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Aims: Difficulty in emotion regulating is one of the important factors in creating marital conflict. 

The aim of this study was to compare the effectiveness of reality therapy and schema therapy on 

emotion regulation in women with marital conflict. 

Materials & Methods: This semi-experimental study was conducted with a pre-test, post-test 

and one-month follow-up among all women with marital conflict who referred to the Dispute 

Resolution Council and Counseling Centers of Varamin, Iran in the winter of 2019. Of all the 

female clients, 120 were selected in the desired time frame. Among the participants, 45 were 

selected using the targeted sampling method and were randomly divided into two experimental 

groups and a 15-member control group. Gratz and Roemer's emotion regulation questionnaire 

was then administered. Members of the first and second experimental groups received two 

months of reality therapy, and schema therapy, respectively. No intervention was made on the 

control group. After the course of medical interventions, post-test and follow-up were performed 

for one month. Data analysis was performed using ANOVA with repeated measure and Bonferroni 

post hoc test in SPSS 24 software. 

Findings: The mean emotion regulation of the reality therapy group in pre-test was 126.07±2.05, 

for schema therapy group was 127.4±4.84 and for control group was 128.13±3.56. The marital 

adjustment index of women with marital conflict in the group of reality therapy (91.47±4.86) and 

the schema therapy (90.47±12.43) compared to the control group (126.73±2.93) decreased 

significantly after the test. (p=0.001). In the follow-up phase, the effect of reality therapy and 

schema therapy on persistent emotion regulation (p<0.05). The effect of reality therapy and 

schema therapy on emotion regulation was similar in the post-test and follow-up stages (p<0.05). 

Conclusion: Reality therapy and schema therapy are effective in regulating the emotion of 

women with marital conflict. 
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 یتواقع یاثربخش یسهاست. پژوهش حاضر با هدف مقا ییتعارض زناشو یجاداز عوامل مهم در ا یکی یجانه یمدر تنظ یدشواراهداف: 
 .انجام شد ییتعارض زناشو یدر زنان دارا یجانه یمبر تنظ یواره درمانو طرح یدرمان

 ییتعارض زناشو یتمام زنان دارا یاندر م ماههیک یگیریآزمون با پپس-آزمونیشبا طرح پ آزمایشییمهپژوهش ن یناها: و روش مواد
مراجعان زن در  یتمام یانمراجعه کردند، انجام شد. از م ینحل اختالف و مراکز مشاوره شهرستان ورام یبه شورا 1397که در زمستان 

 هدفمند انتخاب شدند و به یریگنفر با استفاده از روش نمونه 45کنندگان، شرکت یانشدند. از م خابنفر انت 120مورد نظر،  یبازه زمان
اجرا شد.  Roemerو  Gratz یجانه یمنامه تنظنفره قرار گرفتند. سپس پرسش15ه کنترل گرو یکو  یشدر دو گروه آزما یصورت تصادف

 چیکردند. بر گروه کنترل ه یافتدر یرا به صورت گروه یدرمانوارهو طرح درمانیعیتدو ماه واق یباول و دوم به ترت یشگروه آزما یاعضا
اده ها با استفداده یلو تحل یهماهه انجام شد. تجز یک یگیریآزمون و پپس ی،رمانانجام نشد. بعد از اتمام دوره مداخالت د یانوع مداخله

 .انجام شد SPSS 24افزار در نرم یبونفرون یبیمکرر و آزمون تعق یریگبا اندازه یختهآم یانسوار یلاز آزمون تحل

و گروه کنترل  93/127±84/4 یدرمانواره، گروه طرح07/126±05/2 آزمونیشدر پ درمانییتگروه واقع یجانه یمتنظ یانگینم: هاافتهی
 یدرمانواره( و طرح47/91±86/4) درمانییتدر گروه واقع ییتعارض زناشو یزنان دارا یجانه یمبود. شاخص تنظ 56/3±13/128

اثر  یگیری،در مرحله پ (.p=001/0آزمون کاهش معنادار داشت )(، در پس73/126±93/2) نترلبا گروه ک یسه( در مقا43/12±47/90)
در  یجانه یمبر تنظ یدرمانوارهو طرح درمانییتواقع یرتأث(. p<05/0ماندگار بود ) یجانه یمبر تنظ یدرمانوارهو طرح درمانییتواقع

 .(p<05/0بود ) یکسان یگیریآزمون و پمراحل پس

 .اثربخش است ییتعارض زناشو یزنان دارا یجانه یمبر تنظ یدرمانوارهو طرح درمانییتواقع یکردهایرو: یریگجهینت

 ییتعارض زناشو جان،یه میتنظ ،یدرمانوارهطرح ،یدرمانتیواقعها: کليدواژه 
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 مقدمه
 تمدن و فرهنگ تاریخ در اجتماعی نهاد ترینمهم و اولین خانواده
 مسائل از ازدواج مسئله. است شده بنا ازدواج پایه بر که است انسانی
 و اصلی هسته عنوان به زوج[. 1] است بشری جامعه اساسی و مهم
 خانواده بنیان بنابراین[. 2] است توجه مورد بسیار خانواده گذارپایه
 کنار در تا گیردمی شکل شوهر و زن میان زناشویی پیمان اساس بر

 واهدش متأسفانه ولی نمایند، تجربه را سعادتمندی و آرام زندگی هم
 برقراری برای امروزی جامعه در هازوج که هستند آن گویای فراوانی

 فراگیری و شدید مشکالت به دوستانه و صمیمی روابط حفظ و
 کنونی جامعه در اجتماعی مشکالت بزرگترین از یکی[. 3] دچارند
 وعموض به پرداختن بنابراین، است؛ خانوادگی هایتعارض ها،انسان
 ،پیشگیری راهبردهای به یافتندست منظور به زناشویی تعارض
 [.4] است خانواده آموزش ضروریات ترینمهم از یکی

 عنوان به توانمی را رابطه آشفتگی و زناشویی تعارض
 به که نمود تعریف رابطه به نسبت زوجین از یکی حداقل نارضایتی
 هستند، تعارض دچار که هاییخانواده[. 5] یابدمی افزایش سرعت
 معرض در هاخانواده این[. 6] نیستند خود هیجانات تنظیم به قادر
 عالیمی و هستند جسمانی و رفتاری عاطفی، مشکالت انواع خطر

 و تنیدگی عالیم همچنین و پرخاشگری عنادورزی، رفتار همچون
 نشان Ascher و Dunham .[7] دهندمی نشان خود از افسردگی

 ارد،د رابطه هیجان تنظیم در دشواری با زناشویی تعارض که اندداده
 و مؤثر شکل به را خود هیجانات نیستند قادر که زوجینی یعنی

 سبک مناسب و صحیح ابراز برای مهارتی و کنند مدیریت ایسازننده
[. 8] شوندمی زوجین رابطه در جدی تعارضات دچار اند،نکرده

 سبمنا طوربه را زوجین روابط هیجان، تنظیم در توانایی که درحالی
 یکی شده،انجام تحقیقات طبق[. 9] دهدمی قرار تأثیر تحت مؤثر و
 رگذاراث زوجین بین روابط بر تواندمی که شخصیتی هایویژگی از

 به خواهیهیجان واقع در نهاست؛آ خواهیهیجان میزان باشد،
 سیارب موضوعی هیجانی گستره در شخصیتی خصیصه یک عنوان

 از یکی واقع، در[. 10] است زناشویی روابط حیطه در پذیرمالحظه
 است؛ منفی هیجان تعارض شدت زوجین، بین روابط در مهم عوامل
 ر،یکدیگ به زوجین توجه کاهش باعث شدید منفی عواطف چنین
[. 11] شودمی مسئله حل توان کاهش و توجه در تمرکز کاهش
 زناشویی هایتعارض و زوجین روابط بر که هایینظریه ازجمله
[. 12] است گالسر ویلیام درمانیواقعیت نظریه دارد، ویژه تأکیدی

 کمک اب که زناشویی تعارض بر مؤثر درمانی رویکردهای از دیگر یکی
 ود،شمی زناشویی تعارض کاهش به منجر درمانی مؤثر هایتکنیک
 [.13] است درمانیوارهطرح

 درمانیواقعیت هیجان، تنظیم بر مؤثر هایدرمان ازجمله
 با افراد که است این درمانیواقعیت رویکرد در بنیادی فرض. است

 است فرد کنترل از خارج که رفتاری روی از را تمرکز خودارزیابی،
 فتگوییگ طریق از تا کنند تمرکز کنترل قابل هایجنبه بر و برداشته
 بر و یابد کاهش ناکارآمد و منفی هیجانات مثبت، درونی

 ار توانمندی حس تواندمی فرد درنتیجه. شود تأکید هاتوانمندی
 ابرازگری درمانیواقعیت. نماید تجربه را شادکامی و دهد توسعه
 و مسائل بیان در را آنان آگاهی و بردمی باال را اعضا هیجان

 ادافر تا کندمی کمک همچنین. دهدمی افزایش نیز مشکالتشان
 و رندگی دستبه را رفتار کنترل بپذیرند، را رفتارشان مسئولیت
 زناشویی تعارضات صورت، این در. کنند تنظیم را خود هیجانات

 لسرگ انتخاب نظریه. شودمی خشنودکننده روابط و شودمی کمتر
 راه در شناختی شناسیروان حوضه   در رایج درمانی مداخالت از یکی

 ایت،رض به نیل چگونگی و رفتار قوانین تعیین انسان، توصیف
 ستهه که دارد تأکید گلسر. شودمی محسوب موفقیت و خوشبختی

 از فراوان طوربه او. است ارتباطی مسائل فعلی، مسائل تمام
 آن در هک کندمی استفاده روابطی توصیف برای بد ارتباط اصطالح
 ردف بد، ارتباط این در. گرددمی اعمال ناکارآمد و غیرمؤثر رفتارهای

 میدهنا روانی بیماری که کندمی انتخاب را دردسرزایی و مخرب رفتار
 رایب را مفیدتری و کارآمدتر رفتارهای انسان که زمانیکه. شودمی
 [.14] گردندمی برطرف سرعت به عالئم کند، انتخاب خود نیاز ارضا

 نظر به مهم هیجان تنظیم در که دیگری متغیر ازجمله
 بازسازی با درمانیوارهطرح. هستند هاوارهطرح رسد،می
 رشدی هایریشه قراردادن آماج مورد و اولیه ناسازگار هایوارهطرح

 با دنکنارآم نحوه تا کندمی کمک افراد به هیجان تنظیم در ناتوانی
 و یکپارچه درمان درمانی،وارهطرح. بیاموزند را خود هیجانات
 و مفاهیم گسترش و بسط اساس بر عمدتا   که است جدیدی
 و اصول و است شده بنا سنتی رفتاری-شناختی درمان هایروش
 شی، روابط دلبستگی، رفتاری،-شناختی هایمکتب مبانی

 و درمانی مدل یک قالب در را روانکاوی و گراییسازنده گشتالت،
 سطح ترینعمیق به درمانیوارهطرح[. 15] است کرده تلفیق مفهومی
 قرار هدف مورد را اولیه ناسازگار هایوارهطرح و پرداخته شناخت

-هیجانی) تجربی شناختی راهبردهای از گیریبهره با و دهدمی
 اریی مذکور هایوارهطرح بر غلبه در را بیماران فردی،بین و( رفتاری

 آگاهی ایجاد درمانیروان مدل این اولیه هدف. دهدمی
 هدف که هاستوارهطرح بر آگاهانه کنترل افزایش و شناختیروان
[. 16] است ایمقابله هایسبک و هاوارهطرح بهبود آن نهایی
 ،زناشویی تعارض ازجمله زنان شناختیروان مسائل به توجهیبی

 در هاپژوهش. کندمی تحمیل خانواده بر ناپذیریجبران خسارات
 این که دهدمی نشان زناشویی هایتعارض مخرب تأثیرات زمینه

. دارد خانواده و روان جسم، سالمت بر آوریزیان تأثیرات هاتعارض
 تعارض بین رابطه" موضوع با پژوهشی در[ 17] فروارسته و رادصفایی

 خانواده دادگاه به کنندهمراجعه زنان در عاطفی طالق و زناشویی
 را عاطفی طالق درصد99 زناشویی تعارض اندداده نشان" تهران
 بین رابطه" پژوهش در[ 18] محمدی و فردرجایی. کندمی بینیپیش

 ینب اندداده نشان" زناشویی خیانت به نگرش و زناشویی تعارض
 عنادارم و مثبت رابطه خیانت، به نگرش با زناشویی تعارض متغیر
  .دارد وجود

 اشدب داشته گوناگون اشکال است ممکن زناشویی تعارضات
 ،مشکالت این. کند بروز زوجین ضداجتماعی رفتارهای صورتبه و

 مه انتظامی نیروی که کندمی درگیر آن حل برای را زیادی نهادهای
 کزمرا در شناختیروان مداخالت و هادرمان کاربرد با. آنهاست از یکی

 زوجین زناشویی تعارض روی بر توانمی انتظامی، نیروی مشاوره
 با طالعهم این. نمود پیشگیری الذکرفوق مشکالت بروز از تا کرد کار

 متنظی بر درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت اثربخشی مقایسه هدف
 .شد انجام زناشویی تعارض دارای زنان در هیجان
 

 هامواد و روش
 میان در آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه پژوهش این
 شورای به 1397 زمستان در که زناشویی تعارض دارای زنان تمام
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 1399 تابستان، 3، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 انجام کردند، مراجعه ورامین شهرستان مشاوره مراکز و اختالف حل
 که بود نفر 180 نظر، مورد زمانی بازه در زن مراجعان کل تعداد. شد
 به عالقمند و داشتند را پژوهش شرایط که نفر 120 آنها میان از

 در کنندگانشرکت میان از. شدند انتخاب بودند، پژوهش در شرکت
 عنوان به نفر 45 هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با پژوهش،

 هگذشت هایپژوهش به استناد با نمونه حجم. شدند گمارش نمونه
 تصادفی، گمارش روش کمک به سپس. شد تعیین[ 13 ،12]

 کنترل گروه یک و( نفر 15 گروه هر) آزمایش گروه دو در هاآزمودنی
 حداقل تحصیالت پژوهش، به ورود مالک. گرفتند قرار( نفر 15)

 نداشتن سال، 2 حداقل ازدواج مدت طول سال، 50 تا 25 سن دیپلم،
 دمع و روانپزشکی اختالالت سایر یا جسمی بیماری طالق، تجربه
. ودب مشاوره جلسات در شرکت یا آموزشی برنامه در همزمان شرکت
 هب تمایل عدم و جلسه دو از بیش غیبت نیز مطالعه از خروج معیار
 ها،داده آوریجمع ابزار. بود پژوهش آموزشی برنامه در شرکت
 نظیمت نامهپرسش و همکاران و ثنایی زناشویی تعارض نامهپرسش
 . بود هیجان

 تجدیدنظرشده نامهپرسش :زناشویی تعارض نامهپرسش
 شده هساخت پوربوستانی و براتی ،ثنایی توسط زناشویی تعارض
 تعارض سنجیدن برای و دارد سئوال 54 نامهپرسش این. است

 نمره ثرحداک. است شده تدوین بالینی تجربیات مبنای بر زناشویی
 نمره ابزار این در[. 19] است 54 آن حداقل و 270 نامهپرسش کل

 بهتر هرابط معنای به کمتر نمره و بیشتر تعارض معنای به بیشتر
 برای[. 19] شودمی گرفته نظر در 162 مقیاس این برش نمره است؛
 و شده انجام ذهنی توانکم والدین روی بر آن روایی تعیین
 ینا اعتباریابی. است رسیده نظرانصاحب تأیید به نامهپرسش
 تأیید 715/0 مقدار با کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با نامهپرسش
 از درونی همسانی بررسی برای نیز پژوهش این در[. 20] است شده
 .آمد دستبه 86/0 آن مقدار و شد استفاده کرونباخ آلفای

 این :Roemer و Gratz هیجان تنظیم نامهپرسش
 یک است، شده تنظیم Roemer و Gratz توسط که نامهپرسش

 ردف هیجان تنظیم نارسایی و نقص سطوح که است ایگویه36 ابزار
 تقریبا  ) پنج تا( هرگز تقریبا  ) یک از ایدرجه5 هایاندازه در را

 ،180 نامهپرسش این در نمره حداکثر. نمایدمی مشخص( همیشه
 نمره دیگر عبارت به. است 36 نمره حداقل و 90 نمره متوسط حد

 تنظیم 120 تا 60 بین نمره هیجان، تنظیم در دشواری 120 باالی
 هیجان تنظیم در توانایی 60 تا 36 بین نمره و متوسط حد در هیجان
 دشواری مقیاس سنجیروان هایویژگی[. 21] شودمی گرفته درنظر
 روایی و بازآزمایی پایایی درونی، همسانی شامل هیجان تنظیم
 هایپژوهش در غیربالینی و بالینی هاینمونه در بینپیش و سازه

 فارسی نسخه سنجیروان هایویژگی[. 21] است شده تأیید خارجی
 187 تعداد با بالینی هاینمونه در هیجان تنظیم دشواری مقیاس

 اندگرفته قرار تأیید و بررسی مورد نفر 763 تعداد با غیربالینی و نفر
[22.] 

 اختالف حل شورای اداره هماهنگی با الزم، مجوز اخذ از پس
 نفر، 40 هربار و نوبت سه در کنندگانشرکت نفر 120 مشاوره، مراکز و

 داشته حضور اختالف حل شورای آموزشی سالن در تا شدند دعوت
 میان رد پژوهشگر توسط زناشویی تعارض نامهپرسش سپس. باشند
 در که نفر 45 هاآزمودنی کلیه میان از نهایتا  . شد توزیع آنان

 کرده کسب 162 باالی نمرات ثنایی زناشویی تعارض نامهپرسش
 با گرپژوهش. شدند انتخاب پایین به باال نمره از ترتیب به بودند،
 اجرای به اقدام مشاور استادان و راهنما استاد نظارت و هدایت
 5/1 جلسه   7 طی اول آزمایش گروه اعضای. نمود آموزشی جلسات
 اعضای و 1 جدول طبق درمانیواقعیت ماه دو زمان مدت در ساعته
 ماه دو ساعته 5/1 جلسه 8 طی نیز دوم آزمایش گروه
. کردند دریافت گروهی صورت به را 2 جدول طبق درمانیوارهطرح
 طوربه گروه سه هر در آزمونپس درمانی، مداخالت دوره اتمام از بعد
 نی،تلف تماس طی بعد ماه یک. شد برگزار مجزا صورت به اما زمانهم

  .دندش دعوت پیگیری آزمون انجام برای گروه سه هر کنندگانشرکت
د.ای انجام نشگونه مداخلهدر فرایند مطالعه، برای گروه کنترل هیچ

 

 [22] گلسر درمانیواقعیت آموزشی جلسات خالصه محتوی( 1جدول 
 محتوای جلسات اهداف جلسات شماره جلسه

 درمانگرو  اعضا بین ارتباط ایجاد و اعضا معرفی اول
 ییگروه، آشنا قوانین و اهداف مورد در درمانگر، بحث و اعضا میان عاطفی رابطه برقراری، با یکدیگر گروه اعضای آشنایی

 گلسر درمانی واقعیت نظریه اولیه با

 دوم
 هاییویژگ با آشنایی و دیگران با ارتباط مفهوم بررسی

 مؤثر ارتباط
 صدور چگونگی و چرایی معرفی، درمانیواقعیت مفاهیم ارتباط، آموزش برقراری هدف و درمانگر توسط خوشحالی ابراز

 رفتار

 سوم
 گیری، اهمیتتصمیم مفهوم و معنا با آشنایی

 گیریتصمیم مراحل و گیریتصمیم
 و شد داده توضیح آنها برای رفتار ماشین این در کلی رفتار جایگاه و رفتار ماشین با زنان آشنایی کلی؛ جهت رفتار معرفی

 گردید استفاده مسائل تفهیم برای نقش ایفای روش از همچنین

 چهارم
 احساس، رضایت در آن نقش و ارتباط اهمیت

 اساسی نیازهای برآوردن و خودارزشمندی
 هایمثال به کمک اجباری توضیح درباره رفتارهای کلی و رفتار 4 گانه بین4 هایتعارض و توضیح آشنایی، معرفی

 مختلف.

 پنجم
 رفتارهای به شکست به منجر رفتارهای تبدیل

 حال زمان در زندگی بر تأکید، بخشرضایت
 را خود کیفی دنیای توانمی چگونه که حال زمان در کردنزندگی آموزش و روابط در سازنده و گرتخریب رفتارهای معرفی

 کرد مجدد گیریقاب

 ششم
 در انسان نقش، گلسر دیدگاه از رفتار ابعاد با آشنایی

 رفتار کنترل
 نیازها برآوردن اهمیت نگر، بررسیدرما کمک اعضا و با تالش انسان نیازهای شناخت

 هفتم
 اجرای وجودآمده وبه تغییرات حفظ چگونگی

 آزمونپس
 سازیزمینه و دارای تعارض زناشویی زنان پیشرفت میزان ارزیابی و قبلی جلسات تغییرات، مرور افزایش و حفظ شیوه

 بهتر و روابط زندگی خلق برایها آموخته کاربرد جهت الزم تعهد

 

 شورای از پژوهش انجام برای الزم مجوز :اخالقی مالحظات
 گاهدانش اخالق کمیته از اخالقی تأیید و مشاوره مراکز و اختالف حل
. شد اخذ IR.IAU.Z.REC.1397.142 کد با ابهر واحد اسالمی آزاد

 اجازه کنندگانشرکت. شد رعایت مقاله این در اخالقی اصول همه
 هاآن اطالعات. شوند خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشتند
 تحت نیز کنترل گروه درمان، پایان در و شد نگهداشته محرمانه
 .گرفتند قرار مداخله
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 [23ی ]واره درمانطرح یجلسات آموزش خالصه محتوای (2جدول 
 تکلیف جلسات اهداف جلسات عنوان جلسات شماره جلسه

 اول
ی ابیارتباط و ارز یبرقرار

 هیاول
قواعد گروه و اهداف و  انیب، اعضا یارتباط و معرف یبرقرار

 یمشکل فعل ییشناسا، تعهدگرفتن، دوره یمعرف
با همسر دقت  روابط خود رادرباره  ندهیچند روز آ یهرفرد ط

 کند ییرا شناسا خود یکند و مشکالت فعل

 دوم
ها و وارهآموزش در مورد طرح

 یامقابله یهاسبک

، و مشخصات آنها ه، انواعیناسازگار اول یهاوارهآموزش طرح
مشکالت  نیارتباط ب یبرقراری، امقابله یهاسبک حیتوض

 وارهو طرح یفعل یزندگ

خوب مطالعه کرده  را هاوارهافراد برگه اطالعات در مورد طرح
را در  شوندمی که دچار تعارض زناشوییرا  تیو چند موقع

و  یاوارهو نوع طرح رندیخود در نظر بگ ییزناشو یزندگ
 مشخص کنندای را های مقابلهسبک

 یشناخت یراهبردها سوم
آزمون  ااجر، و استعاره جنگ یشناخت یهایکارائه منطق تکن
، همدالنه ییارویرو یاستفاده از سبک درمان، وارهاعتبار طرح
 وارهکننده طرحنییاز شواهد تع دیجد فیتعر

واره را در نظر مورد از رفتار طرح ندفراد تا جلسه بعد چا
ردکننده  کننده ونییآن شواهد تع ییبناریواره زطرح .رندیبگ

 کنند ادداشتیآن را 

 یشناخت یهاکیتکن چهارم
گفتگو  یبرقراد، افرا یامقابله یهاپاسخ بیو معا ایمزا یابیارز
 یمدافع باز یاستفاده از باز، واره و جنبه سالمجنبه طرح نیب

 یآموزش یو ساخت کارها نیآموزش تدو، طانیش

با  واره و جنبه سالمشانجنبه طرح نیافراد در منزل ب
ند و برقرار ساز ییگفتگو یخال یصندل کیاستفاده از تکن

 سندیبنو

 یتجرب یراهبردها پنجم
ی، ذهن یسازریتصو، و اهداف آن یتجرب کیارائه منطق تکن

 یالیخ یانجام گفتگو، گذشته به حال یذهن ریدادن تصوربط
 بیبه آنها آس یکه در دوران کودک ینامه به فرد نوشتن

 اورندیرسانده و ارسال نکرده و در جلسه همراه خود ب

 یرفتار یالگوشکن ششم

 یهاکیهدف تکن انیبی، رفتار یهایکارائه منطق تکن
خاص به عنوان  یرفتارها از یفهرست جامع نییتعی، رفتار

تیلو، افهرست رفتار هیته یبرا ییهاارائه راه، رغییموضوع ت
، نیسازترکردن مشکلو مشخص یالگوشکن یرفتارها برا یبند

 اررفت رییتغ یبرا زهیانگ شیافزا

اند را در شدهزناشویی  دچار تعارض که یتیچند موقع افراد
خود را ثبت  رفتار و احساس ، افکار ودر نظر گرفته  یزندگ

رفتار سالم ین، آفردر صورت بروز رفتار مشکل وکرده 
 سندیمقابل آن بنو نیگزیجا

 یرفتار یهاکیتکن هفتم
 قیطر سالم از یرفتارها نیتمر، رفتار رغییت یبرا زهیانگ شیافزا

 ادیجا، رفتار رییغلبه بر موانع تغ ،نقش یفایو ا یسازریتصو
 یمهم در زندگ راتییتغ

 رییآن تغ که هنوز دری رفتار یکه براشود افراد خواسته  از
را واره طرح نیال از خود اگر ائوس نیا دنینشده با پرس جادیا

و  ایو مزا ابندیرا ب نیگزیرفتار جا، کردمینداشتم چکار م
 کنند ادداشتیرا  رییدر برابر عدم تغ رییتغ بیمعا

 و اختتام یبندجمع هشتم
، شده و رفع اشکالانجام فیتکال یبررس، خالصه جلسات قبل

 آزمونارائه پس، با کمک اعضا یینها یریگجهیو نت یبندجمع
 یتشکر و خداحافظ و

 

 
 فیتوصی آمار سطح در منظور این برای :آماری تحلیل و تجزیه

 واریانس تحلیل هایآزمون از استنباطی آمار در و میانگین از
 آزمون و مکرر گیری اندازه با آمیخته واریانس تحلیل راهه،یک

 افزارنرم کمک به نیز هاداده. شد استفاده بونفرونی تعقیبی
SPSS 24 ینا در معناداری سطح. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 
 .شد گرفته نظر در 05/0 پژوهش

 
 هایافته

 سال، 09/36±22/5 مطالعه این در کنندهشرکت 45 سن میانگین
 ازدواج زمان مدت میانگین ،60/1±65/0 آنها فرزندان تعداد میانگین
 آنها زناشویی تعارض معیار میانگین و سال 69/12±34/5 ایشان
 استفاده با و 3 جدول در شدهدرج نتایج مطابق. بود 34/7±18/192
 فرزند، تعداد سن، میانگین اختالف راهه،یک واریانس تحلیل از

 معنادار گروه سه هر در هاآزمودنی زناشویی تعارض و ازدواج مدت
 (.p>05/0) نبود
 

سن، تعداد فرزند، مدت ازدواج و تعارض زناشویی میانگین ( 3جدول 
 نفره(15)سه گروه  ها در هر دو گروه آزمایش و گروه کنترلآزمودنی

 شاخص
گروه آزمایش اول 

 درمانی( )واقعیت
گروه آزمایش دوم 

 درمانی(واره)طرح
 معناداری گروه کنترل 

 908/0 27/36±53/5 40/36±23/6 60/35±99/3 سن
 861/0 67/1±72/0 53/1±64/0 60/1±63/0 فرزند تعداد

 363/0 07/11±00/6 53/13±39/5 47/13±51/4 مدت ازدواج 
 232/0 40/194±93/5 33/192±88/7 80/189±78/7 تعارض زناشویی

 

 بار سه در هیجان تنظیم متغیر نمرات بین 4 جدول مطابق
 وجود داریمعنا تفاوت پیگیری، و آزمونپس آزمون،پیش اجرای
  نمرات که داد نشان نتایج همچنین (.p<05/0) داشت
  پیگیری و آزمونپس در آزمایش هایگروه هیجان تنظیم
 (.p<05/0) داشت داریمعنا تفاوت آزمونپیش به نسبت

 
آزمون و پیگیری آزمون، پسدر پیشتنظیم هیجان  شاخصمیانگین  (4جدول 

 هاآزمودنی

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه
داری تغییرات معنا

 گروهیدرون
 001/0 33/90±17/5 47/91±86/4 07/126±05/2 گروه آزمایش اول
 001/0 80/91±39/11 47/90±43/12 93/127±84/4 گروه آزمایش دوم

 105/0 20/125±41/4 73/126±93/2 13/128±56/3 کنترل
معناداری در هر 

گیری اندازهمقطع 
 هابین گروه

247/0 001/0 001/0 - 

 
 ایدار زنان هیجان تنظیم بر درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت تأثیر

 آزمون ایجنت. بود ماندگار نیز پیگیری ماه یک از بعد زناشویی تعارض
 یمتنظ نمره میانگین اختالف داد، نشان آمیخته واریانس تحلیل
 نتایج (.p<05/0) بود دارمعنا کنترل گروه با درمانی هایگروه هیجان
 اختالف داد، نشان نیز پیگیری مرحله برای زوجی هایمقایسه
 لکنتر گروه با درمانی هایگروه در هیجان تنظیم نمرات میانگین

 داد، نشان نیز بونفرونی تعقیبی آزمون (.p<05/0) بود دارمعنا
 هایگروه تغییرات تفاوت دلیل به گروهیبین تغییرات داریمعنا

 آزمونپس در هم که طوریبه (؛p=001/0) بود کنترل گروه با درمانی
 رهنم از کمتر درمانی هایگروه هیجان تنظیم نمرات پیگیری، هم و
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 و درمانواقعیت هیجان تنظیم نمره اما بود کنترل گروه
 و درمانواقعیت بنابراین،. نبود هم از متفاوت درمانیوارهطرح
 هم به نسبت برتری هیجان تنظیم کاهش در درمانیوارهطرح

 . نداشتند
 رب درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت اثربخشی مقایسه جهت

 بونفرونی آزمون از زناشویی تعارض دارای زنان هیجان تنظیم
 افراد بین شد، داده نشان 5 جدول در که طورهمان. شد استفاده

 از آزمونپیش در کنترل و درمانیوارهطرح درمانی،واقعیت گروه
 جانهی تنظیم تفاوت اما نداشت؛ وجود تفاوت هیجان تنظیم منظر
 ن،همچنی. بود معنادار پیگیری و آزمونپس در هاگروه این افراد بین

 تنظیم متغیر در درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت گروه افراد نمرات
 ادد نشان این و نبود هم از متفاوت پیگیری و آزمونپس در هیجان

 یزناشوی تعارض دارای زنان هیجان تنظیم بر هادرمان این تأثیر که
 .نبود هم از متفاوت

 
یر متغبر حسب عضويت گروهی در بونفرونی نتایج آزمون تعقیبی  (5 جدول

 هاآزمودنی تنظیم هیجان

 داریامعن میانگین تفاوت گروه دوم گروه اول متغیر وابسته

 آزمونپیش

 درمانیواقعیت
 درمانیوارهطرح

 کنترل
340/1±867/1- 
240/1±067/2- 

387/0 
314/0 

 درمانیوارهطرح
 درمانیواقعیت

 کنترل
340/1±867/1 
340/1±200/0- 

387/0 
989/0 

 کنترل
 درمانیواقعیت

 درمانیوارهطرح
340/1±067/2 
340/1±200/0 

314/0 
989/0 

 آزمونپس

 درمانیواقعیت
 درمانیوارهطرح

 کنترل
882/2±000/1 
882/2±267/35- 

942/0 
001/0 

 درمانیوارهطرح
 درمانیواقعیت

 کنترل
882/2±000/1- 
882/2±267/36- 

942/0 
001/0 

 کنترل
 درمانیواقعیت

 درمانیوارهطرح
882/2±267/35 
882/2±267/36 

001/0 
001/0 

 پیگیری

 درمانیواقعیت
 درمانیوارهطرح

 کنترل
798/2±467/1- 
798/2±867/34- 

872/0 
001/0 

 درمانیوارهطرح
 درمانیواقعیت

 کنترل
798/2±467/1 
798/2±400/33- 

872/0 
001/0 

 کنترل
 درمانیواقعیت

 درمانیوارهطرح
798/2±867/34 
798/2±400/33 

001/0 
001/0 

 

 بحث
 و درمانیواقعیت اثربخشی مقایسه حاضر مطالعه از هدف
 زناشویی تعارض دارای زنان در هیجان تنظیم بر درمانیوارهطرح
 تنظیم بر درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت داد نشان نتایج. بود

 نتایج .نبود متفاوت رویکرد دو این اثربخشی و بود اثربخش هیجان
 ،ابراهیمی ،[24] همکاران و عرفان هایپژوهش با پژوهش این

[ 27] همکاران و محمدی و[ 26] راخ ،[25] رضاوندی و شاکری
 پژوهش در رضاوندی و شاکری ،ابراهیمی واقع، در. است همسو
 دارای مادران هیجان تنظیم در درمانیواقعیت که اندداده نشان خود
 اننش خود پژوهش در نیز همکاران و عرفان. است مؤثر اتیسم فرزند
 و هیجانی هایوارهطرح بهبود در درمانیوارهطرح که اندداده

 ؤثرم پذیر،تحریک روده به مبتال بیماران هیجان تنظیم در دشواری
 . است

 عدم از ناشی تواندمی هیجان تنظیم در دشواری 
 باشد یخودارزیاب در ناتوانی و بیرونی کنترل منبع پذیری،مسئولیت

 غیرمت این مدیریت و تنظیم در تواندمی درمانیواقعیت رواین از که
 در ندتوامی هیجان تنظیم در ناتوانی همچنین طرفی از. باشد مفید
 کاهش سبب که نماید بروز شناختی و هیجانی اختالل نتیجه
 بنابراین شود،می مناسب راهبردهای و مؤثر رفتارهای انتخاب
 یهیجان و شناختی اختالل این تنظیم در تواندمی درمانیوارهطرح
 املعو از یکی گفت توانمی هایافته این تبیین در[. 28] باشد مؤثر
 بروز حین در منفی هیجان تسلط مخرب، تبادلی رفتارهای بروز

 مانند شدیدی منفی هایهیجان با زوجین وقتی[. 29] است تعارض
 ندشومی مواجه غیره و ناامیدی ناکامی، نظر، اختالف از ناشی خشم

 تمدیری مناسبی و مؤثر شیوه به را خود هیجانات نیستند قادر و
 شدت به را همدیگر هیجان، این از رهایی برای است ممکن کنند،

 پیش در همدیگر تحقیرکردن جهت در رفتارهایی کنند، سرزنش
 حل نتوا کاهش و یکدیگر به زوجین توجه کاهش باعث که بگیرند
 [.30] شودمی زناشویی تعارض افزایش و مسئله
 با درمانیوارهطرح که گفت طوراین خالصه طوربه توانمی 
 قراردادن آماج مورد و اولیه ناسازگار هایوارهطرح بازسازی
 تعارض دارای زنان به هیجان تنظیم در ناتوانی رشدی هایریشه

 را دخو هیجانات با کنارآمدن نحوه تا کند کمک توانست زناشویی
 آن نقش و گروهی درمان شکل تأثیر به توانمی همچنین. بیاموزند

 متنظی در دشواری دارای افراد که آنجا از. نمود اشاره درمانی پیامد در
 از و نیست شفاف و واضح برایشان احساساتشان گویند،می هیجان

 رهبا در و دارند احساسی چه دقیقا   دانندنمی هستند، اطالعبی آنها
 افراد به درمانیوارهطرح[. 31] اندشده سردرگمی دچار هیجاناتشان

 ،کنند گذارینام و شناسایی را خود هیجانات ابتدا کندمی کمک
 لیهمد خود مقابل طرف با و کرده مدیریت سالم طوربه را آنها سپس
 شباهت آنها اعضای که کسانی برای درمانی گروه همچنین. کنند

 از ع،واق در. باشد مفید بسیار تواندمی باشند، داشته هم به زیادی
 روه،گ اعضای بین نزدیک تعامالت و پیوندها ایجاد دلیل به طرفی
 آیندفر با اولیه تجارب ساختنمرتبط و هیجان واقعی تجربه امکان
 به دیگر طرف از و یافته افزایش نیز اکنون و اینجا هایوارهطرح

 تمرین و هیجان مدیریت جانشینی یادگیری هایفرصت افزایش
 اعضای همچنین. شودمی منجر جدید رفتارهای انجام برای اعضا
 وبسرک یا خود هیجانات از کنارگیری جای به که گیرندمی یاد گروه
 عاطفی نیازهای ساختن برآورده و همدلی ابراز بازخورد، ارائه به آنها
 [.32] بپردازند گروه در

 نهنمو افراد به انتخاب، نظریه بر مبتنی درمانیواقعیت در 
 از خارج که رفتاری روی از را تمرکز خودارزیابی، با شد داده آموزش
 از تا نندک تمرکز کنترل قابل هایجنبه بر و برداشته است فرد کنترل
 کاهش ناکارآمد و منفی هیجانات مثبت، درونی گفتگویی طریق
 حس تواندمی فرد درنتیجه. شود تأکید هاتوانمندی بر و یابد

 درمانیواقعیت. نماید تجربه را شادکامی و دهد توسعه را توانمندی
 انبی در را آنان آگاهی و ببرد باال را اعضا هیجان ابرازگری توانست
 و پذیرندب را رفتارشان مسئولیت برد، باال نیز مشکالتشان و مسائل
 شانزناشویی تعارضات صورت این در بگیرند؛ دستبه را رفتار کنترل
 [.33] شودمی کمتر

 بر اینکه ضمن دهدمی آموزش افراد به رویکرد این واقع در 
 یرندبگ یاد باشند، داشته بیشتری کنترل خود هایهیجان و رفتار
 رابطه در آنها اگر. دارند خود نیازهای ارضاکردن برای بهتری هایراه

 شدند،( وغیره خشم نفرت، مثل) منفی هیجان درگیر زوجینی
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 وندشمی برانگیخته درون از رفتاری هر دادنانجام برای که آموزندمی
 که ندکنمی تصور افراد از خیلی کندمی تأکید گالسر. بیرون از نه

 که است( غیره و شغلی مشکالت فرزند، همسر،) بیرونی عوامل
 ینب مشکالت و درگیری زمینه و شودمی آنها شدنخشمگین باعث
 به و درون از آنها آموزندمی که صورتی در کند؛می فراهم را فردی
 فتارر کنترل توانندمی و شوندمی برانگیخته درونی نیروهای کمک

 برای دفر کندمی تأکید گلسر بنابراین. گیرند دست به رو اعمال و
 بیش آزارنده و دردناک منفی هیجانات از ناشی فشارهای از رهایی

 و یدترمف که بزند انتخابی به دست است بهتر و دارد انتخاب یک از
 ردف خود عهده به نیز انتخاب مسئولیت ضمنا   و باشد ترمناسب
 لقاب میزان به توانست درمانیواقعیت رویکرد وجود این با. است
 [. 14] ببرد باال هیجان تنظیم در را هاآزمودنی توانایی قبولی

 اینکه از عبارتست مطالعه این هایمحدودیت جمله از 
 اب که شد انجام زناشویی تعارض دارای زنان بین در حاضر پژوهش
 مشارکت عدم و اقتصادی اجتماعی، خانوادگی، شرایط به توجه

 سایر به نتایج تعمیم در هافرهنگخرده لحاظ وعدم همسرانشان
 ساعات و جلسات تعداد نبودنکافی همچنین. شود احتیاط جامعه
 و درمانیواقعیت) گسترده و جامع رویکرد دو آموزش برای آموزشی

 . باشد حاضر پژوهش هایمحدودیت از تواندمی( درمانیوارهطرح
 تعداد با زوجین روی بر بعدی هایپژوهش شودمی پیشنهاد

 مرکزت و تأکید که آنجایی از. شود انجام بیشتری آموزشی ساعات
 و درونی کنترل خودارزیابی، بر درمانیواقعیت رویکرد

 مسوه ایرانی فرهنگ با رویکرد این همچنین است، پذیریمسئولیت
 قشن اهمیت به عنایت با بنابراین، است، فهم قابل و ساده و است
 درون در خانواده اعضای عاطفی نیازهای ارضا و تربیتی امر در زن

 زناشویی تعارض از ناشی ناپذیرجبران خسارات همچنین و خانواده
 همچنین و( غیره و فرزندپروری مشکالت خیانت، عاطفی، طالق)
 مسئولیت) اجتماعی و روانی کنندهنگران وضعیت به توجه با

 جامعه( غیره و اجتماعی همدلی فقدان پنداری، مقصر دگر گریزی،
 ژوهشپ و تفکر کتب در درمانی رویکرد این شودمی پیشنهاد حاضر،
 گنجانده مدارس متوسطه دوم دوره روانشناسی و متوسطه اول دوره
 یشناسروان هایکلینیک در شودمی پیشنهاد این، بر عالوه. شود

 تیدول مؤسسات سایر و خانواده بهداشت هایشبکه ها،بیمارستان

 زمینه در گروهی درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت از خصوصی، و
 نگیفره انقالب عالی شورای. شود استفاده زناشویی تعارض کاهش
 به ازدواج از پیش هایکالس برگزاری به اقدام( 1397 سال) اخیرا  
 ازدواج متقاضیان برای درمان و بهداشت مراکز در اجباری صورت
 هایکالس محترم شورای این شودمی پیشنهاد. است نموده

 و زوجین برای آموزیمهارت و افزاییآگاهی منظور به مشابهی
 .کنند برگزار خانواده اعضای
 

 گیرینتیجه
 زنان هیجان تنظیم بر درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت رویکردهای

 دو این دیگر، عبارتی به. است اثربخش زناشویی تعارض دارای
 با. ندکن تنظیم را خود هیجان که کند کمک زنان به تواندمی رویکرد
 روانی، خسارات و زنان مسائل به توجه جدی ضرورت به عنایت

 اثربخشی و زناشویی تعارض از ناشی اقتصادی و اجتماعی
 و شناسانروان شود،می پیشنهاد درمانیوارهطرح و درمانیواقعیت
 خود هایدرمان و هاآموزش در رویکرد دو این از درمانگران خانواده

 .بگیرند بهره
 

 دک با دکتری رساله از برگرفته حاضر پژوهش: قدردانی و تشکر
 از. است ابهر آزاد دانشگاه 98 زمستان مصوب 20721602971004

 این انجام در را ما که کسانی و حاضر پژوهش کنندگان شرکت کلیه
 .سپاسگزاریم نمودند، یاری پژوهش
 که ایندنممی تصریح مقاله نویسندگان وسیله بدین: منافع تعارض
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در منافعی تعارض گونههیچ
 ،ادهد آوریجمع ،(اول نویسنده) علیرضایی مالک: نویسندگان سهم
 ارائه ،(دوم نویسنده) اقدم فتحی قربان آماری؛ تحلیل داده، تفسیر
 و ایده ارائه ،(سوم نویسنده) قمری محمد مطالعه؛ طراحی و ایده

 و ایده ارائه ،(چهارم نویسنده) بزازیان سعیده مطالعه؛ طراحی
 بازنگری و مقاله اولیه نگارش در نویسندگان همه مطالعه؛ طراحی

 قتد مسئولیت حاضر، مقاله نهایی تأیید با همه و بودند سهیم آن
  .پذیرندمی را آن در مندرج مطالب صحت و

 .نداشت مالی حمایت هیچ پژوهش این: مالی منابع
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