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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی زوجدرمانی خودتنظیمی بر رضاایت زناشاویی ،ساک هاای هاویتی و
حل مسئله خانواده انجام شد.

روش :در این پژوهش نیمه آزمایشی با پایشآزماون – پا آزماون و راروه کنتارل تداداد  51زوج مراجداهکنناده باه
روانپزشکان ،متخصصان مغز و اعصاا و مراکاز مشااوره شاهر کاشامر باه روه نموناهریاری در دساترس انتخاا و
بهصورت تصادفی در دو رروه آزمایش و کنترل قرار ررفتند .زوجهای رروه آزماایش در مدار مداخلاه  8جلساهای
ناین مداخلاهای قارار
زوجدرمانی خودتنظیمی (هالفورد )5384 ،قارار ررفتناد ،درحاالیکاه راروه کنتارل در مدار
نگرفتند .مقیاس زوجی اینریچ ،پرسشنامه هویت بنیون و آداماز و حال مسائله خاانواده در ماورد شارکتکننادران اجارا
رردید .دادههای پژوهش به کم نرمافزار آماری «اس .پی .اس .اس »22 .و با استفاده از شاخصهای آماار توصایفی و
تحلیل کوواریان مورد تجزیهوتحلیل قرار ررفت.
نتایج : :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که زوجدرمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت زناشاویی
و مهارتهای حل مسئله زوجهاای راروه آزماایش نساکت باه راروه کنتارل مایشاود .بداالوه ،زوجدرماانی
خودتنظیمی باعث کاهش میانگین نمره زوجها در ساک هاای هویات ساردرر ،،پایشرس و دیاررس و در
مقابل افزایش میانگین نمره هویت موفق زوجها میشود.
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آزمایشی عمل میکند .افراد با هویت پیشرس ،دارای اعه د ق وی
ثابتی هستند هرچن د معم و آ آنه ا را از الدینش ان ب د ن ه یچ
آزمایشی میگیرند .اف راد ب ا هوی ت دی ررس س ردرگم اعه دی
ندارند .لی اظا ت آنها در این است که هویت دی ررس ب ه دنب ال
عناصر هویت معنیدار است که درنهایت به اعهد ابدیل م یش ود،
امّا شخصیت سردرگم اینگونه نیست [ .]14فال ته ای هوی ت از
مسیری که افراد با هویت سردرگم شر ع میکنند پیر ی میکنند،
سپس از طریق هویت دیررس به سمت هویت موفق پیش میر ند.
بعضی افراد به سمت مسیر انحراف ی م یر ن د ب ه س یله اعه د
پیشرس فالتهای هویت ز درس را پیدا میکنند [.]15
از عوامل مثثر دیگر بر رضایت زناشویی ،میاوان به فل مسلله
اشاره کرد .مهارت فل مسلله شامل ،االه برای شناسایی مشکل،
اعریف مشکل ،االه برای درک مشکل ،اعیین اهداف مرب و ب ه
مشکل ،اولید راهفله ای ج ایگزین ،انتخ اب بهت رین ج ایگزین،
انتخاب یک نانوگرام در گزینههای انتخابشده ارزیابی اثربخش ی
االه برای فل مشکل است [ .]16مهارتهای فل مسلله بهط ور
مستقیم با مسلله رضایت ارابا دارند نقص در فرآیندهای ف ل
مسلله منجر به اختاللهای گوناگونی ازجمله افسردگی ،نابسامانی،
مشکالت مربو به ازد ا  ،اربی ت فرزن د ر اب ط نادرس ت ب ین
فردی میگردد .ازاینر  ،فل مسلله یک راهبرد مقابلهای مهم است
که اوانایی پیشرفت شخصی اجتماعی را اف زایش انی دگی
مش کالت ر انش ناختی را ک اهش م یده د [ .]17هم ه ز ه ا
سطحی از اعارض را اجربه میکنند همچنین نباید فراموه کرد
که پدید آمدن اختالف اع ارض ب ین ز ه ا ام ری غیرطبیع ی
نیست [ .]18با جوداین ،عدم آگاهی یا عدم اوان ایی ز ه ا ب رای
فل اعارض موج کاهش ثبات ر اب ط اف زایش افتم ال پای ان
رابطه میشود [.]19
ر ههای درمانی متعددی برای درمان نارضایتیهای زناشویی
طرافیشده است .با جوداین ،یکی از ر ههایی که باع ک اهش
نارضایتی ز ها میشود بر مهارتهای خودآگاهی ،بهبود رفتار
افس اس مه ارته ای ف ل مس لله ا أثیر مثبت ی م یگ اارد،
ز درمانی خودانظیمی است .ر یکرد خودانظیمی چارچوبی را در
نظریه ز جی به جود میآ رد که میاواند باع اویی رات شخص ی
در فرد شود [ ]21در در ن بافت رابطه ،ب ه ای ن موض وع اش اره
میکند ک ه ز ه ا ب ه فرآین دهای خ وداوییری م یپردازن د ا ا
رضایتمندی رابطه را افزایش دهند [.]21
ک ار لی [ ]22خ ودانظیم ی را ای نگون ه اعری ف م یکن د
«خودانظیمی به فرآیندهای در نی یا محا رهای اشاره میکند ک ه
افراد را قادر میسازد فعالیتهای هدفمند خودشان را در طی زمان
در شرایط متویر ،هدایت کنن د .خ ودانظیمی الظیق ی از افک ار،
مه ارته ای
افساسات رفتار با استظاده از مکانیزمهای خ ا
فمایتی است .خودانظیمی هنگامیکه فعالیتهای ع ادی زن دگی
بازداشته میشوند یا هنگامیکه هدایت اهداف ب هص ورت دیگ ری
آشکار میشود ،بک ار م یر د» .ای ن اعری ف اأکی د م یکن د ک ه
فرآیندهای خودنظمبخشی در یک بافت اجتماعی قرار میگیرند .از
دیدگاه درمانی ،خودانظیمی فرآیندی است که به سیله آن شخص

مقدمه
خانواده یکی از عناصر اصلی جامعه است .زیرا که داشتن ی ک
جامعه سالم نی ازمند خانواده س الم خ انواده س الم عام ل اص لی
سالمت ر ان ر ابط مطلوب میان اعضا است .ازاینر  ،ر ابط خوب
بین اعضای خانواده اثرات مثبتی ب ر ک ل جامع ه م یگ اارد [.]1
خانواده د ام پایداری خود را ب ه اس طه ازد ا فظ م م یکن د.
با جوداین ،در درجه ا ل یک محیط خانوادگی سالم نیاز اس ت ا ا
ز ها به یکدیگر اعتماد کنند .خودشان را به عشق افترام مجهز
سازند .مهارتهای فل مس لله خ ود را گس تره دهن د اراب ا
سالم با یکدیگر را ادامه دهند [ .]2همچن ین ،ازد ا خ وب س ب
افساس معنی هویت در زندگی آنها میش ود [ .]4 ،3از س وی
دیگر ،رضایت زناش ویی مه م ا رین مس لله در ازد ا خ انواده
همچنین مهمارین پیشب ین ثب ات در ازد ا اس ت [ .]5رض ایت
زناشویی به عنوان ارزیابی کلی افراد از ضعیت ازد اجشان ،انعکاس
شادکامی کارکرد زناشویی اعریف ش ده اس ت [ .]6ای ن رض ایت
نوعی اواف ق نس بی ب ین زن م رد در م ورد مس امل مه م ب ه
اشتراکگااشتن ظایف فعالیتهای مشابه نش اندادن محب ت
برای موفقیت ز دیگر اصور میشود [ .]7عوامل زیستی ،ر ان ی،
اجتماعی معنوی متعددی ازجمله با رهای غیرمنطقی ،اسنادهای
ناسازگار ،فمایت اجتماعی ،ساختار ق درت در خ انواده ،خش ونت،
ااریخچه زندگی یژگیهای ف ردی ،اس ترسزاه ا انتق اله ای
زندگی ،مسامل اعتقادی ،ماه  ،نوع رابط ه ز ه ا ،آداب س نن
اجتماعی -فرهنگی ،زبان ،هنجارها ،اظاهم فکری اوافق م اهبی،
مالکها شیوههای همسرگزینی راهبردهای فلاعارض رضایت
زناشویی ز ها را احت اأثیر قرار میدهند [ .]11 ،9 ،8یکی دیگر
از عوامل م ثثر ب ر رض ایت زناش ویی ،س بکه ای ه ویتی اس ت.
اریکسون بر این با ر است که شکلگی ری پ ایره هوی ت ف رد،
اکلیظی بهطور کامل دشوار اضطرابزا است .افرادی که به هویتی
قوی دست مییابند ،برای ر یار یی با مسامل بزرگسالی آماده می-
شوند افرادی که نمیاوانند به چنین هویتی دست یابند ،بح ران
هویت را اجربه میکنند .چنین افرادی نمیدانند کیست اند یا چ ه
هستند ،به کجا اعلق دارند یا میخواهند به کج ا بر ن دد درنتیج ه
ممک ن اس ت از مس یر بهنج ار زن دگی ،احص یل ،ش ول ازد ا
کنارهگیری کنند [ .]11ی کارکرد هویت را ایجاد هماهنگی ب ین
پندار فرد از خود اصور دیگران از خود میداند .ب هعب ارتدیگ ر،
هویت ایجاد اعادل بین خود دیگران است [.]12
مارسیا هویت را به عنوان یک س ازمان در ن ی ،خودس اخته
پویای ناشی از سامق ها ،اواناییها ،با رها ااریخچ ه ف ردی اس ت
[ .]13ی چه ار س بک هوی ت (موف ق ،پ یشرس ،دی ررس
سردرگم) را مشخص میکند اظا ت شکلگیری هویت را با اشاره
به د بعد کا شگری اعهد اوضیح میدهد .کا ش گری اش اره ب ه
اصمیمگیری یا ایجاد رفتارهایی در جهت فل مسامل جمعآ ری
اطالع ات مرب و ب ه خ ود دارد اعه د ب ه معن ی پایبن دی ب ه
مجموعهای از عقاید ،با رها ارزهها است.
هویت موفق اعه د اس تواری دارد همچن ین در اعتق ادات
ارزهه ا مط ابق ب ا جنب های از اکتش افات عناص ر پیش نهادی
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اثربخشی زوجدرمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی...........

مهارتهایی را در جهت اصالح رفت اره م یآم وزد [ .]22ب ا ای ن
اعریف ،خودانظیمی بهعنوان عاملی ثاب ت ب رای ه دایت رفت ار در
برای رسیدن به هدف درس ت ظ اهر م یش ود
یک مسیر خا
[ .]23خودانظیمی شامل موضوعاای مانند مدیریت من ابع کنت رل
خود ،االه برای نظارت بر رفتار ،شر ع نگهداری رفتار جدی د
اختالفات مظهومی فردی در فالتهای خودانظیمی اس ت [.]24
اأکید این ر یکرد بر این است که به ز های آشظته کمک کند ا ا
صالفیتهای بیشتری را برای اوییر الگوهای مشکلس از رفت اری،
شناختی عاطظی به دست آ رند با این کار رابطه خود را اقویت
کنند [ .]21این ر یکرد بر این نکته اأکید میکند ک ه ب ه ز ه ا
کمک کنیم اا بر جنبههایی از رابطه که ب هآس انی قاب ل اوییرن د،
متمرکز شوندد مانند رفتار ،افکار افساسات شخص ی خ ود [.]25
خودانظیمی شامل سه مرفله ،خودانظیمی ،خودارزیابی اقوی ت
خود است .آموزه اثربخش نیست ،مگر اینکه مراج ع ه دفه ای
رفتاری را بپایرد ،بهگونه ای که انگیزه اقویت برای موفقیته ایش
خوشایند باشد [.]23
هالظورد همکاران [ ]26در احقیقی با عنوان «مزایای آموزه
ر ابط قابل انعطاف» برنامه آموزشی مراقب ت از ز ه ا را ارزی ابی
کردند .آنها به  59ز که بهصورت اصادفی انتخاب ش ده بودن د،
برنامه مراقب ت از ز ه ا را ک ه ش امل خ ودانظیمی ر اب ط ب ود،
آموزه دادند .سپس به ارزیابی خودانظیمی ر ابط ز جین ،رضایت
استحکام ر ابط د ام آنها پرداختند .نتایج نشان داد اس تحکام
ر ابط رضایت مشارکت ز جین در این برنامه با بود گ زاره
زنان نشان داد که آنها ق ادر ب ه خ ودانظیمی ر ابطش ان بودن د.
چارکر [ ]27نشان داد که خودانظیمی در در ن بافت رابطه بهطور
معن اداری ب ر رفت ار م ثثر ب وده منج ر ب ه رش د مه ارته ای
خودانظیمی رضایت زناشویی میشود .همچن ین ،مه ارتی افتن
ز ها در متعهد شدن منجر به رضایتمندی زناشویی میش ود .در
پژ هش دیگری [ ]28که باهدف اعی ین می زان ا أثیر ز درم انی
خودانظیمی بر سالمت ر ان افسردگی انجام ش ده اس ت ،نت ایج
بهدستآمده فاکی از آن است که ز درمانی خ ودانظیمی باع
افزایش سالمت ر ان کاهش میزان افسردگی ز ها میشود.
از سوی دیگر ،مارسیا [ ]13معتقد اس ت ک ه اف راد ب ا هوی ت
موفق یک خودانظیمی در نیش ده دارن د خودش ان م یاوانن د
فرآیند خودارزیابی را انجام دهند .بهخصو  ،ز ها م یاوانن د از
طریق انظیم رفتار خود در فالت کنترل رفتار بر رابطه ب ین خ ود
اأثیر بگاارند .همچنین ،خودانظیمی به سمت اوسعه اواناییه ای
هویت موفق فتی در شرایط نامناس خانواده گرایش دارد .با اوجه
به اف زایش ش مار ز ه ای مراجع هکنن ده ب ه مراک ز کلینیک ی،
بهداش تی درم انی ،ا أثیر ع دم رض ایت زناش ویی پیام دهای
متعاق آن بر کارکردهای مختلف همچن ین س المت جس می
ر انی ز ها ،نقش اهمیت سبکهای هویتی در رضایت زناشویی
آنها پژ هشهای اندک انجامشده در این زمینه ،پژ هش فاض ر
باه دف بررس ی اثربخش ی ز درم انی خ ودانظیمی ب ر رض ایت
زناشویی ،سبکهای هویتی فل مسلله خانواده انجام گردید.

روش
نوع پژوهش
پژ هش فاضر ازنظر هدف جز پژ هشهای کاربردی ازنظ ر
شیوه گردآ ری دادهه ا از ن وع نیم ه آزمایش ی ب ا پ یشآزم ون
پسآزمون همراه با گر ه کنترل است.
آزمودنی
جامعه آماری این پژ هش شامل کلیه ز های مراجعهکنن ده
به ر ان پزشکان ،متخصصان موز اعص اب مراک ز مش ا ره ش هر
کاشمر (ازجمله زنان مردانی که ب ه ر ان پزش کان متخصص ان
موز اعصاب مراجعه میکنند به دنبال درمانهای ر انپزش کی
هستند ،درفالیکه مشکل آنها به ر ابط زناشویی مرب و اس ت).
بود .نمونه مورد بررسی شامل  11ز ( 21نظر) بود ک ه ب ه ر ه
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند پس از پیشآزمون بهط ور
اصادفی در د گر ه آزمایش کنترل جایگزین شدند .معی ار ر د
ز ها به نمونه م ورد بررس ی داش تن احص یالت ف داقل دی پلم،
فقدان اصمیم به طالق ،عدم دریاف ت دار ی ر انپزش کی ،فق دان
خشونت خانگی ،داشتن ازد ا ق انونی ،فق دان خیان ت زناش ویی،
فقدان مشکل بدکاری جنسی ،فقدان مص رف الک ل م واد ،ع دم
شرکت همزمان در برنامههای درمانی دیگر در طول انجام پ ژ هش
رضایت آگاهانه آنها بود .گر ههای پ ژ هش ا ا ف د ممک ن ب ه
لحاظ سن ،سطح احصیالت مدت ازد ا همتا شدند.
پسازآن برنامه خودانظیمی در  8جلسه  61دقیقهای بهصورت
هر هظته یک جلسه برای گر ه آزمایش به اجرا درآمد برای گر ه
کنترل هیچ برنامهای اج را نش د .پ س از پای ان ای ن م دت ب رای
مقایسه اثر این مداخله از هر د گر ه پسآزمون گرفته شد نتایج
پیشآزمون پسآزمون در هر د گر ه ب ا یک دیگر مقایس ه ش د.
بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،ز های گر ه کنترل نیز ،پ س از
پای ان پ ژ هش ب ه م دت  8جلس ه اح ت ز درم انی ب ه ش یوه
خودانظیمی قرار گرفتند.
ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس ز جی اینریچ ابزاری است که اوسط السون اد ین
شده است.
این ابزار مقیاسی  35مادهای از نوع لیکرت پنجدرجهای ( =1ک امالآ
مخ الظم =5 ،ک امالآ م وافقم) متش کل از چه ار مثلظ ه رض ایت
زناشویی ،اراباطات ،ف لاع ارض احری ف آرم انی اس ت .اعتب ار
آزمون به ر ه همس انی در ن ی (آلظ ای کر نب ا ) ب رای خ رده-
مقیاسهای رضایت زناشویی ،ارابا  ،فلاعارض احریف آرمانی
به ارای  1/83 ،1/84 ،1/81 ،1/86اعتبار بازآزمایی پرسش نامه
برای هر ی ک از خ رده مقی اسه ای آن ب ه ارای ،1/81 ،1/86
 1/92 ،1/91گزاره شده است [ .]29در ایران ض ری همبس تگی
در نی (آلظای کر نب ا ) ه ر ی ک از خ رده مقی اسه ای رض ایت
زناشویی ،ارابا  ،فلاعارض احری ف آرم انی ب ه ارای ،1/68
1

)ENRICH Couple Scales (ECS
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 1/78 ،1/62 ،1/78گزاره شده است [.]31
 )2پرسشنامه فا ت هویت بنیون آدامز :1ابزاری  64مادهای
از نوع لیکرت ششدرجهای ( =1بسیار زیاد مخالظم =6 ،بسیار زی اد
موافقم) متشکل از چهار خرده مقی اس هوی ت موف ق ،دی ررس،
ز درس سردرگم است .هر خرده مقیاس شامل  16سثال است
دامنه هر یک از چهار خردهمقیاس بین  16اا  96است.
بنیون آدامز اعتبار آزمون خردهمقیاسهای آن را به ر ه
همسانی در نی (آلظای کر نب ا )  1/61ا ا  1/81گ زاره کردن د.
همچنین ،گزاره کردن د ک ه ای ن اب زار از ر ای ی همگ را ،اگ را،
همزمان پیشبین قابل قبولی برخوردار است [.]31
اعتبار نسخه فارسی این مقیاس هر یک از خردهمقیاسه ای
آن  1/79اا  1/88گزاره شده است [.]32
 )3پرسشنامه فل مسلله خانواده :2اب زاری اس ت ک ه اوس ط
افمدی همکاران [ ]33با اوجه به پرسشنامه فورگاچ (،)1989
دیان ا اوم اس ( ،)1996برگ ر هن ا ( ،)1991چمپی ون پ ا ر
( ،)2111دیز ریال نز ( )1991ا د ین ش ده اس ت .م واد ای ن
پرسشنامه درباره ر هه ای مواجه ه ب ا مش کالت فعل ی ،می زان
شناخت فرایند گامهای فل مسلله چگونگی بهکارگیری ر ه-
های فل مسلله در بین ز ها است .ای ن پرسش نامه از  31م اده
اش کیل ش ده ب ر اس اس مقی اس لیک رت پ نجدرج های (= 1
هیچ قت = 5 ،همیشه) نمرهگااری میشود.
اعتبار آزم ون ب ه ر ه همس انی در ن ی (آلظ ای کر نب ا )
بازآزمایی به فاصله  2هظته به ارای  1/64 1/92گ زاره ش ده
است.
 )4ز درمانی خودانظیمی جلسات ز درمانی خ ودانظیمی
بر اساس نظریه هالظورد بر اساس کتاب ز درم انی کوا اهم دت
ی (هالظورد )1384 ،به شرح زیر اد ین شده است.
جلسه ا ل ارابا ا لیه با ز ها برقرار شده مش خص م ی-
شود که آیا این درمان برای مشکالت آنها مناس هست یا خی ر؟
میزان اعهد ز ها بررسی هدف از برگزاری جلسات مطرح م ی-
شود .درنهایت پرسشنامه رضایت زناش ویی ،س بک ه ای هوی ت
مهارتهای فل مسلله خانواده در مورد آنها اجرا میگردد.
جلسه د م در جلسه د م سوم ز ه ا کم ک م یکنن د ا ا
مشخص شود که ز درمانی مناس هس ت ی ا خی ر؟ همچن ین
فهرستی از نقا قوت مهم رابطه ،فهرستی از زمینههای مشکلساز
رابطه درنهایت فهرستی از عوامل اصلی اأثیرگاار بر رشد فظم
زمینههای مشکلساز رابطه اهیه میشود .عواملی که بهتر است در
جلسه د سه بررس ی ش وند ش امل چگ ونگی گاران دن ا ق ات
فراغت ،فمایتها ،رابطه جنسی ،با رها انتظارات رابطه ،استرس-
های بیر نی  ...است .در جلسه مشترک نیز باید نگرانیهای عمده
ایجاد زمینههای مشترک از طری ق بی ان مج دد اظه ارات خ ود
مراجعهکنندهها در مورد نگرانیهایشان اأکید بیشتر ب ر رابط ه
قال بندی جدید نگرانیها جمعبندی شود .در جلس ه د م س وم
باید ز ها را ادار کرد اا به جنبههای مثبت رابطه اوجه کنند.
)Objective Measure of Ego Identity Status (OMEIS-II
)Family Problem-Solving Questionnaire (FPS

جلسه سوم ادامه جلس ه ارزی ابی ا لی هد آنچ ه در جلس ه ا ل
مطرح شده است خالصه میشود مااکره بر سر موضوع موردبح
در جلسه فعلی ش ر ع م یش ود .معم و آ درم انگر ب ه جم عآ ری
اطالعات بیشتر در مورد ز ها رابطه ب ین آنه ا م یپ ردازد .در
جلسه د م سوم ز ها معمو آ ظایف منظم خاصی ازجمله ف ل
مسلله یا بح های مورد قبول ازنظر اجتماعی را بر عهده میگیرد.
جلسه با خالصهکردن مااکره پیرامون ظایف ارزی ابی ک ه بای د
بین جلسات انجام شود ،پایان مییابد.
جلس ه چه ارم ب ازخورد م ااکرهد درم انگر در م ورد نت ایج
ارزیابی به ز ها بازخورد میدهد در مورد اهداف رابط ه م ااکره
میکند .ابتدا مااکره صورت میگیرد دستور ک ار جلس ه اوس ط
درمانگر برای ز ه ا بی ان م یش ود .د ز اص میم م یگیرن د
چهکاری را انجام دهن د .س پس ،نت ایج ارزی ابی ارام ه م یش ود
خالصهای از نقا قوت ضعف رابطه ،نکات اصلی ر اب ط فعل ی
مشکالت آن که ز ها درمانگر در مورد آن اواف ق دارن د ،اهی ه
میشود در پایان جلسه درباره مدل کاربردی رابطه مااکره م ی-
شود.
جلسه پنجم بازنگرید این جلسه یک اا سه جلسه طول م ی-
کشد اغل این جلسه بعد از مااکره بازخورد اس ت .در جلس ه
بازنگری ،درمانگر با ز ها درباره انجام اهداف خ وداوییری بح
میکند به آنها کمک میکند اا اأثیر خ وداوییری را ب ر رابط ه
خود ارزیابی کنند .اگر اوییرات به طور موفقی تآمی ز انج ام ش ده
باشد ،درمانگر آنها را اقویت میکند اگر خود اوییری با موفقیت
انجام نشده باشد ،درمانگر از آنها میخواهد که به االههای خود
اوییری ادامه دهند اا موانع خود اوییری را بشناسند برآن غلب ه
کنند.
جلسه شش م جنب ه ر ان ی اربیت ی رابط هد ب ه معن ای رش د
مهارتهای خودانظیمی است .در این مرفله درفالیکه همس ران
درک خود را از مرافل سازگاری عوامل مثثر برآن فرایند افزایش
میدهند ،اوانایی بهتری برای ارزیابی ارابا فعلی انظیم اه داف
خود اوییری پیدا میکنند.
ارزیابی که امکان هدفگااری مناس ار برای اوییر معطوف به
خود را فراهم میکند .این مرفله زمانی استظاده میشود که ز ها
نتوانند اهداف خوداوییری را بهطور موفقیتآمیز شناس ایی کنن د.
کشف هدایت شده درمانگران از اطالع اای ک ه در بررس ی ز ه ا
بهدستآمده ،استظاده میکنند ا ا آنه ا را ب ا س ثا ای ک ه باع
شناسایی مشکالت عوامل مثثر بر آن میشوند ،راهنم ایی کنن د.
بازسازی عاطظی -شناختی بازسازی عاطظی -شناختی به همسران
کمک م یکن د ک ه موض وعات زیربن ایی اع ارضه ای مخ رب را
شناسایی کنند به عوامل مثثر در آن موضوعات پ ی ببرن د .ی ک
هدف مهم در بازسازی عاطظی -شناختی ارسیم هیجانات مثبتا ر
است .در این مرفله از مواد آموزشی ،کتابها نواره ای آموزش ی
نیز استظاده میشود.
جلسه هظتم در این مرفله از انواع مداخلهها ز جمل ه اف زایش
مثبتبودن در اعامالت ر زانه ،ر زهای عشق ،افزایش فعالیته ای
پاداهدهنده ،افزایش فمایت از همسر ،خ ودنظم بخش ی اراب ا
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افتمال قوع مشاجرهها سایر ر یدادهای منظ ی رابط ه متمرک ز
میکنیم از آنها میپرس یم ک ه چگون ه ای ن ش رایط را کنت رل
میکنند.

خوب ،ساختار آموزه ارابا  ،انتخاب اهداف اوسط اف راد ،اج را
ارزیابی ،بیان غیر کالمی ،امرینهای س اختاریافته (ام رین اج ازه
صحبت ،مشخص کردن ،اقویت ابراز هیج ان ،ف ل اع ارض ،ف ل
مسلله ،اجرای خودنظم بخشی فل مسلله ،اداره امور منظی قب ل
بعد از اعارض ،اوییر اندیشهها افساسات منظی) استظاده میشود.
جلسه هش تم پیگی رید در ای ن جلس ه از هرک دام از ز ه ا
خواسته میشود اوییراای را که اصمیم داشتند انجام دهند ،اعریف
کنند .بعد از هر فرد پرسیده میشود که آیا خود اویی ری را انج ام
داده است اوییرات چه اأثیری بر ا داشته است .اگر ز ها خ ود
اوییری را انجام نداده باشند ،میاوان از آنها پرس ید «ب رای م ن
مهم است که بدانم شما راجع به این اوییر پیشنهادی ،چه نظ ری
دارید؟» .برای بررسی رابطه بهتر از ز ها خواسته میشود که ه ر
هظته یا د هظته یکبار زمانی را به بح درباره نکات مثبت رابط ه
خود در چند هظته اخی ر بپردازن د .همچن ین ،اوج ه آنه ا را ب ر

شیوه تحلیل داده ها
دادههای پژ هش به کمک نرمافزار آماری «اس .پ ی .اس .اس.
 »22با استظاده از آزم ون  ،tخ ید احلی ل کو اری انس ی ک
متویره اجزیه احلیل شدند.
نتایج
بهمنظور ارامه اصویر ر شناری از یافتههای پژ هش ،یافتههای
اوصیظی مربو به دادههای جمعیت شناختی میانگین انحراف
معیار مربو به نمرههای شرکتکنن دگان در ج د ل  2 1ارام ه
شده است.

جدول  .1دادههای جمعیت شناختی مربوط به افراد گروه آزمایش و کنترل

سن
گر ه

فرا انی

آزمایش
کنترل

11
11

26/51
28/13

کل

21

27/31

مدت ازد ا

احصیالت

میانگین

انحراف معیار

دیپلم

فوقدیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

میانگین

26/51
28/13

6
4

1
2

1
2

2
2

3/75
5/25

27/31

11

3

3

4

4/51

اظا ت معنادار ج ود ن دارد ( .)2=1/69 ،P<1/15درنهای ت،
ب ین م دت زم ان ازد ا د گ ر ه اظ ا ت معن ادار ج ود ن دارد
(.)t= -1/67 ،df=18 ،P<1/15

نتایج جد ل  1نشان میدهد که بین میانگین س نی د گ ر ه
آزمایش ( )26/51کنترل ( )28/13اظا ت معن ادار ج ود ن دارد
( .)t=1/55 ،df=18 ،P<1/15بین د گر ه در سطح احصیالت

جدول  .2یافتههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به نمرههای رضایت زناشویی ،هویت و حل مسئله خانواده

متویر
رضایت
زناشویی

گر ه

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

25/38
27

4/77
4/44

پسآزمون

آزمایش
کنترل

37/88
26/38

3/68
3/85

پسآزمون

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

22
23/63

5/45
3/66

پیشآزمون

پسآزمون

آزمایش
کنترل

36
22/88

5/68
4/76

پسآزمون

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

26
28/13

3/85
3/61

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

پسآزمون

آزمایش
کنترل

34/75
27/25

2/15
3/15

پسآزمون

آزمایش
کنترل

63

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

13/75
14/63

3/28
2/44

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

61/13
59/63

6/97
4/62

پسآزمون

آزمایش
کنترل

19
14/25

3/11
3/45

پسآزمون

آزمایش
کنترل

67/88
58/38

6/17
4/16

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

87/13
93/38

13/82
6/96

پیشآزمون

آزمایش
کنترل

71
79/63

11/83
9/31

پسآزمون

آزمایش
کنترل

127/63
91/75

11/26
4/62

آزمایش
کنترل

112
78/75

9/57
8/13

اراباطات

فل اعارض

احریف
آرمانی

کل رضایت
زناشویی

متویر
پیشآزمون
هویت سردرگم

هویت پیشرس

هویت دیررس

هویت موفق

فل مسلله خانواده
پسآزمون

11

گر ه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش
کنترل

51/63
47/63

9/92
6/67

آزمایش
کنترل

44/75
51/38

5/44
6/71

آزمایش
کنترل

49/38
48/38

11/97
3/88

آزمایش
کنترل

44/13
51/63

11/12
4/13

57/38
56/25

12/38
6/91

56/38

6/41
9/19
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نتایج آزمون لون نیز نشان میدهد که اریانس همه متویرهای
پژ هش بهجز هویت ز درس در بین د گر ه برابر بوده با یکدیگر
اظا ت معنادار ندارند ( .)P>1/15بعال ه ،آزمون یکسانی شی خط
رگرس یون ب رای گ ر هه ای آزم ایش کنت رل یکس ان اس ت
( .)P<1/15ازاینر  ،استظاده از احلی ل کو اری انس بالم انع اس ت
(جد ل .)4

ب همنظ ور بررس ی فرض یهه ای پ ژ هش از آزم ون احلی ل
کو اریانس برای اعیین معناداری اظا ت میان د گ ر ه آزم ایش
کنترل استظاده شد .با جود این ،ابتدا برای بررسی پیشفرضهای
طبیعی بودن اوزیع دادهها همگنی اری انس متویره ا از آزم ون
شاپیر  -یلک آزمون لون استظاده گردید (جد ل .)3
نتایج آزمون شاپیر  -یلک نشان داد که متویره ای پ ژ هش
دارای اوزیع طبیعی میباشند (.)P<1/11

جدول  .3بررسی مفروضههای طبیعی بودن توزیع دادهها و همگنی واریانس متغیرهای پژوهش

طبیعی بودن
پسآزمون
پیشآزمون
P
P

متویر

همگنی اریانس
متویر

طبیعی بودن
پسآزمون
پیشآزمون
P
P

همگنی اریانس

F

P

1/33

1/38

1/17

1/68

هویت سردرگم

اراباطات

1/22

1/42

1/84

1/37

هویت ز درس

1/53

فل اعارض

1/16

1/17

1/73

1/41

هویت دیررس

1/61

1/71

احریف آرمانی

1/24

1/84

1/16

1/79

هویت موفق

1/45

1/32

2/13

1/71

1/17

4/23

1/159

فل مسلله خانواده

1/26

1/44

2/78

رضایت زناشویی

نمره کل رضایت زناشویی

F

P

1/74

1/22

1/47

1/51

1/12

4/62

1/14

1/53

1/23
1/17
1/11

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر رضایت زناشویی ،هویت و حل مسئله خانواده

منبع اوییرات
رضایت زناشویی
اراباطات

رضایت زناشویی

فل اعارض

احریف آرمانی
کل رضایت
زناشویی
هویت سردرگم
هویت ز درس

هویت

هویت دیررس
هویت موفق

فل مسلله خانواده

مجموع مجا رات

df

میانگین مجا رات

گر ه

551/18

1

551/18

خطا

176/52

گر ه

759/87

خطا

292/91

گر ه

232/35

خطا

84/17

گر ه

84/33

خطا

151

گر ه

5168/51

خطا

1132/31

گر ه

232/22

خطا

381/21

گر ه

255/93

خطا

694/23

گر ه

214/62

خطا

555/29

گر ه

311/39

خطا

263/16

1
1
1
1
1
1
1

1

759/87
232/35
84/33
5168/51
232/22
255/93
214/62

311/39

گر ه

4198/55

1

4198/55

خطا

998/44

17

76/81

12

F

P

41/58

1/1111

33/72
36/96
7/31
63/82
7/91
4/79
4/79

14/88
54/66

1/1111
1/1111
1/11
1/1111
1/11
1/14
1/14

1/112
1/1111

مجا ر ااا
1/75
1/72
1/74
1/36
1/83
1/37
1/26
1/26

1/53
1/81
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مهارتهای اراباطی متعدد خود را ارزیابی کرده ر ههای اعامل
جدی دی را ک ه خ ود مای لان د ،انتخ اب کنن د [ .]21ازای نر ،
خودانظیمی استحکام ر ابط رضایت مشارکت ز ها را بهط ور
معناداری افزایش میدهد [ .]26بهعبارتدیگر ،درمان خودانظیمی
با اکیه بر ارزیابی ،مااکره ،اعیین ه دف خ وداوییری ،ز ه ا را
اوانا میسازد اا رفتار خود را اوییر دهند .همچنین ،باع میش ود
که ز ها با نیازهای همدیگر بیشتر آشنا شوند همدیگر را بیشتر
درک کنند ،با عواطف مثبت یکدیگر مواجهه شوند ،خواست در نی
خود را از همسرشان بخواهند ،پایبن د ب ه زن دگی زناش ویی خ ود
شوند ،اختالف سلیقهها اظا تهای ب ین یک دیگر را بیش تر درک
کنند ،مسلولیتپایری نحوه اصمیمگیری در مورد مس امل مه م
زندگیشان را یاد بگیرند ،نحوه اعام ل ،ص حبت گ وهدادن ب ه
یکدیگر را بهبود بخشند ،از نقش خود در اعارضات آگاهی یابن د
بهدنبال فل آن باشند .درنتیجه ،درمان خودانظیمی باع افزایش
استحکام ر ابط ،افزایش رضایت زناشویی مشارکت ز ها ش ود.
نتایج نش ان داد ک ه ز درم انی خ ودانظیمی اث ر معن اداری ب ر
میانگین نمرههای مرب و ب ه س بکه ای هوی ت ز ه ای گ ر ه
آزمایش در مقایسه با گر ه کنترل دارد .یافتهه ای ب هدس تآم ده
نش ان داد ک ه ز درم انی خ ودانظیمی باع ک اهش می انگین
نمرههای سبک ه ای هوی ت س ردرگم ،پ یشرس دی ررس در
مقابل افزایش میانگین نمرههای سبک هویت موفق ز های گ ر ه
آزمایش میشود .هرچند پژ هشی همسو یا ناهمسو ب ا یافت هه ای
پژ هش مشاهده نشد .بااین جود ،مارسیا [ ]13معتق د اس ت ک ه
افراد با هویت موفق یک خودانظیمی در نیشده دارند خودش ان
میاوانند فرآیند خودارزیابی را انجام دهند .ب هخص و در فال ت
کنترل رفتار که ز های دارای هویت موفق م یاوانن د ب ا انظ یم
رفتار خود بر رابطهشان اأثیر بگاارند .همچن ین ،مش ابه مطالع ات
قبلی نشان داد که هویت فرایند پویا مادامالعم ری اس ت ک ه ب ا
اوییرات مستمر در میزان کا ه قدرت اعه دات اف راد مش خص
میشود [ ]37ض عیته ای ه ویتی ،ثاب ت غی ر قاب ل اویی ر
نیستند [ .]38بعال ه ،هویت فرایند مس تمری اس ت ک ه ط ی آن،
مرزهای بین خود دیگری (شخص -موضوع) ش کل م یگی رد ،از
بین میر د د باره بازسازی م یش ود [ .]39ازای نر  ،در ابی ین
نتایج فوق میاوان گظت که درمان خودانظیمی ب ه ز ه ا کم ک
میکند به یک خودانظیمی در نی شده برسند .همچنین به آنه ا
کمک میکند به رشد افساس صمیمیت نای ل ش وند ب ه دنب ال
فاصله گرفتن از مردم همسر خود نباشند .عال ه بر آنچه ذکر شد،
یکی از مواردی که خودانظیمی اأکید زیادی بر آن دارد ،م دیریت
منابع کنترل خوداوییری است اف رادی ک ه دارای هوی ت موف ق
هستند منبع کنترل بیر نی دارن د درص ورایک ه اف راد ب ا هوی ت
سردرگم ،پیشرس دیررس دارای منبع کنت رل در ن ی هس تند.
استظاده از ر یکرد خودانظیمی باع میشود افراد از منبع کنت رل
در نی به سمت منبع کنت رل بیر ن ی پ یش ر ن د .یک ی دیگ ر از
اهداف مهم در ز درمانی خودانظیمی اوس عه مه ارته ای ف ل
مسلله ز ه ا اس ت [ .]21نت ایج پ ژ هش فاض ر نش ان داد ک ه
ز درمانی خودانظیمی اثر معناداری بر افزایش مهارت فل مسلله

نتایج جد ل  4نشان میدهد که پس از کنترل اثر پیشآزمون،
اظا ت نمرههای پیشآزم ون -پ سآزم ون د گ ر ه ب رای متوی ر
رضایت زناشویی معنادار است میانگین نمرههای گر ه آزمایش در
متویر رضایت زناشویی نیز بهطور معناداری ب یش از گ ر ه کنت رل
است .بررسی مثلظهه ای رض ایت زناش ویی نش ان داد ک ه اظ ا ت
معناداری بین د گر ه در خ رده مقی اسه ای رض ایت زناش ویی
(=1/75مجا ر ااا ،)F=41/58 ،P>1/15 ،اراباطات (=1/72مجا ر
ااا ،)F=33/72 ،P>1/15 ،فلاعارض (=1/74مجا ر ااا،P>1/15 ،
 )F=36/96خ ردهمقی اس احری ف آرم انی (=1/36مج ا ر اا ا،
 )F= 7/31 ،P>1/15جود دارد .نتایج نشان م یده د نم رهه ای
گر ه آزمایش در متویر سبکهای هویتی بهطور معناداری ب یش از
گر ه کنترل است .همچنین ،نتایج ابعاد سبکه ای ه ویتی نش ان
داد که اظا ت معناداری بین د گر ه در خرده مقیاسه ای س بک
هویت س ردرگم (=1/37مج ا ر اا ا ،)F=7/91 ،P>1/15 ،س بک
هویت پ یشرس (=1/26مج ا ر اا ا ،)F=4/79 ،P>1/15 ،س بک
هویت دی ررس (=1/26مج ا ر اا ا )F=4/79 ،P>1/15 ،س بک
هویت موفق (=1/53مجا ر ااا )F=14/88 ،P>1/15 ،ج ود دارد.
درنهایت ،نتایج بهدست آمده نشان میده د ک ه اظ ا ت معن اداری
میان نمرات د گر ه در پرسشنامه فل مسلله خانواده ج ود دارد
(=1/81مجا ر ااا.)F= 54/66 ،P>1/15 ،
بحث و نتیجهگیری
پ ژ هش فاض ر باه دف بررس ی اثربخش ی ز درم انی
خودانظیمی بر رضایت زناشویی ،سبکهای هویتی ف ل مس لله
خانواده انجام گردید .نتایج فاصل همسو با یافتهه ای قبل ی [،26
 ]36 ،35 ،34 ،27نش ان داد ک ه ز درم انی خ ودانظیمی اث ر
معناداری بر افزایش رضایت زناشویی ز ه ای گ ر ه آزم ایش در
مقایسه با گر ه کنترل دارد .بررس ی خ رده مقی اسه ای مقی اس
ز جی انریچ نیز نشان داد که ز درمانی خودانظیمی اثر معناداری
بر افزایش رضایت زناشویی ،اراباطات مهارته ای ف ل اع ارض
ز های گر ه آزمایش در مقایسه ب ا گ ر ه کنت رل دارد .ازای نر ،
یافتههای پژ هش فاضر همسو ب ا یافت هه ای قبل ی []35،27،22
نشان داد که ز درمانی خودانظیمی باع بهب ود رابط ه ز ه ا
میشود .همچنین ،همسو با یافتههای قبلی [ ]34نشان داد که این
ر یکرد میاواند در فل اعارضات بین ز ها مثثر باشد .درنهای ت،
یافتههای مربو به خردهمقی اس احری ف آرم انی نش ان داد ک ه
ز درمانی خودانظیمی اثر معناداری بر اف زایش احری ف آرم انی
ز های گر ه آزمایش در مقایسه با گر ه کنترل دارد.
افزایشی که بیانگر گرایش ز های گر ه آزمایش در پاسخ ب ه
سثالها بر اساس رفتارهای پس ندیده اجتم اعی اس ت .همچن ین،
نشاندهنده نگاه غیر اقعبینانه آنها درباره رابطه زناشویی است .در
ابیین نتایج فوق میاوان گظت درمان خودانظیمی از طریق بهبود
کیظیت ارابا  ،مواجهه با عواطف مثبت ز جین همچنین کم ک
به ز جین در شناخت نقش خود در اعارضات ،موج اراقاء کیظیت
ر ابط میان ز ها افزایش میزان رضایت زناشویی آنها میش ود
[ .]21بعال ه ،ز درمانی خودانظیمی به ز ها کمک میکن د ا ا
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،  ازای نر.ز های گر ه آزمایش در مقایسه ب ا گ ر ه کنت رل دارد
] نش ان داد ک ه21[ نتایج پژ هش فاضر همسو با یافتههای قبلی
ز درمانی خودانظیمی باع افزایش مهارت فل مس لله در ب ین
 در ابیین نتایج فوق میا وان گظ ت ک ه درم ان.ز ها شده است
 ب ه ز ه ا،خودانظیمی از طریق آموزه مهارتهای فل مس لله
،کمک میکند اا بر قابلیته ا نک ات مثب ت خ ود امرک ز کنن د
نگره خود را در م ورد مس امل زن دگی اویی ر دهن د درنهای ت
 همچن ین ب ه آنه ا.مهارتهای فل مسلله خود را افزایش دهن د
کمک میکند یاد بگیرند که چگونه ب ا ب هک ارگیری مه ارت ف ل
 اعارضات مشکالت بین فردی خود را فل کنن د رابط ه،مسلله
 زیرا که مهارت فل مسلله بهعنوان.بهتری با یکدیگر داشته باشند
یک راهبرد مقابلهای مهم اوانایی پیشرفت شخصی اجتماعی را
.]17[ افزایش انیدگی مشکالت ر انی را کاهش میدهد
 نتایج پ ژ هش فاض ر نش ان داد ک ه ز درم انی،درمجموع
،خودانظیمی اأثیر بس زایی در اف زایش می زان رض ایت زناش ویی
اعدیل سبکهای هویت افزایش مهارت فل مسلله ز ها دارد
ز درمانگران میاوانند نقش اثر ز درمانی خ ودانظیمی را در
. سبک هویت فل مسلله در نظر بگیرند،مورد رضایت زناشویی
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