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Abstract
This research was conducted to examine the
efficacy of the integrated self regulationattachment couple therpay on maritual
adjustment.The research method was Semi
experimental with Pretest, Posttest and a group
cotrol.The statistical society were couples
referred to counseling centers in Isfahan. For this
purpose, 30 couples were selected on a voluntary
basis from among couples who attended the
counseling services centers in the City of Isfahan.
Eight couples were then randomlly assigned to
each of integrated self regulation-attachment
couple therapy, and a control group. Before the
programs began, the Dyadic Adjustment Scale
(1976)was administered to all couples. Then
couples of the experimental group participated in
integrated self regulation-attachment couple
therapy (8 sessions). Results of MANCOVA
indicated that after the control of pretest effects,
the difference between mean of groups in
dependent variable and its dimentions(Marital
satisfaction,Marital solidarity, Marital agreement,
Expression of love)was significant
in
couples.Therfore, results of this research
indicated the effect of integrated self regulation attachment couple therapy on marital adjustment
and its dimentions.
Keywords: marital adjustment, integrated self
regulation-attachment couple therpay, marriage
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- آزماانیش در برینمااة زوجدرماانیی تلفیقاای خااتدتنمی گاار
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تحلیل تتوارینی چندمتغیرک یشن داد ته پ از تنترل اثرا
 بر اسان، تفنو مینی ین گروکهن در متغیر وابسته، پیش آزمت
) تاه بیانی ر اثارp≥3/336(  معنندار اسات،جمع یمرا زوجین
 یتنی انفل از،عضتیت گروهی بر متغیر وابسته است؛ بننبراین
پاااژوهش یشااان داد تاااه زوجدرمااانیی تلفیقااای مبتنااای بااار
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مقدمه
در سالهای اخیر کوششهای بسیاری صورت گرفته تا ثباات
و کیفیت روابا نااشاویر را باا اساتفاد ان مفهاومر واو

یکپاروهدرماار دارد .هارون فراتسییل هاا تثیی مر کنن کاه
درما های مختیف بارای آشافتگر نووار ان اآار آمااری و
بالینر پیاما های مینااداری ایجااد مارکننا  ،اماا یافتاههاای
پژوهنر دیگری انا مردهن که درص نیاادی ان نوواین

سانگاری نااشاویر 1ارنیاابر کنا  .بااووود اهمیات مفهاو
ذکرش  ،آاچه در اندواج و یگاااگر ن و مارد دارای ا اش

در بهر وری ان آاها شکسات مارخوراا یاا ما تر پاز ان

بسیاری اسات ،ساانگاری نااشاویر اسات شای مسسانر،

درما های رایج ب تر مر شوا

اسنای ر و بال راما-دورباین،8

 .)1835سااانگاری نااشااویر ،باارو سااانی ن و شااوهر بااا

 .)2012بهگواهای که ف

یک یگر ،در هار م عیار ان نماا اسات ثناایر ،عالقبنا و

هر دو شریک بهباود میناادار را در رضاایت ان رابعاه اناا

در  50درص نووین درما شا ،

هومن )1879 ،و فرآین ی اسات کاه در لاول ناا گر ن و
شوهر به ووود مارآیا ؛ نیارا زنماة آ ااعباا سایی ههاا،

میناداری در دو ساال یاا بیناتر بیا ان پایاا درماا اناا

شناخت صفات شخصیتر و ایجاد الگوهای ماراود ای اسات

مردهن

زسول و زسول ،ا ل ان احم ی ،فتسر آشتیاار و اوایراژاد،

تباااهر

مااردهنا و  80تااا  60درص ا نووااین درمااا شا

اسنای ر ،کاساتالار و ویسامن .)2006 ،4بار مبناای

ونااین یافتااههااایر ،ان فوایاا رویکردهااای یکپاروااه بااه
نوج درماار 5حمایت مر شود اسنای ر و بالا راما-دورباین،6

 .)1834نووین سانگار ،ن و شوهرهایر هستن کاه توافا
نیادی با یک یگر دارا  ،ان ااو و ساعر روابعناا راضار

 )2012که در آ نووین ممکن است ان یک راهبارد درمااار

هستن  ،ان او و کیفیت گذرا اوقات فراغت رضایت داراا

که ان اوآوری های مفهومر و فنر م ل هاای اآاری مختیاف

و م یریت خوبر درنمینة وقت و مسائل ماالر خاود اعماال

مرتب با منکالت گوااگو نوور لرح مرشود ،بینتر سود

مر کنن

گریف .)2000 ،2سانگاری نااشویر بار بسایاری ان

ببرا

7

اسنای ر ،اشنی ر و کاستالار .)2008 ،

ابیاد نا گر فاردی و اوتمااعر ااساا هاا تاثثیر مارگاذارد.
درواقع سنگ نیربنای عمیکرد خوب خااواد اسات و ا اش

نوج درماار مبتنر بر خودتنآیمگری است .هالفورد )2001

امامر ،)1832 ،عمر ن و شوهر را

نوجدرماار مبتنر بر خودتنآیمگری را ان ترکیب رویکردهای

اماار ،)1838 ،باعث افزایش سالمتر اولیاا،

شناختررفتاری ،عالفهم ار و بینشم ار ،بهمنآور دستیابر باه
تغییااار در رابعاااه اباا ا کااارد .نوجدرمااااار مبتنااار بااار

وال ینر را تسهیل مرکن
لوزار مر کن

یکاار ان رویکردهااای یکپاروااة نوجدرماااار ،رویکاارد
3

9

 ،)1835توسیة اقتصادی حسان شااهر )1873 ،و رضاایت
بینتر ان نا گر شه سیا  )1837 ،مرشود .برای سانگاری در

خودتنآیمگری م اخیة مؤثری است کاه در لار آ نوواین

اندواج ،برقراری و ت او ارتباا اثاربخش ضاروری اسات.

مهااارتهااای زن را باارای تی ا یل رفتارشااا ماارآمونااا

زنمة ارتبا  ،یادگیری شاریک شا

10

در افکاار ،احساساات،

وییسااو  ،وااارکر ،لیزیااو ،کیمیااین و هااالفورد .)2005 ،

بانخوردهای مثبت و ابران ق رداار است آتشپاور.)1831 ،

همچنین ،رویکرد نوجدرماار مبتنر بر خودتنآیمگری ااوعر

داشتن یا ا اشتن مهارتهای ارتبالر بر وضاییت ساانگاری
نااشویر مؤثر اسات .وواود ارتبالاات با و شارای زن ،

روا درماار است که برای بهبود تیارضهای تیامیر ااشر ان
ابیاد مختیف اوتماعر ،هیجااار ،اقتصاادی باه وواود آما

همچنین رواب مبهم یا رواب منرو  ،نمینههای ااساانگاری

است .با استفاد ان فرآین تغییر در م اخیه خاوداآمبخنار،

را در بین نووین تنا ی مارکنا  .درگیار باود یاا ااتماا

هر یک ان همسرا تنوی مرشوا که اه افر را برای تغییار
خود پی ا کنن تا با دستیابر به آاها بار مناکل غیباه کننا و

گذاشتن رواب قبیر ایز بر وضاع ساانگاری نااشاویر تاثثیر
دارد اسالمر.)1834 ،

دراهایاات آ اه ا ار را تس ا ببخناان

هااالفورد.)2001 ،

پژوهنگرا میت ا که نوجدرماار ،ایان به حرکتر فراتر

بهعبارتدیگر در نوجدرماار مبتنر بر خودتنآیمگری تاالش

ان درمااا هااای ماوواود ،بارای بااررسر رویکااردهااای

مرشود تا نوجها برای افزایش رضایت ان رابعة خود ،ق رت

2. Greef
4. Snyder, D. K., Castellani, A. M., &Whisman
6. Snyder, Balderrama-durbi
8. Based on Self- regulation(SRCT) couple therapy
10. Wilson, Charker, Lizzio, Kimlin&Halford

1. Marital adjustment
3. Snyder & Balderrama-durbin1
5. couple therapy
7. Snyder, Schneider &Castellani
9. Halford
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تنخیص منکالت و ایجاد تغییر در خود را به دست آوراا

ضرورت پذیرش تغییر در خاود و دیگارا تساهیل مارکنا

بکااو  .)2005 ،1مستااوای اساساار نوجدرماااار مبتناار باار

وااسو و ویفن  .)1833/2002 ،درواقع مرتوا گفات کاه

خودتنآیمگری ،این اسات کاه خاود نوواین ،ااه درماااگر،
تغییرات لوزارم تر را در رابعاة نااشاویر خاویش ایجااد

بسیاری ان شاکایت هاایر کاه نوواین باه درماااگرا ارائاه
مرکنن  ،واقیاً شکایت هایر دربارة ایانهای دلبستگر ااکاا و

مر کنن  .تثکی این نوج درمااار بار ایان اسات کاه نوواین

ب و اتیجه ماا

است که مرتواان منجر به اعتراض ،تارن

صالحیت های بینتری برای تغییر الگوهای رفتاری ،شاناختر

و در بیضر مواقع کنار گیاری ااامی اااه شاوا

و هیجاار به دست آورا  .خودگرداار ،درو بافت رابعه ،باه

)2009؛ بنابراین درمااگرا با هار رویکاردی ،نمااار کاه باا

این موضو اشار دارد که نووین به فرآین های تغییار خاود

خااواد ها مواوه هستن  ،ااگزیرا به مسئیة دلبستگر بپردانا

مرپردانا تا رضایتمن ی و استسکا رابعة خود را افازایش

بینگ-هال  .)2001 ،بر این اسان ،اآریة دلبستگر مر تواا

دهن

6

7

ساولومو ،

3

هالفورد .)1837/2001 ،بار اساان اآریاة همااهنگر

خااودتنآیمگااری را در نوجدرمااااگریرفتاااری هااالفورد،

گراو  ،2002به ا ل ان اسنای ر و بال راما  -دورباین)2012 ،

سن رن و بهاراز 1994 ،؛ هاالفورد )1837/2001 ،ت ویات

که یک رویکرد یکپاروة فرااآریه ای متناسب برای م اخالت
نوجم ار است ،ااهمخواار باین ادراکاات و اها ار فاردی،

امای .
ا ل ان پادیکوز و کواکلین  )2010 ،و مبادزت مت ابل

بهزیستر را کاهش و خعر تسول و تا او آسایب روااار را

اسان همة ظرفیتهاای خاودتنآیمگار هساتن

پاادیکوز و

افزایش مرده  .اناینرو ،م اخالت درماار تاالش مارکننا

کواک لین)2010 ،؛ بنابراین ،اآریة دلبستگر اساساً یک اآریة

9

10

11

سعر ااهمخواار را در درانم ت کاهش دهن  ،درحالرکه در

تنآاایمکنن ا

کوتا م ت ااهماهنگر را برمرااگیزا تا تغییرات را با احتمال

پاورن  )2007 ،و م ل های دلبستگر ،کاربردهایر در تساول

بینااتری باارای خااودتنآیمگااری سااالم و هماااهنگر پای ا ار

ظرفیت های خودتنآیمگری دارا

ابیاو ،ماارکز ،فیا من و

گسترش دهن  .باااینحاال ،خاودتنآیمگاری یاک مکاایسام

هافمن 2004 ،؛ بنارت .)1835 ،ان لرفر ،آسیب دلبساتگر

است که مرتواا به شیو های متفااوتر مختال گاردد

ظرفیاات ااعبااا ااسااا را بااهعنااوا بخناار ان سیسااتم

بامیستر و هیترتو  .)1996 ،همچنین ،منخص شا اسات
کااه رواب ا بااین فااردی و هیجااا هااای مربااو بااه آ  ،باار

خودتنآیمکنن کام و در عمیکارد خاودتنآیمگاری اخاتالل
ایجاد مرکن پادیکوز و کواکلین .)2010 ،م لهای اآاری

خودتنآیمگری اثر مرگذارا و تست تثثیر آ قرار مرگیراا

ایز که شامل ع ای ی دربارة خودتنآیمگری و تنآایم مت ابال

پیچی

2

بامیستر و وهز.)2004 ،8

12

18

اساات فوااااگر و تارگاات 2002 ،؛ زرااات و

هستن  ،فرض مرکنن که افراد آسیب دی

متمایل به اساتفاد

یافتههای مکرری ووود دارد که اثربخنار ایان رویکارد

ان راهبردهای اوتنابر ،سانما اایافته یا دوسوگرا برای تنآایم

وییساو و همکاارا 2005 ،؛

استرن هستن  .این راهبردها م لهای تیامیر مسائیهنا را در

هالفورد ،مور ،وییسو  ،دایار ،فارورویاا 2004 ،؛ هاالفورد ،

رواب نوور ایجااد مارکننا ؛ بناابراین تنآایم یاک فضاای

2001؛ مرادی .)1879 ،همچنین در پژوهش روشن ،عیین ار،

درماار بر اسان هم لر ،پاسا دهار و اعتمااد کاه ظرفیات

ثنااایر و مایاااار  ،)1891اثربخناار نوجدرماااار مبتناار باار

نووین را برای تغییر م لهای تیامیر خود تسهیل مرکن  ،ان

خااودتنآیمر باار ارت ااا سااانگاری نااشااویر نووااین دارای
منکالت نااشویر ،تثیی گردی .

اهمیت نیادی برخوردار است .این فضای درمااار ،گساترش
دلبستگر ایمن ،درک و اآریة دلبستگر م ر ادعا مرکن که

بر اسان اآریة دلبستگر ،گسترش سبک ایمان ،تواااایر

توااایر برای خودتنآیمگری ان رابعاة ااوناد -مراقاب ااشار

نوج درماار را تثیی کرد ااا

4

5

افاراد را بهمنآور یادگیری تجاربههای و ی و در صاورت
2. Baumeister& Heatherton
4. Halford, Moore, Wilson, Dyre & Farurrgia
6. Jonson & Whiffen
8. Byng-Hall
10. Padykula & Conklin
12. Laurent & Powers

مرشود اسکاور و اسکاور)2003 ،؛ فهام و رشا بینتار را
1. Bacoum
3. Baumeister &Vohs
5. Halford
7. Solomon
9. Halford, Sanders & Behrens
11. Fonagy & Target
13. Ablow, Marks, Feldman & Huffman
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ه ر قرار مر ده فی  .)2004 ،1دراتیجاه ،اگار ما اخالت
رفتاری بهلور دقی تری ااگیز های باال وة نیربناای رفتارهاا،
ماان شیو های ترویسر افراد درباارة ادار کارد اضاعراب
مرتب با دلبستگر ،اه ار ارتبالر نووین و تجارب هیجاار
را بررسر کنن  ،مهارت های کسبشا باا احتماال بیناتری
مفی واقع مرشوا و درمااگرا ایاز در ها ایت نوواین باه
سمت تغییر رفتار موف تر خواهن بود گورد و کریسامن،2
.)2003
در پژوهناار ،نووااین ،تساات آمااونش تنآاایم هیجااا ،
مهارت های ارتباالر و حال مسائیه قارار گرفتنا کربار و
باکو  .)2007 ،8اثرات درماار فراواار در کااهش اناااههاای
افسردگر و اارسا تنآیم گری هیجاار ناا و افزایش رضایت
رابعه مردا تثیی ش  .در یک بررسر اکتنافر ایز ،مس ا با
یکپاروه کرد تس ی ات درباارة اضاعراب دلبساتگر ،لارد،
خودتنآیمگری و رفتارهای ساالم ،اثارات تیاامیر اضاعراب
دلبستگر و ته ی ارتبالر را بر تنآیمگاری بررسار کرداا .
اتایج معالیه انا داد که ناا و اه ماردا کاه در اضاعراب

 .2نوج درماار تیفی ر مبتنر بر میزا رضاایت نااشاویر
نووین تثثیر مینادار دارد.
 .8نوج درماار تیفی ر مبتنر بر میزا همبستگر دوافاری
نووین تثثیر مینادار دارد.
 .4نوج درماار تیفی ر مبتنار بار میازا توافا دوافاری
نووین تثثیر مینادار دارد.
 .5نوج درماار تیفی ر مبتنر بر میزا ابران مسبت نووین
تثثیر مینادار دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
وامیة آماری پژوهش ،شامل نووین مراویهکنن باه مراکاز
مناور اصفها به دلیال تیارضاات و مناکالت ارتباالر ان
فروردین الر خرداد  1894بود ،سن آاهاا باین  40 -20ساال
بود  ،ح اقل یک و ح اکثر  15ساال ان اندواج آاهاا گذشاته
بااود ،ایاان اندواج ،اندواج اول آاهااا بااود ،در نمااا اواارای
پژوهش در یکخااه و باهم نا گر مرکردا  .مت اضر لال
ابودا  ،امرة آاها در م یان سانگاری بزرگساز  )DASبین

دلبستگر باز بودا  ،نماار که رابعه ته ی ی مرش شکسات
در خودتنآیمگاری را حتار در رفتارهاای ساادة مرباو باه
سالمت تجربه کردا مارکون.)2010 ،4
با تووه به ادبیاات پژوهنار پایشگفتاه و باا توواه باه
اهمیاات مؤلفااة سااانگاری نااشااویر بااهعنااوا یکاار ان
شاخص های کیفیت کیر رابعاة نوواین و ایاز عا یافات
پژوهنر که به بررسر تاثثیر نوجدرمااار تیفی ار مبتنار بار
خودتنآیمگری  -دلبستگر بر ساانگاری نااشاویر بپارداند،
همچنین انآاجاکاه وواود آمارهاای هنا اردهن در ماورد
منکالت و اابساماار های مووود در خااواد ها و ایز افزایش
آمار لال در تهرا به 28درصا و در کناور باه 17درصا
تووه فزاین ای را به حونة به اشات خاااواد ویاب کارد
است خ اوا ی ،)1838 ،پژوهش بر آ است که به بررسار
اثربخنر نوج درماار تیفی ار مبتنار بار خاودتنآیمگاری -
دلبستگر بر سانگاری نااشویر نووین بپرداند .بر این اسان
فرضیههای پژوهش عبارت است ان:
 .1نوجدرماااار تیفی اار مبتناار باار خااودتنآیمگااری -
دلبستگر بار میازا ساانگاری نااشاویر نوواین تاثثیر
مینادار دارد.

 75-97یینر دارای آشفتگر خفیف تا متوس بودا و ساکن
منال  8 ،2و  4شهر اصفها بودا  .برای امواهگیری ان باین
نووین واو شرای  ،تیا اد  80نوج  60افار) باهصاورت
داولیبااه برای شرکت در این پژوهش ااتخاب و باا گماارش
تصااادفر در دو گاارو وااایگزین شاا ا  .روش پااژوهش
ایمهتجربر است و برای ااجا داد آ ان لرح پیشآنمو و
پز آنمو با گارو کنتارل اساتفاد شا  15 .نوج در گارو
نوجدرماار تیفی ر خودتنآیمگری  -دلبستگر و  15نوج در
گرو کنترل و هر گرو دو بار اا ان گیاری آنماینار شا ا
پیشآنمو  ،پزآنمو ) .با توواه باه دیا گا هاای مس اا
مختیف دربارة خودتنآیم گری هالفورد )1993 ،و دلبساتگر
اینسااور 1939 ،5؛ بینااگ-هااال2001 ،؛ لیناا گر و بااری،6
 ،)1999ماارتااوا گفاات نوجدرمااااگری تیفی اار مبتناار باار
خودتنآیم گری-دلبساتگر عباارت اسات ان تغییار رفتارهاا،
شناختها و هیجا هاای نوواین توسا خاود آاهاا کاه باا
بانسانی و گسترش سبک های دلبستگر به کمک درماااگر و
ایجاد یک فضای تیامیر ایمن میا آاها تسهیل مرشاود .ایان
م ل درماار ان تیفی و یکپاروهسانی مفاهیم اآری و اصول

2. Gordon & Christman
4. Marques
6. Lindegger & Barry

1. Feld
3. Kirby & Baucom
5. Ainsworth
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درماار دو اآریة خودتنآیمگری و دلبستگر ساخته ش

و به

م ت شش تا هنات ویساة نووار برگازار شا  .ویساات

مبتنر بر اکات بیا ش

باش  ،احتمالر و ارنیابر مهارتهای

سعر بازی خودتنآیمگری نووین.

نوجدرماار تیفی ر مبتنر بر خاودتنآیمگاری  -دلبساتگر ان

ویسة هفتم :بسث دربارة ااجاا اها ار خاودتغییری در

این قرار اسات ساپهوا  ،رساولناد لبالباایر ،بناارت و

نووین ،کمک به آاهاا بارای ارنیاابر تاثثیر خاودتغییری بار

الهیاری:)1898 ،

رابعه ،تسییل تیاملهای نوواین باین ویساات و توواه باه

ویس اة اول :آشاانایر و م ا مات ،بیااا ساااختار ویسااه،

ااجا اه ار خودتغییری مناخص شا

در ویساات قبال،

بررسر ااگیازة درماا  ،بررسار بیاااات مناترک نوواین ان

ت ویت و برااگیختن خاودتغییری ،المیناا ان مارتب باود

مسئیه ،مصاحبة فردی ،بررسر ونبه های خنوات آمیز رابعاه،

تغییرات خاص پیننهادی نووین باا اها ار ارتباالر آاهاا،

آسیبشناسر فردی و کسب الالعاتر که در حضاور همسار

کمک به نووین برای رش بینتر اه ار تغییر مورد ایان.

امکا پذیر ایست ،اورای پیش آنمو  ،ارنیابر سعر آشفتگر،

ویسة هنتم :کمک به همسرا برای خاودتنآیمگاری در

سبکهای دلبستگر ،نمینههای مهم تضاد و نمینههاای تغییار،

شاایوة رفتااار ،فکاار و احسااان آاهااا اساابت بااه یکاا یگر،

مذاکر در مورد وظایف ارنیابر که بای قبل ان ویسة بیا ی

ه رگذاری لبییر در منزل و کااربرد اتاایج باهدساتآما
خارج ان ویسة درمااار ،رسای

ااجا شود.
ویسة دو  :مارور آاچاه تااکنو ااجاا شا

و ماذاکر

پیرامو موضوعات مورد بساث در ویساة مصااحبه فاردی،
ومعآوری الالعات بیناتر کاه در ویساة اول ااجاا انا

باه ایان اتیجاه کاه بارای

سرنا گر ایانی به درمااگر ایست و تغییر خاود ،مهامتار ان
تغییر همسر است.
برای اوارای ایان پاژوهش ،قبال ان اوارای ما اخالت

است و کسب الالعاتر کاه در حضاور همسار امکاا پاذیر

درمااگری ،ابزار پژوهش بهعنوا پیشآنماو در ماورد هماة

ایست ،ایجاد درکر منترک ان رابعه و ایجاد توافا درمااار،

نووین اورا ش  .سپز نووین گرو آنمایش در براامه نوج

ارنیابر مناه ای ان تیامل نووین ،خالصه کرد روا رش

درمااگری تیفی ر مبتنر بر خودتنآیمگری  -دلبستگر شرکت

تا این مرحیه.

کردا  .بی ان اتماا ویساات ماورداآر مجا داً نوواین دو

ویسة سو  :ارنیابر مناکل و مواااع دلبساتگر ،درک و

گرو توس پرسننامه مذکور مورد پزآنمو قرار گرفتن .

شناسایر ورخههاای تیامال منفار ،بررسار ا اش عمیکارد
رفتاری نوج در حفظ یا وخیمتر کرد اااایمنر و اارضاایتر،

ابزار سنجش
1
مقیاس سازگاری زن وشورری ( :)DASم یاسر با  82آیتم

اایعارپذیری سبکهای دلبستگر.

که اسپاایر  )1976آ را بهمنآور بررسر کیفیات ساانگاری

بررسر ا ش مراقبتکنن

و مراقبت ووین  ،تبیاین تغییار و

2

ویسة وهار  :بان کرد تجربههاای بروساتة مرباو باه

رابعة نااشویر یا رواب دوافر منابه آ تهیاه کارد اسات.

دلبستگر ،پذیرش احساسات تص ی ان ة بنیاادی ،پاذیرش

ایاان م یااان یااک اماارة سااانگاری کیاار و وهااار اماار در

ورخة تیامل توس نوج.

خرد م یان های رضایت دوافری 10آیتم) ،توافا دوافاری

ویسة پنجم :افزایش شناسایر ایانهای دلبستگر ،اباران و

18آیتم) ،همبستگر دوافری 5آیتم) و ابران مسبت 4آیاتم)

پذیرش هیجا ها ،ارت ای روش هاای و یا تیامال ،تمرکاز

به دست مرده  .امرة کیر این م یان ان لساظ اآری باین 0

روی خود اه دیگری ،ابران خواستههاا و آرنوهاا در حضاور

تااا  150اساات .اماارات باااز انااا دهنا ة آشاافتگر کمتاار و

همسر.

سانگاری بهتر است .ار های رایج ،امرة میااگین کال 114/3

ویسة شنم :منخص کرد ا ا قوت و ضیف ارتباا ،

را با ااسرار مییار  17/3انا دهن ة نوج هاای شااد و امار

رفتارهای ااایمنکنن  ،عوامل شرو کنن ة مناکالت ارتباا ،

 70/7را با ااسرار مییار  28/3برای نوجهای معی ه مرداان .

ارائة م ل منارکتر و کاربردی درمااگر دربارة ارتبا که

بهلورکیر امر های بازتر ان  97انا دهن ة رضایت نااشویر

2. Spanier

1. Dyadic Adjustment Scale
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بینتر است .در پژوهش همساار دروار کل م یان با استفاد

بر اسان وا ول  1پایشفارض تسااوی واریااازهاای

ان ضااریب آلفااای کروابااا  0/96بااه دساات آم ا و باارای

اماارات در دو گاارو آنمااایش و کنتاارل رد اناا

اساات

م یااانهااای تواف ا نااشااویر  ،)0/90رضااایت نااشااویر
 ،)0/94همبستگر نااشویر  )0/36و اباران مسبات )0/78

 .)p=0/09بااا تووااه بااه رعایاات ایاان پاایشفاارض تسییاال
کوواریااز  )ANCOVAااجا ش و اتاایج ایان تسییال در

است .روایر مستوایر ان لری م ایساة پاسا هاای افاراد در
اندواج و لال گرفته ،مساسبه ش

است .پاسا هاای افاراد

لال گرفته در م ایسه با افراد در اندواج ،تفااوت مینااداری

و ول  8ارائه ش

است.

بر اسان بررسار اتاایج در وا ول  F ،2مساسابه شا
مینادار است و اتیجه گرفته مرشود که بین سانگاری کیار و

 )p>0/001انااا داد مااالناد  ،منصااور ،اژ ای و کیااامنش،

میزا ابیاد مختیف آ یینر توافا دوافاری ،اباران مسبات،

 .)1831روایر همنما هم بر اسان مساسبة همبساتگر ایان

رضایت نااشویر و همبستگر دوافری در گرو های آنماایش

آنمو با م یاان ساانگاری نااشاویر زک  -وازن )0/36

و کنتاارل پااز ان اواارای نوجدرماااار تیفی اار مبتناار باار

مساسبه ش

دلبستگر -خاودتنآیمگاری ،تفااوت مینااداری وواود دارد؛

است ثنایر.)1837 ،

بنابراین کییة فرضیههای پژوهش یینر فرضیههای 4 ،8 ،2 ،1
و  5تثیی گردی  .توا آماری  1بهدستآم و ب ین میناست

روش اجرا و تحلیل دادهها
در مسیعر آرا و با رضاایت کامال ان شارکت در پاژوهش

که در صورت تکرار تس ی امکا تثیی فرض صفر بهاشتبا ،

پرسناانامههااا توس ا نووااین تکمیاال گردی ا و بااهمنآااور

صفر است ،بهعبارت دیگر ،دقت آنمو در کنف تفااوت هاا

ویااوگیری ان سااوگیری در پاساا داد بااه پرسااشهااای

باز است و امواة تس ی کفایت مرکن  ،بنابراین ،نوجدرماار

پرسننامه ،به آاها المینا داد ش که پاس های آاها مسرمااه

تیفی ر مبتنار بار دلبساتگر – خاودتنآیمگاری در افازایش

خواه ماا  .در تسییل داد های این پژوهش ،ان روش تسییل
کوواریااز با ار افزار  SPSS16استفاد ش است.

سانگاری کیار نااشاویر و ابیااد مختیاف آ یینار توافا
دوافااری  ،)p≥0/001ابااران مسباات  ،)p≥0/001رضااایت
نااشویر  ،)p≥0/001همبستگر دوافاری  )p≥0/001ماؤثر

یافتهها
اتایج آنمو کولماوگرور اسامیراور اناا داد کاه تونیاع

بود است .اتایج مساسبة میااگینهای تی یلش  ،در وا ول
 4ارائه ش است.

امرات در تمامر نیرم یان هاای پاژوهش در هار دو گارو
ارمال است ،ورا کاه ساعر مینااداری آنماو کولماوگرور
اسمیراور برای تمامر نیرم یانها بینتر ان  0/05به دسات
آم  ،بنابراین پیشفرض اول رعایت ش

است.

جدول  .1نتایج آزمون زوین بهمنظور بررسی تساوی واریانسرا در ابعاد و نمرة کل سازگاری زناشویی
آماره F

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

معناداری

تعداد

سازگاری زناشویی

0/68

1

28

0/69

30

رضایت زناشویی

0/62

1

28

0/62

30

رمبستای زناشویی

0/63

1

28

0/62

30

توافق زناشویی

0/66

1

28

0/68

30

ابراز محبت

0/66

1

28

0/67

30
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جدول  .2خالصة نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به نمرات سازگاری زناشویی کلی و ابعاد آن در دو گروه کنترل و آزمایش
زناشویی کلی

شاخصرای
آماری

و ابعاد آن

منبع محاسبات

سازگاری

df

میاناین
مجذورات

3161/71

1

3161/71

1868/31

63/11

1

63/11

313/06

>0/001

237/10

1

237/10

690/001

>0/001

0/92

عضویت
گروری

66/97

1

66/97

191/99

>0/001

0/77

1

پیشآزمون

1296/92

1

1296/92

26713/23

>0/001

0/97

1

عضویت
گروری

پیشآزمون
توافق دونفری

عضویت
گروری
پیشآزمون

ابراز محبت
رضایت
زناشویی
رمبستای
دونفری
سازگاری
زناشویی کلی

پیشآزمون
عضویت
گروری
پیشآزمون
عضویت
گروری

مجموع
مجذورات

F

سطح
معناداری

میهان تأثیر
(مجذور اتا)

توان
آماری

>0/001

0/97

1

0/86

1
1

132/87

1

132/87

263/63

>0/001

0/82

1

678/66

1

678/66

1286/61

>0/001

0/96

1

163/63

1

163/63

271/96

>0/001

0/83

1

17066/99

1

17066/99

6069/16

>0/001

0/99

1

3001/68

1

3001/68

1066/69

>0/001

0/96

1

جدول  .3میاناین نمرات تعدیلشده دو گروه آزمایش و گروه کنترل

نمرات تعدیلشده پسآزمون
آزمایش
رضایت نااشویر
همبستگر نااشویر
تواف نااشویر
ابران مسبت
سانگاری نااشویر کیر

میااگین
44/47
20/87
58/27
12/53
181/74

بحث و نتیجهگیری
پژوهش با ه ر تییین میزا اثربخنار نوجدرمااار تیفی ار
مبتنر بر خودتنآیمگری  -دلبساتگر بار افازایش ساانگاری
نااشویر نووین ااجا ش  .انآاجاکه تاکنو پژوهنر با ایان
عنوا یافت ان  ،اناینرو در تبیین یافتهها سیر شا تاا باه
ازدیکترین تس ی ات مربو به موضو حاضر اشاار گاردد.
اتاااایج اناااا داد کاااه نوجدرمااااار تیفی ااار مبتنااار بااار
خاودتنآیمگاری – دلبستاگر در افاازایش ساانگااری کیر

کنترل
ااسرار مییار میااگین
84/38
5/22
14/16
8/61
46/4
5/2
6/68
1/42
102/29
11/28

ااسرار مییار
4/07
4/23
7/98
1/91
14/47
1

نااشویر نووین مؤثر بود است .این اتایج با دی گا داایال
 )2006در مورد عمیکرد بهتر مراویا ایمان در اساتفاد ان
درما و اینکه گسترش دلبستگر ایمن توااایر افاراد را بارای
پذیرش تغییر در خود و دیگرا تسهیل مرکنا وااساو و
ویفن )1833/2002 ،همسو است .در م اخالتر هام کاه باه
کاربرد تنآیم هیجااار و یکپااروگر تس ی اات دلبساتگر و
خودتنآیمگری پرداختهاا اتایج منابهر بهدستآما اسات.
به لور مثال ،در م اخیاة ااجاا شا توسا کربار و بااکو
1. Daniel
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 )2007اثرات درماار فراواار در کاهش انااههای افسردگر
و افزایش رضایت رابعه مناه شا  .در بررسار ماارکون
 )2010ایز اتایج انا داد کاه اضاعراب دلبساتگر بااز در
نما ته ی رابعه ،شکست خودتنآیمگری را در حاون هاای
مربو به سالمت به داباال دارد کاه شاواه ی را بارای اثار
تیااامیر بااین اضااعراب دلبسااتگر و اسااترن رابعااه باار
خودتنآیمگری و پیام های سالمتر و بهزیستر انا مرده .
همچنااین سااپهوا و همکااارا  ،)1898اثربخناار رویکاارد
خودتنآیمگری  -دلبستگر را در افزایش رضاایت نااشاویر
نووااین یافتناا  .تااثثیر م اخیااه نوجدرماااار مبتناار باار
خودتنآیمگری  -دلبساتگر را مارتاوا باهعناوا مسصاول
روشهای رفتاریشناختر ،عالفهم ار ،بینشم ار و م اخالت
مبتنر بر دلبستگر در مؤلفههاای تناکیلدهنا ة ایان درماا
دااست؛ بنابراین اتایج پژوهش حاضر را مرتاوا بار اساان
مؤلفههای تنکیلدهنا ة ایان درماا تبیاین اماود؛ بناابراین،
نوج درماار مبتنر بر خودتنآیمگری  -دلبستگر را مار تاوا
بهواسعة مواوهه مست یم نووین با تفاسایر اادرسات آاهاا ان
یک یگر و اصالح آاها توضایر داد .ایان درماا همچناین ان
لری افزایش مبادله مثبات میاا نوواین و همچناین بهباود
کیفیاات ارتبااا  ،باعااث افاازایش سااانگاری و رضااایتمن ی
نااشویر میا نووین مرشود هالفورد)2001 ،؛ بنابراین ،این
اتیجه مرتواا همخوا با اتایج حاصال ان نوجدرمااارهاای
شناختررفتاری باش که در درما تیارضات نااشویر باور به
ضرورت اصالح تفاسیر و باورهای منفر باهعناوا م ماهای
بر حل تیارضات باین فاردی داراا واکوبسان و آدیاز،1
998؛ واپمن و دهال .)2002 ،2همچناین پاژوهشهاا اناا
مر دهن همسراار کاه دواار اختالفاات و ااساانگاری هاای
نااشویر هستن  ،درنمینة مهارت های نا گر دواار اواقصار
بود و درگیر الگوهاای ارتباالر بارحاصال هساتن زور،8
 .)2005اگر نووین بهلور مناسب ،مهارتهاای ناا گر و ان
ومیه مهارتهای ارتبالر و حال تیاارض را کساب اکننا ،
تیارضات به شکل کالمر و سپز بهصورت رفتااری تا او
مریاب و تخریب ت ریجر در سانگاری نووین آغان مرشود
داگااالن ،فرانیاار و داگااالن .)1995 ،4لااذا ایاان اتیجااه ان
پژوهش حاضر ،منع ر به اآر مررس .

یکاار دیگاار ان اتااایج پااژوهش ،حاااکر ان آ اساات کااه
نوجدرماار تیفی ر خودتنآیمگری  -دلبستگر توااسته اسات
سانگاری نااشویر نوجهاا را افازایش دها  .ایان اتیجاه تاا
حاا ودی بااا اتااایج پااژوهشهااای اآااری ،مسماا خاار و
دولتشااهر )1890؛ روبار ،کسامایر و وبااری )1890؛
بائوکو  ،شما ،مونر ،دائوتاو و اساتیکل )1993 5و داتیییاو و
اپستین )2005 6همخواار دارد .در تبیین احتمالر ایان یافتاه
مرتوا گفت :هموار منکالت ارتبالر در رواب نااشاویر،
ان ومیه مهمترین عوامل مؤثر بر اارضایتر نوجها ان ناا گر
نااشویر است .منکالت ارتباالر ،میماوزً ااشار ان ف ا ا
مهارتهای ارتبالر مناساب نوجهاا در ارتباا باا یکا یگر
است .در ما اخالت رفتااری ها ر آ اسات کاه باا ارت اا
تیامالت مثبت و کاهش ارتبالاات منفار میاا نوواین ،باه
اصالح رواب نااشویر اقا ا گاردد .فان هاای نوج درمااار
رفتاااری شااامل تبااادل رفتااار ،مهااارتهااای ارتبااالر ،ابااران
احساسات و توواه باه ایانهاا ،گاوش داد  ،حال مسائیه و
بانسانی شناختر است .اثربخنر این درما در پژوهشهاای
متی د اثبات ش است واکوبسن و آدیز 1998 ،و بائوکو
و همکارا  .)1993 ،این رویکرد همچنین بهواساعة افازایش
مهارت های نووین در نمینههای گوش داد هم زاه همارا
با تثمل ،گفتوگاو درباارة موضاو و درک دیا گا دیگاری
مووب افزایش رضاایتمن ی نااشاویر مارگاردد هاالفورد،
 .)2001همچنااین ابااران هیجااا ساابب احسااان رضااایت،
خرسن ی ،سرنا گر ،همحسر ،صمیمیت و گرمر بین فردی
بینتر در بین نوواین مارشاود .فینار )2002 7ا اش بیاا
هیجااات در رضایت نااشویر را تثیی امود.
اتیجة دیگر پاژوهش اناا داد کاه اتسااد و همبساتگر
دوافااری نوجهااای شاارکتکنن ا در نوجدرماااار تیفی اار
خودتنآیمگری  -دلبستگر افزایش یافته است .ایان یافتاه باا
اتااایج معالیااات هاهیااگ و مااارکمن)2001 3؛ مااوارات و
کاربا  ،)2007 9کالکا و ارساایر )2003 10همساو اسات.
در تبیین احتمالر این یافته مرتوا گفت ،با تووه به ایانکاه
نوجدرماار تیفی ر خودتنآیمگری  -دلبستگر توااسته اسات
سانگاری و رضایت نااشویر را افزایش دها  ،عجیب ایست
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که این مسئیه ،مووب افزایش همبستگر و ااسجا نااشاویر
گردد و نوج ها را متس تر و باه یکا یگر ازدیاکتار سااند.
متغیرها و عوامل گوااگوار وواود داراا کاه مارتواانا در
ااسجا نااشویر و ازدیاکتار سااختن نوجهاا باه یکا یگر
تثثیرگذار باشن کاه ان ومیاه مهام تارین آاهاا مار تاوا باه
مهارت های ارتبالر صسیر و مناساب و اباران احساساات و
خواستهها اشار کرد که به نوواین ،در درک مت ابال ایانهاا،
خواستهها و ااتآارات و دراتیجه ازدیکار و تفااهم هار واه
بینتر آاها کمک مرکن .
یکر دیگر ان یافتههای پاژوهش حااکر ان آ اسات کاه
نوج درماار تیفی ر خودتنآیمگری  -دلبستگر توااسته است،
تواف دوافری نوجها را افزایش ده  .این یافته ایز باا اتاایج
معالیااات هاهیااگ و مااارکمن )2001؛ مااوارات و کاربااا
 ،)2007کالکااا و ارساااایر )2003؛ ساایعاار ،شااییری و
روشن  )1891همسو اسات .در تبیاین احتماالر ایان یافتاه
مر توا گفت ،افزایش مبادله مثبت رفتااری میاا نوواین و
همچنین یادگیری مهارتهای ارتبالر و حل تیارض در ایان
رویکرد مرتواا در وگواگر عمیکرد نوجها درباارة توافا
در امور تثثیرگذار باش .
اتیجة دیگر پژوهش حاکر ان آ اسات کاه نوجدرمااار
تیفی ر خودتنآیمگری  -دلبستگر توااساته اسات منجار باه
افزایش ابران مسبت بین نووین گردد .این یافته ایز باا اتاایج
معالیااات هاهیااگ و مااارکمن )2001؛ مااوارات و کاربااا
 ،)2007کالکااا و ارساااایر )2003؛ ساایعاار و همکااارا
 )1891همسو است .در تبیین احتمالر این یافته ایز مرتاوا
گفت :نوجدرماار مبتنر بر خودتنآیمگری ،ان لری افازایش
مبادله مثبت رفتار ،افزایش مواوهه با عوالف مثبت نووین و
همچنااین کمااک بااه نووااین در شااناخت ا ااش خااود در
تیارضات ،مووب ارت ا کیفیات روابا و تیمیا صامیمیت
میا نووین مرگردد هالفورد )2001 ،که این امر مارتوااا
منجر به افزایش سانگاری نووین در نیرم یان ابران مسبات
شود .ب ین شکل نووین عوالف مثبت بینتری در هما یگر
ایجاد مرکنن و ان ووود یک یگر بینتر لذت مربرا .
این پژوهش ،امی وارااه به نوجها کمک کرد تا شیو های
و ی ی برای افزایش سانگاری خود بیابن و رابعة عمی تری
بااا یکاا یگر برقاارار کنناا  .همچنااین ایاان پااژوهش مااناا
پژوهشهای دیگر ان مس ودیتهایر برخوردار بود است که
در ادامه به آاها اشاار مارگاردد :پاژوهش حاضار باه دلیال

منکالت اورایر فاق الالعات مربو باه پیگیاری اسات و
این مس ودیت باعث مرگردد کاه تاثثیرات درانما ت روش
درماار حاضر بر روی تیارضات نووین را اتوا پایشبینار
کرد ،بنابراین پیننهاد مر گردد در تس ی ات آینا پیاما های
نوجدرماار مذکور در ماورد نوواین دواار تیاارض ماورد
پیگیری قرار گیرد .مس ودیت دیگر پاژوهش ،آنماودارهاای
مس ودة سنر  20-40است که پیننهاد مر گردد پاژوهش در
دیگر حیعه های سنر ایز اورا گردد .همچنین انآاجاکه ه ر
پژوهشهای اخیر عالو بار تییاین اثربخنار یاک م اخیاه،
تییین مناسبترین او درما برای هار فارد اسات ،بررسار
وضییت اوتماعر ،تسصییر و فرهنگر افراد بهمنآور تیریف
بهترین گرو ه ر برای این او م اخیه دارد.
با تووه باه ایانکاه نوجهاا اغیاب در وریاا آشافتگر
هیجاار خاصار وارد درماا مارشاوا و ساعوح پاایینر ان
رضایت نااشویر ،اعتماد و صمیمیت و احسان درآمیخته باا
منفر بود اسابت باه لارر م ابال را گازارش مارکننا و
همچنین بسیاری ان آاها احسان شکست هیجاار مرکننا و
تالش های آاها در احیای صمیمیت با شکسات مواواه شا
اساات و بااا شاایو هااای مس ودشاا ای مااناا اوتناااب و
کنار گیری ،سارناش و اات ااد ،دفااعر باود و ورخاههاای
دفاعر باهم ارتبا برقرار مارکننا  ،همچناین باا توواه باه
اثربخنر رویکرد نوجدرماار خودتنآیمگری  -دلبساتگر در
کار با این مسائل در پژوهشهای مختیف و در این پاژوهش،
بنابراین پیننهاد مرشود کاه آماونش ایان شایوة درمااار در
فهرست براامههای آمونشار نوجدرمااار و خاااواد درمااار
قرار گیرد تا درما گرا بتواان با تووه باه ایان رویکارد باه
درما منکالت نوج و خااواد ها اقا ا کننا  .پینانهادهای
پژوهش عبارت اا ان :در پژوهشهای بی ی میزا اثربخنار
این رویکرد درمااار باا توواه باه متغیرهاای ما ت اندواج،
ونز و سن آنمودار ها بررسر شود .بهمنآور صارفهواویر
در وقاات و هزینااه ،اثربخناار روش درماااار بااهکاررفتااه در
پژوهش حاضر بهصورت گروهر ایاز در افازایش ساانگاری
نااشویر نووین بررسر و با اتاایج اوارای فاردی سانجی
شود تا به ااتخاب بهترین روش منتهر شود .همچناین ،بارای
سعوح مختیف آشفتگر نوجهاا ،ان خفیاف تاا شا ی  ،ایان
بررسر ااجا شود تا تفاوت م اخیاه در دو ساعر آشافتگر
ضییف تا متوس و متوس تا ش ی به دست آی .
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