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 خالصه

باشد که اثرات منفی در زندگی زناشویی شایع میان زن و شوهر می ورزی از مشکالتتأکاهش صمیمیت، سازگاری و جر :مقدمه

پژوهش حاضر . که به تازگی برای بهبود این مشکل معرفی شده استباشد می های درمانییکی از روشواقعیت درمانی، . کندایجاد می

 .انجام شد متآهلواقعیت درمانیبرصمیمیت،سازگاریوابرازوجودزنان اثربخشی با هدف تعیین 

جامعه آماری کلیه زنان . و پیگیری با گروه کنترل بود آزمون پس–آزمون پیشروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی،  :هامواد و روش

در دسترس  گیری نمونهبه روش نفر  4 بود که  31  سال شهر تبریز در سال  4 سال و سن زیر  5دارای مدت ازدواج زیر  هلأمت

-از پرسشنامه هاداده آوری جمعبرای  .گمارده شدند( نفر 5 هر گروه )آزمایش و کنترل  دوگروهدر  تصادفی صورت بهانتخاب شده و 

ساعت در   گروه آزمایش تحت آموزش مفاهیم واقعیت درمانی به مدت  .صمیمیت زناشویی، سازگاری و ابراز وجود استفاده شد های

 .گیری مکرر تحلیل شدندندازهها با روش تحلیل واریانس با اداده. هفته قرار گرفتند 8

آزمون گروه آموزش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس و ابراز وجود ی، سازگارتیمیصمواقعیت درمانی بر نتایج نشان داد :هایافته

 (. p= 4/ 44) مؤثر بوده است

ورزی باعث کاهش مشکالت زناشویی تأتواند با افزایش صمیمیت، سازگاری و جرمی احتماالًآموزش واقعیت درمانی  :گیرینتیجه

 . شود زنان متأهل

 هلأمتزنان واقعیت درمانی، صمیمیت، سازگاری، ابراز وجود، ی اثربخش: های کلیدیواژه

 

mailto:fathi4466@yahoo.com
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 مقدمه

ترین بنیان جوامع خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسی

است که افراد هر اجتماعی در بستر آن رشد و نمو پیدا کررده،  

زنردگی   از جملره ماراهر  . شروند از آن طریق وارد جامعره مری  

هرا و برقررار   اجتماعی انسان، وجود تعامل سازنده میران انسران  

بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همردیی بره یکردیگر    

ترررین رسررم ترررین و مهررمازدواج برره عنرروان عررایی. [ ]اسررت 

های عاطفی افراد همواره مورد ازیابی به نیاجتماعی برای دست

 . توجه بوده است

ای از رابطره صرمیمانه   از مرردم ازدواج گونره   برای بسیاری

توانرد منبرع حمایرت، صرمیمیت و یرشت باشرد،       است که مری 

، مهررررر، بردبرررراری و همچنررررین ایجادکننررررده همکرررراری

صرمیمت هسرته   . [ ]پشیری نسبت به خانواده است  مسئوییت

سرازی   روابط عاشقانه است و بسیاری از پژوهشگران به مفهروم 

بر پایه دیدگاه اشترنبرگ، صمیمیت . [ ]اند  این سازه پرداخته

ویرژه احساسراتی از نزدیکری، پیونرد و      عنصر هیجانی عشق بره 

ای در رضرایت زناشرویی زنران و    اتصال است که نقش برجسته

و همکرراران نشرران دادنررد کرره     Hosseini. [ ]مررردان دارد

صمیمیت زناشویی نقش مهمی در روابرط و سرالمت زناشرویی    

هیجرانی   -های عاطفیدر میان ابعاد صمیمیت، جنبه. [5]دارد 

و جنسی در روابط عاشقانه نقش مهمری برر رضرایت از رابطره     

رسد که صمیمیت، تعهد را  به نار میبا این اوصاف   .[6]دارند 

و سررازگاری ارتبرراطی را افررزایش  بخشرردمرریدر روابررط بهبررود 

 .[1]دهد می

نقش مؤثری بر روابرط زناشرویی   یکی دیگر از مواردی که  

سازگاری زناشویی مفهومی است . دارد سازگاری زناشویی است

توانرد   که می [8]ارائه شد  coleو  Spanierکه اویین بار توسط

منارور از سرازگاری    .تعامل دائمی در نار گرفتره شرود   فرایند

زناشویی حایتی است که در آن احساس کلی همسران با شادی 

طرور کلری    و بره  [3]و رضایت از یکدیگر و ازدواج همراه اسرت  

بین همسران در دستیابی به اهداف مشترک در زنردگی نروعی   

هماهنگی وجود دارد که عالوه بر ثبات و اسرتحکام روابرط بره    

ازدواج . [4 ]کنرد  نیرز کمرم مری    متأهرل حفظ ازدواج زنران  

. مستلزم سطح پایرداری از سرازگاری از جانرر طررفین اسرت     

سازگاری به معنای آن نیست که به همسران یاد داده شرود ترا   

ن پوشری کننرد، بلکره بره ایر      های خود چشمهمواره از خواسته

هرای همسرشران   های خود را برا خواسرته  معناست که خواسته

 .[  ]هماهنگ سازند 

، متأهرل یکی از عوامل مهم دیگر تأثیرگشار در روابط زنران  

ابرراز وجرود یکری از    . یا مهارت ابرراز وجرود اسرت   ورزی جرأت

های مهم زندگی است که برخورداری از آن در سرالمت  مهارت

رفتاری و اجتماعی افراد و داشتن عملکردی موفرق در زنردگی   

کلیرد   رفترار برین فرردی و    ابرراز وجرود، هسرته   . ضروری است

منارور از ابرراز وجرود رفتراری      .[  ]های انسانی است ارتباط

سازد به نفرع خرودش عمرل کنرد،     است که شخص را قادر می

بدون اضطراب روی پای خود بایستد و احساسات واقعری خرود   

را صادقانه بیان کند و با توجه نمودن به حقرو  دیگرران حرق    

در این ارتباط ضمن احترام گشاشتن به حرریم و  . خود را بگیرد

از سوءاستفاده دیگران مصون نگره دارد   حقو  دیگران، خود را

افررراد بررا خررود ابرررازی پررایین در باورهررا، احساسررات و  . [  ]

پاسر  بره اعتررا      در وعقایدشان حقی برای خود قائل نبوده 

هایشران را  علیه رفتارهای نادرست دیگران ناتواننرد و خواسرته  

برنامه آموزش ابراز وجود . داننداهمیت می نسبت به دیگران کم

ی را بهبرود  ورزتأنفرس، خرود کارآمردی و جرر     تواند عرزت می

بخشد به طوری که افراد بتوانند دیردگاه خرود را تیییرر داده و    

 .[  ]روابط بین فردی موفقی ایجاد نمایند 

ورزی برره صررورت تأامررروزه صررمیمیت، سررازگاری و جررر 

هرا بره عنروان    جداگانه یا در کنار یکدیگر، در بسیار از پرژوهش 

بخرش   های زندگی زناشویی پایردار و رضرایت  ترین شاخصهمهم

های متعددی بررای مداخلره در   رویکرد. شونددر نار گرفته می

هررای زناشررویی، افررزایش صررمیمیت، حررل تعارضررات و آسرریر

یکری از ایرن   . ورزی به کار گرفته شده اسرت تأگاری و جرساز

رویکردها، استفاده از آموزش تئوری واقعیت درمانی اسرت کره   

واقعیرت درمرانی یرم    . [  ]ابداع شده است  Gelaserتوسط 

درمانی است که ویلیام گالسر آن را بررای  روش مشاوره و روان

 .[5 ]گشاری کرده است  درمانگران، مشاوران و سایر افراد بنیان

پرشیری   یتمسئویدر واقعیت درمانی بر مفاهیمی چون کنترل، 

واقعیت درمانی بر اساس ناریره  . [6 ]شود ید میتأکو انتخاب 

کنیم انتخاب می انتخاب استوار است یعنی خود رفتارهایمان را

کنیم هستیم و مسئول زندگی خود و آنچه عمل و احساس می
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[ 1].Glaser   ،رفتررار را شررامل چهررار مؤیفرره عملکرررد، تفکررر

داند کره مرا برر دو مؤیفره عملکررد و      احساس و فیزیویوژی می

تفکر به طرور مسرتقیم و برر احسراس و فیزیویروژی بره طرور        

ید ناریره انتخراب برر دو مؤیفره     تأک. غیرمستقیم کنترل داریم

و همکراران نشران    Mosavi. [  ]باشرد  عملکرد و تفکرر مری  

ایش کیفیت و رضایت زناشرویی  دادند که واقعیت درمانی بر افز

 . [8 ]باشد مؤثر می

ورزی تأرسد کاهش صمیمیت، سازگاری و جرر به نار می

افزایش طرال   . شوددر زندگی زناشویی باعث افزایش طال  می

برا  . ای در خانواده و جامعه ایجاد خواهرد کررد  مشکالت عدیده

عره، و اهمیرت   توجه به روند رو به رشرد پدیرده طرال  در جام   

هرای  میزان صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود بر کیفیت مهارت

و تحقیقات اندک در این زمینه، پرژوهش   متأهلارتباطی زنان 

حاضر با هدف تعیین اثربخشی واقعیت درمرانی برر صرمیمیت،    

 .انجام شد متأهلسازگاری و ابراز وجود زنان 

 

 هامواد و روش

 -آزمررون یشپرررح پررژوهش حاضررر نیمرره آزمایشرری بررا طرر

آزمرون،   پرس از پریش   .یگیری با گروه کنترل بودپ آزمون و پس

ای شررکت کردنرد و   جلسره  8گروه آزمایش در دوره آموزشری  

آزمون به عمل آمرد و برا    پس از پایان دوره، از هر دو گروه پس

جامعره  . فاصله سه مراه از درمران، مرحلره پیگیرری اجررا شرد      

رمرانی مرکرز خردمات    پژوهش حاضرر، کلیره مرراجعین زوج د   

معیارهرای  . بودنرد  31شناختی هستی تبریرز در زمسرتان    روان

ورود داشررتن مشررکالت زناشررویی، عرردم اسررتفاده از داروهررای 

شناختی دیگرر در طری مطایعره،     های روانگردان و درمان روان

سرال،   5سرال، مردت ازدواج زیرر     4 جنسیت زن، سرن زیرر   

ح، مبرتال نبرودن   سکونت در شهر تبریز، رضایت شرکت در طر

به سایر اختالالت حاد یا مزمن جسرمانی، نداشرتن مشرکل در    

ها به ایرن  نحوه پر کردن پرسشنامه. شنوایی، تکلم و بینایی بود

گرفرت و بره   ها در اختیار افراد قرار میشکل بود که پرسشنامه

را با حوصله  ها آنشد تا در منزل ساعت زمان داده می   آنان 

هرا توسرط   فردای آن روز پرسشنامه. ل کنندو وقت کافی تکمی

آوری شرد و بررای تجزیره و تحلیرل نهرایی مرورد       محقق جمع

 . استفاده قرار گرفت

 نفرر  5 حجم نمونه حداقلی  G*Powerافزار با استفاده از نرم

در  35/4، انردازه اثرر   1/4برآورد شد ترا تروان آمراری     برای هر گروه

خال  از کمیتره پرژوهش   کد ا.حاصل شود 45/4داری سطح معنی

 IR.IAU.SRB.REC.1398.087تحقیقات علمری برابرر برا     

ی در ریگ نمونهکه به روش  متأهلزن  4 نمونه آماری . دریافت شد

دسترس انتخاب و بره روش تصرادفی در دو گرروه آزمرایش و گرروه      

های متعددی برای اجرای تصادفی سرازی  روش. کنترل قرار گرفتند

در تحقیق حاضر از نوع پرتراب   به کار گرفته روش. ساده وجود دارد

از ایررن روش معمرروالً برررای ایجرراد ترروایی تصررادفی در  . بررود سررکه

ای کره یکری از   شرود بره گونره   های دوگروهی استفاده میکارآزمایی

 برر گیرنرد و  های مطایعه را شیر و گروه دیگر را خط در نار میگروه

شرود و  که پرتاب مری حجم نمونه مورد نار به همان تعداد، س اساس

و همکراران در   Geier. یابنرد افراد به دو گروه تخصیص تصادفی می

مطایعه خود از روش پرتاب سکه جهت توییرد تروایی تصرادفی بهرره     

 . [3 ]گرفتند 

ایررن پرسشررنامه توسررط : پرسشررنامه صررمیمیت زناشررویی

Bagarozzi  پرسشنامه شرامل  . [4 ]تهیه و تنایم شده است

 - ) سؤال اسرت و نیازهرای صرمیمیت  را در هشرت بعرد        

فیزیکری،   -5جنسری،   - عقالنی - شناختی،  روان - عاطفی، 

ارزیرابی   (اجتمراعی  –تفریحی -8زیباشناختی ،  -1معنوی  -6

مشخص  4 تا   گویی در هر سؤال از عدد طیف پاس . کندمی

. یراز هرر گزینره نردارد    گردیده است و احتیاجی به محاسبه امت

بره هری    "به معنرای    بندی شده از  ها به شکلی رتبهآزمودنی

نیراز بسریار    "بره معنرای   4 تا  "وجه چنین نیازی وجود ندارد

در ایرران،  . دهنرد به هرر سرؤال پاسر  مری     "زیادی وجود دارد

Ehtemadi و روایرری 4/ 3را  پرسشررنامهایررن  ، پایررایی کررل

 روایری  تعیین برای Ehtemadi.آورد دست به 58/4همزمان را 

و  زن5  و مشراوره  اسرتاد  5  اختیار در را محتوایی،پرسشنامه

 .  [  ]شد  تأیید آن محتوایی روایی و داد قرار شوهر

 Dyadic Adjustment)پرسشنامه سازگاری زن و شروهر 

(Scale : مقیرراس سررازگاری زناشرروییEspanir  شررامل یررم

تشرکیل شرده و    سرؤال    است کره از   خودسنجیپرسشنامه 

 بره های ذهنری افرراد را در مرورد سرازگاری زناشرویی      برداشت

  5 ترا    از  پرسشرنامه نمرۀ کل مجموع تمام آورد، می دست

بره معنرای    44 مرات برابر یا بریش از  نمتییر است که کسر 

نری  بره مع  44 مرات کمترر از  نو  و رابطه بهتر سازگاری افراد
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وجود مشکلی در روابرط زناشرویی و عردم سرازگاری و تفراهم      

فرری  نیفه رضایت دوؤم  این پرسشنامه دارای . خانوادگی است

و ابراز محبت  (ماده   )، توافق (ماده 5)همبستگی  (ماده 4 )

و برا کمترر از آن     4 هرا  مره آنناست و افرادی که ( ماده  )

بره   .شروند تلقری مری  باشد دارای مشکل و ناسازگاری زناشویی 

توسرررط   1  ایرررن مقیررراس در سرررال   Jowkarنقرررل از 

Amozegar و Hosseinnezhad رجمرره، اجرررا و در ایررران  ت

مطایعات مربوط به پایانی و اعتبرار  . [  ] هنجاریابی شده است

 هخررد  درونری  همسرانی . این مقیاس، همواره مثبت بوده است

 ،٪ 3 برا  برابرر  رضرایت . اسرت  عرایی  ترا  خروب  برین  هامقیاس

 Espanir. % 1 برابر محبت ابراز و ٪34توافق ، ٪ 8 همبستگی

نفر کره برا همسرر خرود      8   مقیاس این روایی محاسبه برای

که طال  گرفته بودنرد، مقایسره    نفر  3کردند را با زندگی می

( 1/14)گرفتره   گروه طال  های نمرهدر مقایسه میانگین  .دنمو

، (   /8) کردنرد روهی که برا همسرران خرود زنردگی مری     گو 

فرعری در   هرای  مقیراس داری در کل مقیاس و در یتفاوت معن

روایری ایرن مقیراس در ایرران     . دست آمده ب p<4/ 44سطح 

ایرن   .های منطقی روایی محتوا چرم شرده اسرت   ابتدا با روش

هرای  ادن زوجرا با قدرت تمیرز د  متأهلمقیاس سازگاری زنان 

از روایرری . کنرردمشررخص مرری سررؤالو مطلقرره در هررر  متأهررل

 Lockهمزمان نیز برخوردار بوده است و با مقیراس زناشرویی   

Wallace دهمبستگی دار.Yarmohammadian   و همکراران

را بررای ایرن    4/ 3با استفاده از روایی مالکی، ضرریر روایری   

و  Molazadehدر پرژوهش  . [  ]آوردند  دست بهپرسشنامه 

 . [  ]آمد  دست به 35/4همکاران همسانی درونی این ابزار 

پرسشرنامه   :Richey و Gambrillورزی تأپرسشنامه جر

. [5 ]سراخته شرد    Richey و Gambrillتوسرط  جرأت ورزی

ماده آزمون است و هر مراده آن یرم    4 این پرسشنامه دارای 

. دهرد ورزی است نشان مری موقعیت را که مستلزم رفتار جرأت

شود میرزان و  در اجرای این پرسشنامه از آزمودنی خواسته می

هرا  شدت ناراحتی خود را به هنگام مواجه شدن با این موقعیت

در . ان کنرد ای بیر گزینره  5بنردی   برحسر یم مقیاس درجره 

کمری  »امتیراز یرم،   « شروم اصالً ناراحت نمری »گشاری به  نمره

« شروم طور متوسط ناراحت می به»امتیاز دو، « شومناراحت می

بسریار زیراد   »امتیاز چهرار و  « شومزیاد ناراحت می»امتیاز سه 

بنرابراین در ایرن   . گیررد امتیاز پنج تعلق مری « شومناراحت می

دنی براال باشرد بره معنرای وجرود      پرسشنامه هر چه نمره آزمو

این آزمرون دارای چنرد   . باشدمندی میمشکل در زمینه جرأت

شروع تعامل با دیگران، مواجره  : رشته سؤال است که عبارتنداز

شدن با دیگران، دادن بازخورد منفی، پاس  دادن به انتقراد، رد  

های خود و تعریرف کرردن از   کردن تقاضا، پشیرفتن محدودیت

نشرران دادنررد کرره ایررن  Richey [ 5] و Gambrill. دیگررران

همچنرین، روایری افتراقری    . مقیاس دارای روایری سرازه اسرت   

ورز باال و پرایین بره   پرسشنامه در توانایی تمایزبین افراد جرأت

فرای  هرای آی شضریر اعتبار این پرسشنامه به رو. ثبوت رسید

 Richey [ 5] و Gambrill کرونباخ و دو نیمه کردن توسرط 

و همکرراران  Rahimi. گررزارش شررد 4/ 8و  4/ 8برره ترتیررر 

ضریر پایایی این آزمون برا اسرتفاده از روش آیفرای کرونبراخ     

محاسبه شرده   4/ 1و  4/ 1ر برای دو قسمت مقیاس به ترتی

 . [6 ]است 

درمانی روند اجرایی جلسات واقعیت:درمانیآموزش واقعیت

وری انتخاب ئمید تکتاب درآمدی بر روانشناسی ابر اساس 

Gelaser  زیر نارSahebi ه سسؤم علمی هیئت، عضو

Gelaser در  ،گروه آزمون کنندگان شرکت. [  ] تدوین شد

 34  جلسه 8شامل  درمانی واقعیت گروهی آموزشجلسات 

از هماهنگی با پس شرکت کردند،  (جلسه  ایهفته) ای دقیقه

ویدئو دارای  هایمسئویین مرکز، جلسات در یکی از اتا 

به مناور آرام بودن محیط، برگزاری . رگزار شدپروژکتور ب

جلسات به ساعاتی در عصر موکول شد که آیودگی صوتی 

رعایت اصول اخالقی به  جهت. کمتری وجود داشت

 کامالً ها آناطمینان داده شد که اطالعات  کنندگان شرکت

اختیار کامل دارند که در پژوهش  محرمانه باقی خواهد ماند و

بعد . انصراف دهند در مطایعه شرکت ز ادامهد یا انشرکت نکن

از پایان پیگیری جلسات درمانی، به مناور رعایت اصول 

 کنندگانشرکتبرای  ای دقیقه 34درمانی   جلسه  اخالقی 

این پژوهش بر  رد آموزشیمداخله . شد برگزار کنترلگروه 

مطایر . شدانجام  Gelaserآموزش واقعیت درمانی   بستهطبق 

 ضبط ،DVDویدئو پروژکتور،  شفاهی و با کمم صورت به

محتوای جلسات  خالصه. ها ارائه گردیدصوت به آزمودنی

 . ارائه شده است  آموزش گروهی واقعیت درمانی در جدول 
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 محتوی جلسات آموزش واقعیت درمانی -1جدول 
 

 .و تنظیم اهداف آشنایی با گروه و رهبر گروه، معرفی برنامه آموزشی، قواعد گروه: جلسه اول

 .ن تکلیفمعرفی چرایی و چگونگی صدور رفتار از سوی ما، معرفی پنج نیاز اساسی به گروه و کمک به اعضاء برای شناخت نیمرخ قدرت نیازهای خود، داد: جلسه دوم

 .مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش تئوری انتخاب، دادن تکلیف: جلسه سوم

 .، دادن تکلیف خانگی و نظرسنجی از دوره[فکر، عمل، احساس و فیزیولوژی]، معرفی رفتار کلی با چهار مؤلفه رفتار کلی مرور تکالیف جلسه قبل: جلسه چهارم

ندگی،        تشخیص الگوی استفاده از عوامل در تعامالت اصلی ز [... انتقاد، غرغر، شکایت و  ]گر روابط انسانی مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش هفت رفتار تخریب: جلسه پنجم

 .گر و سازنده رفتار، تکلیف خانگی داده شدبرای مراعات هفت رفتار تخریب. [... گوش دادن، تشویق و  ]معرفی هفت رفتار سازنده رفتار 

 .خانگیدادن تکالیف . گانه تئوری انتخاب، معرفی و پیرامون آن بحث شد مرور تکالیف جلسه قبل، کنترل درونی با آموزش اصول ده: جلسه ششم

 .مرور تکالیف جلسه قبل، آموزش نقشه تغییر و برنامه سفر طبق ماشین رفتار و خودارزیابی: جلسه هفتم

 .آزمون و نظرسنجی کلی از دوره پس: جلسه هشتم

 

-یروبرا اسرتفاده از آزمرون شراپ     هرا داده توزیعنرمال بودن 

جهرت  گیری مکرر  با اندازه واریانس آناییز آزمون. شد ییدتأیلکو

هرا در سرطح   یرل تمرام تحل . ها استفاده شرد داده آماری تحلیل

   نسرخه   SPSSافرزار  و با اسرتفاده از نررم   45/4 داریمعنی

 .پشیرفتانجام 

 هایافته

نتررایج نشرران داد هررر دو گررروه آزمررایش و کنترررل از ناررر 

ای مانند سطح تحصیالت، سرن  متییرهای دموگرافیم و زمینه

 .( جدول ) ودندو سابقه زندگی مشترک همگن ب

 
 مورد پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل متأهلمقایسه مشخصات دموگرافیک زنان  -2جدول 

 

  متغیرها
 گروه

p 
 کنترل آزمایش

سطح 

 تحصیالت

 %(33/83)3 %(34)3 دیپلم

93/4 

 %(34)3 %(34)3 دیپلم فوق

 %(44)3 %(33/33)4 لیسانس

 %(34)3 %(34)3 لیسانس فوق

 %(33/3)8 %(33/83)3 دکتری

 (سال)سن 
32-33  3(34)% 88 (33/93)% 

14/4 
33-33  3(44)% 4(33/33)% 

زمان  مدت

 (سال)ازدواج 

 %(44)3 %(33/43)9  3تا  8
23/4 

 %(34)3 %(33/23)1  2تا  4

 آزمون مجذور کای   p<42/4داری سطح معنی*                                                                  

همگنی  فر  پیشنشان داد   در جدول  نتایج آزمون یون

آزمررون و پیگیررری  آزمرون، پررس  مراحررل پرریش در هررا واریرانس 

متییرهررای صررمیمیت و سررازگاری و همچنررین در مراحررل    

اما (. <45/4p)آزمون ابراز وجود برقرار است  آزمون و پس پیش

فر  برای مرحله پیگیری متییر ابرراز وجرود برقررار     این پیش

انرد کره    هناران اشاره نمود در این خصوص، صاحر. نبوده است

در صورت برابر بودن حجم نمونه در دو گروه، ترأثیر نراهمگنی   

پوشی است و در چنین شرایطی، خطرای   ها قابل چشم واریانس

نوع اول واقعی به خطای نوع اول فرر  شرده در اول تحقیرق    

 Mآزمرون   داری معنری حراکی از    نتایج جدول . نزدیم است

 (.=4p= ،  / F/  4)برود  متییرهرای پرژوهش   بررای  س باک

مراتریس  فرر  همگنری    بنابراین، در شررایط تخطری از پریش   

جرای   کنند که بره  کوواریانس متخصصان پیشنهاد می-واریانس

آزمون المبدای ویلکز از آزمون اثر پیالیی که در مقابل تخطری  

 .تر است استفاده شود فر  همگنی مقاوم از پیش
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 در دو گروه واقعیت درمانی و کنترلاریانس کو-واریانس هاییسها و همگنی ماتر نتایج همگنی واریانس -3جدول 
 

 آزمون لون متغیرها

F p 

 393/4 892/4 آزمون صمیمیت پیش

 433/4 383/4 آزمون صمیمیت پس

 344/4 482/4 پیگیری صمیمیت

 384/4 334/4 آزمون سازگاری پیش

 333/4 39/8 آزمون سازگاری پس

 394/4 33/8 پیگیری سازگاری

 233/4 481/4 آزمون ابراز وجود پیش

 883/4 94/3 آزمون ابراز وجود پس

 433/4* 83/2 پیگیری ابراز وجود

 p       82=df2، 1 =df1 <42/4داری سطح معنی *                                               

به مناور بررسی مفروضره  (  جدول )نتایج آزمون موچلی 

در  متأهلنان کرویت نمرات صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود ز

آزمون و پیگیری نشران داد کره آمراره     آزمون، پس مراحل پیش

دار اسرت و   زمران معنری  *موچلی برای اثر زمران و اثرر متییرر   

ها رعایرت نشرده اسرت، بنرابراین از      فر  تساوی واریانس پیش

 . گیسر استفاده شد-اصالحیه گرین هاوز

 
 آزمون کرویت موچلی برای متغیرهای پژوهش -4جدول

 

ثر درون ا

 آزمودنی
 پایین-حد فلدت-هوینه گیسر-گرین هاوز W 2 pموچلی 

 244/4 183/4 928/4 444/4* 38/84 331/4 زمان

 324/4 984/4 338/4 <448/4* 42/33 333/4 زمان*متغیر

 براز وجودصمیمیت، سازگاری و ا: متغیر**  آزمون و پیگیری ، پسآزمون یشمراحل پ: زمان *p<42/4داری سطح معنی*

نشران داد   (5جردول  )نتایج تحلیل واریانس چند متییری  

اثررر تعرراملی متییررر زمرران حررداقل از ناررر یکرری از مراحررل    

آزمررون و پیگیررری متییرهررای صررمیمیت،  آزمررون، پررس پرریش

سازگاری و ابراز وجود و همچنین، با توجه به اثر تعاملی متییر، 

آزمررون،  زمرران و گررروه حررداقل از ناررر یکرری از مراحررل پرریش

آزمرون و پیگیرری متییرهرای بررسری شرده در دو گرروه        پس

و نشرانگر آن   داری داردیتفاوت معنر کنترل واقعیت درمانی و 

مراحل زمانی از تفاوت مشاهده شده در میانگین  %16است که 

صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود دو گرروه آزمرایش و کنتررل    

ارتی، واقعیرت  بره عبر   .درمرانی اسرت   واقعیرت  ترأثیر  مربوط به

درمانی بر صمیمیت، سرازگاری و ابرراز وجرود گرروه آزمرایش      

آزمرون و پیگیرری مرؤثر     نسبت به گروه کنترل در مراحل پرس 

نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقرت    توان آماری . بوده است

 .است گیری نتیجهبرای این  قبول قابلآماری 

 
 واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود تأثیرای نتایج تحلیل واریانس چند متغیری بر -5جدول 

 

 توان آزمون ضریب اتا F p ارزش نام آزمون 

 زمان*متغیر
 8 934/4 4448/4* 38/34 934/4 اثر پیالیی

 8 934/4 4448/4* 38/34 333/4 المبدای ویلکز

زمان*متغیر

 گروه*

 8 932/4 4448/4* 33/89 932/4 اثر پیالیی

 8 932/4 4448/4* 33/89 332/4 ی ویلکزالمبدا

 p<42/4داری سطح معنی*                                                                                                               
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های مکرر نشان گیرینتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

و ( صرمیمیت، سرازگاری و ابرراز وجرود    )اثر تعاملی متییرر  داد 

دار  معنری ( آزمون و پیگیری آزمون، پس پیش)گیری  زمان اندازه

=4/4 6)است 
2

,444 /4,p=81/  F=) .تروان   بنابراین، می

برین میررانگین نمررات صررمیمیت،    ،نارر از گررروه  گفرت صرررف 

آزمرون،   در مراحرل پریش   متأهرل سازگاری و ابراز وجود زنران  

ثر گروه برر  ا .داری وجود دارد آزمون و پیگیری تفاوت معنی پس

دار نبررود  نمرررات صررمیمیت، سررازگاری و ابررراز وجررود معنرری 

( 48/4=
2

,416/4,p= 4/ F=) .ن معنرری کرره بررین   برردی

هرای   میانگین نمرات صمیمیت، سازگاری و ابرراز وجرود گرروه   

واقعیت درمانی و کنترل بدون در نارر گررفتن مراحرل زمرانی     

اثر تعامل بین متییرر، گرروه و   . شتداری وجود ندا تفاوت معنی

=536/4)دار برود  زمان نیرز معنری  
2

,444 /4,p=  /  F=) .

صرمیمیت، سرازگاری و   توان گفت تفاوت میرانگین نمررات    می

آزمون و پیگیری با توجه  آزمون، پس ابراز وجود در مراحل پیش

 .(6جدول ) به سطوح متییر گروه متفاوت است

 

 پیگیری آزمون و آزمون، پس گیری مکرر برای صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود دو گروه واقعیت درمانی و کنترل در مراحل پیش نتایج تحلیل واریانس اندازه -6جدول 

 

 

 

 

 

squared-=Eta2                      *42/4داری سطح معنی>p 

 

واقعیرت  ( 1جردول  ) نشران داد  LSDنتایج آزمون تعقیبی 

بر افزایش صمیمیت و سازگاری زنران   داری معنی تأثیردرمانی 

آزمون داشته اسرت   نسبت به پیش آزمون پس مرحله در متأهل

. و این افزایش در مرحله پیگیری نیز همچنان حفظ شده است

بر کاهش نمررات ابرراز وجرود     داری معنی تأثیرواقعیت درمانی 

نسبت بره   آزمون پس مرحلهدر  متأهلزنان ( بهبود ابراز وجود)

و این افزایش در مرحله پیگیری نیرز حفرظ    آزمون داشت پیش

آزمرون و   کنتررل در مراحرل پرس    بین دو گروه آزمایش و. شد

پیگیری متییرهای صمیمیت، سازگاری و ابرراز وجرود تفراوت    

این امر حاکی از اثربخشی واقعیت  و گردیدداری مشاهده  معنی

درمانی بر افزایش صمیمیت و سرازگاری و بهبرود ابرراز وجرود     

آزمون و پیگیرری   کنندگان گروه آزمایش در مراحل پس شرکت

آزمرون و   میرزان ترأثیر در پرس   . ل اسرت نسبت به گرروه کنترر  

، در 4/  و  4/4 پیگیری متییر صمیمیت به ترتیرر برابرر برا    

آزمون و  ، و در پس4/  آزمون و پیگیری سازگاری برابر با  پس

 . بود 4/  و  4/  پیگیری ابراز وجود به ترتیر برابر با 
 

 گروهی و بین گروهی در دو گروه برای میانگین متغیرها با توجه به عوامل درون( یشرداری فحداقل تفاوت معنی) LSD نتایج آزمون تعقیبی -7جدول 

 متغیر
مراحل درون 

 گروه آزمایش-گروهی

اختالف 

 میانگین
p 

بین )گروه 

 (گروهی

 پیگیری آزمون پس

اختالف 

 میانگین
p اندازه اثر 

اختالف 

 میانگین
p اندازه اثر 

 صمیمیت

 4448/4* -34/98* آزمون پس-پیش 
-آزمایش

 کنترل
 4448/4* -44/39** پیگیری-پیش  333/4 443/4 14/31* 831/4 484/4 44/33*

 832/4 34/4 پیگیری-پس 

 سازگاری

 4448/4* -44/81* آزمون پس-پیش 
-آزمایش

 کنترل
 4448/4* -23/83* پیگیری-پیش  384/4 484/4 41/89* 343/4 483/4 23/89*

 414/4 19/8 پیگیری-پس 

 ابراز وجود

 4448/4* 44/33* آزمون پس-پیش 
-آزمایش

 کنترل
 4448/4* 41/38* پیگیری-پیش  381/4 443/4 -83/84* 343/4 488/4 -49/81*

 931/4 -33/8 پیگیری-پس 

 p<42/4داری سطح معنی*

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع
میانگین 

 مجذورات
F p توان آزمون اندازه اثر 

 8 384/4 4448/4* 19/43 49/1933 41/3 33/38933 زمان*متغیر

     33/833 24/33 14/83119 خطا

 433/4 841/4 493/4 44/3 42/83334 8 42/83334 گروه

     13/4184 31 42/834943 خطا

 8 233/4 4448/4* 33/48 38/1333 41/3 34/34441 گروه*نزما*متغیر
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 بحث 

عیت درمانی بر هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی واق

نتایج نشران  . بود متأهلصمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان 

داد واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجرود زنران   

همچنین، سه ماه پس از درمان، پیگیری بره  . مؤثر است متأهل

عمل آمد و مشخص گردید که اثربخشری واقعیرت درمرانی برر     

 بره هرای   یافتره . ماندگار است صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود

همسرو   [1 ]و همکاران  khaliliآمده، با نتایج پژوهش  دست

و  khalili. ناهمسو برود  Arabpour&Hashemian [ 8]و با 

همکاران نشان دادند اثربخشی مداخله واقعیرت درمرانی باعرث    

 . [1 ]ناشویی شده است افزایش رضایت ز

Rachor [ 3]  در تحقیق خود اثربخشی تئوری انتخاب و

واقعیت درمانی را در کنترل درونی و عدم کنترل دیگران و 

نتایج . نفس در زنان نشان داد نفس و عزت افزایش اعتمادبه

دار کنترل درونی ، نیز افزایش معنیHolleran [ 4]تحقیق 

روانشناسی . کندزنان بر اثر آموزش واقعیت درمانی را تأیید می

کنترل درونی و بیرونی، شباهت بسیاری به مفهوم کنترل راتر 

ها، هایی انجام شده که مطابق آندر این راستا پژوهش. دارد

موجر افزایش رضایت، سازگاری و کنترل درونی  افزایش مکان

نشان  [  ] Gnongو  Camp. شودصمیمیت زناشویی می

دادند با افزایش کنترل درونی در مردان و زنان، سازگاری و 

شیوه  نشان داد Arabpour. یابدمیرضایت زناشویی افزایش 

، در بهبود روابط صمیمانه زنان Glaserدرمانی به روش  زوج

یکی از دالیل احتمایی عدم . [8 ]مؤثر نبوده است  متأهل

توان مدت قیق حاضر را میبا تح Arabpourهمخوانی تحقیق 

زمان آموزش اثربخشی واقعیت درمانی و نوع جنسیت 

یعنی یافته پژوهش  تبیین در. دانست ها در پژوهشآزمودنی

بر اثربخشی واقعیت درمانی بر  Glaserدرمانی  تأثیر زوج

که  گفت توانمی متأهلصمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان 

یر ازدواج حاصل یم ، تخرGlaserمطابق با دیدگاه 

وقتی این نوع . روانشناسی کنترل در روابط زناشویی است

روانشناسی بر روابط زن و مرد یا بر یم ازدواج حاکم شد، 

بهترین چیزی که شانس بهبودی و پیشرفت زندگی زناشویی 

روانشناسی کنترل  کارگیری بهکند، ها فراهم میرا برای آن

 پشیرش واریه انتخاب درونی، ارضای نیازها بر اساس ن

بیان  [  ]و همکاران  Nelson. مسئوییت در ازدواج است

د واقعیت درمانی در تالش است که به افراد کمم کند کنن می

به جای روانشناسی کنترل بیرونی، ناریه انتخاب یا 

در ناریه انتخاب، اعتقاد . روانشناسی کنترل درونی را برگزینند

تواند کاری برای خودش بر این است که تنها خود فرد می

در پژوهش خود تأثیر نیز  [  ] Cullinane. [  ]انجام دهد 

ها در روابط یریت تعار مثبت آموزش واقعیت درمانی در مد

یییر واقعیت درمانی با ت. ای را تأیید کرده استشخصی و حرفه

و سایم به  کارآمدو جایگزینی باورهای  غیرمنطقیباورهای 

تیییر به دنبال  درمان ترین مناسر، غیرمنطقیجای باورهای 

 طور به.سازنده است و مفیدرفتار از طریق انتخاب اعمال 

درمانی از طریق افزایش قدرت انتخاب و  یکرد واقعیترو،کلی

 .دهدمیورزی را افزایش تأرفتار مبتنی بر واقعیت جر

های مؤثر و مناسرر بررای    توانند با انتخاب راه ها میانسان 

نیل به تفریح، قدرت، آزادی، عشرق و تعلرق، موقعیرت بهترری     

در واقع، در این شیوه مواجه شدن با واقعیت، قبول . خلق کنند

ییت، شناخت نیازهای اساسری، قضراوت اخالقری دربراره     مسئو

درست یا نادرست بودن رفتار، تمرکز بر اینجا و اکنون، کنتررل  

برا  . درونی و در نتیجه نیل به هویت توفیق مرورد تأکیرد اسرت   

آموزش  متأهلتوجه به موارد ذکر شده در این پژوهش به زنان 

خرود او  داده شد کره رفترار هرر کسری از درون او بره وسریله       

شود و تنها کسی که بر رفتار او کنترل دارد خودش  انتخاب می

آمروزد بررای   مری  متأهرل به زنان  Glaserناریه انتخاب . است

داشتن یم ازدواج موفق و زنردگی زناشرویی شراد بایرد دقرت      

تواننرد انجرام دهنرد ترا ارتباطشران را      کنند، بیندیشند چه می

مام اعمال و افکار خرود  ، انسان تGlaserبه نار . بهبود بخشند

را به شکل غیرمستقیم و تقریباً تمام احساسات خود را انتخاب 

واقعیرت درمرانی   . کند و در واقع بر زندگی خود کنترل داردمی

یم ناام کنتررل درونری اسرت و چرایری و چگرونگی انتخراب       

کننرد را تشرریح    هایی که جهت زندگی ما را تعیرین مری  گزینه

 . [5 ]کند می

بررر اسرراس   متأهررل، زنرران Glaserمطررابق بررا دیرردگاه  

کننرد کره علرت تمرام     شناسی کنتررل بیرونری تصرور مری    روان

ها ریشه در امرور خرارج از وجرود    مشکالت زندگی زناشویی آن

کننرد بررای از برین برردن     هرا فکرر مری   بنابراین آن. ها داردآن
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در پرژوهش حاضرر،   . مشکالت راهی جز کنترل دیگران ندارنرد 

برر  افراد آموختند که تمرکز را از روی همسرر خرود بردارنرد و    

هرای   از سروی دیگرر، یکری از ویژگری    . رفتار خود تمرکز کنند

پرشیری اسرت کره ایرن ویژگری از       مسئوییت متأهلاصلی زنان 

تأکیدی . رود مفاهیم اساسی ناریه واقعیت درمانی به شمار می

بر پشیرش مسئوییت رفتار هرر فررد دارد بره زنران      Glaserکه 

ر همسر، رفتار کند تا به جای پرداختن به رفتاکمم می متأهل

خود را بررسری کننرد و بره بررسری نقرش خرود در مشرکالت        

گروه آزمایش در این پژوهش، آموختنرد کره   . زناشویی بپردازند

توانرد در ایجراد سرازگاری و حرل     پشیری چقردر مری   مسئوییت

با بررسی اهداف مرورد تأکیرد واقعیرت    . مشکالتشان مؤثر باشد

یت، شرناخت نیازهرای   مواجهه با واقعیت، قبول مسئوی)درمانی 

 (اساسی، تمرکز بر اینجا و اکنون، کنترل درونی، نیل به هویرت 

و با توجه به این که این اهداف با صمیمیت، سرازگاری و ابرراز   

تروان اثربخشری واقعیرت درمرانی برر       وجود ارتبراط دارنرد مری   

 .صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود را درک کرد

هرای پرژوهش   مداخلره  تر پیرامون تأثیر برای قضاوت دقیق

هرای   تر در نمونه های جامع حاضر و تعمیم نتایج، انجام پژوهش

ها و در هرر دو جنسریت پیشرنهاد    تر، در سایر جمعیت گسترده

توانرد  ، نیمررخ شردت نیازهرا مری    Glaserبه اعتقراد  . گرددمی

ها بره  بینی میزان موفقیت ازدواجوسیله قدرتمندی جهت پیش

شرود آمروزش اثربخشری واقعیرت     مری  شمار رود، یشا پیشرنهاد 

تعمریم  . های پریش از ازدواج اسرتفاده شرود   درمانی در مشاوره

نتایج این پژوهش باید با احتیاط صرورت گیررد زیررا پرژوهش     

ها حاضر با تعداد محدودی آزمودنی انجام شده است و آزمودنی

تروان بره مرردان و    شهرستان تبریز بودند که نمری  متأهلزنان 

 . عمیم دادجامعه دیگرت

 

تواند برا  آموزش واقعیت درمانی احتماالً می :گیرینتیجه

ورزی باعررث کرراهش افررزایش صررمیمیت، سررازگاری و جرررأت 

ایرن امرر اهمیرت ایرن     . شرود  متأهرل مشکالت زناشویی زنران  

ریزی درمانی و مداخالت بایینی بره منارور    رویکرد را در برنامه

 . بخشدکاهش مشکالت زناشویی ضرورت می

 

 ارض منافعتع

 .گونه تعار  منافع توسط نویسندگان ذکر نشده است هی 

 

 نویسندگانسهم 

مجتبری  پویامنش و جعفر فتحی اقدم استاد راهنما و قربان 

ای کره مقایره حاضرر از آن     نامه امیری مجد اساتید مشاور پایان

هرا و   گرردآوری، تجزیره و تحلیرل داده   . استخراج شرده، بودنرد  

 .ساسانی بوده استد مهردانگارش بر عهده 

 

 تشکر و قدردانی

مقایه حاضر برگرفته از رسایه دکتری روانشناسری دانشرگاه   

. آزاد اسالمی ابهر است که با هزینه شخصی انجرام شرده اسرت   

کنندگان در این پژوهش و همچنین  شرکتهمه  ازنویسندگان 

از مسئول مرکرز مشراوره هسرتی شرهر تبریرز کمرال تشرکر و        

 .قدردانی را دارند
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Introduction: Decreased intimacy, compatibility, and assertiveness are common problems between couples 

and have negative effects on their marital life. One of the treatment methods recently introduced to overcome 

this problem is reality therapy. The present study aimed to determine the effectiveness of reality therapy on 

intimacy, compatibility, and assertiveness of married women. 

Materials and Methods: This study employed a quasi-experimental design with a pre-test, post-test, and 

follow-up with the control group. The research population included all married women whose marriage 

duration was under 5 years aged below 40 years living in Tabriz in 2018.A sample of 30 married women 

were selected using availability and randomly placed into two control and experimental groups, each with 15 

members. Both groups completed the Dyadic Compatibility Scale (DAS), Bagarozzi Marital Intimacy Needs 

Questionnaire (MINQ), and Assertion Inventory (Gambrill & Richey, 1975) as the pre-test. Then the 

experimental group received the treatment in the form of reality therapy for 12 hours over 8 weeks. Then, the 

same tests were administrated to both groups as the post-test. The data collected through the pre-test and 

post-test were analyzed by repeated measures analysis of variance. 

Results: The results showed that reality therapy was effective on intimacy, compatibility, and assertiveness 

of the experimental group compared to the control group in the post-test stages (p=0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that reality therapy training can 

reduce couples' marital problems by increasing intimacy, compatibility, and assertiveness.  

Keywords: Reality therapy, Intimacy, Compatibility, Assertiveness, Married women 

 

Please cite this article as follows: 
 

Sasani M, Fathiaghdam Gh, Pouyamanesh J, Amiri Majd M. Determining the Effectiveness of Reality 

therapy on Intimacy, Compatibility, and Assertiveness of Married Women .Community Health journal 2019; 

13(3): 20-31.  

Funding: There was no external funding for this study.  

Conflict of interest: The authors declared no conflict of interests regarding the publication of this article. 

Ethical approval: The Ethics Committee of Zanjan University of Medical Sciences approved the study 

(IR.IAU.SRB.REC.1398.087). 

 

 

mailto:fathi4468@yahoo.com

