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Introduction 

Marriage is always confirmed as the most paramount and superior social custom for the 

attainment of individuals’ emotional needs (Asgari & Goodarzi, 2018) . Marriage quality 

depends on the concept of marital adjustment (Mutlu, Erkut, Yıldırım, & Gundogdu, 2018).  
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Abstract 

Numerous studies have demonstrated the efficacy of counseling in reducing marital 

incompatibility. The studies, however, have not explained the way in which marriage 

therapy is done, limiting their investigations to numbers. Therefore, the need for 

obtaining a better understanding of marriage therapy approaches with incompatible 

couples is paramount. This qualitative case study explores Adlerian marriage therapy, 

which is one of the essential approaches in marriage therapy. The population sample 

is one couple chosen according to the purposive sampling method. This study is a 

practical research in which a treatment intervention, following Adlerian marriage 

therapy protocol, was implemented in fifteen one-hour sessions. Furthermore, 

thoughtful analysis is applied to analyze and interpret data and information. This 

study has employed dyadic adjustment scale (Spanier, 1976) as a research tool. This 

qualitative, session-by-session investigation of the Adlerian marriage therapy in 

studied couple showed that this method was effective in reducing the marital 

incompatibility in studied couple. The results of three months of follow-up showed 

that these results remained stable, therefore, it can be concluded that Adler marriage 

therapy is effective in reducing marital incompatibility in couples. 
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     The purpose of Adlerian marriage therapy is to enhance the self-esteem of both sides and 

increase their social interest and sense of belonging to each other (Carlson & Dinkmeyer, 

2003). Carlson, Watts, & Maniacci, (2006) Organized the Adlerian marriage therapy sessions 

in the following four steps. Due to the lack of adequate research on the effectiveness of 

Adlerian marriage therapy on marital incompatibility, this study adopts a case study approach 

to examine and investigate the effectiveness of the Adlerian marriage therapy on decreasing 

marital incompatibility.        

 

Methodology  

The study is a qualitative case study. In this study, a couple was diagnosed as an 

incompatible couple. They were provided 15 one-hour sessions of the Adlerian marriage 

therapy. Then, they were administered the marital adjustment test again at the end. The 

thoughtful analysis method was employed for data analysis.  

Dyadic Adjustment Scale (DAS): This Scale developed by Spanier in 1976, Cronbach's 

alpha for the reliability of the questionnaire was 0/96 (Sanayi Zaker, Alaghband, Houman, & 

Falahati, 2009). 

 

Results and Discussion 

This study was conducted on a couple, namely Roya (32-year-old, housewife and bachelor’s 

degree in art) and Hossein (36-year-old, associate degree and employee of a lift installation 

and repair company), during 15, one-hour sessions. In the first step of the therapy, the 

purposes of counseling were compiled with the couple’s help and according to their 

excitations. In the second step, some topics such as the family system and atmosphere, birth 

order, life tasks, dreams and early collections were explored. In the third step, interpreting 

lifestyle of each couple and comparing the lifestyles of couples were employed. The 

comparison of the lifestyles of the couple revealed that Hossein’s lifestyle was dominance-

seeking while Roya’s lifestyle was control-seeking. Thus, whenever Roya wanted to control 

Hossein, she encountered Hossein’s dominance-seeking. As a result, this was leading to the 

emergence of conflicts between them. In the fourth step, attainment of the therapeutic goals 

that were determined initially were reinforced. At the end of the sessions, the couple was 

administered the marital adjustment questionnaire again.    

 

Conclusion  

 A change in the marital adjustment score of the couple from 89 to 131, the couple’s 

comments on improvement in their relationship, and the counselor’s observations, all 

indicated the effectiveness of the Adlerian marriage therapy on the enhancement of the 

understudy couple’s marital adjustment. To explain how Adlerian marriage therapy affects 

reduction in marital incompatibility, we can mention the below points: 1) Adler believes that 

there are two ways for a change in individuals’ lifestyles a) by creating complete changes in 

life conditions (like a trauma) and b) by successful psychotherapy (Ansbacher, 1990), 2) this 

approach helps couples to put aside their egoistic inclinations by correcting their lifestyles. 
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The results of this study are in line with (Sodani, Shahidi, Sanayi Zaker, & Mehr, 2019) 

,(Rykova, 2015) and (Kermanshahi & Shafeiabadi, 2014) studies. Similar to other studies, 

this research is not devoid of limitations, such as a lack of sufficient research background in 

the area of qualitative studies of case study types and the generalizability of the results. 
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 مقدمه

، همواره مردمرسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی  ینواالترو  ینتربرجسته عنوانبه ییزناشو یوندپ

فراوانی برای زوجین  یازهایمتاو رابطه زناشویی  ییزناشو یوندپ .(Asgari & Goodarzi, 2018) شده است تائید

و افت موقعیت اجتماعی  بدنیفروپاشی زندگی زناشویی با افزایش مشکالت روانی، کاهش سالمت  ولیدارد، 

 چکیده

چگونگی انجام و  یول ؛است کارسازاند که مشاوره در کاهش ناسازگاری زناشویی نشان داده یفراوان یهاپژوهش

 ؛شودبسنده می یرگذاریتأثبه اعداد و ارقام برای نشان دادن این  تنهاشوند و بیان نمی معموالًها درمان زوج فرایند

های ناسازگار وجود دارد. به همین جهت درمانی با زوجنیاز به درک بهتر چگونگی انجام رویکردهای زوج یجهدرنت

رویکردها در درمان خانواده و  ینتربرجستهیکی از  نهمچودرمانی آدلری در این پژوهش، چگونگی اثربخشی زوج

روش این پژوهش کیفی، . نهاده شد یموردبررسمطالعه موردی،  چارچوبازدواج بر کاهش ناسازگاری زناشویی در 

بود )یک زن و یک شوهر( یک زوج  یرندهدربرگاز نوع مطالعه موردی با هدف پژوهش کاربردی بود. نمونه آماری 

و در  ساعتهیک جلسۀ 15مداخله درمانی طی  ،گیری هدفمند انتخاب شد. در این پژوهشونهکه با روش نم

ها استفاده برای تحلیل و تفسیر اطالعات و داده یتأملدرمانی آدلری اجرا و از شیوه تحلیل پروتکل زوج چارچوب

بود. بررسی کیفی و  (Spanier, 1976)نامه سازگاری زناشویی دونفره در این پژوهش، پرسش کاررفتهبهشد. ابزار 

درمانی آدلری منجر زوج یریکارگبهنشان داد که  موردمطالعهدرمانی آدلری در زوج سه فرایند زوججلسه به جل

شد. نتایج سه ماه پیگیری نشان داد که این نتایج ثابت ماندند،  موردمطالعه به کاهش ناسازگاری زناشویی در زوج

 .است مؤثرها زناشویی زوج درمانی آدلری بر کاهش ناسازگاریتوان نتیجه گرفت زوجبنابراین می

 موردی، ناسازگاری زناشویی، سبک زندگی درمانی، مطالعهدرمان آدلری، زوج :هاکلیدواژه

 ملیحه قاسمی .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،

 ایران ، تهران،خوارزمی دانشگاه شناسی و علوم تربیتی،استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان
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وابسته است و  1. کیفیت ازدواج به مفهوم سازگاری زناشویی(Gottman, 2013) و اقتصادی زوجین همراه است

سازگاری زناشویی مفهومی . (Mutlu, Erkut, Yıldırım, & Gundogdu, 2018) آوردها را فراهم میرضایت زوج

که کند توصیف میوضعیتی را سازگاری زناشویی ارائه شد، او  Spanier  (1976)   بار توسط یننخستاست که 

ها احساس خوشبختی در زندگی و رضایت از یکدیگر دارند و روابط رضایتمند در آن، زن و شوهر بیشتر وقت

سازگاری  .(Spanier, 1976) دیگر و پذیرش تفاهم قابل ارزیابی استهم زوجین از راه عالقه متقابل، مراقبت از

طی این فرایند همسران  گویند،ها، نیازهای یکدیگر را پاسخ میزناشویی رفتاری انطباقی است که در آن زوج

کنند و خود را با  سازش و امور گوناگون با یکدیگر مشارکت مان درکه چگونه با گذشت ز گیرندفرامی

سازگاری زناشویی عاملی است که سالمت خانواده و احساس  .(Rao, 2017) آمده سازگار کنندشرایط پیش

چنین سازگاری زناشویی یک موقعیت هم. (Hossain, Siddique, & Habib, 2017) دهدشادمانی را افزایش می

 Ahmadi) همسرهاست کوششآید، بلکه دستیابی به آن مستلزم به وجود نمی خودخودبهاست که  شناختیروان

Noudeh, Ashrafi, Ali Kimiae, & Afzali, 2010). یبررس (Basharpoor & Sheykholeslami, 2015)  نشان داد که

 ,Mustafa, Loper) کارکردهای خانواده و سازگاری زناشویی در خانواده است. تأثیرنان تحت کیفیت زندگی ز

Purden, Zelkowitz, & Baron, 2012)  که  به این نتیجه رسیدند انجام دادند، روی بیماراندر پژوهشی که

نند، در رفتارهای خطرناک کبیشتر عمر می متأهلافراد ، سازگاری زناشویی بهتر با بیماری کمتر همراه است

  شوند.می شناختیروانیر هستند و در مقایسه با افراد ناسازگار کمتر دچار مشکالت کمتر درگ

 در شدهگزارش آمارهای بر اساسها یکی از عوامل اساسی بروز طالق است. ری بین زوجمشکالت سازگا

به این  ۹۸شده در سال های ثبتها و طالقمقایسه تعداد ازدواج. است افزایش به رو طالق روند احوالثبت

سابقه از است که این یک رکوردی بی دادهرخطالق مورد  ۳1۸ازدواج،  1000که در کنار هر  صورت است

ی طالق انتخاب گزینه (Carlson, Watts, & Maniacci, 2006) .(Young Journalists Club, 2019) آمار طالق است

که  کننداستناد میای مطالعه دانند و برای اثبات این مسئله به نتایجهای ناسازگار را اشتباه میحل زوجراه عنوانبه

اند هایی که در یک ازدواج ناشاد طالق گرفتهدریافتند میانگین شادکامی زوج (Waite et al., 2002) طی آن

تر است. اهمیت روابط نزدیک و سازگارانه، ایجاد ، پاییناندماندهباقیکه در ازدواجی ناشاد  هاییآننسبت به 

کنند، تبیین می دهی به فرایند تغییر و نیز توصیف فرایندهایی که زندگی زناشویی رامداخالت سازنده، شکل

هایی چون درمانی یک علم است؛ با قابلیتزوج درواقعگویند. درمانی سخن میهمه از اهمیت هنر زوج

 توصیف، پیشگویی و تبیین. 

                                                           
1. marital adjustment 
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 برای نمونه ،اندشدهگرفتهبه کار های زوجی مختلفی برای بهبود سازگاری زناشویی، مداخله تاکنون

(Joulazadeh Esmaeili, Karimi, Goodarzi, & Asgari, 2020)  درمانی مبتنی برزوج هم سنجیدر پژوهشی به 

های ناسازگار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر دو متمرکز بر هیجان در زوجدرمانی پذیرش و تعهد و زوج

گار زن ناساــــــاضطرابی در زوجی بستگیدلاجتنابی و  بستگیدلهای درمانی موجب کاهش سبکروش زوج

از اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر افزایش  (Rostami, Abolghasemi, & Narimani, 2013)، شوندمی

زوجین ناسازگار در رشد مهارت محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی، روابط مثبت با  شناختیروانبهزیستی 

درمانی متمرکز بر بیان کردند که زوج (Alavi, Amanelahi, Attari, & Koraei, 2019) و دیگران و پذیرش خود گفتند

، حالبااینشود. های ناسازگار میهیجان موجب افزایش سازگاری زناشویی و صمیمیت هیجانی و جنسی زوج

 .(Carlson et al., 2006) است، رویکرد آدلری درمانیدر زوج مؤثرترین رویکردهای ترین و اساسییکی از مهم

سابقه ، تی تعجب نیسپیشرو تمام مداخالت کودک و خانواده است مایه شناسی فردی آدلراگر بگوییم روان

ی کودک در مدارس، قبل از جنگ جهانی دوم در وین در اولین مراکز مشاوره تأسیسبه ی آدلری مشاوره

های اجتماعی هستند ها سیستمآموزد که خانوادهی آدلر مینظریه .(Dinkmeyer, 2015)  گرددبرمی 1۹22سال 

معتقد بود  Adler .(Carlson & Robey, 2011) کننداز رشد اعضا و عالقه اجتماعی حمایت می ایدئال طوربهکه 

دهد. او معتقد بود نیز در یک بافت اجتماعی رخ می مشکالتشان روازایناند و ها موجوداتی اجتماعیانسان

شان باشد و بیشتر به مسائل شناسی فردیی آسیبکنندهها کمتر احتمال دارد منعکست زوجمسائل و تعارضا

. تعامالت بین زن و شوهر در سیستم و به کمک (Carlson & Sperry, 2013) شودها مربوط میهمکاری بین زوج

-، اظهار قدرت، کینهتوجهجلباهداف ممکن است شامل  ؛کندادراکات، باورها و اهداف زوج معنا پیدا می

شود تا تشخیص دهند اهداف و تعارضات متعاقب آن کفایتی باشد. به زوج کمک میجویی یا وانمود به بی

انتخاب رفتار، باور و  یوسیلهبهشود تا ببینند چگونه آنان کمک می به درنتیجهانتخاب خودشان است، 

 های جدیدی داشته باشندتوانند انتخابچگونه می حالدرعین و کنند، تعارض را انتخاب مینگرششان

(Sweeney, 2019). ی اجتماعی افزایش عالقهنفس هریک از طرفین، ، افزایش عزت1آدلری درمانیهدف زوج

و  مراجعینتواند به معتقد بود می Adler .(Carlson & Dinkmeyer, 2003)به یکدیگر است  خاطرتعلقو احساس 

دید کل در هفته می دو باررا  مراجعینشکه وی  هفته کمک کند و به این خاطر 10 الی ۸ها در عرض خانواده

درصدد  مدتطوالنیهای که درماندرحالی .(Ansbacher, 1990) شدجلسه نمی 20بیشتر از  درمجموعجلساتش 

جلسه و کمتر(  20حدود یعنی مدت )های کوتاههستند، درمان مراجعینایجاد تغییرات اساسی در عملکرد کلی 

                                                           
1. Adlerian marriage therapy 
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با مشکلی هستند که مراجع به خاطر آن مراجعه کرده،  مؤثربه دنبال تغییری کوچک و عملی برای مواجهه 

 .(Bitter, 2014 ) کنندمی تأکیدای مراجع هبر نقاط قوت و داشته درنتیجه

(Carlson et al., 2006) ایجاد 1اند: کرده دهیسازمانزیر  چهار گامدرمانی آدلری را در جلسات زوج )

احساس کنند درک و  ینرابطه: برقراری نوعی رابطه همدالنه و بر مبنای احترام متقابل که در آن زوج

های زندگی هر دو همسر ( بررسی و ارزیابی سبک زندگی: هدف این مرحله بررسی سبک2. اندشدهپذیرفته

از خاطرات اولیه، سنجش اهداف و  سؤالبررسی جو خانواده، منظومه خانواده،  یوسیلهبهاست. سبک زندگی 

ترین ی خود و دیگران است، تعیین مهمها و احساسات رایج دربارهاساسی از زندگی که مبنای ایده ادراکات

اجتناب شده است، ارزیابی رضایت از و یا از آن  آمدهدستبهبا این ترجیح  آنچهترجیح شخصیتی و شناسایی 

زا، شناسایی اشتباهات اساسی درباره خود و زندگی و انجام تکالیف زندگی برای تعیین دقیق نواحی مشکل

( تعبیر و تفسیر و کسب بینش: تسهیل بینش نسبت به سبک ۳آید. یافتن نقاط قوت هر دو همسر به دست می

اهداف اشتباه، کسب بینش نسبت به ، با هم هاآنزندگی  هر یک از زوجین و سپس تطابق سبک زندگی

( آموزش و 4افزایش یابد.  هاآنطوری که سطح همکاری و درجه سازگاری ، رفتارهای خودشکن و یافتن معنا

و تعهد نسبت ، عقاید اشتباه ، رفتارهااهدافهایی برای دهی مجدد: کمک به زوج برای بررسی جایگزینجهت

 پوشی دارندمتمایز از هم نیستند و با یکدیگر هم کامالًها این گام. راهنمایی و دلگرمی درمانگر از طریق به تغییر
Carlson et al., 2006). 

 از قرننیماز یک قرن از رویکرد آدلری و بیش از  بیش گذشت با دهدمی نشان موجود منابع مطالعه

 مهم مباحث جزء مشاوره، حوزه اندیشمندان بین در موضوعات این زناشویی، هنوز سازگاری ردمو در پژوهش

 & ,Rahmati, barabadi) برای نمونهاست،  جریان در روزافزونی طوربه این زمینه در علمی فعالیت و بوده

heydarnia, 2020)  قرار دادند و  موردبررسیروابط زوجین بر سازگاری زناشویی را  سازیغنیآموزش  تأثیر

که دارای رویکرد آدلری است استفاده کردند.  «وقت زندگی بهتر برای زن و شوهرها رسیده»کتاب برای آن از 

 سازیغنیتند آموزش ها ارائه کردند، نتیجه گرفجلسه به زوج 10های این کتاب را در آموزش بعدازآنکهآنان 

 Sodani, Shahidi, Sanayi). شودمیآن  هایمؤلفهروابط زوجین منجر به افزایش سازگاری زناشویی در تمامی 

Zaker, & Mehr, 2019) های انسانی و درمان آدلری بر در پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی درمان ودیعه

یر شش زوج دانشجو به این نتیجه رسید که درمان آدلری در هر دو متغ شناختیروانشادکامی و بهزیستی 

های انسانی نیز بیشتر آن از درمان ودیعه تأثیرمعناداری داشته و حتی  تأثیر شناختیروانشادکامی و بهزیستی 

در پژوهشی، ترکیب نظریه آدلر با نظریه فمینیست در  (McLean, Guardia, Nelson, & Watts, 2016) بوده است.

https://psycnet.apa.org/record/2005-11931-000
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این نتیجه رسیدند که درمان قرار دادند و به  موردبررسیها را بهبود روابط بین زوج وی درمانزوج

، خودارزشمندیمنجر به افزایش احساس ها بین انسانو برابری بر مساوات  تأکیدشبه دلیل فمینیستی _آدلری

 .دیابافزایش می رضایت زناشویی در مردان نیزآن  تبعبهو  شده برابری در زنانو احساس  نفساعتمادبه

(Rykova, 2015) را در افزایش بهزیستی   آدلری با گشتالت درمانی مدتکوتاهدرمان ای، در پژوهشی مقایسه

 شناختیروانیج وی نشان داد که درمان آدلری در بهبود سطح بهزیستی نتا، مورد مقایسه قرار داد شناختیروان

درمان آدلری بر بهبود بیان کردند که  (Kermanshahi & Shafeiabadi, 2014) .بود مؤثرترنسبت به درمان گشتالتی 

 (Ghorban Alipour, Farahani, Borjali, & Moghadas, 2008)معناداری دارد.  تأثیرالگوهای ارتباطی زنان نابارور 

های رضایت زناشویی را ی گروهی بر تمامی جنبهمثبت و معنادار آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه تأثیر

در پژوهشی با مقایسه روش حل مشکل  (Ahmadi Noudeh, Navabinezhad, & Etemadi, 2006) . نشان دادند

هر  کارگیریبههای زناشویی به این نتیجه رسیدند که ی زندگی در کاهش ناسازگاریخانوادگی و تغییر شیوه

ی زندگی موجب کاهش و روش تغییر شیوه مؤثرندای بر کاهش ناسازگاری زناشویی دو روش مداخله

در  شود.موضوعات شخصیتی، مدیریت مالی، حل تعارض و روابط جنسی می یهدرزمینها ناسازگاری

درمانی آدلری بر افزایش شادکامی اثربخشی زوج (Bitter, Christensen, Hawes, & Nicoll, 1998)پژوهشی

افزایش شادکامی در  آمدهدستبههای دارای استرس باال را مورد آزمایش قرار دادند و نتایج زوجین و خانواده

 ,Freeman, Carlson, & Sperry)افزایش شادکامی در مورد مردان معنادار نبود.  ولیقرار داد،  تائیدزنان را مورد 

-های زوجداشتند از استراتژی های مالیبا درآمد متوسط که استرس زوجیک در پژوهش خود روی  (1993

 .دنبگذار معنادار تأثیرر بهبود روابط زوج ب توانستند و درمانی آدلری استفاده

 تأثیرکه  یپژوهش ولی شدهانجامدرمانی و سازگاری زناشویی های زیادی در مورد زوجتاکنون پژوهش

-زوج این در حالی است که رویکرد د؛وجود نداربررسی کند را انی آدلری بر سازگاری زناشویی درمزوج

یکپارچه و  یو رویکردآید می حساببهدرمانی زوج در اصلی و پیشرو یک جریان عنوانبهآدلری درمانی 

نین سبک زندگی چ، هموی ای فرد، هم خود فرد و سیستم بین نسلیاست که هم سیستم خانواده هستهجامع 

تا حد زیادی  متأسفانهولی  ،دهدقرار می موردبررسیفردی و زوجی، باورها، هیجانات، افکار و بینش زوجین را 

پژوهشی در مورد چگونگی  خألسعی شده تا به همین جهت در این پژوهش است.  شدهواقعمورد غفلت 

در این شود. لذا  رفع تفصیلبهو  گامبهگام صورتبهبر ناسازگاری زناشویی بخشی درمان ازدواج آدلری اثر

و  موردپژوهشبخشی درمان ازدواج آدلری بر کاهش ناسازگاری زناشویی در قالب مطالعه موردی، پژوهش اثر

 بررسی قرار گرفت. 

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=79373
https://dc.etsu.edu/etsu-works/6039/
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 روش 

دلیل انتخاب این روش  .بود ی و هدف پژوهش نیز کاربردیپژوهش حاضر پژوهشی کیفی و از نوع مطالعه مورد

 & Ganong) درمانی آدلری به شیوه کیفی بر ناسازگاری زناشویی بوده است.ن مطالعات قبلی در حوزه زوجفقدا

Coleman, 2014) های داده بوده، خانوادگی روابط ها وبررسی پویائی برای راه بهترین کیفی کنند، تحقیقمی تأکید

های تحقیقی یکی از انواع روش «مطالعه موردی»آورد. فراهم می کمی رویکرد به نسبت را تریغنی العادهفوق

هر مطالعه موردی، مشاهده  هدف کلی درپردازد. یک پدیده خاص می یا است که به مطالعه عمیق یک مورد

جامعه آماری . (Sarmad, Bazargan, & Hejazi, 2019) ها استتحت مطالعه و تفسیر مشاهده «مورد»تفصیلی ابعاد 

-تهران بود. از بین زوج 22منطقه مشاوره شهرداری  مرکزه کننده بمراجعهناسازگار  هایپژوهش حاضر شامل زوج

طور داوطلبانه به -گیری هدفمندبه روش نمونه )یک زن و یک شوهر( زوجیک کننده به این مرکز، های مراجعه

سازگاری ی از پرسشنامه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه، بعد از مصاحبه با درمانگربه

دهنده به دست آوردند که نشان  ۸۹نمره در این آزمون، نظر زوج مورد و استفاده شدSpanier  (1976)  زناشویی

های ورود مالکد(. شوندر این پرسشنامه ناسازگار تلقی می 100ناسازگاری زناشویی در آنان بود )نمرات زیر 

عدم درخواست طالق، عدم اعتیاد، داشتن انگیزه زندگی مشترک، از حداقل یک سال  گذشتن عبارت بودند از:

های خروج عبارت بود از: مالک کافی برای مشاوره و حضور هر دو زوج با یکدیگر در تمام جلسات تا پایان.

 های روانی و استفادهاختالل شخصیت، دارا بودن سایر اختاللی درمانی دیگر، دارا بودن در برنامه زمانهمشرکت 

 .گرداناز داروهای روان

  هاابزار

زن و  ازنظـری زناشـویی سؤالـی برای ارزیـابی کیفیت رابطـه ۳2این مقیاس یک ابـزار  :1مقیاس سازگاری زناشویی

، 2نفـریمقیاس مذکور چهار بعد رضایت دو .(Spanier, 1976) کنندشوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می

اسـت: رضـایت  قرارازاینها خرده مقیاس سؤاالتسنجد. را می 5و ابراز محبت 4نفری، توافق دو۳نفریدو همبستگی

، 1؛ توافـق دو نفـری: 2۸و  27، 26، 25، 24؛ همبسـتگی دو نفـری: ۳2و  ۳1، 2۳، 21، 20، 1۹، 1۸، 17، 16دونفری: 

نمره کلی این مقیاس از صفر تا صد و پنجـاه . ۳0 و 2۹، 6، 4؛ ابراز محبت: 15و  14، 1۳، 12، 11، 10، ۹، ۸، 5، ۳، 2

                                                           
1. dyadic adjustment scale 

2. dyadic satisfaction 

3. dyadic consensus 

4. dyadic cohesion 

5. affectional expression 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/555496
http://www.jstor.org/stable/350547
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آن به سبک لیکرت است که برای افـزایش اعتبـار آن برخـی از  دهیپاسخآید. به دست می هاسؤالبا جمع نمرات 

و یـا کمتـر از آن  101 هـاآناست. افرادی کـه نمـره  شدهطراحیمنفی  صورتبهمثبت و برخی  صورتبه سؤاالت

هـای سـازگار در مطالعه وی میـانگین نمـرات زوج. (Spanier, 1976) شونددارای مشکل تلقی میناسازگار و ، باشد

گـزارش کـرد.  ۹6/0مقیـاس را  ایـن اعتبـار Spanier   (1976). بود 7/70های ناسازگار و میانگین نمرات زوج 7/114

توجهی برخوردار اسـت. همسـانی درونـی خـرده لاز همسانی درونی قاب ۹5/0  ی کل مقیاس با آلفای کرونباخنمره

و  ۹0/0، توافق دو نفـری = ۸1/0، همبستگی دو نفری = ۹4/0ها بین خوب تا عالی است: رضایت دو نفری = مقیاس

 & ,Molazadeh, Mansour, Ezhehei) .(Sanayi Zaker, Alaghband, Houman, & Falahati, 2009) 7۳/0ابـراز محبـت = 

Kiamanesh, 2002)  روز بـر  ۳7از روش بازآزمـایی بـا فاصـله زمـانی این مقیـاس برای تعیین اعتبار در پژوهش خود

محاسـبه  ۸۹/0را  آنو آلفـای کرونبـاخ  ۸6/0 اعتبـار آن را کـه کردنـداسـتفاده  موردبررسـینفر از نمونـه  ۹2روی 

دارای  Locke & Wallaceزناشـویی این مقیاس و پرسشنامه سازگاری  زمانهمکردند. برای تعیین روایی نیز از اجرای 

بـرآورد  ۹0/0های نمونه استفاده کردنـد و ضـریب روایـی آن را های مشابه با زوجنفر از زوج 76روی  75/0اعتبار 

  کردند.
 

 مداخله

، در قالب شدتدوین  (Carlson et al., 2006) توسط چهار گامدرمانی آدلری که در پروتکل زوج ،در این پژوهش

درمان »کتاب درمانی مبحث زوج دستورالعمل بر اساسمحتوی جلسات  .قرار گرفت مورداستفاده جلسه 15

درمانی آدلری اساس کار بر در زوج .است شدهارائه (Carlson et al., 2006) ینوشته «عملآدلری، تئوری و 

عامل زوجی بخش مهمی از بر تآن  تحلیل سبک زندگی فردی و اثراتو درمان سبک زندگی افراد است. ارزیابی 

-قرار نمیدرمان رویکردهای دیگر، تنها تعامالت زوجی هدف  ی است. در این رویکرد نیز ماننددرمانی آدلرزوج

روند مشاوره در گیرند. قرار می ندرما هدف نیزیعنی سبک زندگی افراد های فردی ناسازگارانه گیرد بلکه ویژگی

کامل و در گام اول به ایجاد رابطه با زوج و در گام دوم به ارزیابی  شامل چهار گام است:درمانی آدلری زوج

ها با کمک خود سبک زندگی هر یک از زوجشود، در گام سوم ها اقدام میهریک از زوججامع سبک زندگی 

ی گام سوم، سبک زندگی زوج با یکدیگر و در ادامه ج به بینش دست پیدا کنندزوشود تا تعبیر و تفسیر می هاآن

و تنظیم مجدد به اصالح سبک زندگی فردی و زوجی دهی مجدد در مرحله جهت نهایتاً و شود میتطابق داده 

 است:  شدهارائهای از طرح درمانی در زیر خالصهشود. اقدام میاهداف 

 

http://www.jstor.org/stable/350547
https://psycnet.apa.org/record/2005-11931-000
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 بطه با زوجایجاد و تثبیت را .گام اول

به یکدیگر، ذکر قوانین جلسات مشاوره و تعهد زوج به  مراجعینجلسه مقدماتی: رابطه حسنه، معرفی مشاور و 

 شرکت در تمام جلسات تا رسیدن به اهداف مشاوره.

بر همکاری، مشارکت و جایگاه برابر زوجین، بیان  تأکیدایجاد و تداوم رابطه، حفظ احترام متقابل، : جلسه اول

 «تان چگونه خواهد بود؟اگر شما شاد و خشنود باشید رابطه»: سؤالپرسیدن تکلیف: کل. مش

مهارت انجام  . تکلیف:تاریخچه مشکل، انتظارات زوج از درمان، تعیین اهداف مشاورهبیان : دومجلسه 

 .گفتگوی روزانه

 سبک زندگی زوج یابیزار .دوم گام

هر یک از زوجین. تکلیف: تفکر  ی، جو خانواده و ترتیب تولدمنظومه خانوادگو ارزیابی : بررسی سوم جلسه

 آن بر سبک زندگی. اتجو خانواده خود و اثردر مورد منظومه خانواده و 

های شخصی و با استفاده از فن دماسنج ازدواج، شناسایی ارزشزوج ارزیابی تکالیف زندگی  :چهارمجلسه 

  .زوج خانوادگی

 .. تکلیف: یافتن نکات مثبت خود و همسررؤیاهااطرات اولیه و بررسی و ارزیابی خ پنجم:جلسه 

یف: جمالت زیر را تکمیل و سپس با . تکل: کاوش اشتباهات اساسی، بررسی اهداف و ترجیحاتششمجلسه 

از خصوصیات جذاب تو....... بود. وقتی ...... ، احساس کردم دوستم داری و برایم  ی. یکنظر کنیدتبادلهمسر خود 

 قائلی. احترام

 ، هاکدام از زوج. بررسی میزان انرژی و فعالیت هرهای زوج برای یکدیگر: بررسی اولین جذابیتهفتمجلسه 

 .تکلیف: انجام مهارت نشست زناشویی

 بینشتعبیر و تفسیر و کسب  سوم. گام

 .از زوجین هرکدام رؤیاهای، تفسیر خاطرات اولیه و تفسیر : تفسیر سبک زندگیهشتمجلسه 

 .اندتفسیرهایی که دریافت کرده بررسیتکلیف: مالحظه و  .با یکدیگرتطابق سبک زندگی زوج  :نهم جلسه

 مجدد دهیجهتآموزش و  .چهارم گام

 رابطه زناشویی. به چالش کشیدن عقاید معیوب درباره خود، زندگی و : دهمجلسه 

ترین کاری که تا بخشتکلیف: لذت .رسیدن به اولین هدف درمانی با استفاده از فن دلگرمی: یازدهمجلسه 

 گذارید و مشخص کنید که چرا از آن لذت بردید؟ در میاناید چه بوده؟ با همسرتان حاال با همسرتان انجام داده
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مورد  2مورد دلگرمی دادن به همسر و  ۳تکلیف: زوج  رسیدگی به دومین هدف درمانی زوج.: دوازدهمجلسه 

 .برای تغییر را انجام دهند کوشش

  و شهامت برای تغییر. جرئتها، تنظیم مجدد اهداف، به عمل درآوردن بینش :سیزدهمجلسه 

 .مؤثربرقراری ارتباط  و حل تعارض های: آموزش تکنیکچهاردهمجلسه 

افزایش عالقه اجتماعی )سومین هدف درمانی( تکلیف: برای پایداری نتایج هر هفته نشست : پانزدهمجلسه 

 .ی را اجرا کنیدزناشویی و فن دلگرم

 

 شیوه اجرای پژوهش

تهـران مراجعـه کـرده  22زناشویی به مرکز مشـاوره شـهرداری منطقـه  تیک زوج که به دلیل مشکال در این پژوهش

هـای اخـالق در طبـق مـالک هـاآنند. نمونه انتخاب شـد عنوانبهبودند و تمامی معیارهای ورود به پژوهش را داشتند 

نامـه سـازگاری پرسـشنامه آگاهانه را تکمیـل کردنـد. سـپس بـه  پژوهش رضایت پژوهش جهت مشارکت در طرح

 مـوردنظر . زوجکسـب کردنـد( ۸۹)زیرا نمره  نامه ناسازگار تشخیص داده شدندو طبق این پرسش پاسخ داده زناشویی

در پایـان  .نـدتآدلـری قـرار گرفدرمـانی زوجتحت مداخله  (در هفته یادقیقه 60هفتگی )یک جلسه  جلسه 15به مدت 

دریافـت کردنـد کـه حـاکی از سـازگاری  1۳1به آزمـون سـازگاری زناشـویی پاسـخ داده و نمـره  مجدداًجلسات نیز 

هـا در ایـن پـژوهش، شـیوه روش تحلیـل اطالعـات و داده ماهه اجرا گردید. ۳در پایان پیگیری  بود. هاآنزناشویی در 

ی فراینـدی اسـت کـه طـی آن پژوهشـگر بـر توانـایی شـهودی و قـوه یـا فکـر تأملییا فکری بود. تحلیل  تأملیتحلیل 

 عمـدتاًکند. چون تحلیـل فکـری امـری تکیه می موردپژوهشتشخیص خود برای به تصویر کشیدن یا ارزشیابی موارد 

بنـابراین ؛ پـذیر نیسـتهـای ایـن نـوع تحلیـل، امکـانذهنی است، امکان تعیین یک روش اسـتاندارد بـرای تحلیـل داده

در ایـن پـژوهش متـون  .(Tesch, 2013) موزی در کنار یک پژوهشگر با تجربه همراه با تمرین زیاد ضروری اسـتکارآ

مواد تحلیـل در نظـر گرفتـه شـد و  عنوانبه زوجین شدهضبطهای میدانی روی کاغذ و صداهای ها و یادداشتمصاحبه

 نظـارت روش ازاشـد، نب پژوهشـگر شخص تخیالت ساخته هاتفسیر داده کهاینبرای  تأیید پذیری به دستیابی منظوربه

 شد. استفاده هاتحلیل داده در هاآن ذهنی بین توافق و تحقیق بر مراحل اساتید راهنما و مشاور

 )گزارش مورد( هافتهیا

 شدهاستفاده)برای رعایت اصل رازداری از اسامی مستعار انجام شد های رویا و حسین این مطالعه با یک زوج به نام

لکترونیک و کارمند ا دیپلمفوقساله،  ۳6حسین مردی  دار بود وهنر و خانهساله، لیسانس  ۳2رویا خانمی  .است(
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 هاآن. کردراننده تاکسی اینترنتی نیز کار می عنوانبه وقتپاره صورتبهیک شرکت تعمیر و نصب آسانسور بود که 

رویا اولین دار شدن نداشتند. تصمیم به بچه درواقعاشتند، ند بودند و فرزندی کردهازدواجه مدت چهار سال بود ک

حسین نیز اولین فرزند از سه فرزند خانواده بود و روابط خوبی در خانواده با سایر  و فرزند از سه فرزند خانواده بود

 کردند.ی میای که متعلق به پدر حسین و در حومه تهران بود زندگدر خانه هاآن. با پدر خود داشت خصوصبهاعضا 

 جلسه مقدماتی

رازداری،  ازجملهاین جلسه با هدف ایجاد رابطه حسنه و با معرفی مشاور و زوج به یکدیگر آغاز شد. قوانین مشاوره  

حضور هر دو زوج در تمام جلسات و همراهی با جلسات تا پایان، رایگان بودن کل جلسات، دریافت اجازه برای 

 وج تمامی قوانین را پذیرفتند. سپس تعداد جلسات و روزهای برگزاری جلساتجلسات مطرح شدند و ز صوتیضبط

 تعیین شدند. مشاوره با توافق زوج 

 ایجاد و تثبیت رابطه با زوج اول( گام

متقابل و پاسخ به  بر حفظ احترام تأکید ج،در آغاز، این مرحله به ایجاد و تداوم رابطه حسنه با زو -اولجلسه 

اکی از عدم کسب کردند که ح ۸۹در این آزمون نمره  جوز ؛اختصاص یافتزناشویی  سازگاری نامهپرسش

، نمرات زیر نمره برش ناسازگار و باالی نمره برش سازگار است 100بود )نمره برش این آزمون  هاآنسازگاری بین 

خود ندارم و حال هیچ دوستی در نزدیکی »رویا گفت: مشکالت خود را مطرح کردند. آنان سپس  شوند(،تلقی می

کس مانم و با هیچکامل در منزل می طوربهها من به این شکل است که روزها و حتی هفته بدی دارم. وضعیت روحی

خوابم و از خواب بودن و خواب های زیادی میروم، ساعتارتباط ندارم، برای خریدهای روزمره نیز بیرون نمی

. «روممیای برای اوقات فراغت ندارم و به تفریح نکنم، برنامهیه میبرم، بدون هیچ دلیل خاصی گردیدن لذت می

در حوزه ارتباط با  هاآنمشکالت . که با یکدیگر دارند ناراحت بود ایغیر صمیمانهی سرد و حسین نیز از نوع رابطه

احساس تنهایی، افسردگی و  هدرنتیجه بودند،   قطع رابطها و اقوام یکدیگر یکدیگر و با سایرین بود، یعنی با خانواده

-داد. مشکالت ارتباطی آن دو در روابط جنسی نیز خود را نشان میآنان را آزار می شدتبهها برای خانواده تنگیدل

کرد هیچ جذابیتی برای همسرش حسین احساس می درنتیجهداد؛ رویا تمایل چندانی به رابطه با حسین نداشت و 

ها، کرد. کمبود عشق و صمیمیت، عدم راحتی در بیان احساسات و خواستهاس میعرضگی و ینداشته و احساس بی

را برای دریافت مشاوره مصمم کرده بود.  هاآندار شدن جملگی حتی بچهو نداشتن برنامه مشخصی برای زندگی 

 .«تان چگونه خواهد بود؟اگر شما شاد و خشنود باشید رابطه»پرسیدم:  هاآنتکلیف جلسه اول: از 
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انتظارات زوج از درمان  و این جلسه با بررسی تکلیف جلسه قبل آغاز شد، سپس تاریخچه مشکل -دومجلسه 

آید: در پاسخ به پرسش جلسه قبل )اگر شما شاد و خشنود باشید که در ادامه می ندتعیین شدو اهداف مشاوره بیان 

دار شویم رابطه داشته باشیم، ممکن است بچه مجدداً  یمانهاخانوادهتوانیم با می»گفتند:  تان چگونه خواهد بود؟(رابطه

در . سپس تاریخچه مشکل را بیان کردند: حدود چهار سال پیش، ما«پیشرفت خواهیم کرد احتماالًشغلی  ازلحاظو 

کند. آن دو مدتی را برای آشنایی با ش رویا را برای پسرش خواستگاری میی یکی از دوستانحسین به توصیه

 چیزهمهای داشتند. تا روزی که عقد نکرده بودند پری کرده و در این مدت روابط بسیار دوستانه و عاشقانهیکدیگر س

. رویا از نحوه رفتار حسین با زنان شداین رابطه دچار تنش  کامالًدرست از فردای روز عقد  ولیگذشت، می خوبیبه

اعتماد  درنتیجه، «کردصمیمی و راحت رفتار می ازاندازهیشبحسین با بقیه زنان »دیگر منزجر شده بود، به گفته رویا 

عالوه بر این موضوع، موضوعات دیگری مانند پرخاشگری و سیگار کشیدن . دار شده بودرویا به همسرش خدشه

حسین و آخرین دعوای آن دو که به آبروریزی در محل خانه پدری رویا منجر شد، رویا را به دادگاه کشاند و 

بعد از حدود شش ماه منصرف  ولیالق داد. آن دو تا مراحل زیادی برای طالق توافقی پیش رفتند، درخواست ط

ای ها و خویشان یکدیگر هیچ رابطهبا این شرط که با خانواده ولیشده و قرار شد که یک شانس دیگر به هم بدهند 

را به  ابط خود اقدام نمودند، البته جلسات مشاورهنداشته باشند. به همین جهت ابتدا به مشاور مراجعه کرده و به بهبود رو

برای مشاوره اقدام  مجدداً یک سالرها کردند و اینک بعد از گذشت  تمامنیمهخاطر هزینه باال و مشکالت دیگر 

و اشتباهات رفتاری و فکری خود در ارتباط با یکدیگر پیدا کردن  -1کردند. انتظارات زوج از درمان عبارت بود از: 

بنابراین اهداف ؛ های حل تعارضمهارتیادگیری  -۳میمیت، های گفتگو و صمهارتفراگیری  -2 ،هاآن ییرتغ

کمک به زوج برای فائق  -1تدوین شد که به قرار زیر بود:  هاآنمشاوره بر طبق انتظارات زوج و با کمک خود 

از طریق تغییر  اهدافشانها و ییر دیدگاهیافتن اشتباهات اساسی، تغ -2آمدن بر احساسات دلسردی و حقارت خویش 

انجام گفتگوی »تکلیف در پایان و صمیمیت.  مؤثرهای حل تعارض، ارتباط پرورش مهارت -۳شان در سبک زندگی

توانند روزانه ده دقیقه با یکدیگر در مورد موضوعاتی مانند رای زوج تعیین شد. در این تکلیف زوج میب «روزانه

 عرضگی و غیره صحبت کنند.غرور و شرم، احساس بیها و امیدها، ترس

 گام دوم( بررسی و ارزیابی سبک زندگی زوج

جو خانوادگی هر دو زوج  و از بررسی و ارزیابی منظومه خانوادگی بودهدف این جلسه عبارت   -سوم جلسه

های شناسایی ارزش ارزیابی تکالیف زندگی با استفاده از فن دماسنج ازدواج و .هاآنترتیب تولد  بررسی و

بخش بسیار لذت ی روزانهگفتگو فندر ابتدای جلسه تکلیف زوج بررسی شد. گفتند که  شخصی و خانوادگی.
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ر صحبت با یکدیگ هایمانسختیها و ها و شکستبود زیرا در مورد موضوعات روزمره زندگی نبود، بلکه از ترس

جلسه به ارزیابی سبک زندگی زوج اختصاص  ،ر ادامهیم. داهتر شدو احساس کردیم با یکدیگر راحت کردیم

 یافت:

متشکل از پدر، مادر، دو دختر و  نفرهپنجای رویا در خانواده منظومه خانواده، ترتیب تولد و جو خانواده رویا:

ها و پدرش فردی یک پسر بزرگ شد. مادرش زنی پسر دوست، دلسوز، لجباز، زودرنج و حساس روی بچه

و حساس به نوع رفتارها و گفتارهای اعضای  مؤدب، گرادرون، پوششیکر جدی، بسیار مرتب و مقرراتی، بسیا

حدود پنج سال با یکدیگر در طالق عاطفی هستند  درواقعخانواده توصیف شدند. رابطه بین والدینش خوب نبود، 

داشتند.  جروبحثبا یکدیگر  ی پدرنیز مدام به خاطر اختالف سر خانواده درگذشتهزنند، و هیچ حرفی با هم نمی

ترسیدند و های او میها از سرزنشکرد و بچها را مدام به آنان گوشزد میهگیر بود، اشتباهات بچهپدر فردی سخت

بود. در  حرفکم العادهفوقرویا فرزند اول خانواده است و در کودکی آرام، خجالتی و گرفتند. از او فاصله می

ضعیفی داشت و هیچ دوستی نداشت. تنها با برادرش ارتباط خیلی خوبی داشت.  دبستان وضعیت درسی بسیار

خوان بود، و درس مؤدباست. وی پسری باهوش و  ترکوچکبرادرش فرزند دوم خانواده و دو سال از رویا 

فردی عصبی، پرخاشگر و با آستانه تحمل بسیار پایین است. در حال حاضر مجرد است و قصد  اآلنهرچند که 

شاید به خاطر فرزند اول خانواده آخرین فرزند خانواده است. رویا  ، مجرد وساله 2۸زدواج نیز ندارد. خواهرش، ا

بودنش را از پدر  . صفاتی مانند جدی بودن، مقرراتی بودن و حسابگربود، بیشتر از سایر کودکان به پدر شبیه نبود

 آیند.می حساببهنوادگی او های شخصی و خاترین ارزشآموخته است و همین صفات مهم

متشکل از پدر، مادر و دو برادر  نفرهپنجای خانواده حسین منظومه خانواده، ترتیب تولد و جو خانواده حسین:

بود، فردی دلسوز، منطقی، احساساتی، حالل تمام مشکالت، آرام  اودارد. پدر که بهترین دوست دوران کودکی 

تا جایی  دار بودپدر کاسب و بسیار مردم، چنینهمبرای هرگونه اتفاقی بود.  گزنبهگوشو  آماده حالدرعینولی 

 ولیحل بگیرند. مادر به معنای واقعی کلمه مهربان و دلسوز آمدند تا از وی راهفامیل پیش او می سفیدهایریش که

ترین فرزند خانواده رگخوب بود و تنش زیادی نداشتند. حسین بز معموالًگیر بود. رابطه پدر و مادر کمی سخت

اش به ؛ پدر تحمل حرف زور را نداشت و توصیهبود شبیه پدر کامالًداد. از این بابت باج نمی کسهیچبود و به 

ترین ارزش شخصی . مهم«خواهید گذشت کنید در موضع ضعف گذشت نکنیداگر می»فرزندان این بود که 

و همین مسئله موجب  چثه بسیار الغر و کوچک بود ازلحاظاست. حسین در کودکی  «زیر بار زور نرفتن»حسین 

شد که او در مقابل دیگران مدام جبهه بگیرد و به توصیه پدرش اجازه ندهد کسی به او زور بگوید تا جایی که در 
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ابدار ، حسمتأهل، سالهوپنجسیکند. علی فرزند دوم خانواده، می زدوخوردایستد و با آنان مقابل معلم و مدیر نیز می

خورد. خوان بود و از برادر بزرگش زیاد کتک میو صاحب یک فرزند است. او از کودکی فردی آرام و درس

 . بودآخرین فرزند خانواده که با حسین پانزده سال تفاوت سنی دارد، مبتال به سندرم داون  ولی

ز فن دماسنج ازدواج و هدف این جلسه عبارت بود ارزیابی تکالیف زندگی با استفاده ا  -چهارمجلسه 

جلسه تکالیف زندگی زوج از طریق فن دماسنج ازدواج  ایندر  های شخصی و خانوادگی زوج.شناسایی ارزش

 Carlson) توسط و میزان همدلی زن و شوهر . در فن دماسنج ازدواج که برای ارزیابی تکالیف زندگیارزیابی شد

& Dinkmeyer, 2013) است، هر یک از زوجین میزان رضایت خود و همسر خود از انجام تکالیف  شدهطراحی

نشانه  10 نمره همدلی کمتر زن و شوهر و دهندهنشان 1 نمره کنند.مشخص می 10تا  1ای بین  زندگی را با نمره

  ست.آمده ا 1 در جدول موردمطالعهزوج ارزیابی تکالیف زندگی نمرات   است. هاآنهمدلی کامل 

 . 1جدول 

 ارزیابی تکالیف زندگی با استفاده از فن دماسنج ازدواج 

همدلی نتایج ارزیابی دماسنج ازدواج نشان داد که بین زوج در موضوعات کار، دوستی و رضایت از خود 

 زیاد و در عشق، روابط جنسی، هدف زندگی و اوقات فراغت همدلی کمی وجود دارد.

 :آیددر ادامه می که زوج اختصاص یافت رؤیاهاییه و این جلسه به بررسی خاطرات اول -پنجمجلسه 

درست کرده ی آتش کوچکدر خانه تنها بودیم و من و برادرم  باریکسالگی.  7( 1 خاطرات اولیه رویا:

ها در را شکسته و آتش را مهار کردند. من قایم شده بودم و همسایه ،سرایت کرد جاهمهبودیم که آتش به 

ترین بخش و شب پدرم قضیه را فهمید. شفافبیرون من آمدم  ،د بیرون. وقتی مادرم آمدبرادرم را بردن هاآن

-ها سالم هستند. احساس: تا آن موقع از پدرم میخاطره: زمانی بود که پدر آمد و گفت خدا رو شکر که بچه

گذاشت لم نمیمدرسه بودم. مع باریکسالگی.  ۸( 2کند. نمیمرا دعوا  ترسیدم ولی بعد راحت شدم که پدر

رضایت رویا از  تکالیف زندگی

 خودش

حدس رویا درباره رضایت 

 حسین

حدس حسین درباره رضایت 

 رویا

رضایت حسین از 

 خودش

 8 9 10 10 کار

 9 9 9 7 دوستی و روابط 

 9 - 7 4 عشق

 7 6 6 5 رضایت از خود

 7 7 7 4 گیمعنای زند

 9 - 10 5 روابط جنسی

 5 6 2 2 اوقات فراغت
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شویی. تا اینکه دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و جلوی تخته بودم که خودم را رها کردم. بروم دست

ها کردم ببینم جلوی تخته خیس شده یا نه. احساس ترس داشتم که نکند بچهترین بخش خاطره: نگاه میشفاف

پدرم آمد  باریکخوردم. گی. بچه بودم ناخن میسال 6( ۳احساس راحت شدن نیز داشتم.  ولیمرا مسخره کنند 

گفت دستت را ببینم و من دستی را که ناخنش را کنی؟ من دستانم را پشتم قایم کردم و او می کارچهگفت 

-ترین بخش خاطره زمانی بود که دستی را که ناخنش را نخورده بودم میدادم. شفافنخورده بودم نشان می

 زنم.دارم پدرم را گول میکردم آوردم و احساس می

اند و از خواب پریدم و دیدم من و برادرم را به هم چسبانده شبیکسالگی.  5( 1 خاطرات اولیه حسین:

ترین بخش خاطره روی ما دو نفر چمباتمه زده است. روشن بارانموشکپدر برای محافظت از ما در برابر 

احساسات متفاوتی داشتم از ترس گرفته تا احساس امنیت.  دم.و پدرم را دی بازکردهمانم را ای بود که چشلحظه

سالگی. کالس دوم بودم که معلم من را نگه داشت  ۸( 2ام بود. ترین خاطره دوران کودکیاین خاطره پررنگ

شت و ن بروم. خودش رفت بیرون، وقتی برگو گفت تو امروز باید در مدرسه بمانی و نگذاشت از کالس بیرو

باز کند من او را هل دادم و دویدم بیرون از کالس. فردای آن روز مرا به دفتر مدرسه بردند و خواست در را 

بودم که او را بزنم. بعد معلم به مدیر گفت که من این را به  کردهگرهکرد و من مشتم را معلم داشت صحبت می

داد و من به کالس دیگری رفتم. خواهد مرا بزند و دیگر مرا راه نمیهم  اآلندهم چون همین کالس راه نمی

هنوز هم پشیمان نیستم. ام بود و احساس نفرت داشتم، کردهگرهترین بخش خاطره دفتر مدرسه و مشت شفاف

و بعد ساعت خورد شده را قایم  دربیاورمکردم تا از اجزای آن سر  ریزریزساعت پدرم را برداشتم  سالگی. 7( ۳

کردم و اکتشاف می مثالًکردم، ی بود که داشتم ساعت را باز میاترین بخش خاطره لحظهکردم. شفاف

به مشهد رفته بودیم. توی هتل بودیم  نفریسهمن، مادر و برادرم  باریکسالگی.  ۸( 4احساس شادی داشتم. 

ترین بخش خاطره همان رنگ صورتی بود. شفاف رنگصورتیاش آوردند که زرده مرغتخمبرای صبحانه 

 و من احساس شادی داشتم از این کشف. بود  مرغتخم

برد به هایش بسیار لذت میبیند و این اواخر از خوابزیاد خواب می یک سالاو در این  های رویا:خواب

های شلوغ است. او در های دوستانه و مهمانیهای او جمعخوابد تا خواب ببیند. مضمون خوابحدی که می

ش شلوغ است و به او بسیار خوش دوروبرگوید، خواهد می، هر چه میها بسیار آزاد و راحت استاین جمع

 دارد.  شدگیغرقهایش درباره آب، سیل و اقیانوس است و او احساس گذرد. گاهی هم مضمون خوابمی
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آورد. آخرین خواب او این بود هایش را به یاد نمیبیند یا خوابحسین زیاد خواب نمیهای حسین: خواب

بیند، پشت سرش را آورد و یک گرگ را جلوی خود میسرش را باال می کرد،ش روشن میتکه داشت یک آ

در مورد احساسش از این خواب ش پر از گرگ است. دوروبربیند که بیند که یک گرگ ایستاده و بعد میمی

 . «امگرگ تنها ایستاده همهیناکه بین از این ماحساس بدی داشت»شد و او گفت:  سؤال

 نکات مثبت خود و همسرشان را پیدا کنند.این جلسه نیز این بود که تکلیف 

اشتباهات اساسی، بررسی اهداف شخصی و ترجیحات هدف این جلسه عبارت بود از کاوش  -ششمجلسه 

جلسه با بررسی تکلیف خانگی زوج آغاز . «آب دهان انداختن در سوپ مراجع»شخصیتی زوج و استفاده از فن 

، عالقه شدید به رویا و نفساعتمادبهن مسائل با صحبت کردن، توانایی، هدفمندی و حل کرد»شد. حسین 

صبر و شکیبایی، نظم و ترتیب، ادب »و رویا صفاتی مانند  «بیزاری از قهر بودن و داشتن اطالعات عمومی خوب

-ویژگی تائیدر را برای خود برشماردند. حسین عالوه ب «های هنریو رعایت عرف، عالقه و استعداد در حیطه

همسرش گفت و رویا نیز  «زیباییوفاداری و »از ویژگی  برشمرده بود،های مثبتی که همسرش برای خود 

بر صفات مثبت خود و همسر در  تأکید .نام بردصفات مثبت همسرش  ازجملهرا  «و میل به تغییر نفساعتمادبه»

برخی به  در ادامه جلسه،تر و امیدوارتر شده بودند. دلگرم تغییر کردنجاد کرده بود و به هر دو احساس خوبی ای

ها و احساسات مرا همسرم خودش باید خواسته»، «کنند تائیدمردم همیشه باید مرا »از قبیل از اشتباهات اساسی 

 هایاولویتاهداف و بر اساس رویکرد آدلری،  .شوند، اشاره شدها مرتکب آن میو غیره که زوج «دحدس بزن

 موردبررسی. این اهداف در زوج است مهر طلبیطلبی و طلبی، راحت، برتریکنترل کردنمیل به  شاملافراد 

کردن و میل به امن بودن از طریق وادار کنترل رویا نیز و اولویت طلبی ند. اولویت حسین میل به برتریقرار گرفت

در بین  هاآناز  هرکدامبیت جایگاه این اهداف تالشی هستند برای تث درواقعکردن دیگری به اطاعت از او بود. 

-فرد می نفسعزتاست که اعمالی که باعث تقویت  در حالیدیگران و کسب پذیرش و اعتماد دیگران، این 

پایین آوردن او و از بین بردن احساس دیگری،  نفسعزتند موجب حمله به تواشود، در زندگی مشترک می

خواهانه از روش آب دهان انداختن در سوپ مراجع استفاده شد. شود. برای یافتن این اهداف خود یامنیت و

و  ترخشنتر، کنم باید خیلی جدیفکر می»که  شدبرای حسین به این شکل بیان  «مرد جدی بودن» برای نمونه

این بود که جمالت زیر را تکمیل . تکلیف زوج برای جلسه بعد «اخموتر باشی تا دیگران از تو حساب ببرند

کی از خصوصیات جذاب تو .......... بود. وقتی .......... ، احساس کردم دوستم داری و برایم احترام قائل ی»کنند: 

 . «هستی
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های زوج برای یکدیگر، بررسی میزان انرژی و فعالیت هدف این جلسه بررسی اولین جذابیت -هفتمجلسه 

در جای خالی قرار گرفت. حسین،  ررسیموردبدر ابتدای این جلسه نیز تکلیف زوج از زوجین بود.  هرکدام

را قرار داده  «شویقدم میوقتی با عالقه برای رابطه جنسی پیش»و در جای خالی دوم  «آرام و آراسته بودن»اول 

وقتی عصبانیت خود را »و در جای خالی دوم  «تیپ و شخصیت ساده و راحت»بود. رویا نیز در جای خالی اول 

را  هاآنشان گرفت و با تکان دادن سر های یکدیگر خندهبود. هر دو از دیدن جوابقرار داده  «کنیکنترل می

قرار گرفت.  موردبررسیهای اولیه آنان برای یکدیگر کردند. در این جلسه به کمک خود زوج جذابیت تائید

گفتند.  «سرشاجتماعی و راحت بودن و تیپ ساده هم»و رویا از  «زیبایی، آرام و منظم بودن همسرش»حسین از 

ها صحنه تعارضات بین زوج بعداًها ممکن است شوند که همین جذابیتهای اولیه برای این بررسی میجذابیت

ی رویا اینک موجب شود و این مسئله به نوع نگاه افراد بستگی دارد. در این زوج نیز آرام و منظم بودن اولیه

موجب انتخاب او از سمت  درگذشتهیپ ساده حسین که در حسین و در مقابل ت شدنواقعاحساس مورد کنترل 

 عنوانبه، امروز (استتر و زیباتر از همسر خود شد رویا احساس کند جذابموجب می چراکه)رویا شده بود 

در خود  انرژی  از زوجین از نحوه صرف هرکدامشد. در ادامه تفاوتی حسین تعبیر میشلختگی و بی

بیشتر انرژی خود را صرف کار و همسر خود  و رویا بیشتر انرژی خود را صرف گفتند: حسین  هایشانفعالیت

انرژی  ،در یک یا دو تکلیف زندگی صرف شود افراد فقطکند. وقتی انرژی امور منزل و تمیز کردن آن می

زندگی قصور و نقصان در سایر تکالیف ، درنتیجهو  روددر فرد از بین میالزم برای انجام سایر تکالیف زندگی 

 «برگزاری نشست زناشویی»تکلیف زوج برای جلسه بعد شود. از قبیل روابط با سایرین، معنویت و ... نمایان می

بر اتفاقات  تأکید کنند و باتعیین میبا هم نشست زناشویی باید در زمان و مکان مشخصی که هر دو  تعیین شد؛

 است، برگزار شود. فرد شده طرف مقابل که موجب خشنودیمثبت اعمال مثبت آن هفته و 

 

 م سوم( تعبیر و تفسیر و کسب بینشگا

 قبلی احلمر که از مراجعیناز  آمدهعملبههای تمامی اطالعات و ارزیابی گام سوم این بود که هدف 

به بینش دست پیدا کنند. تعبیر و تفسیر سبک  مراجعینگیرند تا ، مورد تعبیر و تفسیر قرار بود آمدهدستبه

انجام گرفت، سپس رونوشتی از تفسیر سبک زندگی هرکدام در  هاآنی زوج با همکاری مشاور و خود زندگ

 اختیارشان قرار گرفت تا در خارج از جلسه نیز آن را مرور کنند و در مورد آن بیندیشند. 
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ولیه ها، تفسیر خاطرات اوجاز ز هرکدامعبارت بود از تفسیر سبک زندگی  ههدف این جلس - هشتمجلسه 

نشست  باریکقرار گرفت. زوج  موردبررسیدر ابتدای این مرحله تکلیف زوج . زوج رؤیاهایتفسیر و 

ریزی از نکات مثبت یکدیگر گفته بودند و برای هفته پیش روی خود برنامه ،شویی را برگزار کرده بودندزنا

های لذت برده بودند و هم برنامهزیرا هم از آن  ،از این نشست بسیار جالب بود هاآنکرده بودند. احساس 

 در ادامه آمده است: هاآنتفسیر سبک زندگی مشخصی برای این هفته خود تعیین کرده بودند. 

گونه گرا پرورش یافت، جایی که نباید در آن هیچای بسیار کمالرویا در خانواده تفسیر سبک زندگی رویا:

گرفت. گذاشت مورد محاکمه قرار میشستی که پدر میداشت چراکه در اولین جلسه و نخطا و اشتباهی می

د، یرسای که مدام صدای درگیری و اختالف بین پدر و مادر به گوش میاسترس و ترس از دعوا شدن در خانه

. مادر بودهای اول زندگی رویا و همسرش شبیه دعواهای مداوم والدینش اختالفات و درگیری. بودبسیار شدید 

کرد، به همین جهت بین پدر و اش دفاع نمیپدر اختالف داشت و پدر از او در مقابل خانوادهی او با خانواده

است که او خانه را به یک  طوراینشد. اگر بخواهیم به یک انسجامی از رویا برسیم مادر عشقی دیده نمی

دار شود. او بسیار به هکسی برود مبادا که امنیت او خدشچهاردیواری امن تبدیل کرده که نه کسی بیاید و نه 

کند، با خودش مشغول است و به فکر دفاع از خود است زمانی که از سمت خانواده همسرش احساس حمله می

به  چیزهمه داشتننگهکند باید با تمیز کند. او فکر میاز امنیت خود دفاع می هاآنگیری و دوری از کناره

موجب توقف وی از حرکت گشته و او را در انجام اش رسیدگی کند. ترس از شکست تکالیف زندگی

در ایجاد روابط  برای نمونهی تردید و دودلی و اتالف وقت کشانده است، اش به ورطهتکالیف زندگی

صمیمانه با همسرش دچار تردید و دودلی گشته، در یافتن شغل برای خود تعلل کرده و از اعضای خانواده خود، 

 گرفته است. همسرش و حتی دوستانش فاصله

دوستانه و صمیمانه داشت، همه  نسبتاًای بزرگ شد که محیطی در خانواده او تفسیر سبک زندگی حسین:

را نچشیده  شدر کودکی چندان طعم حمایت و رابطه با پدر حسین کردند. پدرحفظ می کامالًاحترام پدر را 

از زیر بار مسئولیت شانه  راحتیبهاینکه پدربزرگ  بود و تنها فرزند پسر از بین پنج فرزند خانواده بود؛ به خاطر

-این دلیل که پدربزرگ رابطه صمیمانهکرد، تمام مسئولیت زندگی روی دوش پدر افتاده بود. شاید به خالی می

. حسین به هایش داشته باشدای با بچهی گرم و دوستانهکه رابطهپدر تصمیم گرفت نداشت،  فرزندانشای با 

رفتار پدر را الگو و سرمشق قرار بود و از طرفی بسیار با پدر صمیمی بود، ترین فرزند خانواده رگبزخاطر اینکه 

)این صفات را حسین در وصف پدر خود  داد، همانند او آماده دفاع از خود، باج ندادن و انتقام گرفتن است
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جود داشت و آن اینکه او در کودکی یک دلیل بسیار مهم دیگر نیز برای زیر بار زور نرفتن او و ولی، گفته بود(

برای جبران احساس حقارت خود در بعد  درنتیجهرسد، کرد که همه زورشان به او میبسیار الغر بود و فکر می

جسمی راه اخم کردن، خشن بودن، جدیت، باج ندادن و انتقام گرفتن را در پیش گرفت. رضا اصطالح 

 کند. که ناحقی در حقش کند، افتخار می هرکسییه انتقام گیرنده از دینامیت را برای خود برگزید و به این روح

خاطرات او مملو از ترس است، ترس از دعوا شدن. او حتی در  های رویا:تفسیر خاطرات اولیه و خواب

شود و با آمدن مادر که منبع امنیت اوست بیرون ای قایم میاز ترس سرزنش شدن در گوشه سوزیآتشحادثه 

او دوست دارد نسبت به اشتباهات شود. احساس امنیت در پنهان شدن و دور شدن از دیگران حاصل میآید. می

در خاطره مدرسه خودش را ول  برای نمونهو خطاهایش نه سرزنش دریافت کند و نه احساس مسئولیت کند. 

و بدون سرزنش و  زاد و رهاشاید تنها جایی که او خودش را آکند، انتظار هم دارد که دیگران آن را نبینند. می

 راحتیبه هاآنهایش باشد، او در خواب با دوستانش مراوده زیادی دارد و با یابد در خوابمی مسئولیتبدون 

در بیداری انزوا پیشه کرده است. انزوا نوعی مکانیسم محافظ است که در آن شخص با  ولیکند، تمام رفتار می

گیری احساس محافظ در او مانع شکل کند. مکانیسممحافظت می هاآنبرابر گیری از دیگران، از خود در کناره

 است. کشاندهمطلوب گشته و او را به انجام رفتارهای تشریفاتی و هدر دادن وقت  نفسعزتخودکارآمدی و 

احساس  راحتیبهتوان ی او میدر بخش تحلیل خاطرات اولیههای حسین: تفسیر خاطرات اولیه و خواب

اش در مقابل مراجع کردهگرهترین نکته در خاطرات او مشت مهم ولیت گرفتن از پدر را مشاهده کرد. امنی

های شدید و خشن او به توان واکنشاست که بخواهد او را کنترل کند، در این خاطره می هرکسیقدرت و 

کوچک و الغر به  ایمشاهده کرد. جبران احساس حقارت جسمی به خاطر داشتن جثه وضوحبهکنترل را 

کرده و از  جنگاعالن، کردهگرهایستند و با هل دادن معلم و مشت حدی است که در مقابل مدیر و معلم می

زل زده بود،  رنگصورتی مرغتخمبود و یا به  ریختههمبهای که ساعت پدر را کند. در خاطرهخود دفاع می

اکتشاف و جستجوگری موانع بیرونی  یی این روحیهانگار برا ولی شود.روحیه جستجوگری او مشاهده می

-می هرکسیها بیند. این گرگخود می دوروبرهای زیادی را در خوابش گرگ برای نمونهزیادی وجود دارد 

 از افراد اجتماع گرفته تا حتی همسرش. د باشند توان

در جلسه قبل سبک  هدف این جلسه عبارت بود از تطابق سبک زندگی زوج با یکدیگر. -نهمجلسه 

زندگی هریک از زوجین تعبیر و تفسیر شد و در این جلسه تطابق این دو سبک زندگی با یکدیگر مورد تعبیر و 

در برابر هر تحقیر و  راحتیبهزیرا او  بودطلبی اولویت در سبک زندگی رضا برتری تفسیر و بررسی قرار گرفت.
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-گرایی و کنترلد. اولویت رویا نیز کمالدارا از دست میاش و خودانگیختگیتمسخری حالت تدافعی گرفته 

ی که بیشترین شباهت را به پدر دارد( این اول و فرزند فرزند عنوانبه) بود . چیزی که از پدر آموختهبودگری 

کرد و اینک او این هدف را برگزیده که دیگران را تحقیر که پدر، اعضای خانواده را وادار به تسلیم میبود 

همسرش  ستخوااز او اطاعت کند، او می کامالًکه همسرش  بوده و وادار به تسلیم نماید. هدف رویا این کرد

که راحت باشد، قدرتش را به رخ دیگران بکشد و با تمام قوا از برتری  بودبرده او باشد؛ هدف رضا نیز این 

ند، میل به برتری و میل به بود هخود دفاع کند. این زوج هیچ شکلی از همکاری را در خانه پدری نیاموخت

رضا بر توانایی و  تأکیدد. کردنمی کوششهر دو برای برنده شدن و  گرفتهشکلمیل به رفاقت  جایبهکنترل،  

جبران به سمت نبرد  قدرتش در رویارویی با دیگران و ارائه توضیحات، به رویا احساس حقارت داده و او برای

گیری و دوری از صمیمیت. یم کالمی و چه نبرد غیرمستقیم مانند قهر، کناره؛ چه نبرد مستقداشتگام برمی

که یک شعار بسیار خودخواهانه است، رویا خانه را به یک چهاردیواری  «من باید امن باشم» بودشعار رویا این 

-نمی ولی کردای بر او وارد نشود، اگر چاره داشت رضا را نیز بیرون میامن تبدیل کرده تا از کسی خدشه

از طرفی رضا نیز به  ولیگیرد رضا را مطیع خود کند. از پس خودش برآید، پس تصمیم می تنهاییبه توانست

های پس از جنگ درنتیجهد. دانشان می پرخاشگرانهو به کنترل شدن واکنش شدید و  بودطلبی دنبال برتری

اندیشد که جایی را برای رویا با خود می ند.دآوربس روی بسیار و پیش رفتن تا یک قدمی طالق، به آتش

اش رسد که عشق زندگیپدری برگردد و رضا نیز به این نتیجه می یخانهدیوانهخواهد به زندگی ندارد و نمی

-از جنگ قدرت دست برمی موقتاًدهد، بنابراین هر دو یعنی همسرش را به خاطر پرخاشگری دارد از دست می

 دارند.

 مجدد دهیجهتو گام چهارم( آموزش 

دهی مجدد که در تمامی جلسات، ارزیابی، بینش و جهت هرچنددر این مرحله بر اهداف درمانی تمرکز شد،  

هایی برای رسیدن به اهداف درمانی برداشته شد که در جلسه باقیمانده گام 6شوند. در انجام می زمانهم طوربه

 ادامه آمده است: 

رابطه ظارات معیوب درباره خود، زندگی و الش کشیدن عقاید و انتهدف این جلسه به چ -دهم جلسه

خیلی از  کهدرحالیشویم، زمانی که زندگی زناشویی مطابق انتظارات ما پیش نرود دلسرد می د.وبزناشویی 

 هاآن بینانه این زوج با کمک خودنتظارات غیرواقعبینانه نیستند. ااوقات این انتظارات زناشویی ما هستند که واقع

 آمده است. 2 که در جدول تصحیح شدندشناسایی و سپس 
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 . 2 جدول

 زوج بینانهغیرواقعانتظارات  
  شدهتصحیحانتظارات  زوج بینانهغیرواقعانتظارات 

 کنیم و کسی مسئول ناراحتی ما نیست.این خود ما هستیم که خودمان را ناراحت یا ناامید می کندهمسرم ناراحت و ناامیدم می

 ی کارهااز پس همه تنهاییبهمن 

 آیم.یمبر

-همسرم وظایف را تقسیم می ازمانی که ب ولیدارم،  تنهاییبهمن فقط توان انجام برخی کارها را 

 کنم.کنیم احساس راحتی و لذت بیشتری می

مطابق میل من پیش نرود  چیزهمهاگر 

 شود.افتضاح می

شوم، مین دلیل عصبانی مینداشته باشد و به ه نظرالفاختاصرار دارم که کسی با من  سختیبهمن 

 امری عادی و حتمی است. نظراختالف کهدرحالی

هدف این جلسه رسیدن به اولین هدف درمانی یعنی فائق آمدن بر احساس دلسردی و  -یازدهمجلسه 

آدلری است.  فنترین استفاده شد. دلگرمی مهم  «دلگرمی»در این جلسه از فن  احساس حقارت زوج بود.

شود. نقاط مثبت فردی و مشترک می تأکیدبرای ایجاد دلگرمی و رفع احساس حقارت بر نکات مثبت زوج 

و در شد اشاره  هاآنفردی مثبت قبلی به نکات  هایکه در بخش ندزوج با کمک خود آنان شناسایی شد

میم به دوباره ساختن زندگی و پرهیز . تص1: از بودندشود که عبارت ذکر میمشترک آنان مثبت اینجا نکات 

بر  ازآنپس. تمایل به حل مشکالت از طریق مشاوره. ۳. تعهد و وفاداری به یکدیگر، 2از اختالفات 

. احساس حقارت حسین در بعد جسمی )به دلیل تمرکز شدگیری آن حساسات حقارت هر دو و دالیل شکلا

طلبی از طرفی و از طرف دیگر احساس طریق برتریو میل به جبران آن از داشتن جثه نحیف و الغر( 

هر دو را در مواقع  ،سرزنشگرگرا و به دلیل داشتن والدینی کمال بینیخودکمحقارت در رویا به شکل 

مانند میل به کنترل دیگری، ای به اشکال منفی هاآنها دلسرد کرده و ارتباط بین برخورد با مشکالت و تنش

. برای تکلیف این جلسه بوددرآمده  «حق با من است»های روانی مانند بازی ختن بازیطلبی و راه اندابرتری

اید چه ترین کاری که تا حاال با همسرتان انجام دادهبخشلذت»به این پرسش، پاسخ بدهند:  قرار شدنیز 

  «مشخص کنید که چرا از آن لذت بردید؟ دقیقاًبگذارید و  در میانبوده؟ با همسرتان 

رسیدگی به دومین هدف درمانی زوج یعنی یافتن  این جلسه عبارت بود ازهدف  -دوازدهم جلسه

 در ابتدای جلسه شان.زوج از طریق تغییر در سبک زندگی ها و اهدافاشتباهات اساسی، تغییر دیدگاه

ند رفتبا هم می درگذشتههایی که هر دو از تفریحات و کوهنوردیقرار گرفت،  موردبررسیتکلیف زوج 

دانستند. بودن و احساس پذیرفته شدن می کنار همبخش بودن آن را شادی و نشاط از و علت لذت یادکردند

 رفت. اشتباهات اساسی رویا عبارت بودندقرار گ موردبررسیاساسی آنان در ادامه با کمک زوج اشتباهات 

عادالنه باشد و همه باید خودشان به  زندگی باید»، «من باید همیشه بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم»: از
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کمک  با ران هستند.گیری او از دیگکننده انزوا و کناره. این اشتباهات بیشتر منعکس«برندنیت خوب من پی ب

و باورهای معیوب وی به شکل زیر تصحیح گشته  هاآنمدتری جایگزین باورهای کارآ «بارش فکری»فن 

ردم لکهای دیگر در حد خودم عمتوانم مثل تمام انسانصی نیستم و میو نق عیببیمن انسان کامل و »شدند: 

های توانم با دیگران از نیت خودم صحبت کنم و با صبر و شکیبایی با قضاوتمن می»، «را به نمایش بگذارم

 من باید بهترین شوم، بدون توجه به اینکه کسی در»مانند داشت . حسین نیز اشتباهاتی «دیگران برخورد کنم

کنند باید همه فکر می»و  «اگر کسی حق تو را از بین برد، دو برابر به او ضربه بزن»، «این جریان ضربه بخورد

طلبی او هستند. وقتی از کننده خودخواهی و تمایل به برتریاشتباهات وی منعکس .«به من زور بگویند

باورها و اعتقادات کارآمدتری  «ریبارش فک»هدف خود در این مورد آگاه شد، به او کمک شد تا از طریق 

افراد ممکن »او در جریان بارش فکری به این نتیجه رسید که  برای نمونهرا جایگزین باورهای اشتباهش کند. 

است ندانسته و غیر عمد، حق او را پایمال کنند و بهتر است او از این بابت مطمئن شود و درصدد انتقام 

ها به زوج گفته شد که . در مورد تغییر دیدگاه«و با آرامش ادامه دهد درستیبهبرنیاید بلکه به فعالیت خویش 

 «انتقادگری»و  «حراف و دعوایی بودن»رویا به ها و صفات منفی همسر خود را بیان کنند. برخی ویژگی

 نوانعبهی حرفکم، «مجدد بندیقاب». با استفاده از فن اشاره کردندرویا  «یحرفکم»به  نیزحسین حسین و 

گرایش به بحث و گفتگو » عنوانبهمالحظه شد و دعوایی بودن  «راهی برای کم کردن تنش و ایجاد آرامش»

نتقادگر بودن رضا به این شکل ، در نظر گرفته شد. ا«بر دوستی از طریق شناسایی حقیقت و صداقت تأکیدو 

کنی و این توجه می ازحدبیشکند رسد به آنچه شوهرت درباره تو فکر میبه نظر می»بندی مجدد شد: قاب

 . «مسئله به این خاطر است که نظر او برایت خیلی اهمیت دارد

و  جرئتها، هدف این جلسه عبارت بود از تنظیم مجدد اهداف، به عمل درآوردن بینش -سیزدهمجلسه 

هر و برقراری ترین اصل زندگی مشترک، برابری و مساوات میان زن و شومهم شهامت بخشیدن برای تغییر.

چنین شد. هم تأکیدو پرهیز از روابط عمودی  دهی این نوع روابط، بنابراین بر شکلروابط دموکراتیک است

های خود را به سمت اهداف مشترک، تمایالت به زوج کمک شد تا با اصالح سبک زندگی خود ارزش

ها ز مسائل مهمی است که زوجشهامت برای تغییر یکی اپیش ببرند.  پذیریمسئولیتمشترک، همکاری و 

 درنتیجهخواهند تا همسر خود را تغییر دهند و بهبود روابط را ها میباید مدنظر قرار بدهند، هریک از زوج

آرزوی تغییر باید به  جایبهشود و افراد تغییر از خود فرد شروع می کهدرحالیدانند، تغییر همسر خود می
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برای تغییر  کوششمورد  2مورد دلگرمی دادن به همسر و  ۳جلسه آینده تکلیف: زوج تا عمل روی بیاورند. 

 را انجام دهند. 

برقراری ارتباط  های حل تعارض وبود از آموزش تکنیکهدف این جلسات عبارت  -چهاردهم جلسه

نظم و سلیقه همسرم در انجام امور »قرار گرفت. حسین گفت:  موردبررسیدر ابتدا تکلیف جلسه قبل  .مؤثر

را بسیار دوست دارم و من را به  اشدرستکاریی کاریش، صداقت و های هنری او در حیطهمنزل، توانایی

همسرم به من در جهت تغییر کردن و یافتن اشتباهاتم بسیار کمک »، رویا نیز گفت: «کندزندگی دلگرم می

ه به سومین هدف درمانی زوج . در ادام«کند، اطالعات عمومی بسیار خوبی دارد و بسیار اهل تفریح استمی

-و افزایش صمیمیت بود تمرکز شد. به زوج چهار مرحله مؤثرکه شامل پرورش مهارت حل تعارض، ارتباط 

شما به  شأنکنید موقعیت یا شناسایی مشکل واقعی )احساس می -2احترام متقابل  -1 یعنیی حل تعارض 

گیری شما زیر کنید تسلط و حق تصمیم، احساس میکنید برتری شما به خطر افتادهخطر افتاده، احساس می

کنید شود، احساس میکنید نظر شما نادیده انگاشته شده و با شما غیرمنصفانه رفتار میرفته، احساس می سؤال

مشارکت متقابل  -4و  موردتوافقهای بررسی زمینه -۳به شما توهین شده و باید انتقام بگیرید یا تالفی کنید( 

کنم که موقعیت و در تعارضات بیشتر احساس می»ها آموزش داده شد. حسین بیان کرد که یریگدر تصمیم

شود و کنم نظرم نادیده انگاشته میبیشتر احساس می»و رویا نیز عنوان کرد:  «افتدجایگاه من به خطر می

ت شدند و با رعایت بنابراین هر دو متوجه مشکل اصلی خود در تعارضا؛ «کنماحترام الزمه را دریافت نمی

بر لزوم  مؤثرخود در اختالفات گشتند. در زمینه ارتباط  موردتوافقهای احترام به یکدیگر به دنبال گزینه

مالقات »های غیرکالمی، آموزش زبان بدن، استفاده از فن انجام گفتگوی مثبت و سازنده، توجه به پیام

 تأکیدارتباط عمودی  جایبهو برابر ارتباط افقی رقراری در اولویت قرار دادن رابطه زناشویی و ب، «زناشویی

 شد.

-برای افزایش عالقه اجتماعی که از مهمهدف این جلسه افزایش عالقه اجتماعی بود.  -پانزدهمجلسه 

توانند انجام تا بگویند در این زمینه چه اقداماتی میف درمان آدلری است از زوج خواسته شد ترین اهدا

همسرم بسیار  ،زیرا با این کارقدم شوم ط با خانواده همسرم پیشخواهم برای ارتبامن می» دهند. رویا گفت:

گیرم و همسرم از سر میاقوام من هم ارتباطم را با دوستان و اقوام خود و ». حسین نیز گفت: «شودشاد می

تر ارتباط داشته راحت و دوستانش ای اجاره کنم تا همسرم بتواند با خانوادهکنم در تهران خانهسعی می

 . «باشد
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را کسب کردند که  1۳1آزمون سازگاری زناشویی از زوج به عمل آمد و زوج نمره   مجدداً در پایان 

فرایند مشاوره بر بهبودی روابط خود اذعان رضایت و  تأثیرحاکی از سازگاری زناشویی باالیی است. آنان از 

بود، رویا تشریفات رفتاری خود را  پیداکردهری افزایش به نحو چشمگی هاآنخشنودی داشتند، صمیمیت 

و چند پیشنهاد شغلی دریافت  تبلیغ شدتبهد را در فضای مجازی های شغلی خوکاهش داده بود، مهارت

 .را آغاز کرده بودند هابا خانوادهارتباط کرده بود، هر دو از روابط جنسی رضایت بخشی برخوردار گشته و 

پابرجا بود. رویا در یک  همچناناز سه ماه از پایان مشاوره با زوج انجام شد نتایج در پیگیری که بعد 

دلیل های بی، حال روحی بسیار مساعدی را گزارش کرد و دیگر از گریهبود کارشدهشرکت طراحی مشغول 

ه مشاوره از سبک زندگی خود به دست آورد درنتیجهو تنهایی در وی خبری نبود. هر دو از آگاهی که 

 بودند بسیار ابراز رضایت و خشنودی کردند.

 

  گیرینتیجهبحث و 

 یهمسرهاآدلری بر کاهش ناسازگاری زناشویی  درمانیزوجهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 

های مورد، حاکی از نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر اطالعات و داده. مطالعه موردی بود چارچوبدر  ناسازگار

 نتایج این پژوهش با. بود موردمطالعهزوج در آدلری بر کاهش ناسازگاری زناشویی  درمانیزوجاثربخشی 

 ,Rahmati) پژوهشنتایج  با برای نمونهبود، و همسو ی این درمان همخوان پژوهشی در زمینه هاییبررس یگرد

barabadi, & heydarnia, 2020)  پژوهش  افزایش سازگاری زناشویی،سازی روابط زوجین بر غنی تأثیردر

(Sodani, Shahidi, Sanayi Zaker, & Mehr, 2019)  بهبود شادکامی و بهزیستی اثربخشی درمان آدلری بر در

بهبود روابط بر  فمینیستیترکیب درمان آدلری و  تأثیرر د (McLean et.al,2016) پژوهش ،زوجین شناختیروان

در مقایسه درمان آدلری و درمان گشتالتی بر  (Rykova, 2015) پژوهش ،ها و افزایش رضایت زناشوییزوج

درمان آدلری بر  تأثیردر  (Kermanshahi & Shafeiabadi, 2014)، پژوهش شناختیروانبهبود سطح بهزیستی 

در اثربخشی آموزش تغییر سبک  (Ghorban Alipour et al., 2008) پژوهش ،ربهبود الگوهای ارتباطی زنان نابارو

تغییر شیوه زندگی بر  تأثیردر   (Ahmadi Noudeh et al., 2006)پژوهش ، زندگی بر افزایش رضایت زناشویی

زناشویی  بهبود روابطدر  درمان آدلریاثرگذاری در  (Bitter et al, 1998) پژوهش ،کاهش ناسازگاری زناشویی

وابط یک زوج دارای درمانی آدلری بر بهبود رزوج تأثیردر  (Freeman, Carlson, & Sperry, 1993)و با پژوهش 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1066480716663500
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=179196
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=79373
https://dc.etsu.edu/etsu-works/6039/
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ای مبنی بر نتیجه مخالف این پژوهش چنین در بررسی پیشینه پژوهش، یافتههم. بودهمسو های مالی استرس

 اند.ها اثربخشی این درمان را نشان دادهیافت نشد و تمامی پژوهش

-ای زوجای برهای مداخلههای این پژوهش، عملیاتی و کاربردی ساختن روشترین ویژگییکی از مهم

ها و فنون ، روشآدلری درمانی هتمامی مراحل مداخل تفصیلبهدر این پژوهش سعی شد  .درمانی بود

های تکنیک عات، نحوه تعبیر و تفسیر اطالعات وهای دریافت و ارزیابی اطالدر جلسات، شیوه مورداستفاده

های مداخالت درمانی برای روش ینهزمیتا ابهامات موجود در  دنشوبیان  گامبهگامدرمانی با جزئیات و 

درمانی آدلری بر کاهش اثربخشی زوج نحوهدر تبیین  دانشجویان و مشاوران و پژوهشگران رفع گردد.

آدلر معتقد بود دو راه برای تغییر سبک زندگی افراد . 1توان به نکات زیر اشاره کرد: ناسازگاری زناشویی می

-رات کامل و جامع در شرایط زندگی )مثل یک تروما( و دوم از طریق روانوجود دارد: اول از طریق ایجاد تغیی

کند تا با اصالح سبک زندگی خود ها کمک می. این رویکرد به زوج2 .(Ansbacher, 1990) درمانی موفق

عالقه اجتماعی در روابط  برگزینند.اهدافی با عالقه اجتماعی باال تمایالت خودخواهانه خود را کنار بگذارند و 

این . ۳ دهد.را در آنان افزایش می خاطرتعلقشود و احساس زوجی موجب احساس برابری و مساوات می

کند، بینش کمک بسیار زیادی اند ایجاد میرویکرد در افراد بینش نسبت به سبک زندگی مخربی که برگزیده

  (Sweeney, 2019) کندکمک می اشتباهاتشانزندگی و کند و به آنان در پذیرش مسئولیت سبک به افراد می

در خصوص  ایهای ویژهافراد آموزش بهدهی مجدد جهترسد بلکه با . رویکرد آدلری با بینش به پایان نمی4

درمان . 5 .شودداده میسازی، به چالش کشیدن عقاید و احساسات معیوب حل تعارضات، توانایی دلگرم

شود التقاطی است و این باعث می یفن ازنظرپذیر است که تا حد زیادی تلفیقی و آدلری رویکردی انعطاف

کاری کنند، آنچه به نفع اوست را انجام که در قالب یک چارچوب درمانی مراجع را مجبور به این جایبه هاآن

ای را از آدلر به درمانی که مفهوم یا ایدهای در مکاتب مختلف روانیافتن نویسنده. 6. (Dinkmeyer, 2015) دهند

خوان است و برای ای معاصر هممشاورهبا بافت  وضوحبهدرمان آدلری . عاریت نگرفته باشد، کار آسانی نیست

 .(Watts, 2013) است استفادهقابلهای گوناگون فرهنگی نیز جمعیت

در این  موردمطالعه درمانی آدلری بر کاهش ناسازگاری زناشویی زوجزوج تأثیرگذاریتبیین چگونگی  در

و  ۸۹نامه سازگاری زوج که در ابتدای پژوهش . نمره پرسش1توان به چندین موضوع اشاره کرد: میپژوهش 

. خود اظهاری 2بود.  زوجاین در دهنده افزایش سازگاری زناشویی بود و این مسئله نشان 1۳1در انتهای آن 

رویا گفت:  برای نمونه. ابراز رضایت و خشنودی کردند کامالًمشاوره  تأثیرگذاریزوج مبنی بر اینکه از فرایند 

https://www.amazon.com/Adlerian-Counseling-Psychotherapy-Practitioners-Wellness/dp/1138478946
https://www.amazon.com/dp/113886904X/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_rXihFbQ3W9A1G
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در این مشاوره انسجام زیادی وجود داشت، هر جلسه تکلیف  ولیزیادی رفته بودیم  تاکنون جلسات مشاوره»

بود و از اینکه این همه  انگیزهیجانشنیدم بسیار برایم جالب و را می مانزندگیداشتیم، وقتی تفسیر سبک 

این مشاوره »و حسین نیز گفت:  «زده شده بودمبود شگفت آمدهدستبه هایمانگفتهو معنی از  اطالعات

قدم شد و من پیش یبرای رابطه با خانوادهخود همسرم  برای نمونهزیادی در زندگی ما گذاشته است  تأثیرات

تغییرات جلسه به جلسه زوج نیز  . مشاهدات مشاور از روند۳ .«ایمتر از قبل شدهکنم شادتر و بانشاطاحساس می

-ها با شادی بیشتری وارد جلسه میدر جلسات انتهایی، زوج برای نمونهگویای اثرگذاری این جلسات بود. 

دادند، با همدلی بیشتری نسبت به کردند، تمام تکالیف خانگی را انجام میشدند، با احترام با یکدیگر رفتار می

دادند و تماس چشمی بیشتری با یکدیگر برقرار یکدیگر را مخاطب قرار میکردند، بیشتر یکدیگر رفتار می

قطع ارتباط با  یک سالها پس از . نتایجی که به دست آمد مانند برقراری ارتباط مجدد با خانواده4کردند. می

 رگذاریتأثی، بازگشت رویا به کار و دنیای اجتماعی، بهبود روابط جنسی و ایجاد صمیمیت نیز گویای هاآن

  بود. موردمطالعهروند مشاوره بر زوج 

 ها و پیشنهادهای پژوهشمحدودیت

-درمانی فعالیت میمشاورانی که در حوزه زوجشود که پژوهش پیشنهاد میاز  آمدهدستبههای بر اساس یافته

با وزشی و آم –این درمان یک رویکرد روانی کنند از رویکرد جامع و یکپارچه آدلری استفاده کنند چراکه 

، افزایش اعتبار بیرونی نیز برای .کنداست که از فنون و راهبردهای مشخص و متنوعی استفاده می ساختار

 پژوهش، اجرای در. های بیشتر صورت گیردهای آزمایشی متعدد و با حجم نمونهپژوهششود تا پیشنهاد می

وجود پیشینه پژوهشی کافی در زمینه  به عدم توانمی هاآن ازجمله که داشت وجودنیز  هاییمحدودیت

 .اشاره کرد پذیری آنمحدودیت این نوع پژوهش در قابلیت تعمیمو  های کیفی از نوع مطالعه موردیپژوهش

 اخالق پژوهش

-های اخالقی ساازمان نظاام روانای است، مالکهای مداخلهکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشبه دلیل این

 پاژوهش، محرماانگی در شارکت جهات آگاهاناه رضایت جلب نظر گرفته شد.شناسی و مشاوره ایران در 

 ماراجعیننباشاند، رضاایت  شناساییقابل مراجعینو برخی جزئیات برای اینکه  تغییر اسامی زوج اطالعات،

، رعایت حریم خصوصی کنندگانمشارکت اظهارات مورد اخالقی در قضاوت برای ضبط تمامی جلسات، عدم

کامال در ایان  طورباهباود کاه  پاژوهش بر اخالقی حاکم اصول از و دقت در استناددهی هر یک از زوجین

  پژوهش رعایت شدند.
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 مشارکت نویسندگان

)نویسنده ه دوم مقاله را به عهده داشت و نویسند و نگارشاطالعات  وتحلیلتجزیه، ی درمان، اجرااولنویسنده 

ها داده وتحلیلتجزیهدر تمامی مراحل اجرا و  مشاور استاد عنوانبهسوم نویسنده و استاد راهنما  عنوانبهمسئول( 

 نظارت و راهنمایی داشتند.

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادسترسی به مواد و داده

 ن قرار دارد.آسانی در دسترس محققااستفاده شد. این پرسشنامه به سازگاری زناشوییدر این پژوهش از پرسشنامه  

 کنندگانتائید اخالقی و رضایت مشارکت

نتایج تحقیق اطمینان دادند که  هاآنکنندگان در پژوهش فرم رضایت آگاهانه را پر کردند و محققان به مشارکت 

 نیز انجام شد.اخالق کد  و محرمانه خواهد بود

 رضایت برای انتشار

 .رندنویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دا 

 تصریح درباره تعارض منافع

ناسازگاری درمانی آدلری بر کاهش بررسی اثربخشی زوج»عناوان  تحت اول نویسناده دکتری نامهپایان از نوشتار این 

 .(ghasemi.2020) ندارد منافات سازمانی یا شخص منافع و با است اخذشده ،«)یک مطالعه موردی( زناشویی

 سپاسگزاری

سالمت سرای محله گلستان  یتمدیراز چنین آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند  و هم عنوانبهکه  یزوجاز 

 گردد.ردانی مییر گردید، تشکر و قدپذامکاناجرای پژوهش  هاآنکه با همکاری صمیمانۀ تهران(  22)منطقه 

 

 

 

 

 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1545729c3ac1b258cbc763f81120b3fb
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