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    چکیده

منبع كنترل مبتنی بر زوجین  ارتباطبرنامه غنی سازی آموزش تأثیر بررسی  ،هدف اصلی پژوهش حاضر

 آماری جامعه. بودآزمون با گروه كنترل پس -آزمونروش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش .استدرونی 

 053برای تعیین نمونه ابتدا  .باشدمی مازندران فرهنگیان دانشگاه هلأمت یدانشجو 053شامل پژوهش این

از میان این . در بین دانشجویان متأهل توزیع شدرضایت زناشویی انریچ پرسشنامه منبع كنترل راتر و 

زناشویی رنج  نارضایتیطور همزمان دارای منبع كنترل بیرونی بودند و از  كه بهزوج  74ها،  پرسشنامه

 ،در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدندانتخاب و ساده روش تصادفی  به زوج 23اند،  برده می

ابزار پژوهش شامل  .اند در گروه كنترل قرار گرفته زوج 13در گروه آزمایش و  زوج 13صورت كه  بدین

ها با استفاده از  داده. مقیاس منبع كنترل راتر بود ورضایت زناشویی انریچ مقیاس  مصاحبه تشخیصی،

 ،تحلیل كوواریانسضریب همبستگی،  )و آمار استنباطی  ( انحراف معیارو میانگین)های آمار توصیفی  روش

 غنی سازی ارتباطآموزش كه،  نتایج پژوهش نشان داد .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت( تحلیل رگرسیون

مبتنی بر مداخلۀ آموزشی  بنابراین،. زوجین مؤثر بوده استدر رضایت زناشویی  درونی مبتنی بر منبع كنترل

رنج زناشویی  كنترل درونی می تواند به عنوان یکی از روش های مداخله برای زوج هایی كه از نارضایتی منبع

   . می برند و به طالق فکر می كنند مورد استفاده قرار گیرد

 

 رضایت زناشویی ،درونی نبع كنترلبرنامه غنی سازی رابطه، م: ها کلیدواژه
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Abstract 

Aim: The current study is to examine the effect of relationship enrichment 

program training based on internal locus of control in. Method: Statistical 

population of this research includes 350 married students of Education 

university of Babol. To determine the sample, initially 350 questionnaires of 

locus of control and marital satisfaction were distributed among the married 

students. Among this population, 47 couples both had external locus of control 

and suffered marital maladjustment, 20 couples were selected by simple 

randomized method and were placed into two experimental and control groups, 

such that 10 couples were placed in the experimental group and 10 couples 

were placed in control group. Research tools include clinical interview, locus 

of control (Rotter) and marital satisfaction (Enrich) Scale. Data were 

analyzed by descriptive statistics (The mean, standard deviation), and 

inferential statistics (Pearson's correlation coefficient, T test, regression analysis 

and analysis of covariance). Results: Research results showed that, 

relationship enrichment program training based on internal locus of control was 

effective on increasing marital satisfaction. Conclusion: Teaching intervention 

based on internal control can be used as one of the intervention models for 

couples who suffer from marital dissatisfaction and think of divorce.                   

Keywords: relationship enrichment program, internal locus of control, marital 

satisfaction 
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 همقدم

اما اغلب اوقات به  ،شود رضایت شروع میسازگاری و یك منبع عنوان ازدواج به صورت ویژه و نمادین به     

افرادی كه ازدواج می كنند، تقریبا بیش از نصف . یابد صورت یك منبع استیصال و سرخوردگی پایان می

و از كسانی كه موفق به حفظ آن می شوند، . قادر هستند زندگی مشترک خود را برای یك عمر حفظ كنند

. (1،1991روس) افراد بسیار كمی یافت می شوند كه دفتر زندگی مشتركشان را با خوبی و خوشی ببندند

؛  2331، 0ویکس و ترییت  ؛ 1994، 2رایس) درسمی %50 از بیش غربی، كشورهای در طالق افزایش آمار

درصد  11تا 11بین  22تا  41میزان طالق از سال  دركشورایران ، براساس آمارهای موجود،. ( 2330، 7دای

كسانی كه طالق گرفته اند ،علی رغم تجربه تلخی كه  (.1025فرحبخش وهمکاران ،)در حال افزایش است

درصد افرادی كه  53درصد مردان مجددا ازدواج می كنند وحدود   43و درصد زنان 15داشته اند حدود 

 هر در و اول بار در آنها آنچه (.1093اولیا وهمکاران ،)دوباره طالق می گیرند ،برای بار دوم ازدواج كرده اند

براین  .است زناشویی زندگی از رضایت افول و وقفه كنند،می تجربه همیشه تقریباً و خواهندمی ازدواج بار

می  پایدارینا نارضایتی وناسازگاری، زندگی زناشویی را به سوی  عواملیاین كه چه و تبیین اساس تعیین 

 .دكشاند ویا آن را رضایت بخش وپایدار نگه می دارد ، كاری بس مفید وحیاتی خواهد بو

 .در زمینۀ علل ناسازگاری زناشویی و روش های درمان آن پژوهش های متعددی به عملل آملده اسلت          

سبك دلبسلتگی یکلی از   . دارد اشاره زناشویی  رضایت سازگاری و با مرتبط متغیر چندین به تحقیق ادبیات

تحقیقلات بسلیاری دربلاره آن    گلاارد و   عوامل فردی است كه بر سازگاری و ناسازگاری زناشلویی تلأثیر ملی   

ای و  هلا و مشخصلات رابطله    ی بلین ویژگلی   رابطله ( 1997) 5كیرک پاتریلك و دیلویس  . صورت گرفته است

نتایج حاصله نشان داد كه امنیلت و مصلونیت دلبسلتگی بلا     . های دلبستگی را مورد تحقیق قرار دادند سبك

بله  . زدیکی بیشتر و اعتماد بیشتر مرتبط استای بیشتر، تعهد و مسئولیت بیشتر، صمیمیت و ن رضایت رابطه

های دلبستگی ایمن دوطرفه، باالترین سازگاری  های دارای سبك دریافت كه زوج( 2332) 1طور مشابه، ارتان

 . گاارند زناشویی را به معرض نمایش می

                                                           
1
 . Rose 

2
 . Rice  

3
 . Weeks & Treet 

4
 . Day 

5
 . Kirkpatrick  & Davis 

6
 . Ertan 
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دگاه شناسلی نيیلر جنسلیت و تحصلیالت از دیل      ه بر سبك دلبستگی، برخی از متغیرهای جمعیت-عالو     

ی مثبتلی بلین    دریافتند كله رابطله  ( 2332) 4دوكمن و توكگوز. اند رضایت زناشویی مورد تحقیق قرار گرفته

رضایت زناشویی و سطح تحصیالت وجود دارد، یعنی آزمودنی های دارای مدرک دانشگاهی رضایت زناشلویی  

یرستانی بودند، ملورد مقایسله قلرار    شان كه دارای مدرک دب با همتایان  باالتری را گزارش دادند زمانی كه آن

در رابطه با جنسیت، برخی از تحقیقات و مطالعات به این نکته اشاره داشلتند كله شلوهران رضلایت     . گرفتند

؛ بلا ایلن وجلود برخلی از     (1999، 9؛ للی 2331، 2گلوكمن )زناشویی بیشتری را نسبت به زنان گزارش دادند 

داشتند كه سطح رضایت زناشویی زنلان و ملردان مشلابه بودنلد      تحقیقات و مطالعات دیگر به این نکته اشاره

 (. 2331، 11برزسنیاک)ی همبستگی داشتند  ، و با یکدیگر رابطه(2332؛ دوكمن و توكگوز، 1994، 13كلیك)

شان  شان توسط فرزندان همچنین، رفتارهای زناشویی والدین و رضایت زناشویی دریافتی و استنباط شده      

نتایج . ممکن است بر روی كیفیت زناشویی فرزندان تأثیر بگاارد، البته زمانی كه آنها بزرگسال و متأهل شوند

شان به این نکته اشاره داشلت كله    متأهل در مورد والدین و فرزندان( 2331) 12ی طولی آماتو و بوث  مطالعه

هلایی كله ناسلازگاری و اخلتالف زناشلویی بلین        شلود، زوج  كیفیت زناشوی از والدین به فرزندان منتقل ملی 

گاارنلد و از خلود نشلان     كنند، مشکالت و مسائل بیشتری را به معرض نملایش ملی   شان را تجربه می والدین

 . دهند می

هلای ارتبلاطی آنلان     ، مبنی بر اینکه مشکالت زناشویی، ناشی از نقص مهلارت  یك فرض عمومی و شایع       

هلای برقلراری ارتبلاط تعیلین      ی كلی كله مهلارت   این عقیده(. 1994، 10بورلسون و دنتون)است، وجود دارد 

های متعددی ملورد   های زوج درمانی و پژوهش ی اصلی رضایت و سازگاری زناشویی است توسط نيریه كننده

دهند، مسائل و مشکالت ارتبلاطی منبلع اصللی مشلکالت بلین       ها نشان می پژوهش. قرار گرفته استبررسی 

ی آن  فردی است و بسیاری از مشکالت زناشویی ناشی از سلوتتفاهم و ارتبلاط غیرملؤثری اسلت كله نتیجله      

دلیلل   بله هملین  . احساس ناكامی و خشم به خاطر عدم برآورده شدن انتيارات و آرزوهای نهفته ملی باشلد  

ی درملان مشلکالت    مركلز و هسلته  : دارنلد  اظهلار ملی  ( 2331، به نقل از برزسلنیاک،  1991)اودون و كراچ 

در پلی ملرور مقلاالت متعلدد مشلاهده      ( 1997) 17بیلرد و ملویلل  . های ارتباطی است زناشویی اصالح مهارت

                                                           
7
 . Dökmen & Tokgöz 

8
 . Gökmen 

9
 . Lee 

10
 . Çelik 

11
 . Brezsnyak 

12
 . Amato & Booth 

13
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های زناشویی تأكید  در تعارضهای ارتباطی  نمودند كه تعداد زیادی از آنها آشکارا یا ضمنی بر اهمیت مهارت

هلا و مطالعلات خلود     در پلژوهش  (1994 )بورلسون و دنتوان . شان آن را تأیید كرده است های داشته و یافته

هلا   های ارتباطی یك یا هلر دو  زوج  زناشویی بطور مستقیم ناشی از نقص در مهارت ناسازگاریاند كه  دریافته

ای زناشویی ناسازگارانه و غیر رضلایت بخلش دارنلد كله      ، زوجین وقتی رابطه(1999) 15نير گاتمنبه  .است

 داشته باشند( احترامی، حالت و رفتار تهاجمی و تدافعی، و قهر انتقاد، بی)تعامالت منفی خاصی 

، نشان می دهد میلزان موفقیلت آملوزش مهلارت     ( 1997)بیرد و ملویل  نتایج بررسی ها و پژوهش های     

عدم موفقیلت  (1994 )بورلسون و دنتوان به نير . درصد بوده است 53ارتباطی در كاهش تعارض حدود  های

درصد دیگلر، بیلانگر آن اسلت كله نحلوه ی برقلراری        53استفاده از آموزش مهارت های ارتباطی در كاهش 

هلای برقلراری    نوع شناسی زوج ها حکایت از آن دارد كه آموزش مهارت. ارتباط مهم هست، اما كافی نیست

اسلتدالل ملی    (1999) گلاتمن  . ارتباط نمی تواند یك عامل درمان كننده ی یکسان برای همه ی آنها باشد

كند كه به غیر از شیوه ی برقراری ارتباط، معیارها و ارزش های درونی زوج هلا نیلز بله عنلوان یلك تعلدیل       

 . كننده عمل نموده و در سازگاری بین آن ها مؤثر است

نشان داده اسلت كله هنجارهلای متمركلز بلر روایلط و چگلونگی         (2332)ارتان پژوهش نتایج  همچنین     

( 2332)دوكمن و توكگلوز  . برقراری ارتباط، با سازگاری زناشویی و الگوهای برقراری ارتباط، هم بستگی دارد

اشلویی را بلا سلازگاری    نفری اثر هم زملان نحلوه ی برقلراری ارتبلاط و هنجارهلای زن      024در یك نمونه ی 

نتایج نشان داد كه تعامل این دو متغیلر ملی توانلد پلیش بینلی كننلده ی       . زناشویی مورد بررسی قرار دادند

نتایج نشان داد كه سازگاری زناشویی در زنانی كله بلرای   . سازگاری و سالمت روابط زناشویی برای زنان باشد

ایلن میلزان همبسلتگی    . با نحوه ی برقراری ارتبلاط دارد برقراری ارتباط اهمیت می دهند هم بستگی باالیی 

این در حالی است . نسبت به زنانی كه به هنجارها، ارزش ها و استانداردهای دیگری تدكید دارند كم تر است

   .كه سازگاری زناشویی با هنجار محوری در مردان هم بستگی بیشتری دارد

 كه كند بینیپیش تای رضایت و پایداری زندگی زناشویی كافی نیست  ادبیات تحقیق دربارهبا این وجود،     

 و نيریله هلا   . گیرنلد ملی  طالق یا شوندمی جدا هم از یككدام و مانندمی همدیگر با متأهل هایزوج كدام

 روابلط بلین فلردی    در كه است عواملی جزت نیز كنترل منبع دهدمی نشان كه دارد وجود هم هاییپژوهش

. اما، نقش این متغیر در شناخت روابط زناشویی تا حدود زیادی نادیده انگاشته شده اسلت  .دارد مهمی نقش

سازگاری توان گفت كه نقش منبع كنترل در  ی این متغیر می ی ادبیات تحقیق محدود در مورد رابطه با ارایه

 . رضایت زناشویی، یك موضوع رایج تحقیقی نبوده استو 

                                                           
15

 . Gottman 
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مطلرح و   1957در سلال   11شناختی برای نخستین بار توسط راتلر  منبع كنترل به عنوان یك سازه روان      

او در نيریه شخصیتی خود به عنوان نيریه یادگیری اجتملاعی شخصلیت، منبلع كنتلرل را     . گسترش یافت

خواسلت   انیزم بود و ملی راتر به دنبال توجیهاتی برای رفتار و شخصیت در بیرون و درون ارگ .نماید مطرح می

راتر در جریان یك برنامله پژوهشلی   . های بیرونی و فرآیندهای شناختی درونی را بررسی نماید تقویت كننده

ها به اعمال خودشلان بسلتگی دارنلد در حلالی كله       كننده گسترده دریافت كه برخی از افراد معتقدند تقویت

او در ابتلدا  . شلود  یله دیگران و نیروهای بیرونی كنترل میهای آنها به وس دیگران باور دارند كه تقویت كننده

 .(2335شولتز و شولتز، )این مفهوم را كنترل تقویت و بعد منبع كنترل نامید 

كمك شایانی بله درک   12ی انتخاب شناسی به نام نيریه با ابداع نيریه جدیدی در روان( 1992) 14گالسر    

پس از آن كه نيریه انتخلاب را بلا نيریله واقعیلت      او. نموده است رفتار انسان در شرایط و موقعیت گوناگون

شلود، مشلکالت مربلوط بله      درمانی تلفیق كرد، اظهار داشت همه مشکالتی كه در جلسه مشاوره مطرح ملی 

ای  هلا یکلی اسلت آنهلا درگیلر رابطله       گران معتقدند كه مشکل اساسی اغلب زوج واقعیت درمان. روابط است

از نلاتوانی  ( مراجعان)ها  بیشتر مشکالت خانواده. بتوان آن را رابطه نامیدناخوشایند یا فاقد چیزی هستند كه 

بخلش در زنلدگی آنهلا     ای رضلایت  آنها در برقرار كردن رابطه، صمیمی شدن با دیگران یا برقرار كردن رابطه

او  گردد كه ها در زندگی مشتركشان، به سنتی بر می عدم موفقیت زوج( 2334)به نير گالسر . شود ناشی می

شناسی جهانی كله روابلط را    به عبارت دیگر، او نام این روان. نامد می«  19شناسی كنترل بیرونی روان» آن را 

شناسلی بله ایلن     ایلن روان  .شناسی كنترل بیرونی نامیده است گیرد، روان كند چون اختیار را می تخریب می

گی زناشلویی خلود بله مشلکل برخلورد      كنند و وقتی در زنلد  ها ازدواج می انساناكثر جهت جهانی است كه 

درصلد ملردم    99/99گونه افلراد، كلم نیسلتند،     متأسفانه این. شوند شناسی متوسل می كنند، به این روان می

این عادت منحصر به ازدواج . شوند جهان به دلیل كنترل بیرونی كه در كنار آمدن با دیگران دچار مشکل می

شناسی، عامل  تا حد زیادی استفاده از این روان. دهد د را نشان مینیست، اما در زندگی زناشویی شدیدتر خو

شناسلی   در ضلمن منشلا اصللی غلم و غصله انسلانی نیلز هملین نلوع روان         . اصلی غم و غصه زناشویی است

 (. 1992گالسر،)است
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مان  بدبختی، این ما هستیم كه تمام اعمالمان از جمله احساس 23درونیبر اساس روان شناسی كنترل       

تمام چیزی كه از دیگران . توانند ما را بدبخت كنند و نه خوشبخت دیگران نه می. كنیم را انتخاب می

نفسه و به  اما اطالعات فی. توانیم بدهیم، اطالعات است توانیم بگیریم و تمام چیزی كه به دیگران می می

شود و مغز آن  اطالعات وارد مغز می. ساسی كندتواند ما را وادار به انجام كاری یا داشتن اح خودی خود نمی

برطبق مدل رون شناسی كنترل  (. 1992گالسر،)گیریم چه كار كنیم  بعد تصمیم می. كند را پردازش می

تغییر از طریق انتخاب . درونی، بهترین راه درمان تغییر رفتار از طریق انتخاب رفتار مفید و سازنده است

رابطه زن و شوهر می گردد زیرا تغییر رفتار از طریق انتخاب خود فرد آسان  رفتارهایی كه موجب بهبود در

برای درمان تعارض زناشویی باید به زوج ها ( 2333)از نير گالسر. تر از تغییر احساس یا شناخت است

كمك شود تا از طریق قضاوت، ارزیابی و طرح ریزی، رفتارهایی طراحی كنند كه موجب كاهش تعارض و 

 .صل ازدواج گرددتقویت ا

 نيریله  و راتلر  كنتلرل  منبع مفهوم به بسیاری شباهت كه بیرونی و درونی كنترل شناسیروان مورد در     

 كنتلرل  منبع افزایش و وجود هاپژوهش این مطابق .است شده انجام كمی هایپژوهش دارد، گالسر انتخاب

21پروین .گرددمی زناشویی سازگاری و رضایت افزایش موجب درونی
 هلای پژوهش كندمی گزارش (1992) 

 بلاالیی  و مثبلت  همبستگی زناشویی سازگاری و رضایت با درونی كنترل منبع داشتن دهدمی نشان زیادی

كنتلرل   منبلع  دارای كله  هاییزوج دهدمی نشان زناشویی سازگاری و كنترل منبع یمطالعه همچنین.دارد

20گانونل   و كامپ ( .22،1991روس) دارند زندگی در باالیی سازگاری زناشویی هستند، درونی
 در (1995) 

 و رضلایت  یابلد،  افلزایش  درونلی  كنتلرل  منبلع  مرد در هم و زن در هم كه زمانی دادند نشان پژوهش یك

 . یابدمی  افزایش زناشویی سازگاری

 همکاران و مادن         
27
 مشلکالت  و مسلائل  خلاطر  بله  همسلر  كردن سرزنش كه كنندمی ادعا (1921) 

رضلایت   علدم  بله  غیرمسلتقیم  بطور است ممکن كه است مرتبط بیرونی یشده برداشت كنترل با زناشویی

 دادنلد  گلزارش (2331 گلوكمن،  از نقلل  به ؛1994 )كوهن هارنن، ساک،  .شود منجر زناشویی وناسازگاری

 اسلتفاده  هملدیگر  علیه آمیزسرزنش هایروش از بیشتری مقدار هستند همدیگر كنترل درصد كه زوجینی

 را شلان شلوهران  كله  زنلانی  وجود این با .است پایین نیز آنها سازگاری زناشویی رضایت و سطح و كنند،می

                                                           
20 - Internal control psychology 
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 و هسلتند  حل غیرقابل نسبتاً كه گیرندمی نير در گونهاین را زناشویی مشکالت و مسائل كنند،می سرزنش

 و مشلکالت  و مسلائل  قبلال  در مسلئولیت  نگرفتن عهده به كه گیرندمی نير در بخشغیررضایت را ازدواج

 بطور ازدواج در نبودن خوشبخت و شاد و هانقش خاطر به همسر كردن سرزنش و شخص، خود هایناراحتی

 جلوگیری بخشرضایت و معنادار زناشویی یرابطه یك از و شوندمی منجر زناشویی درگیری و نزاع به كلی

 بلاالتر  فراوانلی  با بیرونی كنترل منبع كه شد شناساییهمچنین  (.2331 ،25كروس و برگ)آوردمی عمل به

 رابطه، به نسبت بودن متعهد كمتر با و باشدمی مرتبط درگیری و نزاع فصل و حل برای منفی هایتاكتیك

 با بدرفتاری فیزیکی، خشونت كالمی، پرخاشگری باالتر سطوح و زناشویی تررضایت وسازگاریپایین سطوح

 است  مرتبط روانی بیماری و مخدر مواد به اعتیاد نامشروع، ارتباطات عصبانی، پاسخ سبك فرزند، یا همسر

 (.1999مییرز، از نقل به ؛1920 دوهرتی، و وینکلد)

 ایلراد  و سلرزنش  میزان است خویش رفتار كنترل به معتقد همسران از یك هر كه ازدواجی برعکس در     

 از بعلد  ،(1921) همکلاران  و ملادن  .است باالتر سازگاری زناشویی و رضایت سطح و اندک همسر به گرفتن

 از دسلته  آن ترین وسازگار تلرین زنلان،  راضی كه دادند گزارش متأهل، زنان روی بر شانمطالعات و تحقیق

 منفلی  حلوادث  روی بلر  كننلد ملی  احسلاس  كه آنهایی و كنندنمی سرزنش را شانشوهران كه بودند زنانی

 میان در ازدواج تریننزاع كم و ترینبخشرضایت كه است شده داده گزارش همچنین .دارند كنترل زناشویی

 همچنین (.21،1999مییرز) دارند كنترل زناشویی حوادث روی بر كنندمی احساس كه افتدمی اتفاق زوجینی

 انتيلار  كله  دارد احتملال  كمتلر  بیشلتر،  درونی كنترل احساس دارای هایزوج برای كه است شده مشخص

 (.24،1992ودود و الچمن)گردد منتهی طالق به شانازدواج باشیم داشته

مرور بر پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد كه  پژوهشگران ایرانی بیشتر از نيلر بنیلادی و         

وج هلای  علت شناسی ناسازگاری های زن وشوهر ها به تحقیق پرداخته اند و به جنبۀ كاربردی و مشاورۀ با ز

 منبع بین كه داد نشان خود پژوهش در ،(1024) گودرزی به عنوان مثال. ناسازگار توجه چندانی نداشته اند

 رضلایت  بلین  خود تحقیق در ،(1021) فراست اما، .دارد وجود رابطه معنا داری زناشویی سازگاری و كنترل

 این به خود تحقیق در ،(1024) شاهی حسن. نکرد پیدا معناداری یرابطه گونههیچ كنترل، منبع و زناشویی

 دارد، وجلود  شلوهران  زناشویی سازگاری و كنترل منبع بین معناداری مثبت یرابطه كه یافت دست نتیجه

هدف اصلی این پژوهش آن است كه میزان كارایی بر این اساس،  .نیست معنادار رابطه این زنان مورد در ولی

زناشویی مورد آزملون   رضایت دركنترل درونی  منبعمبتنی  زوجین ارتباطآموزش برنامه غنی سازی  تأثیرو 
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 آموزش برنامه غنلی سلازی ارتبلاط   سئوال كلی و اساسی در این پژوهش آن است كه آیا . و بررسی قرار گیرد

 زناشویی گردد؟  افزایشمی تواند موجب مبتنی بر كنترل درونی زوجین 

 روش پژوهش

برسی تاثیر یك روش آموزشی ، كاربردی محسوب می شلود واز لحلار روشلی     حاضر، به دلیل پژوهش       

   .بود كنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح تحقیق كه دنبال می كند پژوهش آزمایشی با

  نمونه و روش نمونه گیری ،جامعه

بلرای تعیلین    .باشلد ملی  مازندران فرهنگیان دانشگاه هلأمت یدانشجو 053شامل پژوهش این آماری جامعه

پرسشنامه منبع كنترل راتر و سازگاری زناشویی اسپانیر در بین دانشلجویان متأهلل توزیلع     053نمونه ابتدا 

طلور همزملان دارای منبلع كنتلرل بیرونلی بودنلد و از        كه بله زن و شوهر 74ها،  پرسشنامهاز میان این . شد

در دو گلروه آزملایش و   انتخاب و ساده روش تصادفی  بهزن و شوهر  23اند،  برده ناسازگاری زناشویی رنج می

در گلروه كنتلرل   زن و شلوهر   13در گروه آزمایش و زن و شوهر  13صورت كه  بدین ،كنترل جایگزین شدند

 .اند قرار گرفته

 ابزار پژوهش

 : است شده استفاده ابزارزیر سهاز مطالعه مورد متغیرهای گیریاندازه برای پژوهش این در       

 مصاحبه تشخیصی -1

به منيور توجیه كار ، جلب اعتماد آزمودنی ها ، اهداف و فرایند آموزش و ارزیابی این كه آیا نمونه ها          

 :همچنین در مصاحبه به موارد زیر توجه شد. متناسب با اهداف پژوهش می باشند، انجام شد 

 .   9باالتر از (I – E) راتر كسب نمره در مقیاس منبع كنترل  -              

 . 113كم تراز ( DAS) كسب نمره در مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر   -              

 .عدم وجود اختالل روان شناختی یا سا بقه بیماری روانی وبستری شدن  -              

 .نباشند هیچ كدام از زوجین به بیماری سخت و صعب العالج مبتالت   -              

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر -              

 آزمون رضايت زناشويی انريچ -2

طراحی و تدوین ( 1920)ی انریچ است كه توسط السون و همکاران  ی متن اصلی پرسشنامه این آزمون ترجمه

های ازدواج جهت پژوهش ایجاد شد، املا انلدک زملانی     این مقیاس در ابتدا برای توصیف پویایی. گردیده است

سلازی   زناشلویی و غنلی  مشلاوره   جسلتجوی هلایی كله در    نگاشت كه به عنوان یك ابزار تشخیصی برای زوج
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، این مقیاس به تغییراتی كه در طول (1999)به اعتقاد السن و السن . زندگی زناشویی بودند به كار گرفته شد

های این آزمون در ارتبلاط   هر یك از موضوع. دهد و به تغییرات خانواده حساس است دوره حیات آدمی رخ می

توانلد   ی زناشلویی ملی   هلا در درون رابطله   ارزیابی ایلن زمینله  . های مهم زندگی زناشویی است با یکی از زمینه

السلن و همکلاران   . های نیرومندی آنها را مشخص نمایلد  تواند زمینه ها را توصیف یا می ی زوج مشکالت بالقوه

در یلك  ( 1994)فلوورس و السلن   . اند گزارش كرده 92/3با استفاده از روش ضریب آلفا  آن را، اعتبار (1920)

ها نشان داد كله   بررسی. ندی انریچ را مورد بررسی قرار داد شی میزان اعتبار و كاربرد كلینیکی سیاههكار پژوه

در كشلور  . اسلت  95/3تا  25/3توانایی تمیز زوجین خوشبخت از زوجین غیرخوشبخت از طریق این مقیاس 

سلؤالی   115ا بلرای فلرم   ، همبستگی درونی آزمون رضلایت زناشلویی ر  (1040)نژاد  ایران، سلیمانیان و نوابی

 . اند گزارش كرده 95/3سؤالی  74و برای فرم  90/3

 (I – E)مقیاس منبع کنترل راتر -3

ی منبع كنتلرل   یافته فرد در زمینه برای ارزیابی انتيارات تعمیم( 1911)این مقیاس توسط جولیان راتر       

روایی و پایایی منبع كنترل راتر، تاكنون توسلط  . تقویت طراحی و تدوین شده است (I – E)درونی ل بیرونی 

، پایایی مقیاس فوق را به روش تصلنیفی  1911راتر در سال . محققان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است

چاردسلون  و پایایی ل روش كودر ری  40/3كه بر روی دانشجویان دانشگاه اوهایو در امریکا صورت گرفت، برابر 

ضریب پایلایی مقیلاس منبلع    ( 1045)در ایران نیز مؤفق . گزارش كرد 43/3آزمودنی را برابر  733با شركت 

و همچنلین   107/3ای گاتمن برابر با  و با روش دو نیمه 122/3كنترل راتر را با روش كودر ریچاردسون برابر 

 . به دست آورده است 105/3ن برابر با ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از فرمول اسپیرمن براو

 

 شیوه اجرا

پرسشلنامه منبلع كنتلرل راتلر و سلازگاری       053ابتدا كه، شیوه اجرای پژوهش بدین طریق بوده است        

طلور   كه بله زن و شلوهر  74هلا،   پرسشنامهاز میان این . زناشویی اسپانیر در بین دانشجویان متأهل توزیع شد

روش  بله زن و شلوهر   23انلد،   برده همزمان دارای منبع كنترل بیرونی بودند و از ناسازگاری زناشویی رنج می

در زن و شلوهر   13صلورت كله    بلدین  ،در دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدندانتخاب و ساده تصادفی 

سله هلای آملوزش مهلارت هلای زناشلویی       جل .اند در گروه كنترل قرار گرفتهزن و شوهر  13گروه آزمایش و 

برای گروه آزمایش انجام شد ( 1992با محوریت نيریه انتخاب گالسر ،)مبتنی بر روان شناسی كنترل درونی 

 17مداخله آموزشی مبتنی بر روان شناسی كنتلرل درونلی در   . و گروه كنترل در معرض آموزش قرار نگرفت

پلس از اتملام دوره ی آملوزش    . جلسه ها هفته ای یکبار بلود ساعت و تواتر  2جلسه و مدت زمان هر جلسه 
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كنترل بر روی دو گروه آزمایش و كنترل به عنوان پس آزمون اجلرا   منبع وسازگاری زناشویی مجددا آزمون 

 . سپس نتایج پیش آزمون و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شد

 و اهدف آموزشی مهارت های منبع کنترل مراحل

بله شلرح   مرحله و چهارده گام  پنجدرونی در منبع كنترل ارتباطی و اهدف آموزشی مهارت های  مراحل       

 :زیر است

 آماده سازی زوج ها : مرحله اول

 . آشنایی با هم و با رهبر گروه شامل آماده سازی زوج ها برای: گام اول

 .و قواعد حاكم بر جلسات اهداف، با اصول زوج هاآشنایی : گام دوم

 به هم زدن تعادل چرخه های منفی روابط زن و شوهری : مرحله دوم

عبلارت از     مشلکل  . شناسایی چرخه تعامل منفی كه تعارض های زناشویی را ایجاد كلرده اسلت  : گام سوم 

 .است زن و شوهر بین وجود كنترل بیرونی

، روان شناسی كنترل بیرونی و روان شناسلی  منبع كنترلكمك به درک تازه و بینش نسبت به : گام چهارم 

 .كنترل درونی

كله اسلاس ایلن     خلود تصلدیق نشلده   مسئولیت انتخاب ها و اعمال كمك به زوجین در پایرش : گام پنجم 

 .وضعیت تعاملی است

چهار چوب بندی مجلدد مشلکل زناشلویی بلر اسلاس چرخله منفلی منبلع كنتلرل بیرونلی و           : گام ششم   

 .كنترل بیرونی به عنوان ناسازگاری و نارضایتی زناشویی زوجین محسوب می شود رواشناسی

 تغییر وضعیت تعاملی: مرحله سوم

 .زناشوییبرنامه ریزی برای بهبود روابط : گام هفتم 

 .در ایجاد تغییر زوجینتبیین نقش هر یك از : گام هشتم 

 .زناشوییای ایجاد تغییر و بهبود روابط بر زن و شوهرفراهم كردن زمینۀ همکاری در بین : گام نهم 

كلاهش و حلاف روش هلای ارتبلاطی مخلرب كنتلرل       كاهش نارضایتی زندگی زناشویی، از طریق : گام دهم

 .بیرونی

كنترل درونی به منيور افزایش رضایت و پایلداری زنلدگی    اصول و روش های ارتباطی آموزش: گام يازدهم 

 .زناشویی

توانلایی و فرصلت انتخلاب هلای تلازه را دارنلد و بایلد         هریك از زوجینتبیین این موضوع كه : گام دوازدهم

 .مسئولیت پیامدهای آن انتخاب ها را به عهده بگیرند
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 کاربرد و پیگیری: مرحله چهارم

زن و و كلاربرد روش هلا و مهلارت هلای كنتلرل درونلی در روابلط         تمرینتشویق زوجین در :  گام سیزدهم

 .شوهری

 جمع بندی و آماده سازی زوجین برای اختتام برنامه: له پنجم مرح

 .كنترل گروه برای گروه آزمایش و  منبع كنترل راتر  و  ن رضایت زناشوییآزمواجرای پس :  گام چهاردهم

 يافته های پژوهش

داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی كه شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی    

  :مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد  ،بود رگرسیون و تحلیل های كوواریانسآزمون ل كه شام

رين خرده مقیاس های آن در گروه میانگین و انحراف معیار نمرات کل رضايت زناشويی با مهمت – 1جدول 

 آزمايش بر حسب جنسیت
 آزمایش گروه

 پس آزمون پیش آزمون آزمون

انحراف  میانگین تعداد جنس شاخص ها

 معیار

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

 مرد ارتباط زناشویی

 زن

13 

13 

29/4  

22/4  
 

42/1  

41/1  

13 

13 

19/9  

72/9  

91/2  

92/2  

ودو  ارتباط با خانوادۀ همسر  

 ستان

 مرد

 زن

13 

13 

71/1  

52/1  

91/1  

92/1  

13 

13 

72/2  

09/9  

51/0  

21/0  

 مرد روابط جنسی

 زن

13 

13 

10/4  

19/2  

03/2  

23/0  

13 

13 

11/13  

71/9  

53/5  

32/0  

 مرد مدیریت مالی

 زن

13 

13 

91/4  

47/2  

43/2  

01/2  

13 

13 

22/9  

59/12  

41/7  

73/0  
 

 مرد حل تعارض

 زن

13 

13 

11/10  

55/10  

31/0  

17/7  

13 

13 

11/22  

49/22  

01/5  

23/1  

 مرد اوقات فراغت

 زن

13 

13 

53/17  

11/15  

51/7  

14/5  

13 

13 

11/23  

13/12  

51/5  

73/5  
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نشان می دهد که  در گروه آزمایش میانگین نمرات پس آزمون رضایت زناشویی و خرده مقیاس  1نتایج جدول 

 آموزش مهارت هایبنابراین، نتیجه می گیریم . های آن بیشتر از میانگین همان نمرات در پیش آزمون است

 .را افزایش می دهدزوجین  زناشوییرضایت درونی، مبتنی بر منبع کنترل  ارتباطی
میانگین و انحراف معیار نمرات کل رضایت زناشویی با مهمترین خرده مقیاس های آن در گروه  – 2جدول 

 کنترل بر حسب جنسیت
 آزمایش گروه

 پس آزمون پیش آزمون آزمون

انحراف  میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد جنس شاخص ها

 معیار

 مرد ارتباط زناشویی

 زن

13 

13 

51/12  

11/12  

93/1  

34/2  

13 

13 

59/11  

03/11  

11/2  

41/1  

 ارتباط با خانوادۀ همسر و دوستان
 مرد

 زن

13 

13 

51/12  

19 
 

04/2  

13/2  
 

13 

13 

13/14  

12 
 

12/2  

03/2  
 

 مرد روابط جنسی

 زن

13 

13 

11/11  

93/15  

29/2  

93/1  

13 

13 

53/15  

13/15  

41/1  

91/1  

 مرد مدیریت مالی

 زن

13 

13 

21/15  

37/15  

40/2  

94/1  

13 

13 

51/17  

70/17  

31/2  

52/1  

 مرد حل تعارض

 زن

13 

13 

53/23  

43/23  

57/2  

22/1  

13 

13 

21/23  

53/21  

17/2  

22/2  

 مرد اوقات فراغت

 زن

13 

13 

23/23  

53/23  

09/2  

02/2  

13 

13 

23/19  

43/19  

17/2  

11/2  

 

نشان می دهد که در گروه کنترل میانگین نمرات پس آزمون رضایت زناشویی و خرده مقیاس  2نتایج جدول 

 . های آن با میانگین همان نمرات در پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد
 نتايج تحلیل کوواريانس مربوط به مهمترين خرده مقیاس های رضايت زناشويی – 3جدول 

 متغیر ها
مجموع 

 مجاورات
آزادیدرجۀ   

میانگین 

 مجاورات
F 

سطح معنی 

 داری
 توان آماری میزان تأثیر

31/22 ارتباط زناشویی  1 31/22  32/49  333/3  14/3  1 

ارتباط با خانوادۀ 

  همسر  
03/137  1 03/137  11/17  333/3  10/3  1 
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31/232 روابط جنسی  1 31/232  12/124  333/3  20/3  1 

92/151 مدیریت مالی  1 92/151  31/222  333/3  22/3  1 

30/217 حل تعارض  1 30/117  35/171  333/3  49/3  1 

23/752 اوقات فراغت  1 23/752  99/195  333/3  27/3  1 

درونی بر مهمترین مبتنی بر منبع كنترل  ارتباطی آموزش مهارت هاینشان می دهد كه  0نتایج جدول 

به عنوان یك عامل درونی بنابراین، منبع كنترل . خرده مقیاس های رضایت زناشویی مؤثر بوده است

 . ی بسیار قدرتمند رضایت از زندگی زناشویی است كننده بینی پیش

 یگیر نتیجهبحث و   

درونی در منبع كنترل زوجین مبتنی بر  تأثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط، در پژوهش حاضر      

آموزش مقایسۀ نتایج گروه آزمایش با گروه كنترل نشان داد كه، . مورد بررسی قرار گرفترضایت زناشویی 

 . زوجین مؤثر بوده استدر افزایش رضایت زناشویی  درونی مبتنی بر منبع كنترل برنامه غنی سازی ارتباط

كله ملدعی اسلت  كلاهش روان شناسلی      (  1992)با اصل نيریه انتخاب گالسلر این پژوهش  یافته های      

ایلن   همچنین نتلایج  .هماهن  است ،موجب كاهش ناسازگاری و نارضایتی زناشویی می گرددكنترل بیرونی 

ای زناشلویی ناسلازگارانه و غیلر رضلایت      زوجین وقتی رابطله كه معتقد است ، (1999)نير گاتمن  پژوهش با

داشلته  ( قهلر احترامی، حالت و رفتار تهلاجمی و تلدافعی، و    انتقاد، بی)بخش دارند كه تعامالت منفی خاصی 

 از نقلل  به ؛1997 )كوهن هارنن، ساک،داده های این پژوهش همچنین با یافته های . هماهن  است، باشند

هماهن  است، آنها نشان دادند زوجینی كه درصلدد كنتلرل هملدیگر هسلتند     (1025فرحبخش و همکاران،

ح سلازگاری و رضلایت   مقدار بیشتری از روش های سرزنش آمیز علیه هملدیگر اسلتفاده ملی كننلد، و سلط     

زناشویی آنها نیز پایین است، در عوض در ازدواجی كه هر یك از همسران معتقلد بله كنتلرل رفتلار خلویش      

است، میزان سرزنش و ایراد گرفتن به همسر اندک و سلطح سلازگاری و رضلایت از زنلدگی زناشلویی بلاالتر       

 .است

، (1991) روس، ( 1995) گانونل  و كاملپ ، (1992)داده های این پژوهش همچنین با یافتله هلای پلروین    

، (2331)كلروس،   و بلرگ و (  1921) همکلاران  و ملادن   ،(1999)مییلرز   ،(1990)آگوستینی و اسلپانهول  

بر طبق این پژوهش ها، افزایش منبع كنترل درونلی، موجلب افلزایش سلازگاری و رضلایت      . ماهن  استه

دهلد داشلتن منبلع كنتلرل      گزارش می كند پژوهشهای زیادی نشان می( 1992)پروین . زناشویی می گردد

 نشلان  پژوهش یك در (1995) گانون  و كامپ .درونی با سازگاری زناشویی همبستگی مثبت و باالیی دارد

. یابلد ملی  افزایش زناشویی سازگاری یابد، افزایش درونی كنترلمنبع  مرد در هم و زن در هم كه زمانی دنددا

منبلع   كله  زملانی  بلا  مقایسه در یابد افزایش مردان در درونی كنترلمنبع  كه زمانی جنس دو مقایسه نير از
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 در حاللت  ایلن  وقتلی  اما .یابدمی بیشتری افزایش زناشویی رضایت و سازگاری ،باشد باال زنان درونی كنترل

در ( 1991) روس یمطالعله نتلایج   همچنلین  .كندنمی تغییری زناشویی رضایت و سازگاری رودمی باال زنان

 هسلتند،  كنتلرل درونلی   منبع دارای كه هاییزوج ،دهدمی نشان زناشویی سازگاری و كنترل منبعارتباط با 

، نشلان  (1990)همچنین نتایج تحقیقات آگوسلتینی و اسلپانهول    .دارند زندگی در باالیی سازگاری زناشویی

رضلایت بیشلتری از زنلدگی زناشلویی خلود در       سلازگاری و  های دارای منبع كنترل درونلی، دارای  داد زوج

، دریافللت كلله  (1999)همچنللین مییللرز   .هللای دارای منبللع كنتللرل بیرونللی بودنللد   ی بللا زوج مقایسلله

كننلد بلر روی    افتد كه احساس ملی  هایی اتفاق می ها در میان زوج ازدواجترین  ترین و كم جدال بخش رضایت

تلری از كنتلرل رویلدادهای زناشلویی،      هلای دارای سلطوح پلایین    زوج. حوادث زندگی زناشویی كنترل دارند

برعکس، از نير كیفیت زناشویی مشخص شد كله روان شناسلی   . تر را گزارش دادند  كیفیت زناشویی ضعیف

های منفی برای حل و فصل جلدال و درگیلری، كمتلر متعهلد بلودن       با فراوانی باالتر تاكتیك كنترل بیرونی

رضایت زناشویی و سلطوح بلاالتر رفتلار تهلاجمی و پرخاشلگری      سازگاری و تر  نسبت به رابطه، سطوح پایین

 كنندمی ادعا ،(1981) همکاران و مادن . باشد كالمی، خشونت فیزیکی، و با سبك پاسخ عصبانی مرتبط می

 بطلور  و اسلت  ملرتبط  بیرونلی  كنتلرل  بلا  زناشلویی  مشلکالت  و مسلائل  خاطر به همسر كردن سرزنش كه

 شانمطالعات و تحقیق از بعدها آنهمچنین  .شودمی  منجر زناشویی رضایت و سازگاری عدم به غیرمستقیم

 سرزنش را شانشوهران كه بودند زنانی از دسته آن سازگار ترین زنان، كه دادند گزارش متأهل، زنان روی بر

نتلایج   همچنلین  .دارنلد  كنتلرل  زناشلویی  منفلی  حلوادث  روی بلر  كننلد می احساس كه آنهایی و كنندنمی

 و مسلائل  كننلد، ملی  سلرزنش  را شلان شلوهران  كه زنانی نشان می دهد، (2001 ) كروس -برگتحقیقات 

 در بخشغیررضایت را ازدواج و هستند حل غیرقابل نسبتاً كه گیرندمی نير در گونهاین را زناشویی مشکالت

 و شلخص،  خلود  هلای نلاراحتی  و مشلکالت  و مسلائل  قبلال  در مسئولیت نگرفتن عهده به كه گیرندمی نير

 درگیلری  و نلزاع  بله  كللی  بطلور  ازدواج در نبودن خوشبخت و شاد و هانقش خاطر به همسر كردن سرزنش

  .آوردمی عمل به جلوگیری بخشرضایت و معنادار زناشویی یرابطه یك از و شوندمی منجر زناشویی

درونلی در ایجلاد   شناختی كنترل بیرونلی و   در تبیین چگونگی تأثیر و ارتباط  متقابل بین عوامل روان

بکلار   گلرفتن دیگلری  كنترل تحت هایی را برای  روش توان گفت كه زوجین می ،زناشویی رضایتیو نا رضایت

شناسلی كنتلرل    روش ارتباطی منفی و مخلرب روان نوع هفت » ها را تحت عنوان روشاین محققان . ندبر می

هلدف   .نلد كن بندی ملی  طبقهشناسی كنترل درونی  روانمثبت و مهرورزی ارتباطی  و هفت نوع روشبیرونی 

آفلرین اسلت    ی فاجعه شیوه شناسی كنترل بیرونی، هفت مخرب روانمنفی و هفت روش ارتباطی از  محققان

منفلی و  هفلت روش ارتبلاطی   ایلن  . كنلد  های زوجین را در روابط زناشویی در نطفه خفه ملی  م تالشكه تما
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. ، تهدیلد، تنبیله و قهلر   نلق زدن انتقلاد، اهانلت، تحقیلر،    : از كم خطرتر به پرخطرتر عبارت اسلت از  ،مخرب

روابط زناشویی خلود  در كنند، زن و شوهر تنش روزافزونی را  چنان كه به ترتیب پیشروی خود را آغاز می هم

امید  تفاوت و نا های یکدیگر برای آشتی، بی رسند كه نسبت به تالش كنند، سرانجام به جایی می می اسحسا

گونله اسلت كله     ایلن . سلازد  تلر بعلدی هملوار ملی     مخرب مخرب، راه را برای ورود عنصر هر عنصر. شوند می

آرام و موذیانه ازدواجی را كه با قول و قرارهلای   به ترتیب آرام رونیبیشناسی كنترل  های ارتباطی روان روش

نيلر   هلای ایلن پلژوهش و    براساس یافته .سازند می تخریب و تپاهآغاز شده بود، و با شادی و خوشی عاشقانه 

تلوان نتیجله گرفلت،     ، ملی (1999)و گاتمن ( 2334)دیگر متخصصان مشاورۀ ازدواج و خانواده مانند گالسر 

منفلی و مخلرب   روش ارتبلاطی  هفلت نلوع   شلود،   رضلایتی زناشلویی و طلالق ملی    انتعارض، باعث آنچه كه 

ملابین از آنهلا    شوهر كمی پس از ازدواج در مواجهه با مسایل فلی  است كه  زن و شناسی كنترل بیرونی روان

سازند و در نهایت به نارضایتی زناشوی  كنند و مسایل زناشویی را به مشکالت زناشویی تبدیل می استفاده می

  .شود طالق منجر می و

شلناختی كنتلرل    ای در تبیین چگونگی تأثیر و ارتبلاط  متقابلل بلین عواملل روان     ترسیم نمودار دایره

 زناشویی رضایتیدر ایجاد نابیرونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط و تأثیر متقابلل بلین عواملل روانشلناختی كنتلرل بیرونلی در ایجلاد ناسلازگاری          -1ارائه مدل 

 زناشویی

 نارضایتی

 زناشویی

 اهانت

 تحقیر

غر 

 زدن
 تهدید

 انتقاد

 قهر

 تنبیه
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مثبلت و مهلرورزی   ارتبلاطی   كلاربرد هفلت نلوع روش   ، حاضلر هلای پلژوهش    براساس یافتههمچنین 

هفت از  محققانهدف . استواقع شده مؤثر  در كاهش و بهبود تعارضات زناشوییشناسی كنترل درونی  روان

ایلن   .اسلت تحکیم بنیلان ازدواج  ی  شیوه ، هفتدرونیشناسی كنترل  روان مثبت و مهرورزیروش ارتباطی 

احترام، اعتماد، حمایت و وفاداری، : عبارت است از شناسی كنترل درونی،، هفت روش ارتباطی مهرورزی روان

 مهلرورزی  ، راه را بلرای ورود عنصلر  نلی مهرورزی كنترل درو هر عنصر. پایرش، تشویق،گوش دادن و گفتگو

شناسلی كنتلرل    همچنین در این پژوهش مشخص شد كه بین عناصلر روان . سازد تر بعدی هموار مینیرومند

و دیگلر متخصصلان ازدواج ماننلد گالسلر      انبله نيلر محققل   . درونی ارتباط و تأثیر متقابل مثبت وجود دارد

ترین  مهم، شناسی كنترل درونی روانهای ارتباطی  روشبر  رابطه زناشویی مبتنی، (1999)و گاتمن ( 2334)

برای نیل به ایلن هلدف    .استصمیمانه و پایدار  ،زناشویی شادمانه زندگی برای داشتننروش ترین  مناسب و

شناسی كنترل درونلی را جلایگزین هفلت روش     ارتباطی مهرورزی روان  توانند هفت روش اساسی زوجین می

 .شناسی كنترل بیرونی در روابط زناشویی نمایند ارتباطی مخرب روان

ای در تبیین چگونگی تأثیر و ارتباط  متقابلل بلین عواملل روان شلناختی كنتلرل       ترسیم نمودار دایره

 زناشویی رضایتدر افزایش  درونی

 

 

 

 

 

 

 

 زناشویی رضایت ارتباط و تأثیر متقابل بین عوامل روانشناختی منبع كنترل درونی و -2ارائه مدل 

 رضایت

 زناشویی

 پذیرش

 احترام

 اعتماد

گوش 

 دادن

 مذاکره

 تشویق

 حمایت
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 ،زناشویینارضایتی  بهبودیکی از فنون مناسب برای توان گفت كه  می ،حاضر مبنای نتایج پژوهش بر

 توان به زوجینی كه از می از این مدل. است شناسی كنترل درونی بر مدل روانمبتنی  مداخله آموزشی

كرد تا مشکالت زناشویی شان را  استفادهكنند  برند و به طالق فکر می زناشویی رنج مینارضایتی تعارض و 

 . از وقوع پدیده شوم طالق پیشگیری و كنترل كردتا حدود زیادی توان  می طریقبدین . حل نمایند

  

 

 ی کاربردیپیش نهاد ها 

هلای آن در حلل مشلکالت فعللی      رود، این است كله یافتله   آنچه كه پس از انجام هر تحقیقی انتيار می      

از آنجایی كله ایلن پلژوهش از نيلر     . جامعه و نیز در پیشگیری از وقوع مشکالت در آینده به كار گرفته شود

مبتنلی  مهارت های زش آموكار برد بالینی این مطالعه پیشنهاد می كند . هدف، جزت تحقیقات كاربردی است

 مختللف  مؤسسلات  للاا قابلیلت كلاربرد در   . ثر اسلت زناشویی مو كاهش ناسازگاری در كنترل درونیمنبع بر

 . را دارد خانواده آموزشی كارگاههای و مشاوره شناسی،روان هایدرمانی نيیر، گروه و آموزشی
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