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 چکیده        
بر  پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني

ان دور ن دربر میزان رضایت زناشویي و شادماني زنا واقعیت درماني
ح ا طرخالي انجام گرفت. این پژوهش به روش آزمایشي ب هآشیان
ل وه کنترآزمون همراه با گرآزمون، پسآزمایشي از نوع پیششبه 

ه بنده ه کنه زنان مراجعد. جامعه آماري عبارت بود از کلیانجام ش
مه ر نیدسراي محله باغ فردوس واقع در منطقه یک شهر تهران که 

ردوس فبه سراي محله باغ  1397و نیمه اول سال  1396دوم سال 
-بودند که به هنفر از افراد جامع 30امل مراجعه کرده بودند. نمونه ش

ر دو دصورت تصادفي گیري هدفمند انتخاب شدند و بهنهروش نمو
ابزار  نفر( گماشته شدند. 15نفر( و کنترل ) 15گروه آزمایش )

 اه وپژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ فرم کوت
هاي پژوهش دهمنظور ارزیابي دابود. به پرسشنامه شادماني آکسفورد

ایت از روش تحلیل کواریانس چندمتغیري جهت بررسي متغیر رض
ري متغی و از روش تحلیل کواریانس تک ،هاي آنزناشویي و مؤلفه

ایج حاصل از توجه به نت براي بررسي متغیر شادماني استفاده شد. با
عیت واقر توان استنباط کرد مشاوره گروهي مبتني باین پژوهش مي

 ورانددر  جر به افزایش رضایت زناشویي و شادماني زنانمن درماني
ند توايم واقعیت درماني ،عبارت دیگرخالي شده است. به هآشیان

ن و زنا روش سودمندي در زمینه افرایش رضایت زناشویي، شادماني
و  حمایتي ایمن به لحاظ رواني فضايهمچنین به وجود آمدن 

                                                                                                                                                                 .عاطفي باشد

اني، درماني، رضایت زناشویي، شادم : واقعیتهای کلیدیواژه
 خالي هآشیان

 

 

Abstract 
This study aimed at examining the effectiveness 
of group reality therapy on women’s marital 
satisfaction and happiness during Empty Nest 
experience. It is a semi-experimental study 
conducted in a pre-post-test with a control group 
design. The statistical population includes all 
women referring to Local Cultural Center of 
Bagh Ferdos (a district in Tehran) in the second 
half of 2017 and the first half of 2018. A sample 
of 30 women were selected through purposeful 
sampling and randomly assigned to 

experimental group (n= 15) and control group (n 
= 15). The research instrument consisted of 
Enrich (Enrich-47) Marital Satisfaction 
Questionnaire and Oxford Happiness Inventory 
(OHI). In order to evaluate the data, multivariate 
analysis of covariance (MANCOVA) was used 
to examine the variable of marital satisfaction 
and its components, and the one-variable 
analysis of covariance was used to examine the 
happiness variable. Regarding the results of this 
research, it can be concluded that group reality 
therapy leads to increase happiness and marital 
satisfaction among women during Empty Nest 
experience. In other words, reality therapy can 
be a beneficial intervention to increase women’s 
happiness and marital satisfaction, and also to 
create a psychologically and emotionally safe 

supportive atmosphere. 
Keywords: Reality therapy, Happiness, Marital 
satisfaction, Empty nest 
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 مقدمه

باشد، مسلماً اجتماعي  هاي سالم تشکیل شدهکه از خانواده ايجامعهاست.  واحد یک جامعهخانواده کوچکترین 
ش جتماع، تالراي بهبود وضع اباین است که افراد آن سالم باشند. لذا  ،اي سالم باشدشرط آنکه خانواده .است سالم

عموال ظام عاطفي است که من(. خانواده یک 1388براي بهبود وضع خانواده و افراد آن مهمترین مسأله است )ستیر، 
ا ازدواج یخواندگي د، فرزنداي معموال از طریق تولیافتهگیرد و ورود به چنین نظام سازمانچند نسل را دربرمي

ش کرد هر خانواده تالشاهي برواتي و همکاران(. عمل؛ ترجمه حسین1388گیرد )گلدنبرگ و گلدنبرگ، صورت مي
ست که مۀ باز امنظو ار از عملکرد مطلوب، شامل یکمشترکي است جهت برقراري و حفظ تعادل. خانوادۀ برخورد

واده سیستمي است که (. همچنین خان1391طور عاطفي به هم پیوسته هستند )زارعي محمودآبادي، هاعضاي آن ب
اي وي مرحلهر الگکند. دهمواره در حال تغییر و تحول است و در طي تکوین خود، مراحل مختلفي را طي مي

 وت که پدر اي اسدهمنظور خانوا -هاي زندگي خانوادگي، تحول متعارف یک خانواده اصلي(، چرخه1977دووال )
کند، به يده ترسیم مگیرد. تصویري که او از خانوار قالب هشت مرحله صورت ميد -مادر هر دو در آن حضور دارند

 :اي متشکل از هشت الیه استصورت دایره
 هاي فاقد فرزندزوج -1  
 .ماهه است( 30ترین فرزند حداکثر اند )بزرگدار شدهایي که تازه بچههخانواده -2  

 .است( سالگيتا شش 5/2ن  ترین فرزند بیدبستاني )بزرگهاي برخوردار از فرزندان پیشخانواده -3  
 .سالگي است( 13تا  6ترین فرزند بین ار )بزرگدهاي بچهخانواده -4  
 .سالگي است( 20تا  13ین ترین فرزند بوجوان )بزرگهاي برخوردار از نخانواده -5  
ك رزند خانه را تره اولین فخالي )از زماني ک هدوران آشیان کنند یاهایي که فرزندانشان آنها را ترك ميخانواده -6  

 .رود(کند تا هنگامي که آخرین آنها از خانه بیرون ميمي
 .دوران بازنشستگي( خالي تا هسال )از دوره آشیانوالدین میان -7  
  .سال )بازنشستگي تا مرگ هر دو همسر(والدین کهن -8  
 

گردد یابد، محدود مينظام ارتباطي دروني یک خانواده نیز در طي مراحل مختلف چرخه زندگي خانواده گسترش مي
را تحمل کند و مشوق پذیر باشد که ورود و خروج اعضاي خویش دهد و خانواده باید آنقدر انعطافو تغییر مسیر مي

آوردن در مسیر رشد و تحول شخصي خودشان باشد )کارتر و مک گلدریک، کوشش اعضاي آن براي حرکت در
(. از جمله این مراحل مهم که ممکن است سبب تحوالتي در نظام خانواده شود، مرحله ششم چرخه زندگي 1988

شود اي از زندگي گفته ميخالي به دوره هدوران آشیان ،ليطور کبه .باشدمي -1خالي هیعني مرحله آشیان -خانواده  
خالي یا دوره  ه(. گذر به آشیان1989کنند )راپ و مرس، کنند، اما دیگر در خانه زندگي نميکه فرزندان رشد مي

                                                           

1- Empty nest  
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ا هکنند، یک رویداد هنجار از یک مرحله رشد است که انسانطور ثابت خانه پدري را ترك ميهها بزماني که بچه
ت که والدین از فرزندانشان انتظار دارند ترکشان کنند، مستقل شوند. به این علبا آن مواجه مي در اواسط زندگي

، به نقل از 1953، 1هاي مرتبط با این مرحله از زندگي مذاکره کنند )هاویگوریستشوند و با موفقیت درباره خواسته
کنند، زن و شوهر ین نوجواني عبور کرده و خانه را ترك مي(. وقتي فرزندان از سن1393مهدیار، خیر و حسیني، 

ها و احساسات منفي کنند به زندگي و روابط خود معنا بدهند. در این دوره ممکن است برخي از ناراحتيسعي مي
ي سنتي ( نیز اظهار داشت بر اساس هنجارها1975گلن ).(1387؛ ترجمه گنجي، 2008)وندر زندن،  بروز کنند

کنند و بنابراین پیوستگي ت که زمان و تالش بیشتري در پرورش فرزندان صرف ميمادران به این علها، نقش
-بیشتري با فرزندانشان دارند، پس از جدایي از فرزندان احساسات ناخوشایند بیشتري نسبت به پدران تجربه مي

دهد، ولي باید این ي مادر را تغییر ميکللند معتقد است رفتن فرزندان از خانه شرایط روانمک ،کنند. از طرف دیگر
( نیز از مطالعه 1975(. گلن )2006تغییر در مسیر رشد مادر قرار گیرد و شکوفایي وي را فراهم سازد )نیلي ریتر، 

ت از زندگي و رضایت زناشویي کمتري دهد که زنان پساوالدیني شادي، لذهاي ملي در آمریکا گزارش ميپیمایش
-خصوص مادران در این دوره فعالیتبهبا همان سن داراي فرزنداني در خانه هستند. اگر والدین،  دارند تا زناني که

ترك خانه توسط  ،شوند و از طرف دیگرهاي جبران ناپذیري انجام ندهند، در برخي از موارد دچار افسردگي مي
تواند نگران کننده باشد اند، ميردههایي که روابط نامناسب خود را از طریق فرزندانشان تعدیل کفرزندان بر زوج

رود و بهزیستي از بین مي –یعني مادري  -(. همچنین در این زمان نیز منشأ اصلي هویت2016)جیمز و ویرجینیا، 
، اعتقاد به زندگي هدفمند و رشد مداوم، پیشرفت و ارزیابي مثبت فرد از خود و زندگيبه  عبارتيرواني که به 

در  ،شودبا دیگران، اداره کردن زندگي فردي و غلبه بر جهان و پذیرش خود گفته مي مطلوب معنادار، داشتن روابط
؛ به نقل از 1996، 2شود )شیبليدستخوش تغییر مي ،خالي قرار دارند هویژه مادراني که در دوران آشیانوالدین به

ي در بین والدین گردد )گلدنبرگ (. ممکن است غیبت فرزندان در خانه باعث افزایش تعارضات زناشوی1989رایف، 
نه  ،هاي زوجینها نیز حاکي از این هستند که نارضایتي؛ ترجه شاهي براتي و همکاران(. پژوهش1388و گلدنبرگ، 

شناختي (، درماندگي روان2006تنها باعث کاهش سالمت جسمي و بهداشت رواني همسران )اوربک  و همکاران، 
شود، بلکه به ( مي1386( و افسردگي )بخشي، اسرپور و خدادادي زاده، 1385آنها )بشارت، تاشک و رضازاده، 

( و اختالل در روابط و 2006احساس تنهایي، پوچي، عزت نفس پایین، دشواري در انجام وظایف والدیني )فونگ، 
رسد نظر ميتوجه به مطالب مطرح شده به  با ،بنابراین .(2000انجامد )نیلون، عملکرد اجتماعي همسران نیز مي

خالي تحت تأثیر قرار بگیرد و از آنجا که یکي از عوامل مهم و  هرضایت زناشویي و شادماني زنان در دوران آشیان
( و رضایتي که همسران در زندگي 1384تأثیرگذار بر عملکرد خانواده رضایت زناشویي است )عطاري و همکاران، 

 .ت است( پرداختن به آن نیز حائز اهمی1387باشد )عیسي نژاد، کنند جنبه اساسي یک نظام زناشویي ميتجربه مي

                                                           

1- Havighurst 
2-Shibley 
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 کند که همسرش نیازهايدهد فرد تا چه اندازه احساس ميعبارت است از میزاني که نشان مي 1رضایت زناشویي
(. رضایت زناشویي به معناي نگرش مثبت و لذت بخشي است که زن 2005کند )بورپي و لنجر، را برآورده مي وي

(. همچنین یک تجربه شخصي در ازدواج است 2017هاي مختلف رابطه زناشویي خود دارند )وینچ، ر از جنبهو شوه
ها باور دارند که رضایت ت رابطه زناشویي قابل ارزیابي است و آنوسط خود فرد در پاسخ به میزان لذکه تنها ت

رضایت باالتري در  ،مسر خود دید مثبتي دارندزیرا افرادي که نسبت به ه ،زناشویي به انتظارات افراد بستگي دارد
همچنین استواري و استحکام خانواده، به ازدواج و رابطه زناشویي پایدار و  .نمایندروابط زناشویي خود احساس مي

ق، عالوه بر آن که آرامش دواج موفگونه تزلزل در رضایت زناشویي یا نبود یک از بنیادین بستگي دارد؛ یعني هر
(. عوامل 1393دهد )اکبر زاده، کند، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار ميها را مختل ميدروني زوج

عنوان مثال تحقیقاتي درباره نارضایتي از شوند؛ بهگذارند و متقابالً از آن متأثر ميمهمي بر رضایت زناشویي اثر مي
(. این فرآیند البته 2005شود )کردك، یي به جدایي منجر مياند که کیفیت ضعیف روابط زناشوها نشان دادهازدواج

بین قوي براي نحوه ارتباط که در پژوهشي مشخص شد که رضایت زناشویي نیز یک پیشدو سویه است، چنان
هاي تترین لذترین و اساسيدر واقع رضایت زناشویي از عمیق .(2016زوجین است )الونر، کارني و برادبري، 

هاي رنج انساني معرفي شده عنوان یکي از سرچشمهاي که فقدان آن در زندگي، بهگونهبه ،آیدر ميشمابشري به
مندي از زندگي زناشویي وجود رضایت ،؛ ترجمه گذرآبادي(. از طرف دیگر1387پالگ،  است )مککي، فانینگ و

باشد واني و جسماني زوجین ميمالکي براي توانایي مقابله با مشکالت و فشار رواني و ارتقاء سطح بهداشت ر
ه شده است و بر روي هاي اخیر به آن توج(. یکي از عوامل مهم که در سال1387)برغندان، عنایتي و هنرمند، 
رود شمار ميهاي مهم انساني بهفرد است که یکي از ویژگي 2وضعیت شادماني ،رضایت زناشویي تأثیر دارد

هاي مثبت، نظیر احساس شادماني احساس سان توجه خود را بر منابع بالقوهشناروان ،(. از این رو1998)ونهوون، 
دهد که بین شادماني و ( نشان مي1392(. نتیجه تحقیق بالغت و همکاران )2002اند )سلیگمن، معطوف کرده

ت و ترین نیازهاي رواني بشر اسرضایت زناشویي همبستگي وجود دارد. شادماني همچنین به عنوان یکي از مهم
 .گیري شخصیت آدمي و در یک کالم مجموعه زندگي انسان دارداي بر شکلتأثیرات عمده

با خود صفات و و  شودشادماني یک حالت عاطفي مثبت است که با خشنودي، لذت و خرسندي مشخص مي      
را به همراه دارد عالئمي از جمله داشتن باورهاي مثبت در مورد زندگي، هیجانات مثبت و فقدان هیجانات منفي 

شادماني یک پدیده ذهني و  ،(2010شیفرین و نلسون ) (. به گفته1395)سپهریان، محمدي، بدل پور و نوروززاده، 
معنا و  و این احساس که فرد زندگي خود را خوب، با ،دروني است و شامل تجربه احساس نشاط و خوشي است

تواند تحت تأثیر عوامل متعددي از جمله خانواده و زوجین مي داند. همچنین میزان شادماني در محیطارزشمند مي
اهمیت شادماني به ویژه در آن است که شوق انسان  (.2017عوامل شناختي، اجتماعي و هیجاني باشد )ویفرینیک،

                                                           

1- Marital Satisfaction 
2- Happiness 
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مي سان زندگي را دلپذیرترگستراند و بدینهاي او را با محیط ميانگیزند، همبستگيميرا به چیزهاي گوناگون بر
عالقگي به کار، اعتیاد به مواد فقدان شادي و نشاط منجر به افسردگي، بدبیني، ارزیابي منفي رویدادها، بي .سازد

شود بیگانه مي هايبه فرهنگهاي اجتماعي، رواج خشونت در روابط اجتماعي، طالق و گرایش مخدر، ناهنجاري
  .(1381)طاهریان، 

نوان نیروهاي عد و بهغیره دارن ن مادر و همسر وعنواین میان نقش بسیار مهمي بهتوجه به اینکه زنان در ا با      
ي و د )روحانر عهده دارند و وظایف سنگین تربیت و جامعه سازي را بشوندهنده اجتماع محسوب ميمولد و پرورش

کم  ،ف دیگرنین از طرمچه .کنندفا مي( و از جمله افرادي هستند که نقش کلیدي در خانواده ای1388ابوطالبي، 
ان ر از دورجهت گذ اي مناسبهاي مشاورههاي انجام شده در ایران در رابطه با سودمندي شیوهبودن پژوهش

ر . عالوه برسدر مينظجامعه ضروري بهمهم خالي، انجام پژوهش در جهت برقراري بهزیستي این قشر  هانیآش
ر گذاتأثیر هاي زندگيجنبه که بر اکثر «شادماني»و  «ناشویيرضایت ز»بحث مبه خاطر اهمیت دو  مذکور،موارد 
ن فردي و سائل میار بهبود مهاي مختلف از جمله دیک رویکرد مفید در زمینه واقعیت درمانياز آنجا که و ، هستند

ر حاضحقیق راي تبگرفته شد که از این روش  لذا تصمیم ،ایجاد سبک زندگي خوب و پربار براي افراد است
ثبات  ناشویي وزعه روابط در زمینه مطال و معروف شناخته شدههاي از نظریه واقعیت درمانيزیرا  .اده شوداستف

اب اعمال انتخریق ر از طباشد که در آن بهترین راه درمان مشکالت زناشویي را تغییر رفتاپایداري ازدواج مي
 ناموفق و ایجاد رفتار تغییر هویـت درمانيواقعیت هدف اصلي  .(2014)چونگ،  داندرفتاري مفید و سازنده مي

عباسي، )شود مي اب اومسئوالنه در فرد است، زیرا رفتار غیرمسئوالنه انسان است که موجب ناراحتي و اضـطر
هاي نتخابابد دلیل ر فرد باهواقع این رویکرد درماني در مورد بهتر انتخاب کردن است؛ اما قبل از آن  در .(2016

مله احساس را از ج عمالمانکند، این خود ما هستیم که تمام ابیان مي واقعیت درمانيمد. رویکرد بد خود را بفه
-ميماني که مراجعان درزو  ،(1395کهنمویي، صاحبي و فراهاني،  رکنیم )خلیلي، برزگمان را انتخاب ميبدبختي

د که نشوده ميوق داه این سمت سها و اهدافشان همخواني ندارد، بیابند که اعمال و عملکردشان با خواسته
ودلینگ، کاستونس و ؛ به نقل از وب2011ریزي کنند )وبودلینگ، هاي جایگزین طرحاعمال، رفتار و برنامه

درون  تارها ازت تمام رف(. این رویکرد نیز مبتني بر روانشناسي کنترل دروني است که معتقد اس2017فولکرسن، 
نیاز به اساسي ) نج نیازبه یک هدف هستند و هدف هر رفتار، ارضاي یکي از پشوند و همگي معطوف برانگیخته مي

؛ ترجمه 1394لسر، ست )گابقاء، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به قدرت، نیاز به آزادي و نیاز به تفریح( 
 ،ستاد آمده جووخاب بهگروهي که بر اساس نظریه انت واقعیت درمانيآموزش هدف عمده  ،صاحبي(. عالوه بر این

توجه  با (.1396دي، بهبو برانگیختن مراجع، به اقدامات عملي براي تغییر شرایط ناخواسته کنوني است )قریشي و
یر آن بر نقش گي و تأثهم زندعنوان یکي از مراحل مخالي به هآشیان هلبه آنچه که در باال اشاره شد و اهمیت مرح

ند موجب توامي يدرمان واقعیتمبتني بر  است که آیا مشاوره گروهيزنان، این پژوهش در پي پاسخ به این سؤال 
 خالي شود؟   هافزایش رضایت زناشویي و شادماني زنان در دوران آشیان
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 روش
ید. آزمون با گروه کنترل به انجام رسپس -آزمونپیشحاضر با روش شبه آزمایشي و به کار بستن طرح  پژوهش

ان کلیه زن هش شاملوش تصادفي انتخاب و جایگزین شدند. جامعه آماري پژورهاي آزمایشي و کنترل بهگروه
 1396 دوم سال ر نیمهدد که باشميمراجعه کننده به سراي محله باغ فردوس واقع در منطقه یک شهرداري تهران 

در این متقاضي شرکت  نفر 48 ،طور کلياند. بهبه سراي محله باغ فردوس مراجعه کرده 1397و نیمه اول سال 
دست آمده از هبنفر بر اساس مالك ورود انتخاب شدند و سپس بر اساس نمرات  35دوره بودند که تعداد 

 ونه انتخاب شدند.به عنوان نم صورت هدفمندبهنفر  30هاي رضایت زناشویي و شادماني،  تعداد پرسشنامه

 اجرا 
 فردوس، له باغلین سراي محئوزم با مسهاي الکه پس از هماهنگيروش اجراي این پژوهش بدین صورت بود 
یسي از ت نام نو، جهالن مرکزئووهي از سوي پژوهشگر در اختیار مساطالعیه فراخوان تشکیل جلسات مشاوره گر

ره گروهي، مصاحبه نفر متقاضي شرکت در جلسات مشاو 48نویسي سال قرار گرفت. پس از نام 50زنان باالي 
هاي نتخاب شدند. مالكزن ا 35هاي ورود به پژوهش عمل آمد و بر اساس مالك یک از زنان به اي با هراولیه

دالیلي  توسط فرزندان به نفره با همسر و ترك منزل سال به باال، زندگي دو 50ورود افراد به پژوهش شامل: سن 
قل مدرك ن حدااشتان، داز جمله ازدواج یا کسب استقالل، عدم دریافت خدمات مشاوره فردي خارج از جلسات درم

بود.  ام جلساتدر تم شناختي، شاغل نبودن و متعهد شدن به حضورتحصیلي دیپلم، نداشتن اختالالت حاد روان
از میان  پاسخ دادند و هاي رضایت زناشویي و شادمانيبه پرسشنامه زن واجد شرایط 35سپس در مرحله بعد این 

صورت هبان نمونه عنوند، بهها نسبت به سایر اعضاء بودنامهتري در این پرسشزن که داراي نمرات پایین 30آنها 
 ت آموزشيپس جلساسهاي آزمایشي و کنترل قرار گرفتند. صورت تصادفي در گروههدفمند انتخاب شدند و به

رائه ااي وه کنترل مداخلهکنندگان گراما براي شرکت ،اي اجرا شددقیقه 90جلسه  8براي زنان گروه آزمایشي در 
 ن(.س آزموهاي پژوهش پاسخ دادند )پردید. بعد از اتمام جلسات مجدداً دو گروه به پرسشنامهنگ

 ابزار
ه شادماني پرسشنام وکوتاه  هاي پژوهش از دو مقیاس پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ فرمگیري متغیراندازه براي

 :آکسفورد به شرح زیر استفاده شده است

( 1989توسط اولسون و همکاران ) 1رضایت زناشویي انریچپرسشنامه : یچپرسشنامه رضایت زناشویی انر
سازي روابط پربارهاي قدرت و زا و شناسایي زمینههاي بالقوه مشکلمنظور ارزیابي زمینهطراحي شده است و به

زمون آ خرده 12سؤالي است که از  125سؤالي و  115رود. این آزمون در اصل داراي دو فرم کار ميزناشویي به
سنج از نوع لیکرت است و به هر که یک نگرش باشداي ميصورت پنج گزینهتشکیل شده است. پرسشنامه به

                                                           

1 - Enrich 
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تخمین زده شده  90/0تا  73/0اي از شود. همساني دروني آن در دامنهگزینه آن نمره صفر تا پنج امتیاز داده مي
هاي رضایت خانوادگي از یب همبستگي آن با مقیاس(. در بررسي روایي این آزمون ضر2000است )السن و السن ، 

است که نشان دهنده روایي سازه آن است. کلیه خرده  41/0 تا 32/0و با مقیاس رضایت از زندگي از  60/0تا 41/0
دهد که این پرسشنامه از کنند و این نشان ميهاي راضي و ناراضي را متمایز ميهاي پرسشنامه انریچ زوجمقیاس

سؤالي این پرسشنامه به سبب طوالني  47(. در ایران نیز فرم 1379ك خوبي برخوردار است )ثنایي، روایي مال
( طراحي شده است. ویژگي روانسنجي گزارش شده براي این فرم، 1373بودن نسخه اصلي آن توسط سلیمانیان )

براي  ،باشد(. در این پژوهشيباشد )پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش فرم کوتاه ممي 95/0همساني دروني 
به این ترتیب که سواالت مورد تأیید اساتید و برخي از  .دست آوردن روایي آزمون از روایي صوري استفاده شدهب

طور ها( بهیک از عوامل )مؤلفه صاحبنظران قرار گرفت. پایایي نیز از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ براي هر
(، 78/0(، موضوعات شخصیتي )82/0(، رضایت زناشویي )86/0) از: پاسخ قراردادي جداگانه محاسبه شدکه عبارتند

(، روابط 74/0(، فعالیت مربوط به اوقات فراغت )72/0(، مدیریت مالي )84/0(، حل تعارض )80/0ارتباط زناشویي )
( 74/0ري زن و مرد )هاي مربوط به براب(، نقش82/0(، بستگان و دوستان )76/0ها )(، ازدواج و بچه80/0جنسي )
 .باشددهنده پایایي باال و انسجام دروني سؤاالت در پرسشنامه مي(. این میزان نشان86/0گیري عقیدتي )و جهت

 دست آمده است.هب  84/0در مجموع پایایي کل آزمون برابر با 

ده است. آرگایل و لو تهیه ش توسط 1990این ابزار در سال : )OHI(1 پرسشنامه شادمانی آکسفورد
 11ماده تهیه شد و  21، جمالت مقیاس افسردگي او را معکوس کرد و بدین ترتیب «بک»آرگایل پس از رایزني با 

گیرد. سپس این مقیاس را در مورد تعدادي از هاي شادکامي را در برها افزوده شد، تا سایر جنبهماده دیگر نیز به آن
سؤالي  29نهایي  ها و حذف چند ماده، در نهایت فرمصوري پرسش دانشجویان اجرا نمودند و با توجه به روایي

( به فارسي ترجمه شده و درستي 1378پور و نور باال ). پرسشنامه شادکامي آکسفورد توسط عليشدپرسشنامه آماده 
 طور مقدماتي درهپزشک( تأیید گردیده است. به این صورت که ابتدا بشناس و روانمتخصص )روان 8آن توسط 

هاي آن انجام گرفته است. با اجراي فرم نهایي آزمون، شاخصمورد تعدادي دانشجو اجرا و اصالحاتي بر روي 
بود. با روش دونیمه کردن به  93/0آماري از جمله همساني دروني و آلفاي کرونباخ آن محاسبه گردیده که برابر 

ه است. براي بررسي روایي صوري گزارش شد 91/0تمن او به روش گ 92/0روش اسپیرمن براون مقدار 
)علي پور و  اندپزشک( نظرخواهي شد که همگي، آن را تأیید کردهشناس و روانمتخصص )روان 10پرسشنامه، از 

به دست  82/0از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ محاسبه و  (. پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر1378نورباال، 
 باشد.پایایي باال و انسجام دروني سؤاالت در پرسشنامه ميدهنده آمد که این میزان نشان

 وسیله محقق طراحي گردید و سؤاالتي را در رابطهاین پرسشنامه به: یت شناختیعپرسشنامه اطالعات جم
با مشخصات دموگرافیک از جمله: تعداد فرزندان، نداشتن سابقه بستري شدن در بیمارستان رواني به دلیل 

                                                           

1- Oxford Happiness Inventory  
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-شناختي، سن، سطح تحصیالت و وضعیت اشتغال را که براي پژوهش حائز اهمیت بود، جمعمشکالت حاد روان

 آوري کرد.
 

هایافته  

ش هاي مرکزي و پراکندگي متغیرهاي پژوههاي مربوط به نمونه، ابتدا به محاسبه شاخصبراي توصیف داده
 :پرداخته شد

 

روهگترین نمره متغیرهای پژوهش در دو میانگین، انحراف استاندارد، کمترین نمره و بیش.  1جدول   
آزمونپس آزمونپیش    متغیر   

  گروه میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

73/5  53/56  78/5  73/44  رضایت زناشویي کل آزمایشي 

99/4  26/47  37/4  20/44   کنترل 
52/0  47/3  97/0  67/2  پاسخ قراردادي آزمایشي 
63/0  40/2  68/0  20/2   کنترل 
57/1  80/6  34/1  33/5  رضایت زناشویي آزمایشي 
24/1  53/5  35/1  13/5   کنترل 
06/1  13/3  94/0  20/2 ل شخصیتيئمسا آزمایشي   

19/1  86/2  98/0  67/2   کنترل 
24/1  87/3  32/1  80/2  ارتباط زناشویي آزمایشي 
85/0  53/2  91/0  47/2   کنترل 
22/1  93/4  12/1  53/3  حل تعارض آزمایشي 
11/1  33/3  96/0  27/3   کنترل 
33/1  93/4  35/1  40/4  نظارت مالي آزمایشي 
96/0  46/4  24/1  31/4   کنترل 
47/1  74/4  93/0  00/4  اوقات فراغت آزمایشي 
12/1  40/3  12/1  53/3   کنترل 
49/1  07/5  03/1  27/3  روابط جنسي آزمایشي 
22/1  93/3  19/1  53/3   کنترل 
41/1  87/5  08/1  20/5 فرزندان ازدواج و آزمایشي   
05/1  61/4  98/0  40/4   کنترل 
99/0  13/4  90/0  33/3 دوستان بستگان و آزمایشي   
89/0  93/3  10/1  73/3   کنترل 
28/1  07/4  49/1  07/3  مساوات طلبي آزمایشي 
91/0  13/3  99/1  17/3   کنترل 
41/1  53/5  39/1  93/4 گیري عقیدتيجهت آزمایشي   
27/1  05/4  26/1  80/4   کنترل 
85/5  20/43  51/5  27/35  شادماني آزمایشي 
09/4  46/33  46/5  53/32   کنترل 



 ... بر میزان رضایت زناشویي و شادماني نيواقعیت درمااثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر 

113 

 

 

 هزناشویي زنان در دوران آشیان افزایش رضایت دردرماني  مشاوره گروهي مبتني بر واقعیتاثربخشي براي بررسي 
نشان داد  2ویلک-ون شاپیرو( استفاده شد. آزمMANCOVA) 1چندمتغیري از آزمون تحلیل کوواریانس خالي

نرمال انحراف قابل توجهي ندارد. قابل ذکر است که موارد هاي رضایت زناشویي از حالت که توزیع نمرات مؤلفه
 دور افتاده در متغیرهاي ازدواج و فرزندان، اوقات فراغت و روابط جنسي به مقادیر انتهایي توزیع تبدیل شدند.

 

 ویلک توزیع نمرات-. نتایج آزمون شاپیرو2جدول  
 سطح معنی داری درجه آزادی یلکو-آماره شاپیرو متغیرها

 <05/0P 30 96/0 پاسخ قراردادي
 <05/0P 30 95/0 رضایت زناشویي

 <05/0P 30 93/0 ل شخصیتيئمسا
 <05/0P 30 94/0 ارتباط زناشویي

 <05/0P 30 94/0 حل تعارض
 <05/0P 30 95/0 نظارت مالي
 <05/0P 30 92/0 اوقات فراغت
 <05/0P 30 92/0 روابط جنسي

 <05/0P 30 90/0 فرزندان ازدواج و
 <05/0P 30 93/0 دوستان بستگان و

 <05/0P 30 92/0 مساوات طلبي
 <05/0P 30 97/0 گیري عقیدتيجهت

  
ود همبستگي آزمون را کنترل کند. شرط اجراي تحلیل کوواریانس وجتواند اثرات پیشآزمون تحلیل کوواریانس مي

آزمون همه آزمون و پسآزمون است. تحلیل همبستگي نشان داد که بین نمرات پیشآزمون و پسبین نمرات پیش
رضایت  ،=P<،41/0 R 05/0دار وجود دارد )پاسخ قراردادي: هاي رضایت زناشویي رابطه مثبت معنيمؤلفه

 P<،43/0 01/0، ارتباط زناشویي: =P<،48/0 R 01/0ل شخصیتي: ئ، مسا=P< ،41/0 R 05/0زناشویي: 
R= :01/0، حل تعارض P<،69/0 R= :01/0، نظارت مالي P<،49/0 R=هاي مربوط به اوقات ، فعالیت

، =P<،58/0 R 01/0فرزندان:  ، ازدواج و=P<،60/0 R 01/0، روابط جنسي: =P<،71/0 R 01/0فراغت: 
گیري عقیدتي: جهت و =P<،62/0 R 01/0طلبي: هاي مساوات ، نقش=P< ،50/0 R 01/0بستگان و دوستان: 

01/0 P<،46/0 R= هاي اصلي عنوان یکي از مفروضهشیب رگرسیون نمرات در دو گروه به(. مفروضه همگني
-خطوط میزان و جهت شیب رگرسیون نمرات پیش ،تحلیل کوواریانس نیز مورد بررسي قرار گرفت. بر این اساس

شابه است و بین متغیر وابسته و همپراش آن رابطه خطي برقرار است. آزمون آزمون در دو گروه مآزمون و پس
آزمون به عنوان متغیر وابسته و اثر تعاملي متغیر مستقل )گروه(*پیشآزمون بهاثرات بین آزمودني که در آن پس

                                                           

1- Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 
2- Shapiro-Wilk 
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 P> ،36/1 05/0شود، همگني شیب خطوط رگرسیون نمرات پاسخ قراردادي )عنوان منبع اثر در نظر گرفته مي
F=( رضایت زناشویي ،)05/0 P> ،07/1 F=05/0ل شخصیتي )ئ(، مسا P> ،25/0 F=( ارتباط زناشویي ،)05/0 
P> ،91/0 F=( حل تعارض ،)05/0 P> ،01/2 F=( نظارت مالي ،)05/0 P> ،13/0 F=هاي مربوط (، فعالیت

 <P 05/0فرزندان ) (، ازدواج و=P> ،13/2 F 05/0(، روابط جنسي )=P> ،92/1 F 05/0به اوقات فراغت )
،82/0 F=( بستگان و دوستان ،)05/0 P> ،90/0 F=نقش ،)( 05/0هاي مساوات طلبي P> ،14/0 F=و ) 

(. بر پایه نتایج 1384را تأیید کرد )بریس، کمپ و سنلگار، ( در دو گروه =P> ،59/0 F 05/0گیري عقیدتي )جهت
  (.3 )جدول اي نداشتدو گروه کنترل و آزمایشي تفاوت قابل مالحظهآزمون در آزمون لوین، واریانس نمرات پس

 

 . نتایج آزمون لوین برای برابر واریانس نمرات در دو گروه3جدول 
1درجه آزادی  F متغیرها 2درجه آزادی    سطح معنی داری 

57/1 پاسخ قراردادي  1 28 P> 05/0  
29/0 رضایت زناشویي  1 28 P> 05/0  

ل شخصیتيئمسا  32/1  1 28 P> 05/0  
37/1 ارتباط زناشویي  1 28 P> 05/0  

00/0 حل تعارض  1 28 P> 05/0  
41/2 نظارت مالي  1 28 P> 05/0  
36/0 اوقات فراغت  1 28 P> 05/0  
90/1 روابط جنسي  1 28 P> 05/0  

فرزندان ازدواج و  02/2  1 28 P> 05/0  
دوستان بستگان و  02/0  1 28 P> 05/0  

19/1 مساوات طلبي  1 28 P> 50/0  
گیري عقیدتيجهت  77/2  1 28 P> 05/0  

 
 ( همگني ماتریسP ،98/0 =2475.74, 78F  ،06/146 =s M’Box< 05/0همچنین آزمون ام باکس )

هاي رضایت ري مؤلفهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغی 4کوواریانس نمرات در دو گروه را تأیید کرد. جدول 
 دهد.زناشویي را نشان مي

 

های رضایت زناشوییتحلیل کوواریانس چندمتغیری مؤلفه . نتایج4جدول   
F df ارزش  اثر مفروض   df خطا   P اندازه اثر 

 P< 93/0 01/0 5 12 01/6 93/0 پیالیي گروه )متغیر مستقل(
 P< 93/0 01/0 5 12 01/6 07/0 ویلکس المبدا 
 P< 93/0 01/0 5 12 01/6 42/14 تي هاتلینگ 
 P< 93/0 01/0 5 12 01/6 42/14 بزرگترین ریشه روي 
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ترین( رایج)المبدا  ویلکس وترین( هاي اثر پیالیي )محافظه کارانهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیري توسط ارزش
( اثرات پیالیي و >P 01/0توجه به معناداري )آزمون و گروه در جدول فوق ارائه شده است. با براي هر پیش

. بر اساس اشته استاري دقل )گروه( عمل آزمایشي بر متغیرهاي وابسته اثر معنادویلکس المبدا براي متغیر مست
ي تنها ه آزمایشمون در گروآزآزمون و پسهاي پیشهاي موجود بین میانگینشود که تفاوتها معلوم مياین یافته

دهنده شان( ن93/0) گروهثر دهد. مجذور اتاي سهمي براي ااند و تأثیر عمل آزمایشي را نشان ميحاصل خطا نبوده
ست. با ناشویي اضایت زرهاي بر افزایش مؤلفه واقعیت درمانيتأثیر قابل توجه مشاوره گروهي مبتني بر نظریه 

شي بر هر مل آزمایاثر ع اریانس چندمتغیريتوان از روي نتایج تحلیل کوووجود معناداري اثر عمل آزمایشي نمي
-هزمودني بآرات بین لیل اثبه منظور بررسي تک متغیره اثر عمل آزمایشي تح طور تفکیکي بررسي کرد.متغیر را به

 (.5کار رفت )جدول 
 

های رضایت زناشویی. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مؤلفه5 جدول  
 اندازه اثر SS df MS F P وابسته منبع اثر

 P< 52/0 01/0 44/17 83/4 1 83/4 پاسخ قراردادي گروه
 P< 38/0 01/0 03/10 57/10 1 57/10 یيرضایت زناشو 
 P> 17/0 05/0 21/3 13/2 1 13/2 ل شخصیتيئمسا 
 P< 28/0 01/0 11/6 06/6 1 06/6 ارتباط زناشویي 
 P< 61/0 01/0 26/25 31/15 1 31/15 حل تعارض 
 P< 31/0 01/0 34/7 88/3 1 88/3 نظارت مالي 
 P> 20/0 05/0 89/3 87/2 1 87/2 اوقات فراغت 
 P< 38/0 01/0 76/9 41/5 1 41/5 روابط جنسي 
 P< 31/0 01/0 06/7 58/2 1 58/2 فرزندان ازدواج و 
 P> 14/0 05/0 68/2 03/1 1 03/1 دوستان بستگان و 
 P< 25/0 05/0 37/5 99/1 1 99/1 مساوات طلبي 
 P> 09/0 05/0 66/1 23/1 1 23/1 گیري عقیدتيجهت 

   
)گروه( بر پاسخ قراردادي  براي اثر متغیر مستقل  Fدهد که مقادیر یانس تک متغیري نشان مينتایج تحلیل کووار

(01/0 P< ،44/17 F= رضایت ،)( 01/0زناشویي P< ،03/10 F=( ارتباط زناشویي ،)01/0 P< ،11/6 F= ،)
 P< ،76/9 01/0(، روابط جنسي )=P< ،34/7 F 01/0(، نظارت مالي )=P< ،26/25 F 01/0حل تعارض )

F=ازدواج و ،) ( 01/0فرزندان P< ،06/7 F=( و مساوات طلبي )05/0 P< ،37/5 F=معني ) دار است. با توجه
 است.  افزایش یافته نآزمو( در گروه آزمایشي میانگین نمرات در مرحله پس1جدول توصیفي )اطالعات به جدول 

 (، بستگان و=P> ،89/3 F 05/0(، اوقات فراغت )=P> ،21/3 F 05/0ل شخصیتي )ئهاي مساتغییرات نمره
 عنادار نبود.م( به لحاظ آماري =P> ،66/1 F 05/0گیري عقیدتي )( و جهت=P> ،68/2 F 05/0دوستان )
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 بر افزایش شادماني از آزمون تحلیل کوواریانس واقعیت درمانيبراي بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر  

آزمون شادماني ویلک توزیع نمرات پس-تفاده شد. بر پایه نتایج آزمون شاپیرو( اسANCOVA) 1تک متغیري
آزمون شادماني رابطه مثبت آزمون و پس(. بین نمرات پیش<05/0P، 30، درجه آزادي=97/0نرمال است )آماره= 

رگرسیون  (. بر پایه آزمون اثرات بین آزمودني همگني شیب خطوط=P< ،56/0 R 01/0و معني دار وجود داشت )
( در دو گروه تأیید شد. آزمون لوین نشان داد که واریانس نمرات شادماني =P> ،34/1 F 05/0نمرات شادماني )

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري شادماني را نشان  6جدول (.=P> ،01/2 F 05/0در دو گروه همسان است )
 دهد.مي

 

انی. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری شادم6 جدول  
مجموع مجذورات  اثر

 IIIنوع 

 اندازه اثر F P میانگین مجذورات درجه آزادی

 P< 63/0 01/0 27/23 78/450 2 55/901 مدل اصالح شده
 P< 26/0 01/0 53/9 72/184 1 72/184 تقاطع

 P< 27/0 01/0 86/9 02/191 1 02/191 آزمون شادمانيپیش
 P< 47/0 01/0 67/23 67/458 1 67/458 گروه
    37/19 27 12/523 خطا
     30 00/45508 کل

 
آزمون سپه مرحله مون بآزنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیري نشان داد که نمرات گروه آزمایشي از مرحله پیش

 (.=P< ،67/23 F 01/0) براي اثر گروه به لحاظ آماري معنادار است Fافزایش قابل توجهي داشته است. ارزش 

 

 گیریبحث و نتیجه
بر افزایش  واقعیت درمانيمشاوره گروهي مبتني بر طورکه بیان شد این مطالعه با هدف بررسي اثربخشي همان

نتایج پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه   خالي صورت گرفت. هرضایت زناشویي و شادماني زنان در دوران آشیان
خالي  هت زناشویي و شادماني زنان در دوران آشیانافزایش رضای دردرماني  گروهي مبتني بر واقعیتروش مشاوره 

تحقیقاتي مستقیم و غیرمستقیم انجام  ،راستا شود. در اینداري دارد و سبب بهبود این دو متغیر مياثربخشي معني
(، کشاورز و 1396هاي شیشه فر، کاظمي و پزشک )هاي پژوهشپژوهش با یافتهاین ي هاشده است. یافته

( و حیدرپور، 2018و ابوالمعالي ) عربي، سویزي ،(2017(، الو و گائو )2014، ووبلدینگ و بریکل )(1397همکاران )
مسئولیت پذیري، امید به  ،را بر متغیرهاي شادماني واقعیت درماني( که اثربخشي 2018پروانه، سقزي و زیاپور )

هاي قبل ده سني( به تازگي یا در دههزندگي زوجین جوان و تسکین زنان و مرداني که فرزند خود را )در هر محدو

                                                           

1- Analysis of covariance (ANCOVA) 
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و افزایش  بهبود امیدواري در زنان معتاد به مواد مخدر، کاهش احساس تنهایي در افراد مهاجراز دست داده بودند، 
 پذیري و سالمت رواني مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني نشان داده، همسو  و همخوان بوده است.انعطاف

بر رضایت زناشویي زنان در دوران  واقعیت درمانيخش واقع شدن مشاوره گروهي مبتني بر در جهت تبیین اثرب   
هاي رضایت زناشویي اشاره کرد. در توان به ارتباط مفاهیم این رویکرد با مؤلفهخالي، در گروه آزمایشي مي هآشیان

ه اهمیت آموزش کاهش کنترل توان بهاي ارتباط زناشویي، رضایت زناشویي و حل تعارض ميجهت افزایش مؤلفه
بیروني و رشد کنترل دروني در زوجین پرداخت. زیرا از نگاه این رویکرد، زوجین دلیل تمام مشکالت زناشویي خود 

شوند و با اصرار و جویند و لذا براي از بین بردن مشکالت، به کنترل وي متوسل ميرا در شریک خویش مي
واقعیت دانند، دارند. در جلسات مشاوره گروهي مبتني بر ه خود صحیح ميپافشاري، سعي در تغییر دیگري در آنچ

به افراد آموزش داده شد تا بر خودشان تمرکز کرده و سعي کنند میزان کنترل بیروني خود را کاهش دهند  درماني
وني افراد بر زیرا کنترل بیروني یک رفتار انتخاب شده است که ناشي از میل در ،و بیشتر بر خودشان تمرکز کنند

چقدر استفاده از  داشتن قدرت در رابطه است و همچنین به آنان آموزش داده شد که این رفتار آموختني است و هر
آن در روابط زناشویي افزایش یابد، رابطه را به سمت سقوط پیش خواهد برد، زیرا افراد وقتي در برابر کنترل بیروني 

هاي هیجاني نادرست سبب ایجاد روند و با واکنشر الك دفاعي فرو ميگیرند به جاي واکنش سازنده دقرار مي
به زنان  ،شود. عالوه بر ایندار ميارتباط زناشویي آنها نیز خدشه ،شوند که به دنبال تعارضات ایجاد شدهتعارض مي

یت کردن، گروه آزمایشي آموزش داده شد از به کار بردن هفت عادت مهلک )انتقاد کردن، سرزنش کردن، شکا
زیرا این  ،اري کننددعیبجویي کردن، تهدید کردن، تنبیه کردن و تطمیع کردن( در روابط زناشویي خود، خود

گانه شوند که براي جایگزیني آنها، عادات هفترفتارها به نوبه خود موجب سردي روابط و کاهش عواطف مثبت مي
ش، اعتماد داشتن، احترام گذاشتن و گفت و گو مراقبت ورزي )حمایت کردن، دلگرم کردن، گوش دادن، پذیر

همه موارد مطرح شده از مواردي بودند که توانستند بر  ،رسدها( آموزش داده شد. به نظر ميکردن در مورد تفاوت
آموزش شناسایي پنج  ،عالوه بر موارد مطرح شده .ي بهبود ارتباط زناشویي و رضایت زناشویي تأثیر بگذارندمؤلفه

ها کمک به آزمودني ،سي )بقاء، عشق و احساس تعلق، آزادي، تفریح، قدرت( که محرکه رفتار هر فرد استنیاز اسا
مطرح  ،رسدهاي خود را شناسایي کنند و راجع به نیازهایشان با همسرانشان صحبت کنند. به نظر ميکرد تا نیاز

ج و فرزندان و مساوات طلبي کمک کننده بوده کردن نیازها و گفت وگو در مورد آنها در زمینه نظارت مالي و ازدوا
خواني راجع توانند از ذهنیت طرف مقابل مطلع شوند و از ذهنزیرا در همه این موارد زوجین با گفت وگو مي .است

هاي نقش هها، احساسات و اعتقادات شخصي درباربه انگیزه طرف مقابل پرهیز کنند و با صحبت در مورد نگرش
گیري کنند. به آنان گفته ها از ایجاد تعارض پیشارات مالي و برابري نقشظون والدیني و انتمختلف زناشویي چ

شد در هر موقعیت قبل از عمل به این فکر کنند که این رفتار به حل شدن مسأله موردنظر و رساندن آنان به 
هاي مختلف را در موقعیت از آنان خواسته شد رفتار خود ،شان کمک خواهد کرد یا خیر. به همین جهتخواسته

بخش بودن رفتار و عملکرد خویش را در رسیدن به اهدافشان چون: تقسیم مورد بررسي قرار دهند تا میزان اثر
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رفتارهاي صحیح هدایت  نجامجهت ادر  زنان ،وظایف، توقعات مالي و ... مورد ارزیابي قرار دهند. به این ترتیب
 .ردي داشته باشند تا آنها را به شیوه مؤثرتري به اهدافشان برساندشدند و آموختند که چه رفتار و عملک

نان کمک ماني به زدراقعیتتوان گفت: مشاوره گروهي مبتني بر ودر زمینه افزایش مؤلفه رضایت جنسي نیز مي    
جنسي  د ارتباطتواننو ب ،هاي غلط در حیطه مسائل جنسي آشنا شدهکرد تا به کمک اصول این رویکرد با نگرش

ز نیازها نیک ابراسط تکها، توهمچنین بنا به اظهارات خود آزمودني .سالم و بهتري نسبت به قبل برقرار کنند
 .یل کنندکمي تعد ود راتوانستند فاصله احساسي که بین خودشان و همسرشان در زمینه روابط جنسي ایجاد شده ب

ت ختلف رضایمهاي ؤلفهمنجر به افزایش کیفیت در م با اصالح الگوهاي تفکر واقعیت درماني ،طور کليبه    
ند، ي بردود رنج مندگي خزاغلب زنان نمونه پژوهش حاضر از احساس عدم کنترل بر  ،شود. از آنجا کهزناشویي مي

مسر، رفتار هه رفتار ختن بش مسئولیت هر رفتار به آنها کمک کرد تا به جاي  پردابا آموزش پذیر واقعیت درماني
کمک شد تا   به آنان مچنینهمورد ارزیابي قرار داده و به بررسي نقش خود در مشکالت زناشویي بپردازند.  خود را

-مناسبي را بر د، اهدافیزي کننرشان بهتر برنامهآمدي خود مقابله کنند تا بتوانند براي زندگي آیندهبا حس ناکار

واقعیت د ین، تأکیه بر اشان را از دست ندهند. عالوها و فشارهاي زندگي، کنترل خودگزینند و در برابر چالش
ز روابط ایمني ه افراد اشود کریزي براي ارضاي نیازها، باعث ميبر نیازها و کمک به افراد در جهت برنامه درماني

 بود تعامالت،با به ،بترتی برخوردار شوند و نهایتاً احساس مثبتي نسبت به خود و همسرشان داشته باشند. به این
نها کاهش ه نشدن آرآوردبناراحتي احتمالي زوجین از عدم تحقق نیازها و یا همان احتمال واکنش منفي در صورت 

ان گفت تومي ،ننابرایبشود. یابد و زمینه رضایت زناشویي و احساس مثبت زوجین نسبت به یکدیگر فراهم ميمي
ر مورد ا همسر داکره بگري، مذمینه کاهش کنترلبه واسطه آموزش در ز واقعیت درمانيمشاوره گروهي مبتني بر 

یجاد حس ارآمیز و هاي مهها، توجه بیشتر به کنترل رفتار خود، جایگزین کردن رفتارهاي مخرب با رفتارخواسته
 .اشته استدحاضر  ي پژوهشتأثیر معناداري بر رضایت زناشویي نمونه ،هاي خودمسئولیت در برابر انتخاب

و  دوستان تگان وغت، بسهاي مسائل شخصیتي، اوقات فرامؤلفهدار نبودن تفاوت دو گروه در معنا مورددر      
-حیطهکه نخست ایند: باشاحتمالي ناشي از دو دلیل  ممکن استاین نتیجه  که توان گفتمي، گیري عقیدتيجهت

دادن  راي نشانبن طوالني هایي باشند که نیاز به زماحیطهممکن است اند، هایي که تغییر خاصي را نشان نداده
 استممکن  که وان گفتت(، ميدو ماه) پژوهشزمان محدودیت توجه به  با به عبارت دیگر، تغییر داشته باشند.

است عدم  ممکنه اینکزمان بیشتري باشد. دوم  مند، نیازهاي مذکورتاثیرگذاري واقعیت درماني در حیطه
بررسي  نیاز به اشد کهه بفوق ناشي از مسائل فرهنگي و قومي بود هايحیطه واقعیت درمانيمعنادار رگذاري یاثت

 .بیشتر دارد
بر افزایش شادماني زنان در دوران  واقعیت درمانيدر جهت تبیین اثربخش واقع شدن مشاوره گروهي مبتني بر      

-و سالمتي انسانتوان گفت شادي، مایه نشاط، خونگرمي و نگرش مثبت است خالي، در گروه آزمایشي مي هآشیان

احساسات هر فرد به دنبال عملکرد و  واقعیت درمانيپایه مفهوم رفتار کلي در رویکرد  کند. برها را نیز تضمین مي
شوند، در این صورت وقتي فرد نسبت به موقعیت پیش آمده ها انتخاب ميد و همه رفتارشوتعیین مي رفتار وي
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باشد و در واقع او خود، ناراحت بودن رفتار و عملکرد خود او مي یجهناراحت است و حس منفي دارد، احساس وي نت
ته شد که اگر احساس ناراحتي را ها گفبه آزمودني واقعیت درمانيرا انتخاب کرده است. لذا در جلسات مبتني بر 

 ايکنند. برتوانند حس مثبت و شادي را جایگزین آن خودشان مسئول این انتخاب هستند که مي ،اندانتخاب کرده
یکي از زنان در گروه آزمایشي ابراز کرد که از مهاجرت فرزندش به خارج از کشور ناراضي است و مثال زماني که 

دهد )گریه کردن( کند، سعي شد به وي رابطه این احساس با آنچه که فرد انجام ميدائماً از این بابت گریه مي
تواند از شاد بودن و مي ،د ناراحتي و گریه را انتخاب کرده استنشان داده شود. همچنین گفته شد همانطور که فر

هاي جدید و تحکیم ارتباط خویش با همسرش بهره ببرد و به این واقعه شرایط پیش آمده در جهت تجربه مهارت
، زنان گروه آزمایشي، این اصل بدیهي )WDEP(1 خودارزیابي در واقع در مرحله .از منظرهاي دیگري نگاه کند

شود. همچنین به آنان گفته شد که در مغز ما، شبیه ر در احساسات منجر ميیا آموختند که تغییر در اعمال به تغیر
-سازي کوچکي از دنیایي که بیشتر دوست داریم در آن زندگي کنیم، خلق شده است که آن را دنیاي کیفي مي

 ،داریم آنها را داشته باشیم و یا تجربه کنیم نامند. این دنیا ترکیبي از مردم و تجارب لذت بخشي است که دوست
زیرا مسائل کوچک که در  .تواند در ازدواج مخرب باشدولي این دنیاي کیفي چون بر پایه احساس خوب است مي

تر از واقعیت نشان دهد که به تبع آن باعث ناراحتي و آزردگي تواند بسیار بزرگدنیاي کیفي شما وجود ندارد را مي
کرد ایت ميعنوان مثال: به خانمي که از وقت گذراندن بیش از حد همسرش با دوستانش شکشد. به شما خواهد

 ،اش با تصویري که بیشتر ارضاء کننده باشدکیفيتواند به تغییر تصویر دنیاي گفته شد، براي حل این مشکل مي
 اوهمسرش است را در نظر بگیرد و با  اش را که ازدواج  بادوام بابپردازد. یعني مهمترین تصویر در دنیاي کیفي

نیازش را مبني بر اینکه دوست دارد همسرش با وي بیشتر  ، فقطاش مذاکره کند و به جاي شکایتدرباره ناراحتي
وقت بگذراند، بیان کند. به او همچنین گفته شد که سعي نکند درباره اصالً وقت نگذراندن همسرش با دوستانش 

تیجه نخواهد رسید. زیرا دوستان همسر نیز متعاقباً در دنیاي کیفي همسرش قرار دارند و ما ن به زیرا ،مذاکره کند
توانیم در رابطه با دیگري انجام دهیم دادن اطالعات تنها توانایي کنترل رفتار خود را داریم و تنها کاري که مي

گان آموزش داده شد که مسئولیت کنندهاي درون جلسه و تکالیف ارائه شده، به شرکتهمچنین طي آموزش .است
شود. وقتـي افـراد مسـئولیت پذیري به نوبه خـود بـه عمـل منتهـي ميرفتارهاي خود را بپذیرند. مسئولیت

 ي خودهاتوانند تفکرات و نگرشباشند و ميفرمانـده اصـلي زنـدگي خودشان مي ،پذیرنـدرفتارهـاي خـود را مـي
واقـع  ـال اصـالحي انجـام دهنـد و هیجانات خود را بپذیرند و با آنها کنار بیایند. دررا تغییر دهند و یک سري اعم

نتیجه مسئولیت پذیري، بهبود وضعیت زندگي و افزایش شادماني خواهد بود. زیرا چنین فردي منبع کنترل دروني 
ریزي و دارد و با برنامهي برميگام هاي عمل ،داند و در همین راستادارد و خود را مسئول شاد کردن زندگي خود مي

این است که  واقعیت درمانياین، یکي از ابعاد  پردازد. عالوه برایجاد تغییرات مثبت، به افزایش شادماني خود مي
آمده را  ها و مشـکالت نبایـد فـرار کـنند و مسـائل  پیشمراجعان را به این سمت سوق دهد که در برابر سختي

                                                           

1- Wants, Doing, Evaluation, Planning 
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ش آمـده را بپـذیرند و در راستاي حل آن مشکالت بلکه باید مسئولیت مشکالت پـی ،ندازندبه گردن دیگران بیا
ها و نامالیمات فرد تمام تالش خود را جهت مقابله با چالش ،کار ببندند. در چنین شرایطيتمام توان خود را به

نشود، احساس رضایت  حذف مشکالت خودطور کامل قادر به هو حتي در صورتي که ب ،دهدزندگي انجام مي
همچنین یک تحلیل قابل توجه دیگر این است که  دورني ناشي از تالش و کوشش در مسیر مثبت خواهد داشت.

به بقاء، نیاز به عشق  کمک به مراجعان در پرورش و ارضاي پنج نیاز اساسي )نیاز واقعیت درمانيیکي از ابعاد مهم 
نیاز به آزادي و نیاز به تفریح( است. طبیعتاً هنگامي که این پنج نیاز و احساس تعلق، نیاز به قدرت و ارزشمندي، 

در وضعیت شادماني افراد بهبود  ،بلکه تا حدي مورد توجه بیشتر قرار گرفته و ارضاء شوند ،طور کاملهحتي نه ب
دلیل تقارن  شود. نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زنان میانسالي بودند که بهاي ایجاد ميقابل مالحظه

ار داشتند که نیازمند توجه بیشتر به نیازهاي تحوالت جسماني یائسگي با ترك منزل توسط فرزندان در شرایطي قر
شود )مانند تفریح روزمره که باعث توجه بیشتر به این نیازها مي هایي در برنامهاساسي خود بودند. گنجاندن فعالیت

ندي را در پي دارد و نیز تقویت روابط صمیمانه با همسر که منجر به هایي که احساس ارزشمو ورزش و فعالیت
پژوهش تأثیر  است که در شادماني نمونه واقعیت درمانياز جمله محورهاي  ،شود(ارضاء بیشتر نیاز به تعلق مي

منزل توسط خالي و ترك  ههمچنین، با توجه به اینکه سن میانسالي و قرار گرفتن در آشیان. معناداري گذاشته است
تنهایي و انزاوي افراد دامن زده و احساس تعلق را در آنها متزلزل کند، در این جلسات  تواند به احساسفرزندان مي

هاي هایي از راههایي از زندگي واقعي خود آنها، نمونهسعي شد با کمک خود افراد و از طریق استخراج مصداق
ها اظهار داشتند که در نتیجۀ شرکت در برخي از آزمودني مثال ارضاي نیاز احساس تعلق به آنها معرفي شود.

هاي تفریحي گروهي با همساالن خود، احساس تنهایي آنها کاهش یافته و به دنبال آن، نشاط بیشتري را فعالیت
 ویژههها )باند. همچنین برخي از آزمودنيو هم در روابط خود با همسرانشان احساس کرده ،هم در زندگي فردي

در پایان جلسات گزارش کردند که از طریق  ،گرا هستند(رسید بیشتر افرادي برونهایي که به نظر ميآزمودني
هاي روزمره مشترك با همسر و نیز تقویت پیوند و تعامالت بیشتر با فرزندان و اقوام، احساس تمرکز بر فعالیت

 اند.   ست آوردهتعلق بیشتر کرده و  احساس رضایت و شادماني بیشتري را به د
به مسائل بنیادین زوجین، توجه به دنیاي  واقعیت درمانيرسد با توجه به گرایش جدي به نظر مي ،طور کليبه    

کیفي و افزایش درك آنان نسبت به محیط اطراف و توجه به رفتار کلي و انتخاب شده براي حل تعارض ایجاد 
ریزي براي بخش و برنامههاي اثرهمچنین استفاده از راه حل. ر باشدي قابل توجیه و قابل انتظابخششده، این اثر

نتایج حاصل . تواند زمینه ایجاد شادماني و کاهش اضطراب و ناراحتي را به همراه داشته باشدرسیدن به اهداف مي
هاي زندگي ارتمه"کمتر کالسي به نام  ،تواند در تدوین برنامه آموزشي مؤثر باشد. از آنجا کهاز این پژوهش مي

یک برنامه آموزشي مؤثر  تدویندر تواند وجود دارد، نتایج این تحقیق مي "خالي همخصوص زنان در دوران آشیان
توان از مداخالت مي خالي نیز کاربرد داشته باشد. همچنین ههاي زندگي زنان در دوران آشیانبراي پرورش مهارت

-پیشنهاد مي .ي افزایش امید و شادماني افراد بزرگسال استفاده نمودبرا واقعیت درمانيگروهي مبتني بر  مشاوره

خالي نیز انجام گیرد و  هبر روي مردان در دوران آشیان واقعیت درمانيشود اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر 
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وهي گر مشاوره هتوانند پس از اتمام آخرین جلسنتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه گردد و پژوهشگران نیز مي
کنندگان را مورد تر سه ماه یا حتي  شش ماه بعد، شرکتدست آوردن نتایج دقیقهبراي ب واقعیت درمانيمبتني بر 

 .ارزیابي مجدد قرار دهند
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