتومی )پاری 
کرماااانی،  (، ساااالمت روانااای، اضاااطراب و 3123زاده، حسااان آباااادی، مشاااهدی و تقااای زاده 

                              
1.  Park JHE, Essex MJ, Zahn-Waxler C, Klatt. 
2.  Glasser W. 
3.  Bhargava R. 
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کااااهش ناساااازگاری 3123کنش، پاااورابراهیم،  دل، خاااومعملکااارد اجتمااااعی )صااااحب  ،)
یااایی،  کلاای آنااان )در ( و افاازایش میاازان تعهااد اخالقاای 3110زوجااین و افاازایش صاامیمیت 

 (.3122قمرانی، فاتحی زاده، عباسی مولید، زوجین )
مااارور مطالعاااات انجاااام شاااده در زمیناااه طاااالق عااااطفی در جهااات شناساااایی و رفاااع  

کاه ایان تالم هاا، مشکالت زوج کی از آن اسات  نتیجاه قااطعی در اند  هناوز نتوانساتههاا  حاا
، از ایاان رو هنااوز روم درمااانی و آموزشاای خصااوص رفااع مشااکالت ایاان افااراد بااه وجااود آورنااد

عرضااه نشااده اساات. لااذا هااد  پااژوهش، هااا  مطلااوبی باارای مواجهااه بهینااه بااا مشااکالت آن
کااه آیااا بااین آمااوزم واقعیاات درمااانی و آمااوزم بخشااایش  پاسااخگویی بااه ایاان سااوال اساات 

ای بر سازگاری زناشویی، تماایز یاافتگی عااطفی و صامیمیت زوجاین دارتأنیر  درمانی از نظر
طالق عاطفی، تفاوت وجود دارد؟

 مواد و روش
پاس آزماون و  –طرح تحقیق مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی باود و ناوی طارح، پایش آزماون 

کاه بارای مشااوره باه  کلیه زوجین متاهال بودناد  گروهی است. جامعه آماری،  پیگیری چند 
کز آرامش اندیشه تبریز و عالمه امینی  در تابستان   ودند.مراجعه نم 21مرا

کگیری  نمونه  ورود )تاهل با مدت زماان بیشاتر از های  به روم در دسترس بر اساس مال
کمتر از  1 سال، تحصیالت دیاالم تاا دکتاری، فقادان  51تا  26سال، دامنه سنی  31سال و 

ک خاروج )خاارج شادن یکای از طارفین از خاناه همسار در هاای  مداخله همزمان دیگر( و مال
انونی بااارای طاااالق، عااادم حضاااور پیوساااته در جلساااات(و باااا اخاااذ زماااان مداخلاااه، اقااادام قااا

کننادگان،  گرفت، بدین ترتیب از بین مراجعه  کنندگان صورت   52رضایت نامه از شرکت 
 7نفار ) 35زوج(، به صورت هدفمند انتخااب و مجاددا  باه صاورت تصاادفی سااده،  23نفر )

گروه واقعیت درمانی،  گاروه بخشا 7نفر ) 35زوج( در  زوج(  7نفار ) 35ایش درماانی و زوج( در 
گرفتناااد. قبااال از ورود باااه درماااان، بااارای مصااااحبه اولیاااه، زوجاااین باااا  کنتااارل قااارار  گاااروه  در 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204855/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%ad%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204855/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%ad%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204855/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%ad%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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که نماره باایتر از  1پرسشنامه طالق عاطفی گرفتند و در صورتی  کساب  1مورد بررسی قرار  را 
کنندگان قبل از شاروی ماداخالت، ابزارهاای پا ژوهش را نمودند، وارد پژوهش شدند. شرکت 

گروه گرفتاه شاد. سارس  که به عنوان نمرات پیش آزمون در نظار  کردند  آزماایش هاای  تکمیل 
کاادام در  کردنااد، در  1جلسااه واقعیاات درمااانی و  1هاار  جلسااه بخشااایش درمااانی شاارکت 

کنتاارل در ایان ماادت مداخلاه گاروه  کااه  یافاات ننماود. پااس از اتماام مااداخالت، ای  حاالی  در
گاروه اجارا شاد و نمارات باه دسات آماده باه عناوان پاس مجددا  ابزارهاای پاژوهش بار ر وی هار 

یااانس چنااد  کوار گرفتااه شااد. ساارس پاایش آزمااون و پااس آزمااون بااا روم تحلیاال  آزمااون در نظاار 
گرفات. هم ناین بارای بررسای بیشاتر در مرحلاه پیگیاری از آزماون  متغیره ماورد تحلیال قارار 

انجاام  25نساخه  SPSSنارم افازار  مکارر اساتفاده شاد. هار دو آزماون باا اساتفاده ازهای  اندازه
کردنااد. ابزارهااای  یافاات  کنتاارل نیااز بعااد از اجاارای پااس آزمااون، مداخلااه را در گااروه  گرفاات. 

 پژوهش شامل موارد زیر بودند:

 الف( پرسشنامه طالق عاطفی
گااتمن   یاابی 2661) 2پرسشانامه طاالق عااطفی توساط  کاه باه ارز گردیاده اسات  (، تهیاه 

که ممکن اسات فارد باا آن موافاق یاا های  روابط زناشویی درباره جنبه مختلف زندگی است 
سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جاواب  25پردازد. این مقیاس  می مخالف باشد،

کردن پاسخهای مببت، چنان اه تعاداد آن برابار ه شات و باایتر باشاد، باه داد. پس از جمع 
که زندگی زناشویی  فرد در معرض جدایی قرار داشاته و عالئمای از طاالق  معنای این است 

کرونباخ، برای پایاایی پرسشانامه . روانی در وی مشهود است ذکار شاده اسات.  21/6آلفای 
گازارم شاده اسات. موساوی و  هم نین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلاوب 

رای بدست آوردن روایی سازه از تحلیال عااملی چهاار عامال جادایی و فاصاله از همکاران ب
یکدیگر، احساس تنهایی و انروا، نیاز باه هماراه و هام صاحبت و احسااس بای حوصالگی و 

                              
1.  emotional divorce scale. 
2.  Gottman. 
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گویاه کرد. مقادیر اشتراک و بار عااملی  کاه باار های  بی قراری را مشخد  مقیااس نشاان داد 
قرار داشته و دارای بارعاملی قابل قبولی بودند 16/6تا  52/6عاملی همه سؤاالت در دامنه 

(.3117)گانمن، ترجمه ارمغان جزایری،  

 (DAS) 1ب( مقیاس سازگاری زن و شوهر
کاه از  یپرسشنامه سازگار   زناشاویی اسارانیر شاامل یا  پرسشانامه خودسانجی اسات 
 یی باه دساتزناشاو یذهنای افاراد را در ماورد ساازگار یسئوال تشکیل شاده و برداشاتها 12
کساب نمارات برابار یاا بایش از  313تا  6آورد. نمرات این پرسشنامه از  می کاه   366متغیر است 

کمتار از  یسازگار یبه معنا باه معنای وجاود مشاکلی در رواباط زناشاویی و  366افراد و نمرات 
 36) یه رضاایت دونفارمؤلف 5 یو تفاهم خانوادگی است. این پرسشنامه دارا یعدم سازگار

کااه  یمااده( اساات و افااراد 5ماااده( و ابااراز محباات ) 31ماااده(، توافاق ) 1( همبسااتگی )مااده
کمتار از آن باشاد دارا 363نمره آنها  زناشاویی تلقای میشاوند. ایان  یمشاکل و ناساازگار یو یا 

یاابی شاده  3175مقیاس در سال  توسط آموزگار و حسیننژاد ترجمه، اجرا و در ایاران هنجار
در  .ه پایااائی و اعتبااار ایاان مقیاااس، همااواره مبباات بااوده اسااتمطالعااات مربااوط باا اساات.

ایان مقیااس  یاعتباار بااییی را بارا ک% و ماال20حقیقات اسارانیر ضاریب همساانی درونای 
کارده اسااتح زیارا پایااه  کارد. برنشااتاین در هماه جاا اسااتفاده از ایان مقیاااس را توصایه  گازارم 

کاال ایاان روانساانجی آن در مقایسااه بااا سااایر مقیاسااها، بساایا یهااا ر پیشاارفته اساات. نمااره 
و از همسانی درونی قابال تاوجهی برخاوردار اسات. همساانی  %20کرونباخ  یمقیاس با آلفا

 %، 13، % همبساتگی 25درونی خرده مقیاسها بین خوب تا عاالی اسات. رضاایت برابار باا 

کاه باا  231محاسبه روایی این مقیاس  ی%. اسرانیر برا71% و ابراز محبت برابر 26توافق  نفار 
گار فتاه بودناد ماورد مقایساه قارار داد. در  25کردناد را باا  مای همسر خاود زنادگی کاه طاالق  نفار 

گاروه، یمقایسه میانگین نمره هاا گرفتاه و  7/76دو  گاروه طاالق  کاه باا  1/335بارای  گروهای 

1.  Spaniyer Dyadic Adjustment Scale (DAS).
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کال مقیااس و د یکردند، تفااوت معناادار می همسران خود زندگی فرعای  یر مقیااس هاادر 
منطقای  یباه دسات آماد. روایای ایان مقیااس در ایاران ابتادا باا روم هاا p <63/6در ساطح 

زوجاااین را باااا قااادرت تمیاااز دادن  یروایااای محتاااوا چااا  شاااده اسااات. ایااان مقیااااس ساااازگار
متأهل و مطلقه در هر سوال مشخد میکند. از روایای همزماان نیاز برخاوردار باوده  یزوجها

)نناااائی، عالقمناااد، فالحتااای و وایس همبساااتگی دارد  -کاشاااویی یاسااات و باااا مقیااااس زن
 (.3120هومن، 

 (DSI) 1ج( پرسشنامه تمایز یافتگی خود
کااه توسااط اسااکورن و فریدلناادر  (، تهیااه شااده 3212) 2پرسشاانامه تمااایز یااافتگی خااود 

کاارای  مااده 51است یا  پرسشانامه  کاه باه منظاور سانجش تماایز یاافتگی افاراد باه   اسات 
جااری افاراد باا خاانواده هاای  مهام زنادگی و ارتباطهای  و تمرکز اصلی آن روی ارتباط رود می

کانش پاذیری عااطفی، جایگااه مان،  اصلی است. این پرسشنامه از چهاار خارده مقیااس وا
گااذاری ایاان  گلسااش عاااطفی، هاام آمیختگاای بااا دیگااران تشااکیل یافتااه اساات. نمااره  گریااز یااا 

)کاامال  در ماورد مان  0در ماورد مان درسات نیسات( تاا )ابادا   3پرسشنامه در طیف لیکرت از 
کال پرسشانامه تماایز یاافتگی خاود  می صحیح است(، انجام کرونبااخ  گیرد. ضریب آلفای 

کرونبااخ ایان پرسشانامه را  13/6را بر روی دانش آموزان دبستانی   10/6و نیاز ضاریب آلفاای 
کرده تند )ننااائی، عالقمنااد، کااه ایاان ضاارایب در سااطح نساابتا  قاباال قبااولی هسااانااد  گاازارم 

 (.3120فالحتی و هومن، 

 (MINQ3د( مقیاس صمیمیت زناشویى )
گاروزی   ساؤال  10شاامل  (، تهیاه و تنظایم شاده اسات و2663) 4این پرسشنامه توسط با

                              
1.  Differentiation of Self Inventory (DSI). 
2.  Skowron & Friedlander. 
3.  Marital intimacy questionnaire (MINQ). 
4.  Bagarozzi. 
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که ای  گرینه 1 عامل شامل  صمیمیت، میزان توافاق زوجاین، میازان صاادق باودن،  1است 
دح دهاا میبااه تعهاادات را مااورد ساانجش قاارار  یپایبناادعالقااه و محباات بااه یکاادیگر و میاازان 

کلی اسات. باه منظاور سانجش  که شاخد صمیمیت به طور  کل دارد  هم نین ی  نمره 
کشاور ساازنده )امریکاا( بار رو زوج در چهاار باشاگاه اجتمااعی و  256 یاعتبار، این آزمون در 

گر  یفاات. وارساای هااادو باشااگاه ورزشاای اجاارا شااد و شااواهد روانساانجی آن مااورد تأییااد قاارار 
مبتناای باار روانساانجی بیااانگر اعتبااار و پایااایی مناسااب پرسشاانامه صاامیمیت زناشااویی در 

اسات و  11/6ایرانی بوده است. پایایی آن به شیوه بازآزمایی با فاصاله دو هفتاه  ینمونه ها
گریناااه صااامیمیت  یکرونبااااخ بااارا یاعتباااار آن براسااااس ضاااریب آلفاااا توافاااق ،11/6چهاااار 

کال  .گازارم شاده اسات 15/6و تعهادات  75/6عالقاه ،73/6 ، صادق بودن11/6 پایاایی 
را  1و روایی همزمان با پرسشنامه استفان وندن بروک و هاانس بارتمن 25/6این پرسشنامه را 

 (.3117، یبه دست آوردند )اعتماد 11/6

 ها یافته
کنتارل آزماایشهای  گروه در بررسی مورد یمتغیرها استاندارد انحرا  و میانگین در و 

شده است. ارائه 3جدول  در آزمون و پیگیری پیش آزمون، پس مراحل

1.  Stephan Vandon Brouck & Hanss Bertommen.
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 (=42nمیانگین و انحرا  استاندارد ) .1جدول 

 

 تعداد متغیرها جنسیت گروه
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

انحرا   میانگین
انحرا   میانگین استاندارد

انحرا   میانگین استاندارد
 استاندارد

واقعیت 
 درمانی

 مرد

سازگاری 
 25/21 17/361 70/21 17/363 71/25 17/11 7 زناشوئی

تمایز یافتگی 
 61/51 21/313 72/51 21/315 51/23 52/353 7 خود

صمیمیت 
 2/57 73/321 63/51 312 17/51 17/371 7 زناشوئی

 زن

سازگاری 
 35/21 21/22 10/22 17/26 16/32 17/72 7 زناشوئی

تمایز یافتگی 
 11/11 21/312 20/17 21/312 11/10 17/357 7 خود

صمیمیت 
 53/16 11/311 07/12 11/313 12/16 21/305 7 زناشوئی

بخشایش 
 درمانی

 مرد

سازگاری 
 02/37 73/21 57/37 52/23 55/31 73/71 7 زناشوئی

تمایز یافتگی 
 21/22 311 67/23 312 5/16 21/357 7 خود

صمیمیت 
 71/12 35/300 17/13 73/371 71/15 21/311 7 زناشوئی

 زن

سازگاری 
 62/22 21/12 12/21 21/17 15/13 35/70 7 زناشوئی

تمایز یافتگی 
 12/11 35/313 15/17 73/311 51/12 21/312 7 خود

صمیمیت 
 12/11 17/310 02/52 11/353 23/01 73/312 7 زناشوئی

 کنترل

 مرد

سازگاری 
 12/35 73/01 12/31 52/07 21/36 21/70 7 زناشوئی

تمایز یافتگی 
 13/31 35/311 17/32 311 21/31 21/357 7 خود

صمیمیت 
 11/30 35/311 21/26 52/353 10/21 35/351 7 زناشوئی

 زن

سازگاری 
 61/21 21/00 11/22 35/01 16/25 11/72 7 زناشوئی

تمایز یافتگی 
 22/12 52/317 2/15 35/317 05/11 52/351 7 خود

صمیمیت 
 15/11 52/317 60/10 11/311 32/55 52/313 7 زناشوئی
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کننادگان در واقعیات  می 3با نگاهی به جدول    که میانگین نمرات شارکت  توان فهمید 
درمااانی در مردهااا و زنااان در متغیرهااای سااازگاری زناشااوئی و صاامیمیت زناشااوئی افاازایش 

مردهااا در سااازگاری زناشااوئی و صاامیمیت یافتااه اساات. هم نااین در بخشااایش درمااانی، 
کنتارل نیاز،  گاروه  زناشوئی و در زنان تنها در متغیر سازگاری زناشوئی افزایش یافته اسات. در 
کاااهش یافتااه اساات. در مرحلااه  کنناادگان در تمااام متغیرهااا، در زن و ماارد  نماارات شاارکت 

که مشاهده زگاری زناشاوئی شود، در واقعیت درمانی، متغیرهای سا می پیگیری نیز، چنان 
در بخشاااایش درماااانی، تنهاااا متغیااار  اناااد. و صااامیمت در زن و مااارد هم ناااان افااازایش یافته

کااهش یافتاه  سازگاری زناشوئی در زن و مرد افزایش داشته است و در سایر متغیرها نمارات 
کنتاارل نیااز تمااام متغیرهااا بااه جااز متغیاار تمااایز یااافتگی در زنااان )بااا اناادکی  گااروه  اساات. در 

اند. کاهش یافتهافزایش(، 

کوواریانس مرتبط با اثربخشی واقعیت درمانی ) .2جدول  (=42nتحلیل 

منبع تغییرات
 ی هدرج
یآزاد

یدار سطح معنیFمیانگین مجذورات

زناشوئی سازگاری

331/306160/32666/6آزمون پیش
331/223122/20666/6گروه
2111/15خطا
21کل

خود یافتگی تمایز
312/3312062/20666/6آزمون پیش

373/52720/6111/6گروه
2170/553خطا

خود یافتگی تمایز

312/3312062/20666/6آزمون پیش
373/52720/6111/6گروه
2170/553خطا
21کل
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 منبع تغییرات 
 ی هدرج
 یدار سطح معنی F میانگین مجذورات یآزاد

 صمیمیت زناشوئی

 661/6 51/33 11/1301 3 آزمون پیش
 666/6 22/31 17/1603 3 گروه
   72/270 21 خطا
    21 کل

 
گردیاد. نتاایج  یانس چند متغیره استفاده  کووار ب  رای تجریه و تحلیل نتایج از تحلیل 

کاه تفااوت می ، نشان2 جدول کنتارل و آزماایش در پاس آزماون  باین یدار معنای دهاد  گاروه 
 سااازگاری زناشااوئی تاییااد(ح بنااابراین انربخشاای واقعیاات درمااانی باار = 666/6Pدارد ) وجااود

کنترل و آزمایش در پاس آزماون گردد. هم نین تفاوت بین می یاافتگی  در متغیار تماایز گروه 
یااافتگی  تمااایز (. از ایناارو انربخشاای واقعیاات درمااانی باار افاازایش< 61/6Pدار نبااود ) معناای
کنترل و آزماایش د بینصمیمیت زناشوئی نیز  متغیر در گردد. نمی تایید زوجین ر پاس گروه 
 جاهیتاوان نت یما ناانیاطم درصاد 22 باا و( = 66/6Pدارد ) وجاود یدار معنای تفاوت آزمون

 دارد.تأنیر  واقعیت درمانی بر متغیر صمیمیت زناشوئی که گرفت

کوواریانس مرتبط با اثربخشی بخشایش درمانی ) .3جدول   (=42nتحلیل 

 ی هدرج منبع تغییرات 
 یآزاد

 یدار سطح معنی F میانگین مجذورات

 زناشوئی سازگاری

 666/6 11/21 30/272 3 آزمون پیش
 666/6 62/03 27/2117 3 گروه
   17/53 21 خطا
    21 کل

 خود یافتگی تمایز

 666/6 21/11 51/7127 3 آزمون پیش
 152/6 11/6 52/13 3 گروه
   17/311 21 خطا
    21 کل
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منبع تغییرات
 ی هدرج
یدار سطح معنی F میانگین مجذوراتیآزاد

صمیمیت زناشوئی

321/3621510/31663/6آزمون پیش
361/325522/3371/6گروه
2121/051خطا
21کل

کنتارل و آزماایش در باین یدار معنای تفااوت ،1 جادول بر طباق  ساازگاری  متغیار گاروه 
(ح بنااابراین انربخشاای بخشااایش درمااانی باار متغیاار سااازگاری = 666/6Pزناشااوئی وجااود دارد )

کنترل و آزمایش در پس آزمون در بین زوجین معنی دار است. هم نین تفاوت متغیار  گروه 
(ح بناابراین بخشاایش درماانی بار متغیار تماایز< 61/6Pتمایز یافتگی خود معنی دار نیست )

کنتارل و آزماایش  صامیمیت زناشاوئی نیاز باین متغیار زوجین تانیری ندارد. در یافتگی گاروه 
انگر یانای دار نباودن تفااوت ب(. مع< 61/6Pنادارد ) وجاود یدار معنای در پس آزمون تفااوت

 عدم انربخشی بخشایش درمانی بر متغیر صمیمیت زناشوئی است.
مکاارر اسااتفاده های  هم نااین باارای بررساای نماارات در مرحلااه پیگیااری از آزمااون اناادازه 

مکارر در متغیار ساازگاری زناشاوئی در ساطح های  ، نتایج آزمون انادازه5شد. بر طبق جدول 
کاه میازان ساازگاری زناشاوئی در (>P 61/6است )معنی داری به دست آمده  ، به این معنی 

مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت دارد.

گروهی در اندازه .4جدول  (=42nمکرر مرتبط با اثربخشی واقعیت درمانی )های  آزمون اثرات بین 

F میانگین مجذوراتdfمنبع تغییراتمتغیر
سطح معنی
یدار

تفکیکی یمجذور اتا

سازگاری 
زناشوئی

311/33007211/2661/6201/6گروه
2012/3210خطا

تمایز 
یافتگی

365/121361/6751/6665/6گروه
2012/1652خطا
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 F میانگین مجذورات df منبع تغییرات متغیر
 سطح معنی

 تفکیکی یمجذور اتا یدار

صمیمیت 
 زناشوئی

 215/6 661/6 122/36 70/15271 3 گروه
    30/1111 20 خطا

 

گروه Fنیز با توجه به  یافتگی ، در متغیر تمایز5مطابق جدول  هاا  محاسبه شده، مقایسه 
کااه نتااایج جلسااات درمااانی، در مراحاال پاایش آزمااون، پااس آزمااون و پیگیااری  ماای نشااان دهااد 

 Fدارای تفاااوت معناای داری نیساات. هم نااین در متغیاار صاامیمیت زناشااوئی بااا توجااه بااه 
گروه کاه نتاایج جلساات درماانی، در مر می نشانها  محاسبه شده، مقایسه  احال پایش دهد 

 معنی دار است. >P 61/6آزمون، پس آزمون و پیگیری در سطح 

گروهی در اندازه .۵جدول   (=42nمکرر مرتبط با اثربخشی بخشایش درمانی )های  آزمون اثرات بین 

 متغیرها
منبع 
 تفکیکی یمجذور اتا یدار سطح معنی F میانگین مجذورات df تغییرات

سازگاری 
 زناشوئی

 301/6 616/6 210/1 63/0612 3 گروه
    53/3313 20 خطا

تمایز 
 یافتگی

 666/6 232/6 632/6 11/21 3 گروه
    71/2131 20 خطا

صمیمیت 
 زناشوئی

 613/6 102/6 111/6 63/5362 3 گروه
    12/5233 20 خطا

  

، باین ساازگاری زوجاین 1در بررسی انربخشی بخشایش درمانی، براساس نتایج جدول  
تفااوت معنای داری وجاود  >P 61/6در مراحل پیش آزمون، پاس آزماون و پیگیاری در ساطح 

کاه در متغیار تماایز 1دارد. هم نین نتایج جادول  کی از آن اسات  یاافتگی باین مراحال  حاا
(. نتااایج <P 61/6معناای داری وجااود ناادارد ) پاایش آزمااون، پااس آزمااون و پیگیااری تفاااوت

کااه بااین نماارات متغیاار صاامیمیت  1جادول  در متغیاار صاامیمت زناشااوئی نشااانگر آن اسات 
زناشااوئی در مراحاال پاایش آزمااون، پااس آزمااون و پیگیااری تفاااوت معناای داری وجااود ناادارد 

(61/6 P>). 
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LSD(42n=)نتایج آزمون تعقیبی  .۶جدول 
سطح معنی داریI_Jهای  تفاوت میانگینJهای  گروهIگروه متغیر
سازگاری

کنترل
21/21663/6واقعیت درمانی
17/23662/6بخشایش درمانی

23/7172/6واقعیت درمانیکنترلتمایریافتگی
21/6212/6بخشایش درمانی

21/51660/6واقعیت درمانیکنترلصمیمیت
05/37206/6بخشایش درمانی

کاااه باااین میاااانگین نمااارات متغیرهاااای ساااازگاری   در اداماااه بااارای بررسااای ایااان فرضااایه 
گاروه واقعیات درماانی، بخشاایش  زناشوئی، تمایز یافتگی خود و صمیمیت زناشوئی در سه 

کنتااارل در مرحلاااه پاااس آزماااون تفااااوت وجاااود دارد، از آزماااون تعقیبااای  گاااروه   LSDدرماااانی و 
کااه در جاادول  گونااه  مطلااوب هاار دو تااأنیر  شااود بااا وجااود ماای اهدهمشاا 0اسااتفاده شااد. همااان 

معنای دار و بیشاتری تاأنیر  روم درمانی، روم واقعیت درمانی نسبت باه بخشاایش درماانی
کدام از روم معنای تاأنیر  درمانی فوق،های  بر متغیر سازگاری داشته است. هم نین هی  

معنای داری بار متغیار  تاأنیر واقعیات درماانی داری بر متغیر تمایز یافتگی ندارناد و تنهاا روم
است. داشته صمیمت زوجین

بحث
کااه هاار دو روم باار سااازگاری زناشااویی مااونر بودهها  نتیجااه یافتااه امااا انااد  نشااان از آن دارد 

معنااای دار و بیشاااتری بااار متغیااار تاااأنیر  روم واقعیااات درماااانی نسااابت باااه بخشاااایش درماااانی
یناه مقایساه ایان دو روم پیشاین، پژوهشای در زمهای  بر طبق یافته سازگاری داشته است.

 یفاوق در پژوهشاهای  درمانی بر متغیار ساازگاری زناشاوئی وجاود نادارد، ولای همساو باا یافتاه
ن یزوجا ی، ناساازگاریت درماانیاه انتخاب و فناون واقعیم نظریه آموزم مفاهکنشان دادند 

ش داشاته اسات یافازا یریاگیآنان در مراحل پس آزماون و پ یلکت یمیاهش داده و صمکرا 
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یاااایی،  ح غفاااوری، مشاااهدی، حسااان 3120دیگااار )تقاااوی و عریااازی، های  (. یافتاااه3110)در
و پااارک، اسااکس، ژان  3120ح زارعاای، دهقااان منشااادی، عسااگری و نظیااری، 3122آبااادی، 

کااالت،  کی از انربخشاای بخشاایش درمااانی باار متغیار سااازگاری زوجااین 2631والار و  (، نیاز حااا
کجبا ، محمودی ) که واقعیت درمانی  (، نیز3122است. مریدی،  به این نتیجه رسیدند 

 .روشی مناسب برای افزایش سازگاری و رضایت زناشویی زوجین است
که زن و شوهر به اختال  بر خورند، دچار یا  ساری تعارضاات هساتند  می در شرایطی 

که سازگاری زوجین دچار تزلزل خواهاد  و از لحاظ عاطفی از هم جدا شدند، بدیهی است 
مسااائل حااذ  شااده و  ساارر چنااین مااوقعیتی رفتااه رفتااه توافقااات قبلاای باار گردیااد. حااال د

اختالفااات جاادی جااایگرین آن خواهااد شااد و احتمااای سااب  زناادگی زوجااین آرام آرام بااه 
کاه شااید بتاوان باا یا  ساری تغییارات  سمت طالق عاطفی پیش خواهد رفت. در صاورتی 

پیش بارد. پشاتیبانی از خاانواده  مسیر نرولی زندگی را به سمت تعادل ها، در باورها و نگرم
گساایختگی و حفاات آن بااه عنااوان معیااارى بااراى پیشاارفت، تماادن و تعااالی  در براباار از هاام 

بااررگ  ی هضاارورى اسااتح زیاارا خااانواده ساانگ بناااى جامعاا یمااادى و معنااوى انسااان اماار
انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد و تعالی یکای  اعضااى جامعاه نقاش 

 یداردح بنااابراین، یکاای از تکااالیف زوج درمااانگران، یااافتن عواماال مااؤنر باار سااازگاربنیااادین 
کا می،   (.3122زوجین و تقویت این عوامل است )عابدی و شعای 

گروهایتاأنیر  در تبیاین گفااتح  مای زوج درماانی مبتنای بار واقعیات درماانی باه شایوه  تاوان 
کناد، که فرد باید با واقعیت مقابله  مسائولیت پاذیری را بااذیرد و اخاالق  گالسر اعتقاد دارد 

رد باار آزادی و کاا(. ایان روی2660، 1را قضااوت درساات و نادرسات انجااام دهااد )ماوترن و مااوترن
 ه توساط فارد انجاامکمسئولیت پذیری   ند و رفتار را به عنوان یک می یدکمسئولیت فرد تأ

د. تفااوت باین افاراد گاذار مای ند و این بر سالمت روان وی تاأنیر بسازاییک می شود، اعالم می
گاهانااه،  سااالم و ناسااالم بااه معنااای مساائولیت پااذیری، زناادگی در زمااان حااال، انتخاااب آ

                              
1.  Mottern, A, Mottern, R. 
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گااااهی از نیازهاااای واقعااای آنهاااا نهفتاااه اسااات )وبولااادینگ کنتااارل مشاااکالت و آ و  1قااادرت 
 (.2665همکاران، 

کنااد بااه جااای  کماا   کااه بااه افااراد  کنتاارل شناساا روانواقعیاات درمااانی در تااالم اساات  ی 
کنتااارل درونااای را برگرینناااد )نلساااون  و همکااااران، شناسااا رواننظریاااه انتخااااب یاااا  بیرونااای، ی 

کااه تنهااا خااود فاارد2631 کاااری باارای  ماای (. در نظریااه انتخاااب، اعتقاااد باار ایاان اساات  توانااد 
گالسااار 3126 ،خاااودم انجاااام دهاااد )یارمحمااادیان،  بنکااادار هاشااامی، عساااگری (.  از نظااار 

کنتارل زنادگی زناشاویی ناشای های  مشاکالت و آسایب از تاالم هار یا  از زوجاین بارای باه 
(. هاد  2665خاود اسات )گیلیاام، های  درآوردن دیگری به منظاور ارضاا  نیازهاا و خواساته

کنتاارل دروناای در زوجااین اساات)دوایی و  کنتاارل بیروناای و رشااد  کاااهش  واقعیاات درمااانی، 
کااهش د3566همکاران، کنترل همسار را در خاود  که زوجین نیاز به  هناد و (. هد  آن است 

کنترل درآوردن همسر، سعی در باه  کنترل خود باردازند، یعنی به جای سعی در به  بیشتر به 
کنتاارل درآوردن رفتااار خااود داشااته باشااند. بااه عااالوه هاار یاا  از آنهااا رفتارهااای خااود را مااورد 

که تا چه اندازه یابی قرار دهند   .تواند زندگی زناشوئی آنها را تقویت و مستحکم ساازد می ارز

که برای تقویت پایهگال کاه دو زوج خواساتههای  سر معتقد است  ها  زناشاویی بهتار آن اسات 
گذارنااد و آن ااه را کیفاای خااود را بااا هاام در میااان  خواهنااد باادون تاارس و  ماای و تصاااویر دنیااای 

کیفاای موجااب ها  واهمااه بااا هاام دیگاار مطاارح سااازند. عاادم طاارح خواسااته و تصاااویر دنیااای 
کااهش اعتمااد باین دو طار دلخوری و دلخوری موجب انتقاد   و سرزنش و نهایتاا موجاب 

 گردد و در نتیجاه وفااداری و تعهاد باه یکادیگر بارای آنهاا یا  امار غیرمعماول و غیرعاادی می
شود و به همین دلیل بسیاری از زوجاین از هام طاالق میگیرناد. تغییار رفتاار ناه براسااس  می

که موجب بهباود رابطاه زن شاوهر اصول رفتارگرایی بلکه از طریق انتخاب رفتارهایی است 
گردد. در این رفتار تغییر رابطه، از آسان فرد خود انتخاب طریق تار از احسااس تغییار یاا  می و

کنتارل درونای  افاراد را ها  (. نتایج پژوهش2667شناخت است )گالسر، نیز افزایش معنای دار 

1.  Wubbolding, RF.
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کنتااارل  کناااد. روان مااای درماااانی را تأییاااد-بااار انااار آماااوزم واقعیااات درونااای و بیرونااای،  شناسااای 
کنتاارل راتاار دارد. در ایاان راسااتا پااژوهش کااه  شااباهت بساایاری بااه مفهااوم  هااایی انجااام شااده 

کنتارل درونای موجاب افازایش رضاایت، ساازگاری و صامیمیت  مطابق آنهاا، افازایش مکاان 
گنونگ  ) می زناشویی کمپ و  کنترل درونای در ماردان و 3227شود.  ( نشان دادند با افزایش 

 یابد.  ری ورضایت زناشویی افزایش میزنان، سازگا
گرایانااه یهااا یواقعیاات درمااانی از روم هااا ماننااد آمااوزم دادن، تاییااد، شااوخ ای  عماال 

کناد. واقعیات درماانی  مای کاردن و باازخورد اساتفاده یطبعی، مواجهه، پرسیدن، نقش بااز
کااه شااامل ایجاااد یاا  محاایط مشاااورهای  یاا  چرخااه مشاااوره  یکارآمااد و اجااراای  اساات 

که منجر به تغییرهایی  روم شود. در چنین فضای آموزشای، مراجاع آرام آرام  می ویژه است 
که چطور می یاد باا همسار ای  تواند در ی  تبادل عاری از سرزنش، ارتباط سازگارانه می گیرد 

کاه فارد  خود برقرار نماید. در واقع واقعیت درماانی عباارت اسات از بررسای یا  فرایناد، ایان 
کنااون بااه دنبااال کااار  یخواهااد و باارا ماای چیساات و در زناادگی خااود چااه ا دسااتیابی بااه آن چااه 

 (.2666دهد)گالسر،  می انجام
گروهای کمتاری بار سااازگاری زناشاویی داشااته تااأنیر  هار چناد بخشااایش درماانی باه شاایوه 

کی از انربخشاای آن اساات. نتااایج پژوهش دهااد، بخشااایش  ماای نشااانهااا  اساات نتااایج حااا
کااهش معنااادارشاان روان یدرماانی باعاا  سااازگار  در خشاام، نگارم خصااومت یاختی، 

، انرایات و کشاود )پاار مای در همادلی یو ارتکااب جارم و افازایش معناادار یآمیز، پرخاشگر
شاود  مای باعا  رضاایت زناشاویی و افازایش مهاارت بخشاایش چنین، (. هم2631، 1کالت

(. بررساای انربخشاای آمااوزم بخشااایش باار 3122و فراهااانی،  یپااور، ننااایی، نظاار ی)حمیااد
گذشات نسابت باه همسار ساابق باعا  افازایش ارزم خاود،  یسازگار که آماوزم  نشان داد 

کااهش احساساات  یرهایی از رابطه قبلی، اعتماد اجتماعی، خاود ارزشامند اجتمااعی و 
که شاامل (. بخشش فرآیندی است 3126شود )خجسته مهر و همکاران،  می خشم و سوگ

                              
1.  Park, J. H., Enright, R. D., & Klatt. 
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کااار کاااهش  ماای تغییاار در احساسااات و نگاارم در مااورد فاارد خطا شااود. نتیجااه ایاان فرآینااد، 
انگیزه برای اقدام تالفی جویانه و یا حفت بیگانگی با فرد خاطی اسات و احساساات منفای 

کار را از بین بارد. در واقاع تنفار ایجااد شاده ناشای از خطاهاای همسار،  می نسبت به فرد خطا
کاااهش صاامیمیت و سااازگاری زناشااویی زوجاحتمااای تقویاات  و مااانع هااا  کننااده تعااارض و 

کننده آشاتی، علای رغام  حل موفقیت آمیز آن است. بخشش همسر یکی از ابزارهای فراهم 
کنناده اساتح بناابراین بخشاودگی کاربردهاای  مای وجود ی  رویداد دردنااک و نگاران  تواناد 

کوتاااه قاباال تااوجهی باارای یاا  رابطااه بلنااد ماادت و هاام چنااین ال گوهااایی جهاات تعااامالت 
و  ی، شاناختیجاانیه ینادیش فرای، بخشاایهد  درمان ی مدت داشته باشد. به عنوان 

گرفتاااه مااا یرفتاااار ا برطااار  سااااختن یااااهش کاااآن  یاز مؤلفاااه هاااا یکااایه کاااشاااود  یدر نظااار 
ار انتقااام کااو اف یر نشااخوارذهنیاانظ یار منفااکاا، افیر خشاام و تلخاایاانظ یاحساسااات منفاا

 یرنجااش ماا یادآوریااه باعاا  کاا ییان هاااکااز از میااهم ااون پره یمنفاا یانااه و رفتارهااایجو
(. هم نین فرایند بخشایشگری باا توجاه باه تمرکاز 2665، 1بونزیتزگیت و فیشوند، است )انرا

کاهش رنجشاهای زناشاویی گذشته زوجین و  تواناد تاأنیر بسازایی  مای بر رهاسازی خطاهای 
کاارکرد زوجاین )ورنینگتاون و همکااران، 2630بر بازسازی روابط از دست رفته )کاتو،  ( بهبود 

کاهش تعارضات زوجین در معرض طالق داشته باشد. 2631  ( افزایش رضایت و 
کادام از رومده میحاصال از ایان پاژوهش نشاان های  یافتاه  کاه های   درمااانی هاای  نااد 

گروهی زوج درمانی مبتنی معنای داری تاأنیر  بر واقعیت درمانی و بخشایش درمانی به شیوه 
   .بر متغیر تمایز یافتگی عاطفی زوجین ندارند

کید بار انتخاب می به نظر کنتارل درونای بتواناد هاای  رسد واقعیت درمانی با تا مساتقل و 
مطلاب را  افراد را به سمت تمایز یافتگی و رفتار مستقل سوق دهد، ولای نتاایج تحقیاق ایان

گویااا تمااایز  تاییااد نکاارد. بااا وجااود اینکااه ایاان دو تقریبااا مفهااوم یکسااانی را بااه همااراه دارنااد، 
گساترده کاه عاالوه بار بهباود ای  یافتگی مفهومی پی یده تر و دارای ابعااد  هایی  همؤلفااسات 

1.  Enright, & Fitzgibbons.
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دیگار باا هاای  کاه در واقعیات درماانی ماورد هاد  اسات، نیازمناد آماوزم یا  ساری مهارت
کید بر ع وامل هیجانی هست. تمایریافتگی ی  ترکیب پی یده از بلو  عااطفی، تواناایی تا

 ،تفکر منطقی در ی  موقعیت هیجانی و توانایی حفت روابط عاطفی نزدیا  اسات )دراک
کااه در  ماای (. در واقااع ویژگاای تمایریااافتگی را در دو سااطح2633 کاارد، فرایناادی  تااوان بررساای 

کاه در  می درون فرد رخ پیونادد. در بعاد درون روانای  مای رواباط افاراد باه وقاویدهد و فراینادی 
کاااه در آن فااارد را قاااادر باااه  مااای تماااایز خاااود،  رفیتااای بااارای خاااودتنظیمی در فااارد ایجااااد کناااد 

جداسازی فرایندهای فکاری از فراینادهای عااطفی و نیاز تواناایی بارای دساتیابی باه هاویتی 
کند. در بعد بین فاردی آمیختگای  می فردیهای  محکم و قوی و بیان آزادانه افکار و دیدگاه

باااا دیگاااران یاااا جااادایی عااااطفی هااار دو بیاااانگر ساااازوکارهای رفتااااری بااارای تنظااایم فاصاااله، 
مدیریت احساسات عااطفی یاا تهدیادات درک شاده بارای امنیات اسات )احمادی و پااک 

گاذار  می (. به نظر3120نژاد،  رساد واقعیات درماانی بیشاتر بار بعاد فاردی تماایز یاافتگی تاأنیر 
کااه در بعااد بااین فااردی خاصااه از منظاار هیجااانی راهکااار مسااتقیمی ارائااه ب اشااد و از آنجااائی 

 شود.  می نکرده است، عدم تأنیر واقعیت درمانی بر تمایز یافتگی تبیین
کااه افااراد را بااه سااوی بااازداری از  از طرفاای بخشااایش بااه عنااوان یاا  میاال انگیزشاای اساات 

کااردن بااهای  پاسااخ کااه بااه طااور ناخوشااایند ارتباااطی و رفتااار  کساای  ه طااور مبباات نساابت بااه 
کارده اسات، متمایاال کاالوگ، فین اام و تای سااانگ مای منفای باا آنهاا برخاورد  ، 1ساازد )ما  

کااه بااا رهااا سااازی احساسااات،  ماای (. بخشااایش را یاا  فراینااد انطباااقی مبباات2661 داننااد 
کااه شاافقت،  ماای و رفتارهااای تنفاار نساابت بااه متجاااوز نشااان دادهها  شااناخت شااود، طااوری 

، 2وت و رضاامندی را بارای آن شاخد پارورم دهاد )ماالتبی، ما  اساکیل و جیلاتسخا
 (. در حقیقاات ایاان سااب  درمااانی هاام بیشااتر باار بعااد بااین فااردی متمرکااز بااوده و سااعی2667

کناد باا تغییار احساساات، شاناخت و افکاار شخصای نسابت باه یا  شاخد خااص و  می
رفتاار وی، رابطاه آشافته را بهباود بخشااد. از اینارو ایان درماان نیااز نتوانساته اسات بار متغیااری 
                              
1.  McCullough, Fincham, & Tsang. 
2.  Maltby, Macaskill, & Gillett. 
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کاه دارای دو بعاد فاردی و باین فاردی اسات تاأنیر معنای داری داشاته  هم ون تمایز یافتگی 
رساد  مای در این باین تانیرگاذار هساتند. باه نظار باشد. بدیهی است متغیرهای میانجی هم

کید بر مسائل هیجانی و آموزم مبتنای بار های  درمان مبتنی بر بعد فردی و بین فردی و با تا
 مدیریت هیجان تأنیر مطلوب تری بر این متغیر داشته باشد. 

کااه روم زوج درمااانی مبتناای باار واقعیاات درمااانی بااه ها  هم نااین یافتااه کی از آن بااود  حااا
گروهی معنی داری بر متغیر صمیمت زوجین داشته است. این نتیجه همساو باا تأنیر  شیوه 

(، 3110ی )ی(، دربااااا3112(، نصراصاااافهانی )3123ان )یعاااارب پااااور و هاشاااامهای  یافتااااه
( نیاااز در پژوهشااای 3111) یهاشااام آبااااد ی( اسااات. فااارح بخاااش و قنبااار3111) ییبخاااارا

گالساار نشااان دادناادتااأنیر  پیرامااون کااه ایاان رویکاارد توانسااته اساات، مشااکالت  زوج درمااانی 
کااااهش داده و موجباااات افااازایش رواباااط شاااناخت روان ی ناشااای از ضاااربه خیانااات همسااار را 

عباادی، پاشاا، حاافظی و افتخاار  محبت آمیاز و صامیمانه زوجاین باا یکادیگر را فاراهم آورد.
کااه واقعیاات درمااانی مبتناای باار تئااوری انتخاا2626) اب در ( نیااز در پااژوهش خااود نشااان دادنااد 

 افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی در زوجین مونر است.
که افراد بتوانند افکار و عقاید، امیدها و آرزوها، ترس می صمیمیت وقتی ایجاد هاا  شود 

کنناد. های  و نگرانی خود را با هم در میان بگذارناد و احسااس درک شادن و پذیرفتاه شادن 
گااردد  ماای و تعارضاااتهااا  تنش ها، مفقاادان ایاان مهااارت موجااب بااروز بساایاری از سااوتفاه

کثاارا از راهبردهااای حاال مساائله سااازنده 3123)محماادخانی،  (. در واقااع زوجااین صاامیمی، ا
، 1گیرناد )کریگلاویز مای کنند و به ندرت راهبردهای حل مشاکل مخارب را بکاار می استفاده

2660 .) 
داناد و  یی مازنادگی ساالم ضارور یواقعیت درمانی وجود عشق و روابط صامیمانه را بارا

ح 2662کناد )کاامرون،  مای مشااوران جهات بهباود زنادگی مراجعاان فاراهم یاطالعاتی پایه برا
که باه ساو ی 2662پوند و داچس  گالسر معتقد است: مهم تارین انگیازا زن و مارد متأهلی   .)

1.  Kriegelewice.
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کشایده مای شاوند، تجرباة مجادد صامیمیت فاردی و جنسای اسات چیازی  روابط نامشاروی 
یابناادح بنااابراین جااذابیت روابااط نامشاااروی بااه ایاان  نماای ا در زناادگی مشترکشااانکااه دیگااار آن ر

کااه هاای  یاا  از طاارفین، عیااب جااو یاای، سااارزنش و شااکوه  کننااد یااا نااق نماای دلیاال اساات 
کنتاارل رفتااار یکاادیگر  نماای کااه بااه جااای توجااه بااه نیازهااای یکاادیگر درصاادد  زننااد. زوجیناای 

کاااهش صاامیمیت  حنناادک ماای هسااتند، فضااایی سرشااار از اناارژی منفاای ایجاااد درنتیجااه بااا 
کام شاود و درنتیجاه مقادمات رفتارهاایی  مای میان آنها به مرور جذابیت رابطة زناشویی نیاز 

شاود .  مای مانند رابطة فرازناشویی و بی وفایی را برای تجرباة مجادد صامیمیت اولیاه فاراهم
گار  مای با آموزم تئوری انتخاب به زوجین کنتارل  کااهش رفتارهاای  کما  تاوان باه  زوجاین 

که آن هم الگوهاای ارتبااطی مخارب در رابطاة زوجاین شاود و گیری  تواند ماانع شاکل می کرد 
باه  یدرماان  تیا(. واقع3121صمیمیت زوجین را افزایش دهد )اسماعیلی و غالم رضاائی، 

گروه خاود را بشناساند و دربااره آن باا همساران  یازهاایشود تا زوجاین ن  یباع  م یصورت 
کنند گفتگو  ز یاو ن ییزناشاو یدر بهباود تعاارض هاا یتواناد نقاش مهما  یجاه مای، در نتخود 

کاانش، فااالح زاده، یااک یوساافیداشااته باشااد )هااا   آن یدیااکاااهش ناام در  .(3127ا، خااوم 
گاااهی دادن بااه همسااران در مااورد شاادت نیازهااا  ینتیجااه، آمااوزم اصااول نظریااه انتخاااب، آ

تواناد نقاش مهمای در  مای خاود یزهاانیا یارضاا یآنان و ایجاد حس مسائولیت در افاراد بارا
 (. 2666ایجاد و بهبود روابط صمیمانه داشته باشد )گالسر، 

پاژوهش بیاانگر عادم انربخشای زوج درماانی مبتنای بار و بخشاایش درماانی باه های  یافته
گر چاه شاواهد تجربای نشاان گروهی بر متغیر صمیمیت زوجین است.   کاه  مای شیوه  دهناد 

کاااهش نگ منفاای از جملااه خشاام و خصااومت نساابت بااه فاارد هااای  رمبخشااایش درمااانی بااا 
کاالت، کگذارد )از جمله پاار می مببتتأنیر  مقابل رابطه دارد و بر آنها (. در 2631، انرایات و 

زمینااه ایجاااد صاامیمیت شااواهد تجرباای و نظااری محاادود اساات. بااه عبااارت دیگاار نتااایج و 
اینگاه بار مباال باین فاردی پیادهای بخشاایش درماانی بیشاتر معطاو  باه خاود فارد اسات تاا 

کیااد داشااته باشااد. چنانکااه پژوهش انربخشاای آن را باار متغیرهااای درون فااردی ماننااد هااا  تا
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گذشت نسبت به همسر سابق باعا  افازایش ارزم خاود، اعتمااد اجتمااعی، خاود  آموزم 
کااااهش احساساااات خشااام و ساااوگ )از جملاااه خجساااته مهااار و  یارزشااامند اجتمااااعی و 

   اند. ید قرار داده( مورد تای3126همکاران، 
ایااان پاااژوهش جامعاااه آمااااری زوجاااین متاهااال باااا ساااابقه ازدواج، دامناااه سااانی و ساااطح 
تحصاایالت محاادودی را مااورد توجااه قاارار داده اساات و در تعماایم نتااایج آن بااه سااایر شاارایط، 

آزمایشااای و هااای  گروههاااای  یزم اساات احتیاااط شاااود. هم نااین در ایااان پااژوهش، آزمودنی
نظیااار شاااغل، تعاااداد فرزنااادان متفااااوت بودناااد، لاااذا باااروز هاااا  وانائیکنتااارل از لحااااظ برخااای ت

 گیری نتیجااهمربااوط بااه اعتبااار های  ناااهمگنی تصااادفی پاسااخ دهناادگان )یکاای از تهدیااد
رسااد. بااا توجااه بااه نتااایج حاصاال از ایاان  ماای آزمایشاای( محتماال بااه نظاارهااای  آماااری پژوهش

کلیاه روان درماانگ مای پژوهش به مسئوین پیشانهاد کاه  ران را باا روم واقعیات درماانی شاود 
 آشاانا نماینااد و آمااوزم مااورد نیاااز را بااه آنااان بدهااد.  هم نااین بااه روان شناسااان پیشاانهاد

کارگااه و دوره می هاای  شود، پس از آشنایی و یافتن مهارت در واقعیات درماانی، باا برگازاری 
کنناد تاا بارای اقا گاهی زوجین را بای برده و آنها را ترغیاب  زایش ساازگاری و آموزشی، سطح آ

گیرند.ها  صمیمیت زناشوئی از این دوره بهره 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 

 سهم نویسندگان
گاردآوری اطالعاات و داده هاا، رباب بشارت قراملکی )نویسنده اول (: ارائه طارح اولیاه، 

درصاد. امیار پنااه علای )نویسانده  56تجریه تحلیال و تهیاه مقالاه  برگزاری جلسات درمانی،
دوم و مساائول(: انجااام مکاتبااات و اصااالحات مقالااه ، ویاارایش و نظااارت باار مراحاال اجاارا  و 

کما  باه نگاارم درصدح ساید داود حساینی نساب )نویسانده ساوم 11جلسات درمانی  :)
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   .درصد 21مقاله ، نظارت بر امور تجریه و تحلیل داده ها 

 حمایت مالی
 ینشده و تماام مناابع ماال یحمایت مال یاین مقاله از طر  هی گونه نهاد یا موسسه ا

 آن از طر  نویسندگان تأمین شده است.

 تعارض منافع
   سازمانی ندارد. گونه تضادی با منافع شخصی یا های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
کاد  دکتاری  ، 3625131161131126666302176120این مقاله بر اسااس پایاان ناماه باا 

دکتر امیر پناه علی و مشااوره دکتار  یشناسی عمومی رباب بشارت قراملکی به راهنمای روان
کاه در انجاام ایان پاژوهش  یسید داود حساینی نساب ما کساانی  باشاد. بدینوسایله از تماام 

دریغشااان  باای یحمایاات هااا ینمودنااد و از دانشااگاه آزاد اسااالمی تبریاز باارا یمحققاین را یااار
 گردد. یم یتشکر و قدردان

 منابع
فرهناگ تهرانای. هاای  تمایریاافتگی در خانوادههای  (. چگونگی وضعیت شااخد3120احمدی، خ. پاک نژاد،  . )
 .212-232(، 16)1. مشاوره و روان درمانی

 .52-23(، 16)31. یروان درمان یفصلنامه تازه ها. ییت زناشویمیش صمی(. افزا3117، ی. )یاعتماد
(. بررسااای ابعااااد نارضاااایتی زناشاااویی زناااان و ماااردان متقاضااای طاااالق در شاااهر 3112باقریاااان ناااژاد، ز. ) بااااقر نناااایی، ذ.

 .03-71(، 31)1 ی.شناس رواندانش و پژوهش در  اصفهان. 

کااهش تعارضاات زناشاویی زناان خاناه تأنیر  (. بررسی3111بخارایی، م. ) یکرد واقعیت درمانی بار  گروهی با رو مشاوره 
کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا. 1دار منطقه   تهران. پایان نامه 

کرمااانی، ی. ) گااروه درمااانی وجااودی و (. م3123پااری زاده، ه. حساان آبااادی، ح. مشااهدی، ی. تقاای زاده  قایسااه انربخشاای 
گروهای بار حال مشاکل تصاویر تان زناان ماساتکتومی شاده.  . مجلاه زناان، ماماائی و ناازائی ایارانواقعیت درماانی 

31(22 ،)27-11. 
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کنگاره تاأنیر  (.3120تقوی، م. عریازی، م. ) آماوزم بخشاایش درماانی بار ساازگاری زناشاویی و خشام زوجاین، ششامین 
ی ایران،شناس روانایران، تهران، انجمن  یشناس روانانجمن 

 . تهران: بعبت.مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج(. 3120م. هومن ی. ) فالحتی، ب. عالقمند، س. ننائی،
یایی، م. ) (. بررسی انربخشی آموزشای مفااهیم نظریاه انتخااب و فناون واقعیات درماانی بار افازایش صامیمیت 3110در

کارشناساای ارشااد. دانشااگاه علااوم بهریسااتی و زوجااین ناسااازگار مراجعااه  کااز مشاااوره. پایااان نامااه  کننااده بااه مرا
توانبخشی.

کااوروم. بررساای انربخشاای مااداخالت زوج درمااانی مبتناای باار واقعیاات  گااودرزی  کریماای جااواد،  دوائاای مرکاازی مهرنااوم، 
 26; 3566 مشااااوره.هاااای  آوری زوجاااین. فصااالنامه علمااای پژوهش مااادار بااار شاااادکامی و تااااب درماااانی و هیجان

(77):12-323
(. بررسی انر بخشی آموزم مبتنی بار بخشاودگی بار ابعااد 3120زارعی، ا. دهقان منشادی، م. عسگری، م. نظیری ق. )

 .11-23(، 5)1. فصلنامه زن و جامعهسازگاری زنان پس از طالق شیراز. 
کرمی،  . رمضانی،  کرمی نیا، ر. میرزمانی، م. خاقانی زاده، م.  (. رابطاه باورهاای غیار منطقای باا 3115آ. )سلیمی، ح. 

 .267-262(، 1)7. خانواده پژوهی چرخه زندگی در متقاضیان طالق. 
(. مقایسااه انربخشاای واقعیاات درمااانی و ارتباااط درمااانی 3121سااهرابی، ز. میکااائیلی، ن. عطادخاات، ا. نریمااانی، م. )

.175-103, (12)31، وهیخانواده پژدر زوجین. ای  اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله
گروهاااای باااار سااااالمت رواناااای  (. بررساااای تااااأنیر واقعیت3123کنش، ا. پااااورابراهیم، ت. ) صاااااحبدل، ح. خااااوم درمااااانی 

کهریزک.  سالمندان مقیم آسایشگاه شهید هاشمی  .25-30:(3) 7. سالمند: مجله سالمندی ایراننژاد 
کاا می، م. ) نشااریه فرهنگاای ای زناادگی بار تعارضااات زناشاویی. (. انربخشاای آماوزم مهارتهاا3122عابادی،  . شااعای 

 .22-7(، 22)7تربیتی زنان و خانواده. 
گالسار بار افازایش تعهاد اخالقای زوجاین. 3122قمرانای، ا. ) فاتحی زاده، م. عباسی، ح. بصایرت و (. تاأنیر زوج درماانی 

 .16-12، 21، تربیت اسالمی
ن. یمانه زوجای، بر بهبود روابط صامیت درمانیبه روم واقع یزوج درمان ی(. انربخش3123. )کان، یعرب پور، اح هاشم

 .31-3(، 3)1. یتیترب شناسی روان
(. انربخشای روان درمااانی معناوی مبتنای باار بخشاودگی در افاازایش 3122غفاوری، س. مشاهدی، ی. حساان آباادی، ح. )

کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد.   .17-51(، 17)31. اصول بهداشت روانیرضایتمندی زناشویی و 
کاااهش اسااترس و 3111قنبااری هاشاام آبااادی، ب. ) فاارحبخش، ک. گالساار باار  (. بررساای میاازان انربخشاای زوج درمااانی 

، 20، یشناسا روانمطالعاات تربیتای و افزایش رابطاه صامیمانه پاس از ضاربه ناشای از ادراک خیانات باه همسار. 
370-326.

کیفای.    صاامیمیت زوجهای ارتقاا (. بررسای مؤلفاه3122فرخای، ا. اساالم زاده، ب. ) فصالنامه علماای هاا: یا  تحلیال 
.261-372:(70) 32. مشاورههای  پژوهش
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گروه ی(. انربخش3123شاورز، س. )ک ت یمیش صامیو راه حال محاور بار افازا یرد ارتبااطیکارو یقایبه روم تلف یآموزم 
 ارشد. دانشگاه آزاد واحد مرودشت. یارشناسکان نامه یافراد معتاد و همسرانشان. پا

. ترجمااه: ارمغااان باشاایم کتاااب موفقیاات یااا شکساات در ازدواجح چگونااه ازدواجاای پایاادار داشته(. 3117گاااتمن، ج. )
 جزایری. تهران: انتشارات خجسته.
کجباااا ، م. محماااودی، آ. ) (. انربخشااای واقعیااات درماااانی ایرانااای اساااالمی بااار رضاااایت زناشاااویی, 3122مریااادی، ح. 

 2)23، کااربردیشناسای  داناش و پاژوهش در روانارتبااطی زوجاین شاهر شایراز. هاای  رضایت از زنادگی و مهارت
 .23-31, ((16)پیاپی 

ی و ارتقاا  زنادگی و ساز غنی(. مقایسه انربخشی برنامه 3122وفایی جهان، ز. سرهری شاملو، ز. صالحی فدردی، ج. )
کننادگان ماوادهای  واقعیت درماانی بار بهباود شااخد شناسای  روانهاای  پژوهش. درماانی اعتیااد ساو  مصار  

 .331-22(، 3)1. بالینی و مشاوره
گاال مهاار، م. امااان الهاای، ی. فرهااادی، ح. اصااالنی، خ. رجباای،  . ) (. ارایااه الگااوی ازدواج موفااق: یاا  3122هاشاامی 

کیفی.   .373-353:(70) 32. مشاورههای  فصلنامه علمی پژوهشپژوهش 
هاااای زنااادگی بااار  (. تاااأنیر آماااوزم هاااوم هیجاااانی و مهارت3126یارمحمااادیان، ا. بنکدارهاشااامی، ن.ح عساااگری، ک. )

کاربردیشناس رواندانش و پژوهش در های جوان.  سازگاری زناشویی زوج  .32-1(، 2)32. ی 
کنش، ا.ح فالح زاده، ه. ) کیا، م.ح خوم  کااهش تعارض3127یوسفی  زناشاویی و هاای  (. انربخشی واقعیات درماانی بار 
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