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 سادات پورسیدآقایی
خانواده و بهداشت

 سازی زوجین متمایزخود  گیری اجتماعی ونقشبر    (تئوری انتخاب  )اثربخشی آموزش واقعیت درمانی  

 1زهرا سادات پورسیدآقایی 

 چکیده

مهمی  مقدمه: عوامل  از  شکل  یکی  باعث  بینکه  روابط  در  رضایت  بهگیری  میفردی  زوجین  روابط  . استاجتماعیگیرینقش  شودویژه 

 اش است.این زمینه سهم قابل توجهی بر عهدهاجتماعی دارد درگیریای قوی با نقششخصیتی نیز که رابطهیافتگیمتمایز سازی یا تمایزخود 

 .استزوجین    سازیمتمایزاجتماعی و خودگیریدرمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر نقشبخشی آموزش واقعیت رسی اثر، برحاضر  پژوهش   هدف

پس آزمون با گروه کنترل همراه مرحله -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون :پژوهش  روش

از میان کلیه زوجین مراجعه کننده به که به صورت  زوج    30تعداد  1397شهر تهران در سال    5و    2مراکز مشاوره مناطق  پیگیری است. 

 10گروه آزمایش  زوج( گمارده شدند.  15زوج( و کنترل)  15آزمایش)  دوگروه  طور تصادفی دربه  بودند انتخاب شده  دسترسگیری درنمونه 

اجتماعی و  گیرینقشهای ، پرسشنامهو پیگیری  آزمونآزمون،پسمرحله پیشها در سهآزمودنی .  گرفتندمورد مداخله قرار   ایدقیقه  90جلسه  

 را تکمیل کردند.  تمایزیافتگی

اندازه  ها:یافته با  واریانس  تحلیل  از  نتایج  بررسی  شدجهت  استفاده  مکرر  استگیری  دادها  یافته.  ه  در  ند نشان  معناداری  سطح   تفاوت 

(P<0/01  )  و همچنین   26/2(2/2)و پیگیری  26/1(2/2)آزمونپساجتماعی گروه آزمایش در  گیرینقش نمرات    (معیارنحراف )ادر میانگین

)  سازیمتمایزخود  سطح  پسP<0/05در  در  خود داردوجود    36/3(3/3) آزمون(  نمرات  میانگین  اما  مرحله  ؛  در  متمایزسازی 

اندازهاز  حاصلنتایج    .نیستمعنادار    34/8(2/1)پیگیری با  واریانس  مکرر  تحلیل  دادگیری  و  نقشنمرات    ندنشان  اجتماعی  خود گیری 

 داری افزایش یافته است.در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنیمداخله تمایزیافتگی پس از 

عنوان روشی مناسب و موثر در درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب به  توان از آموزش واقعیتدست آمده، میبا توجه به نتایج بهنتیجه گیری:  

 . ازدواج استفاده نموددرمانی و در مشاوره پیش از مداخالت زوج

 واقعیت درمانی گیری اجتماعی،  نقشتمایزیافتگی شخصیتی، تئوری انتخاب،  واژگان کلیدی:

  22/1/1401تاریخ پذیرش نهایی:                     3/9/1400تاریخ دریافت:   
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گیری اجتماعی و خودمتمایزسازی زوجین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی ) تئوری انتخاب( بر نقش  2  

 : مقدمه

چراکه رضایت زناشویی باالتر، باعث دوام زندگی و استحکام خانواده    زندگی و احساس آرامش از مهمترین نیازهای همسران است؛  رضایت از

یکی از عواملی که سهم بزرگی در ایجاد آرامش در روابط   .( 1)کندشناختی زوجین ایفا میشود و نقش مهمی در سالمت رواندر جامعه می

دارد؛ نقش  .است  اجتماعیگیرینقش  همسران  نام  گیریاصطالح  دو  هر  با  توانایی  به  "2گیری دیدگاه"و    "1گیرینقش"اجتماعی  معنای 

که یگانگی  دهد درحالینظر شناختی فرد دیگر و استنباط افکار و احساسات او به صورت صحیح است و به فرد اجازه میگرفتن نقطه نظردر

با کفش فرد دیگر راه برود، دنیا را از چشمان و از پشت عینک   ،(2)مسائل بنگرددیگر همدلی کند و از جایگاه او به  کند با فردخود را حفظ می

 . (3)نگرد، نگاه کند و بعد بیاندیشدکند همدلی کند و سعی کند به دنیا آنگونه که او میچه او احساس میاو ببیند، با آن

پرنر و   و نظریه ذهن(7)  8ک ب  7شناختیتئوری    (6)6السون  5، چندمختصاتی خانواده4( 5) ، راجرز3( 4)اخ  اجتماعی درنظریه های گلبگیرینقش

های جدید در نظر یک مهارت شناختی سطح باال در ردیف قضاوت پیچیده، تفکر انتقادی و حل مساله به ویژه در موقعیت عنوانبه (8)9النگ

به دو دسته شناختی)بازشناسی و درک افکار دیگران( و عاطفی )شناسایی و درک احساسات گیری را  نقش(  9)  10اوسوالد   شود.  گرفته می

ها و انتظارات تاثیر گرایی خام و تایید است که بر نگرشبخش شناختی مستلزم شناسایی خطاهای اسناد، واقعیت  کند. دیگران( تقسیم می

و بخش عاطفی نیز شامل شناسایی و درک احساسات دهی منفی فرضیات ذهنی درباره موقعیت تعارضی می شوند  جهتمنفی دارند و منجربه 

 .(10)دیگران است

این برکنند؛ بناتری در روابط عاشقانه ایجاد میاجتماعی و همدلی، رضایت عمیقگیری عتقدند توانمندی در نقشم  (11)11دیویس و اوتهات 

مهارت،   این  به  مجهز  بازوجین  موقعیالسطح  در  را  شناختی  کارکردهای  از  تعارض   هایتیی  میزان  کنند می  حفظفراخوان  کاهش  با   ،

 (.12)تر و سازگاری باالتری خواهند داشتهای حل تعارض سازندهسبکبرانگیختگی خشم خود را مدیریت کرده، 

اجتماعی درکاهش تعارضات  گیری تاثیر نقشبر  (15)14کیلپاتریک و روزبالت  بیسونت،  ، (14)و همکاران  13بالنک (،  13)12گ النهای  در پژوهش

ابزار مهم، دست   این  که  چرا   شخصیتی ضروری است.تمایز یافتگییافتن بهزوجین، صحه گذاشته شده است. برای مجهز شدن زوجین به 

ها است و  یک موقعیت هیجانی و توانایی حفظ روابط و درک تفاوتترکیب پیچیده از بلوغ عاطفی، توانایی تفکر منطقی درتمایزیافتگی یک

   (. 16) است موفق تعامالت برقراری برای یضرور شناختی اجتماعی هایمهارت از اجتماعی وگیریهای نقشها یکی از مولفههمین درک تفاوت

چهارعامل مؤثر در سطح کم ازدیدگاه نظری دستو  است  (17)15ه بوئنشناختی از مفاهیم اساسی نظری عنوان یک سازة روانتمایزیافتگی به

)داشتن عقاید مشخص 17کند(، موقعیت منمیکه ، احساسات فرد بر عقل او غبله  )حالتی16هیجانی   واکنش:    وجود داردشخصیتی  یافتگیتمایز

 
1 Role Taking 
2 Perspective Taking 
3 Gelbach   
4 Rogers 
5 circumplex model  
6 Olson 
7 Cognitive Theory. 
8 Beck 
9 Perner &Lang 
10 Oswald 
11 Davis & Oathout 
12 Long 
13 LeBlanc 
14 Bissonnette, Rusbult & Kilpatrick 
15 Bowen 
16. emotional reactivity . 
17. Igo position. 



47-36ص   43(3)، پیاپی 4011 پاییزوم، سه م، شمار دوازده صلنامه خانواده و بهداشت، دوره  ف  

Family and health Quarterly, vol12, Issu3, Autumn 2022, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir,   D.O.R. 20.1001.1.23223065.1401.12.3.3.7 
 

3 
 

 سادات پورسیدآقایی
خانواده و بهداشت

به سخن )نیاز به تایید و حمایت اطرافیان(.    2های حل نشده خانواده( و آمیختگی با دیگران)فرار از بند هیجان  1در زندگی(، جدایی هیجانی 

. کنترل شده است  آنهاوند و واکنش  ریافته ممکن است عواطف شدیدی را تجربه کنند، اما توسط این عواطف تحلیل نمیدیگر افراد تمایز

بلکه   از دیگران جدا شوند هیجانی کنند که از لحاظ زا باشد، لزومی احساس نمیفردی بسیار تنشت بینالهای درونی یا تعام زمانی که تجربه

افراد تمایز یافته .  شوندته نمی اشان را حفظ کنند و با دیگران آمیخدر روابط صمیمانه قادرند خود تعریف شده.  از هویتی محکم برخوردارند

از این دیدگاه، زن (.  18)و اجباری در وفق دادن خود با انتظارهای دیگران ندارند احساسات خاص خودشان را دارند  ذاتاً خود رهبرند، افکار و 

رود بلوغ عاطفی کمتری را دارا و ظرفیتی محدود برای  کنند انتظار میکه ازدواج مییافتگی پایینی داشته باشند، زمانیزمردی که سطح تمای  و

دهند که نقشی یکدیگر اجازه میهای زناشویی تمایزیافته، همسران بهمقابل در نظامداشته باشند. درنظرات یکدیگر  درک نقطه صمیمیت و  

به عقیده بوون   .فی کمتری را تجربه کنندعاطتر داشته باشند و تفاوت عقاید یکدیگر را تحمل و واکنش  ای صمیمانه نرمش پذیرتر و رابطه

 . (19)ت زناشویی با سطح خودمتمایزسازی رابطه داردالویژه مشک ت اجتماعی و بهالجسمانی، مشک های روانی و همه بیماری

در زندگی   یافتگیاجتماعی و تمایزگیریکه نقشهستند، حاکی از آن است 3متاسفانه آمارهای طالق که معتبرترین شناسه آشفتگی زناشویی

مورد ازدواج   245هزار و    127،    1399سایت ثبت احوال کشور در پنج ماه اول سال    ر اساس آمارب  یابی نیست.زناشویی به آسانی قابل دست

 (.20)مورد از آنها به طالق منجر شده است 457هزار و 34وجود داشته که 

توجهی  قابلهای اولیه زندگی، تعارضات در همان سال  لذا کنندنمی  سالم رابطهیادگیری برقراری یک صرف را  که اغلب زوجین زمانیآنجااز  

نیاز به مداخله در برای جلوگیری از طالق و تعارضات خانوادگی  پیشگیری و ارائه راهکارهای مناسب  جهت  روی درهمین. ازکنندتجربه می

درمانگران معتقدند که دسته از  این  (.21)است4یکی از مداخالت موثر، آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاباست.  امر ضروری  این  

 با افرادی است که در زندگی به آنها نیاز  عامل بخش یا موفق در هنگام تروابط رضایت  ناتوانی در برقراریجویان  مشکل اساسی اغلب درمان

ناکامی در برآوردن نیازها  بهکه    ارتباط استنیز همین ناتوانی در  ها  علت اصلی فاصله بین زوج  دارند، رفتارهای  انتخاب    به  دلیل نقص و 

زناشویی بدین بستگی دارد که افزایش کیفیت زندگی، کاهش تعارضات زوجین و  5از نگاه گلسر(.  22)آورندروی میبخش غیرانطباقی  رضایتنا

را کاوش    ، رفتار مثبت و مخرب خودآگاهی پیدا کنند  واقعیت و مسئولیت خودشان  درمانی نسبت بهتحت آموزش رویکرد واقعیتطرفین  

هر  و بپذیرند  ه را گسترش دهند  المس    های حلمؤثر و مهارتات  همدلی و صمیمیت و ارتباطبه دنبال تغییر خود و نه دیگری باشند،    ،کنند

کنترلی سوق کنترلی به جای دیگرزوجین را به سمت خود  نظریه انتخاب،در حقیقت (. 23)است شانانتخاب خود ند دهکاری را که انجام می 

و درک دنیای دیگری   ولیت شخصیومستاکید بر بلوغ و تمایز شخصیتی،    های درمانینسبت به سایر شیوه  آنکلیدی  و مفهوم  (  24)دهدمی

را   آنها  زندگی  مسیر  زنند کههـایی میانتخـابدسـت بـه  و چگونـه  چـرازوجین  دهد  توضیح می  یـک روانشناسی کنترل درونی کهاست.  

عنـوان یـک عامـل پیشگیری بـه  درمانی در حوزه زوج  مبتنی بر تئوری انتخاب  درمانی واقعیتکاربرد  مهمترین نقطة قوت    .(25)کنندتعیین می

ر د گالسر نگاه بر سایررویکردهای درمانی اولویت دارد، چون این رویکرد پژوهشگر  جای نقاط ضعف است. ازنظر تأکید برنقاط قوت به است و

است و رابطه ناکارآمد  هـای خـود  توانـاییناشی از استفاده نادرست از    بلکه  رفتارنیست  فرد، نگاه مریضی یا نقص در  شناسی روانـی بهآسیب 

 (.26)داند که قابلیت اصالح داردزوجین را ناشی از رفتار نامطلوب می

 در حوزه روابط زوجین است. درمـانی واقعیـتبخشی حاکی از اثر مطالعات پژوهشی متعدد 

 
1. emotional fusion . 
2. emotional cut off . 
3 marital distress. 
4reality therapy approach based on choice theory  
5 Glasser 

http://journals.iau-astara.ac.ir/


 
گیری اجتماعی و خودمتمایزسازی زوجین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی ) تئوری انتخاب( بر نقش  4  

 است.خانواده اعالم کرده  زناشویی و هایدرمانی را بر تعارضبخشی واقعیتموردی اثر صورت مطالعهدر پژوهشی به (27)1دوبا 

  33سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت  ثربخشی غنی( به بررسی ا28و همکاران)  زاده  اله  فتح

 دار وجود دارد.تفاوت معنیبین عملکرد دو گروه آزمایش و گواه داختند و اعالم کردند شهر اصفهان پر زوج ساکن در

ی  اجتماع   یستیو بهز  ییزناشو  یهاانتخاب بر تعارض  هیبر نظر  یمبتن  یدرمان ت یواقع  کردیرو  یاثربخش( به بررسی  29آقایوسفی و همکاران )

 . دهدهای زناشویی را کاهش میای کارآمد تعارضدرمانی، به گونهرویکرد واقعیت زن بود که نشان داد 25تعداد نمونه  پرداختند.

افزایش تمایزیافتگی و صمیمیتبه     (30)  و همکاران  شریعت زاده انتخاب به شیوه گروهی بر  اثربخشی نظریه    متاهل   دانشجو  60بررسی 

 اند. داشته بیشتری تغییرات  آزمایش گروه دارندکهمی اظهار و  پرداختند کنترل و  آزمایش گروه دو  در  شاهرود غیرانتفاعی  دانشگاه

( واقعیت(  31دربای  فنون  و  انتخاب  نظریه  مفاهیم  اثربخشی  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  ناسازگار  در  زوجین  صمیمیت  افزایش  بر  درمانی 

سازگاری زوجین را کاهش داده و صمیمیت کلی آنان در نادرمانی  واقعیتجلسه آموزش نشان داد که    8در    کننده به مراکز مشاورهمراجعه 

 . مراحل پس آزمون و پیگیری افزایش داشته است

 همچنین و طالق  هایافزایش آمارو با توجه به کاهش تعارضات زوجین در یافتگیاجتماعی و تمایز گیری متغیرهای نقش اهمیت توجه به با

ی که اثر بخشی این  با عنایت به فقدان پژوهش  زوجین و  کارآمد طارتبا در موفقیت احتمال میزان افزایش بر مبنی گالسر رویکرد ادعای

یافتگی شخصیتی مطالعه کند، لذا هدف محقق از این پژوهش  اجتماعی و تمایزگیریرویکرد را به طور مستقل و همزمان بر متغیرهای نقش

سازی زوجین شهر متمایزخودو  اجتماعیگیریتغییر نقشبــر  مبتنی بر تئوری انتخاب  درمانــیتعییــن اثربخشــی آمــوزش واقعیت

    ت. تهران اس

 

 : پژوهشروش  

امعه آماری  جپیگیری با گروه کنترل است.  -پس آزمون-پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون

بودند. عالوه  مراجعه کرده  1397شهر تهران در سال    5یا     2از مراکز مشاوره منطقه  یکیزناشویی بهمشکالتکلیه زوجینی هستند که به دلیل  

های حاد و بحرانی یا در آستانه طالق بودن، نداشتن های جامعه آماری شرایط دیگری را نیز داشتند که عبارتند از: نداشتن تعارضاین زوج بر

روانی حاد  دا -اختالل  حداقل یکشخصیتی،  وحداکثر  شتن  حداقل مدرک  15سال  داشتن  و  زندگی مشترک  سابقه  سیکل.سال    تحصیلی 

 دو جلســه در جلســات آموزشــی بــود.ازهـای خـروج از مطالعــه نیــز شــامل غیبــت بیــشکالم

از عین و همکاران مشاور جهت ارجاع رسانده شد. پساطالع مراجنام اولیه به برای انتخاب نمونه، ابتدا اطالعیه تشکیل جلسات و شرایط ثبت 

پرسشنامه50نام  ثبت اجرای  طریق  از  نقشزوج  خودمتمایزسازیگیریهای  و  پایین60زوج)  30تعداد  اجتماعی  که  در نفر(  را  نمره  ترین 

  10ل تقسیم شدند. گروه آزمایش  زوج( آزمایش و کنتر15نفره)  30صورت تصادفی به دو  گروه  آزمون کسب کردند انتخاب شدند و بهپیش

بعد از اتمام جلسات از هر دو  ای دریافت نکردند.  قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله  درمانی آموزش واقعیتدقیقه ای تحت    90جلسه  

ی افراد نمونه آزمایش  آزمون، مرحله پیگیری بر روماه از مرحله پساز گذشت یکعمل آمد. همچنین بعدآزمون بهگروه در شرایط یکسان پس

 ابزارهای پژوهش عبارتند از:   و کنترل اجرا شد.

سوال دارد و شامل چهار خرده مقیاس »پیش    15ساخته شده است و    (16)این مقیاس توسط محققی:  اجتماعی  گیری نقشپرسشنامه  

ها« است. ضریب الفای کرونباخ بینی شناختی دیگران «، »ادراک دیدگاه دیگران«، »خود را به جای دیگران گذاشتن« و »احترام به تفاوت

کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر، برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای  .  است  78/0نیز  

 به دست آمده است.  90/0و مرحله پس آزمون  86/0مرحله پیش آزمون 

 
1 Duba 
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 سادات پورسیدآقایی
خانواده و بهداشت

  »واکنش چهار خردهمقیاس  سوال است که    20و دارای  است  هیه شده  (ت32)1این مقیاس توسط دریک :  پرسشنامه تمایزیافتگی شخصیتی

در داخل ایران روایی و پایایی پرسشنامه  کند.گیری می«را اندازه  5و »آمیختگی با دیگران «    4»جدایی هیجانی ،  «3، »موقعیت خود«  2هیجانی 

در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ مرحله پیش  (.33)به دست آمده است  76/0تمایز یافتگی مورد تایید قرار گرفته آلفای کرونباخ  

 ه دست آمده است. ب 82/0و مرحله پس آزمون  76/0آزمون 

 مداخله مبتنی بر واقعیت درمانی  

اقتباس شده است و در قالب ده جلسه اجرا شد. عناوین    ( 34)موزشی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب، از پژوهش امانیآجلسات  

 جلسات در ذیل توضیح داده شده است:

 درمانی) تئوری انتخاب( واقعیت. سرفصل محتوای جلسات درمانی مبتنی بر  1جدول  

 محتوا  هدف جلسه جلسه

ارتباط  1 و  برقراری  عاطفی 

 ارزیابی اولیه

 آزمون معارفه، معرفی اهداف و قوانین، اجرای پیش

نظر بررسی خواسته شناسایی مشکل فعلی  2 تعیین هدف مورد  رفتار کنونی،  بر  تمرکز  اعضاء،  های 

 فرد.  

اقدامات صورت  3 تشخیص 

 گرفته در زمینه مشکل

 تمرکز بر رفتار کنونی، تعیین هدف مورد نظر فرد.   

درباره   4 ارزشی  قضاوت 

 رفتار

های گذشته شدن، تحلیل چگونگی جریان زندگی  نکردن قربانی انتخابفرض

 فعلی، بیان مفهوم تئوری انتخاب. 

شناخت نیازها و اهمیت   5

رفتار مسئوالنه در 

 واقعیت درمانی 

دست ریزی برای داشتن رفتار مسئوالنه با تاکید بر کنترل درونی، بهبرنامه

آوردن مجدد کنترل زندگی بر تکیه بر زندگی خود، شناخت نیازهای مربوط 

به بقاء عشق، احساس تعلق و قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح و لزوم  

 ارضای موثر آنها.  

های  گزینه بررسی 6

 جایگزین

خواهند از زندگی  کردن آنچه اعضاء میهای احتمالی برای پرجایگزینبررسی  

گرایانه،   واقع  تصاویر  بر  مبتنی  اساسی  نیازهای  ارضای  کنند،  خارج  خود 

 گیری عاقالنه به جای هیجانی. پذیری و تصمیمافزایش حس مسئولیت

برنامه 7 به  طراحی  که  ای 

 حل مشکل کمک کند 

کنترل  ه، شروع کردن تعهدات ساده مبنی بر عدمهای واقع بینانتدوین برنامه

مثل ایفای نقش،    هنگام آشفتگی همسر، استفاده از فنونیدیگری، همدلی در

 
1 .Drake 
2. emotional reactivity . 
3. igo position. 
4. emotional fusion . 
5. emotional cutoff. 
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سازی، تغییر افکار منفی به مثبت، شوک لفظی و  های عقالنی و مواجهه بحث

 مراقبه و پرسش.  

تعهد گرفتن از مراجعان   8

  بردن وبرای پیش

 پیگیری برنامه  

بحث درباره پیامدهای منطقی و غیرقابل اجتناب رفتارها، ایجاد تعهد برای 

 های واقع بینانه.  اجرای برنامه

ایجاد ساختاری برای  9

ارزیابی روند اجرای 

 برنامه  

هایی که مراجع به آنها عمل نکرده، تشویق قضاوت ارزشی دوباره برای طرح

 به تعهد مجدد 

 جمع بندی نهایی و اجرای پس آزمون  گیری نهایی نتیجه 10

 

 پژوهش: یافته های  

  نفر( لیسانس و3درصد)  10دیپلم،  نفر( فوق   15)درصد    50تحصیلی دیپلم،  های گروه آزمایش دارای سطحنفر( از آزمودنی10درصد)  33.3

نفر( 7درصد)   3/23  دیپلم و نفر( فوق 10درصد)   3/33  نفر( دیپلم،  13درصد)  3/43  گروه گواهباشند. اما درلیسانس مینفر( فوق   2)درصد    6/7

آزمون  یافتگی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پساجتماعی و تمایزگیریمیانگین و انحراف معیار نقش2لیسانس بودند. جدول شماره  

 . دهدرا نشان می

 سازی در گروه آزمایش و کنترلمتمایزدگیری اجتماعی و خو. میانگین و انحراف معیار نقش1جدول

 پیگیری پس آزمون  پیش  آزمون شاخص متغیر 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین  تعداد  گروه

 2/2 2/26 2/2 1/26 3 1/23 30 آزمایش  اجتماعی گیرینقش

 3 20 8/2 9/19 7/2 2/20 30 گواه

 1/2 8/34 3/3 3/36 1/7 27 30 آزمایش  سازی متمایزخود 

 3/3 6/34 2/4 8/25 6 1/25 30 گواه

 

آزمــون و پیگیــری بــا گــروه کنتــرل اسـتفاده شـده اسـت،  پس  -آزمــونکــه در ایــن مطالعــه، از طــرح آزمایشــی پیشاز آنجــا

کار رفتــه اســت. در ایــن راســتا، تحلیــل واریانــس  گیــری مکــرر بــه تحلیــل واریانــس اندازهلـذا بـرای تحلیـل نتایـج حاصلـه، روش  

هایــی اســت کــه بایــد تحقــق یابــد تـا بتـوان از روش مذکـور اسـتفاده کـرد. در ایـن مطالعـه،  گیــری مکــرر دارای مفروضه بــا اندازه

طبـق ت.فــرض همســانی کوواریانــس آمــده اســهــا، یعنــی پیشرار بــود کــه در اینجــا یکــی از مفروضههــا برقــهمــه مفروضه

برقــرار نیســت.    سازیمتمایزخود کوواریانـس در متغیـر    - فـرض کرویـت و مفروضـههمگنـی ماتریـس واریانـس  3نتایـج جـدول شـماره  

همین آزمــ  دلیل  بــه  گریــننتیجــه  درجههــاوسون  تعدیــل  بــا  متغیــر گیــرز  در  شــدولــی  گــزارش  آزادی  هــای 

 . ایـن مفروضـه برقـرار اسـت و آزمـون بـزرگ ریشـه خطـا گــزارش شــد اجتماعیگیرینقش
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 سادات پورسیدآقایی
خانواده و بهداشت

 .آزمون کرویت موخلی در مورد برابری کوواریانس ها در متغیرهای مطالعه   3جدول شمار  

 سطح معناداری  درجه آزادی χ   2 آزمون موخلی  متغیر 

 27/0 2 19 478/0 اجتماعی گیرینقش

 001/0 2 9/20 721/0 سازی متمایزخود 

 

شــماره    نتایج می  4جــدول  مقــدارنشــان  سـطح  بــه F دهــد،  در  آمـده  سطح   سازیمتمایزخود بـرای  > P )  05/0(دسـت  در  و 

(p<0/001  )  یکـی از تـوان نتیجـه گرفت، بیـن گروه آزمایـش و گـواه حداقـل درمعنـادار اسـت؛ بنابرایـن می  اجتماعیگیرینقشبــرای

بـه دارد.  وجـود  معنـاداری  تفـاوت  مرحلـه  بـهسـه  واقعیت عبارتـی  آمـوزش  انتخاب  درمانــیکارگیـری  تئوری  بر  افزایــش    مبتنی  در 

 مؤثـر بـوده اسـت.   سازی زوجینمتمایزخودو  اجتماعیگیرینقش

 

 . تحلیل اندازه گیری مکرر برای مقایسه نمره های سه مرحله در گروه آزمایش4جدول شماره  

 مجذور اتا  F میانگین مجذورات درجه ازادی  مجموعه مجذورات  شاخص متغیر

 0.56 632/8 25 2 39 کرویتمفروضه  اجتماعیگیرینقش

 0.56 8.632 26.6 1.522 39 گیزر  هاوسگرین

 0.56 8.632 24.05 1.242 39 فیلد -هایان 

 0.56 8.632 5.124 1 39 حد پایین

 0.45 13.11 30.1 2 68.9 مفروضه کرویت سازیمتمایزخود 

 0.45 13.11 30.4 1.347 68.9 گیرزهاوسگرین

 0.45 13.11 28.2 1.024 68.9 فیلد -هایان

 0.45 13.11 10.4 1 68.9 حد پایین

 

بـرای بررسـی اینکــه مشــخص شــود در کــدام یــک از مراحــل تفــاوت موجــود معنــادار اســت، از آزمــون تعقیبــی بونفرونــی  

 .مشـخص شـده اسـت 5اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جـدول شـماره 

 شخصیتییافتگیاجتماعی و تمایزگیریتعقیبی بونفرونی برای متغیر نقش. نتایج آزمون 5جدول شماره

 متغیر 

 

 پس آزمون - پیگیری پیش  آزمون  -پیگیری   پیش آزمون-پس آزمون

 خطای معیار میانگین  تفاوت معیار خطای میانگین  تفاوت معیار خطای میانگین  تفاوت

 4/1 2.3 1.9 - 2.5 2 - 3.1  اجتماعیگیرینقش

 0.4 1 0.9 - 1.2 1 - 2.2 سازیمتمایزخود 

 

آزمــون آزمــون و پیگیــری در گــروه آزمایــش بــا میانگیــن پیشآزمــون و پیشتفــاوت میانگیــن پس  5طبــق جــدول شــماره  

معنـادار   سازیمتمایزر خود آزمـون در متغیـمعنـادار اسـت، ولـی تفـاوت میانگیـن پیگیـری بـا پس  سازیمتمایزخودو    گیرینقش  در متغیــر
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در مرحلـه پیگیـری  در افـرادگـروه آزمایـش یافتگیتمایزنیسـت کـه ایـن بیانگـر عـدم پایـداری اثـر برنامـه آموزشـی بـر میـزان افزایـش 

معنادار اسـت کـه ایـن بیانگـر پایـداری اثـر برنامـه    اجتماعیگیرینقشآزمـون در متغیـر  یـری بـا پـسمیانگیـن پیگ  اسـت. امـا تفـاوت 

 . گــروه آزمایـش در مرحلـه پیگیـری اسـتزوجین در  گیرینقشآموزشـی بـر میــزان افزایــش 

 

 : نتیجه گیری  بحث و

  سازی زوجین بود. متمایزخودو    اجتماعی گیرینقشبــر  مبتنی بر تئوری انتخاب  آمــوزش واقعیتدرمانــی  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی  

پس مرحلــه  در  معنــاداری  ایــن  کــه  داد  نشــان  بونفرونــی  تعقیبـی  آزمـون  پیشنتایـج  بـه  نسـبت  متغیـر آزمـون  دو  در  آزمـون 

 رابطه معناداری   سازیمتمایزخود آزمـون و مرحلـه پیگیـری در متغیـر  وجـود دارد، ولـی بیـن پس  سازیمتمایزتماعی و خوداجگیرینقش

رابطــه معنــاداری در تمــام مراحــل    اجتماعیگیرینقشآزمــون بــا پیگیــری در متغیــر  حالیکـه نشـان داد بیــن پسوجـود نداشـت در

و    (30زاده)شریعت،(  29(، آقایوسفی )28(، فتح اهلل زاده)27نتایج دوبا و همکاران)  با  ی این پژوهشهــاآزمایــش وجــود داشــت. یافته

 بنیادین نیازهای ارضای برای پذیریمسئولیت پرورش حس درمانی برتوان گفت در واقعیتها میدر تبیین یافته  .داردهمسویی  (  31دربای)

 نیازهای به باید کهگونهآن  مداخله  از قبل  است بنابراین زوجین مورد پژوهش ممکن شود؛می بیرونی تأکید کنترل از رهایی و  همسر و خود

و با افزایش   متمرکز کرده مهم موارد این به اند توجه خود راتوانسته  آموزشی جلسات در باشند؛ اما با حضور نکرده توجه و همسرشان خود

رفتاری، چگونگی درک دیدگاه دیگران، ارتباط   قوانین انتخاب، دهند. نظریه قرار مدنظر را موارد این رفتار و عمل در اجتماعی،گیریتوان نقش

درک متقابلی از نیازهای یکدیگر  کند بهپذیری در همسران، کمک میآموزد و با تقویت احساس مسوولیتموثر و خوشبختی را به افراد می

کنن او همدلی  با  مواقع مشکل  در  و  بدانند  را مسوول  خود  همسرشان،  نیازهای  و  مشکالت  قبال  در  و  واقعیتبرسند  عنوان  بهدرمانی   د. 

شود، لذا  علمی از رفتار انسان و بهبود همدلی و درک متقابل نیازهای زندگی زناشویی می  فهمی درست ومنجر به  ،روانشناسی کنترل درونی

بداند،   مساله حل به تمایلشعدم و او خودخواهی مقابل، را طرف مشکل منبع تعارضی هایموقعیت کند بیشتر از آنکه در می کمک به فرد

 و و افزایش گفتگو برای فرصتی آوردن فراهم و مقابل طرف دیدگاه از فرد کردن آگاه او را درک کند و محترم شمارد و با بتواند نیازهای

 رسیدن و یکدیگر به هادیدگاه شدن نزدیک موجب جدید،  های راه پذیرش قالبی و تفکرات کاهش به کمک و لزوم صورت در اطالعات اصالح

و  (35)  آید فایق تایید و خطای خام گرایی واقع اسناد، اساسی خطای  نظیر موانعی بر تواندمی شود و فردمی تعارض  حل برای  توافقی به نقطه

 اجتماعی را در رابطه با همسر، در خود رشد دهد. گیریبدین گونه نقش

 تمایزیافتگی افزایش در گیرد، در برمی را انسانی  روابط رشد گستره که انتخاب نظریه کرد روشن خوبیبه حاضر،  مطالعه طور نتایجهمین

 دارد، بنابراین ریشه  آنها وجود از امورخارج در آنها زناشویی زندگی مشکالت تمام علت که کنندمی تصور  موثر است. همسران زوجین نیز،

 توجهیبی تهدید، تحقیر، سرزنش، مثل رفتارهایی  با علت ندارند به همین دیگری مهار راهی جز مشکالت بردن  بین از برای که کنند می فکر

خودمختاری  و آزادی او،  به دایمی و چسبندگی کنترل با تغییردهند و و کنندمهار را خود همسر همچنین و محیط کنندمی سعی اینها،  مانند و

 همسر از رفتار را تمرکز که  پژوهش زوجین آموختند این در کنند. مهار را خود توانندمی فقط آنها که غافلند این کنند و ازمی  او را سلب

یافتگی ندارند در روابط صمیمی با  که تمایزببخشند. از طرفی افرادی بهبود را گونه هویت خویشکنند و بدین تمرکز خود بر و بردارند خود

افراد متمایز   کهانجامد در حالیرفتن هویت هر یک از همسران میمساله به از دست  شوند و این دیگران و با همسر خود، دچار آمیختگی می

درمانی به زوجین مورد . لذا واقعیت(36) نمایندرا حل می و آنهارفتار کرده نی و منطقی الصورت عقت زندگی بهدر برخورد با مسائل و مشکال

برخوردارشوند، در رویارویی با مسایل به جای  نیرومند شخصی از هویت زندگی، در مشخص پژوهش کمک کرد که با پیدا کردن باورهای

آمیختگی یا دیگر محور بودن، بتوانند ازموقعیت من واکنش نشان دهند، به نقش خود در تعارضات زناشویی واقف آیند و به واسطه توانمندی  

 گیری کنند.  جدایی هیجانی، عقالنی تصمیم جای واکنش دهی هیجانی یادر قضاوت اخالقی، در مواجه با تعارض، به
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 محدودیتهای پژوهش: 

ها  افتهی  ی شناختعلت  یپژوهش و اسنادها  جینتا  ریاست در تفس  زملذا ال ،اند  شدهر  پ   یخودگزارش  اساس  بر  هاپرسشنامه  پژوهش،  نیا  در

صورت داوطلب در پژوهش  به   که  تهران  شهر  هایزوج از    یاپژوهش به نمونه  یو محدود شدن اجرادسترس  در   یریگنمونه   روش.  شود  اطیاحت

با احتیاط    جامعه  افراد  از  گرید  ی هانمونه   به  پژوهش   ج ینتا  یریپذمیتعمت؛ لذا  اس  حاضر  پژوهش   یهاتیمحدود  گری شرکت کرده بودند، از د

 باید صورت بگیرد.

 تشکر و سپاسگزاری 

 د. کنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی نمایداند که از تمامی شرکتمیگر بر خود الزم پژوهش
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