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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 درماني اثربخشي زوج درماني گروهي مبتني بر رويكرد هيجان مدار با واقعيتمقايسه

 مندي زناشويي زوجينبر رضايت

 
 *محيا برناه

 **آباديدكتر حسين حسن

 ***آباديدكتر بهرام علي قنبري هاشم

 

 و فرزندانشان   زوجين  و رواني   جسمي  متدرسال  مهمي  عامل  زناشويي  هايناسازگاري  شيوع  امروزه:  مقدمه و هدف  
 داشته  درماني  زوج  حيطه  به  بيشتري  توجه  كه  است  داشته  برآن  را  روان  سالمت  و متخصصين   است  شده  شناخته
 كه  هستند  متفاوت  كامالٌ  روش  دو  درماني  و واقعيت   مدارهيجان  رويكرد  درماني  زوج  رويكردهاي  ميان   در .باشند
درماني ي اثربخشي زوج  دارند اين پژوهش با هدف مقايسه       زناشويي  سازگاري  مقوله  به  متفاوتي  نظري  ديدگاه  اساساٌ

مندي زناشويي زوجين شهر مشهد      درماني بر تغيير سطح رضايت     مدار با واقعيت  گروهي مبتني بر رويكرد هيجان     
 .انجام شد

 زوجيني   تحقيق كليه  عهجام.  باشدآزمون با گروه كنترل مي     آزمون ـ پس  روش پژوهش حاضر طرح پيش     :  روش
 نفر به   24از اين جامعه    .   در فرهنگسراي كودك و آينده شهر مشهد ثبت نام كرده بودند            1391است كه در سال     

توسط مقياس انريچ   .   نفري گماشته شدند    8ي تصادفي در سه گروه       صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به شيوه        
 9مدار به ميزان     و سپس دو رويكرد هيجان     )  آزمونپيش(ري شد   گيمندي زناشويي اندازه   رضايت متغير وابسته 

 . ساعتي هفتگي اجرا شد2  جلسه8درماني به ميزان  ساعتي هفتگي و واقعيت2 جلسه

 هاي آزمايش و كنترل در متغير وابسته         راهه نشان داد كه بين افراد گروه         نتايج تحليل كوواريانس يك    :  نتايج
درماني از  مدار و واقعيت  اما بين افراد دو گروه آزمايشي هيجان       .   معناداري وجود دارد   مندي زناشويي تفاوت  رضايت

 .مندي زناشويي تفاوت معناداري وجود ندارد رضايتلحاظ نمره

مندي زناشويي را   درماني به طور يكسان رضايت     مدار و واقعيت  نتايج نشان داد كه هر دو رويكرد هيجان         :  بحث
 .اندبهبود بخشيده

  . مندي زناشوييدرماني، رضايتمدار، واقعيتزوج درماني گروهي، درمان هيجان: هايدواژهكل

 
   com.gmail@65mahyabد         دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه فردوسي مشه* 

 استاديار روانشناسي باليني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد **
 استاد روانشناسي باليني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد  ***
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