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 :  چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشي واقعیت درماني و ارتباط درماني اجتماعي هیجاني بر صمیمیت زناشویي، 

این پژوهش از نوع آزمایشي و با طرح پیش آزمون و پس باورهای ارتباطي و راهبردهای مقابله ای در زوجین بود. 

به مراکز مشاوره و خدمات  2235آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمامي زوجیني بودند که در سال 

زوج به صورت در  55روانشناختي خصوصي شهرستان اردبیل مراجعه کردند. از میان مراجعه کنندگان به این مراکز 

گروه های آزمودني های و به روش تصادفي در یکي از گروه های آزمایش با گروه کنترل قرار گرفتند.  دسترس انتخاب

های صمیمیت  دقیقه ای دریافت نمودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 31درماني  جلسه 21آزمایشي 

هش با روش تحلیل کواریانس چند داده های پژواستفاده شد.  ي و راهبردهای مقابله ایباورهای ارتباط زناشویي،

و همچنین جهت مقایسه تفاوت بین گروه ها از روش تعقیبي توکي استفاده گردید. مورد ارزیابي قرار گرفتند متغیری 

صمیمیت عاطفي، عقالني و نتایج روش تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد بین سه گروه در نمرات پس آزمون 

حل  در بعد باورهای ارتباطي و  باور به توقع ذهن خواني و تفاوت های جنسیتيي، جنسي در بعد صمیمیت زناشوی

مساله برنامه ریزی شده، مسئولیت پذیری، جستجوی حمایت اجتماعي، گریز و اجتناب و فاصله گیری در بعد 

ی در افزایش (. روش واقعیت درماني به طور معنادار>15/1P) تفاوت معني داری وجود داشت راهبردهای مقابله ای

صمیمیت عاطفي و جنسي، حل مساله برنامه ریزی شده و مسئولیت پذیری و در کاهش باور به توقع ذهن خواني 

موثر بود. روش ارتباط درماني اجتماعي هیجاني نیز در افزایش صمیمیت عاطفي، عقالني و جنسي، جستجوی حمایت 

نتایج آزمون توکي نشان داد که در زیرمولفه تناب موثر بود. اجتماعي و کاهش باور به تفاوتهای جنسیتي و گریز و اج

میانگین حل مساله برنامه ریزی شده و مسئولیت پذیری  باور به توقع ذهن خواني، صمیمیت عاطفي و جنسي، های

باور به تفاوت های صمیمیت عاطفي، عقالني و جنسي، و در مورد « گروه واقعیت درماني از گروه کنترل»نمرات 

گروه ارتباط درماني اجتماعي هیجاني از »میانگین نمرات جستجوی حمایت اجتماعي و گریز و اجتناب، تي، جنسی

بر حسب نتایج حاصل از پژوهش واقعیت درماني و ارتباط  (. >15/1Pبه طور معناداری متفاوت بود )« گروه کنترل 

 شد.  و راهبردهای مقابله اینادرست  ارتباطي باورهایبهبود  افزایش صمیمیت زناشویي و درماني هیجاني منجر به

واقعیت درماني، ارتباط درماني اجتماعي هیجااني، صامیمیت زناشاویي، باورهاای ارتبااطي، راهبردهاای       : هاواژه کلید

 مقابله ای
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 مقدمه 

باشد و یکی بخش یکی از نیازهای اساسی میی عاطفی رضایتدهی رابطهدر بسیاری از افراد، شکل

ای از گردد که بخش عمدهگردد. با این وجود مشاهده میمنابع شادی در زندگی محسوب میاز مهمترین 

ی (. در واقع مطالعه3002، 3؛ التن3002، 1جمعیت بزرگساالن فاقد چنین روابط عاطفی هستند )دجانگ

ا درصد جمعیت بزرگساالن در هلند مجرد و تنه 30( نشان داد که 3002، 2)باکر و ون ویسنیک 2جروپ

تر خواهد ساخت. طبق نتایج بخشهستند و معتقدند که داشتن یک شریک عاطفی، زندگی آنها را رضایت

میلیون در  2/2( در سالهای آتی، جمعیت بزرگساالن مجرد به 3002( و دجانگ )3002ی التن )مطالعه

هلند در سال  درصد از جمعیت کلی مورد تخمین کشور 30افزایش خواهد یافت که این تعداد  3020سال 

یکی از نیازهای زندگی زن و شوهری است و در عین حال از ویژگی  5باشد. صمیمیت زناشوییمی 3020

                                                             
1. De Jong 

2. Latten 

3. Jeroup 

4. Bakker & Van Weesenbeeck 

5. Marital intimacy 



 

های بارز یک زوج موافق و شادمان می باشد. عمق صمیمیتی که افراد در رابطه خود ایجاد می کنند به 

با افکار، احساسات، نیازها و خواسته میزان زیادی بستگی به توانایی آنها برای ارتباط دقیق، موثر و روشن 

ها و تمایالتشان دارد. بنابراین یادگیری چگونگی ارتباط کارآمد، نخستین گام در فرآیند ایجاد یا افزایش 

(. عالوه بر عوامل اقتصادی اجتماعی موثر 3001، 2صمیمیت در هر رابطه ای به شمار می رود )باگاروزی

گیری صمیمیت و روابط عاطفی دارند. در نیز اهمیت زیادی در شکلدر این رخداد، عوامل روانشناختی 

دهند که نقص در تشکیل روابط صمیمی بر اساس باورهای افراد ای از مطالعات نشان میواقع بخش عمده

(. افراد در طول 3002، 1؛ ون اپ1991، 7گردد )نیگذاری میی خود، دیگران و روابطشان پایهدرباره

یابند. این باورها بر تعامالت های نوع بشر دست میها و انگیزهی ویژگیاورهایی دربارهزندگی خود، به ب

شوند نامیده می 9ای از این باورها، باورهای ارتباطیو روابط نزدیک زوجین تاثیر گذارند. مجموعه

شد، نحوه (.  یکی از عوامل روانشناختی دیگری که در این میان موثر می با3009، 10)فوکرت و ون کوتن

مواجهه و مقابله فرد با رویدادهای استرس زای زندگی می باشد. مقابله به روش های مورد استفاده برای 

باال بردن تناسب بین شخص و محیط و یا به عنوان تالش هایی برای اداره رویدادهایی که استرس زا درک 

 (.1911، 11می شوند، تعریف شده اند )فولکمن و الزاروس

کردهای زوج درمانی مطرح در دهه های اخیر، واقعیت درمانی است که عمدتاً توسط یکی از روی

( تدوین شده است. این رویکرد به توان مراجعین برای پرداختن به نیازهایشان از 1912) 13ویلیام گالسر

ولیت طریق یک روند منطقی یا واقع بینانه اعتماد دارد. در این روش درمانی، مواجه شدن با واقعیت، مسئ

پذیری و ارزشیابی در مورد رفتارهای درست و نادرست مورد تاکید قرار می گیرد )شفیع آبادی و ناصری، 

(. با وجود تاثیرات ویژگی های فردی زوجین در روابط زناشویی، اما بافت اجتماعی و فرهنگی 1212

ثر رویکردهای درمانی محیط زندگی آنان نیز در شکل گیری این روابط موثر می باشند. از همین رو اک

 12مارتین و هوئنرگارد-نیازمند انطباق با شرایط زوجین از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هستند. کنادسون

( با هدف مداخله در فرآیندهای اجتماعی موثر در ایجاد روابط حمایتی متقابل زوجین، رویکرد 3010)

                                                             
6. Bagarozzi 
7. Knee 
8
. Van Epp 

9. Relationship Beliefs 
10. Fokkert & Van Kooten 
11. Folkman & Lazarus 
12. Glasser 
13. Knudson-Martin & Huenergardt 



 

پیشرفت های اخیر در عصب شناسی و  را طراحی کردند. این رویکرد 12ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی

بافت اجتماعی هیجان را با فرضیاتی در مورد روان، جنسیت، فرهنگ، هویت های فردی و الگوهای 

 (. 3010مارتین و هوئنرگارد،  –ارتباطی که دارای ساختار اجتماعی هستند، یکپارچه می سازد )کنادسون 

سالمت روانی تمامی ابعاد خانواده، انجام مطالعه با توجه به اهمیت روابط زناشویی و تاثیر آن بر 

درباره این موضوع مهم بسیار حائز اهمیت می باشد اما از آنجایی که بررسی و مقایسه تحقیقی تمام زمینه 

ی اثربخشی واقعیت های مرتبط با روابط زوجین دشوار و گسترده است، لذا این پژوهش با هدف مقایسه

جتماعی هیجانی بر صمیمیت، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله ای زوجین درمانی و ارتباط درمانی ا

 در مقایسه با گروه کنترل انجام شده است.

 بیان مساله -2-1

های عاطفی افراد همواره ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازترین و عالیازدواج به عنوان مهم

پیچیده، ظریف و پویایی است که از ویژگی های خاصی  مورد توجه بوده است. ازدواج رابطه انسانی

برخوردار است. دوام و پایداری ازدواج مستلزم عشق و احساسات مثبت زوجین نسبت به یکدیگر است. 

ارتباطات خوشایند و موثر زوجین با همدیگر می تواند در تقویت این احساسات موثر باشد )ستیر، 

مل درونی و بیرونی زیادی قرار می گیرد. صمیمیت بین زوجین یکی (. این ارتباطات تحت تاثیر عوا3000

از این عوامل موثر می باشد. صمیمیت نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص 

دیگری است که مستلزم شناخت و درک عمیق وی است و به منظور بیان و افکار و احساساتی می باشد 

(. شخصی که میزان صمیمیت باالتری 3001ی درنظر گرفته می شوند )باگاروزی، که منشا تشابه و نزدیک

را تجربه می کند قادر است خود را به شیوه بهتری در روابط مطرح نماید و نیازهای خود را به طور 

(. شواهد پژوهشی 3007، 15موثری به شریک یا همسر خود ابراز کند)پاتریک، سلز و گیوردانا و تولوراد

نشان می دهند که صمیمیت زوجین، عامل موثر و معناداری در برقراری روابط مثبت بین آنها می  بسیاری

باشد. زوجینی که سطوح باالیی از صمیمیت را گزارش نموده اند، رضایت مندی زناشویی و  روابط 

بیشتری در  دارند ممکن است قابلیت پایدارتر و بلند مدت را تجربه کرده اند. افرادی که صمیمیت باالیی

مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویی باالتری را 

(. در مقابل فقدان صمیمیت یکی از دالیل عمده در انحالل 3007درک می کنند )پاتریک و همکاران، 

                                                             
14. Socio-Emotionl Relationship Therapy 
15. Patrick, Sells, Giordano, & Tollerud 



 

ای عاطفی و جنسی صمیمیت به (. جنبه ه3002، 12روابط زوجین و رضایت زناشویی پایین می باشد )بلوم

دلیل ارتباط با رضایت از روابط زوجین، توجه بیشتر پژوهش ها را بر خود متمرکز کرده است )دندرود و 

(. زوجینی که ادراک از خود پایدار و ثابتی دارند خود را افراد مجزایی در روابط با زوج 3012، 17الفونتین

در بروز صمیمیت بین زوجین می گردد )بیرز و سیف  خود درک می نمایند که این عامل سبب تسهیل

 (. 3010، 11کرنک

یکی از مشکالت رفتاری و عامل تعارضات زناشویی را می توان به باورهای غیر منطقی زوجین 

برای درمان تعارض زناشویی بهترین روش، کار کردن بر باورهای  19مربوط دانست. از نظر ویکس

(. باورها، شناخت و اسطوره هایی هستند که 3001ها می باشد )ویکس، ناکارآمد زوجین و تغییر دادن آن

در اذهان افراد از جمله زوجین وجود دارد و در نحوه ارتباط آنها موثر می باشد )رمزی اسالمبولی، علیپور 

. باور به 1(. باورهای ارتباطی غیر منطقی از نظر اپستین و ایدلسون عبارتند از: 1292و سپهری شاملو، 

. باور به عدم تغییری همسر: 3خرب بودن مخالفت: عدم پذیرش ناراحتی و تفسیر منفی اختالف نظرها، م

. توقع ذهن خوانی: انتظار این 2اعتقاد به عدم قابلیت همسر در تغییر رفتارها و تکرار آنها در آینده است، 

. 2نیازهای همسر خود را بداند، که بدون نیاز به گفتن و اظهار نظر گرفتن، فرد باید احساسات، افکار و 

کمال گرایی جنسی: انتظار از همسر در ایجاد رابطه جنسی تام و تمام در همه حال بدون توجه به شرایط 

. باور در مورد تفاوت های جنسیتی.درک نادرست از تفاوت های شناختی و فیزیولوژیکی زن 5وی است، 

های مادرزادی به عنوان علت اختالفات )اسالمی، و مرد به صورت انتظار یکسان داشتن و یا تفاوت 

(. بین باورهای ارتباطی و سازگاری رابطه معناداری وجود دارد 1293؛ به نقل از اسماعیل پور، 1219

(. همچنین بین باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی نیز رابطه 3010، 30)حمامجی و اسن کوبان

شناختی و اقدامات درمانی در جهت -(. رویکردهای رفتاری3005معناداری مشاهده می گردد )حمامجی، 

 (.   1293تغییر باورهای غیر منطقی زنان در درمان مشکالت زناشویی موثر می باشد )اسماعیل پور، 

های ارتباطی، راهبردهای نتایج تحقیقات بیانگر این موضوع می باشد که عالوه بر صمیمیت و باور

مل تاثیر گذار بر ارتباط زناشویی می باشد. هنگامی که افراد تفاوتی بین زوجین نیز از عوا 31ایمقابله

                                                             
16

. Blum 
17. Dandurand & Lafontaine 
18. Beyers & Seiffge-Krenke 
19. Weeks 
20. Hamamci & Esen-coban 
21. Coping Strategies 



 

خواسته های روانشناختی یا فیزیکی موقعیت بیرونی و منابع سیستم های اجتماعی، روانشناختی و زیستی 

یکی از  32(. الزاروس و فلکمن3013، 33نمایند، تحت استرس قرار می گیرند )ساراففینوخود درک می

ن نظریه های استرس و مقابله در مقاالت روانشناختی را مطرح نمود. این نظریه بر اساس این منسجم تری

فرض تدوین شده است که استرس یک اثر متقابل بین شخص و موقعیت است و به قضاوت شناختی 

ین ذهنی ناشی از تعامل بین شخص و محیط، بستگی دارد . بنا به اعتقاد الزاروس و فلکمن، اگر ارتباطی ب

توانایی تغییر استروسوری که فرد با آن مواجه می شود با شکل مقابله فرد با آن وجود داشته باشد، مقابله 

موثرتر خواهد بود. مقابله، تغییر مداوم اعمال شناختی و رفتاری به منظور مدیریت خواسته های درونی و 

ف می شود. مقابله ممکن است در بیرونی خاصی که تهدید کننده و زیان آور ارزیابی می گردند، تعری

(. بین راهبردهای مقابله ای زوجین و 3002، 32یکی از دو فرم هیجان مدار و مساله مدار باشد )میشل

(. همچنین از طریق 1293رضایتمندی زوجین رابطه وجود دارد )محمدی، خوش کنش و زاده محمدی، 

با راهبردهای مقابله ای و سبک های تنظیم شناسایی و تعدیل راهبردهای غیر موثر و تنش زا در رابطه 

هیجان می توان به طور قابل توجهی ناسازگاری زوجین را کاهش داد )بهرامی، ندایی، جزایری و فاتحی 

(. زوجینی که کیفیت زناشویی ضعیف داشتند از راهبرد مقابله ی مساله مدار کمتری استفاده 1293زاده، 

، 35ت از زوجین دارای کیفیت زناشویی باال هستند )بانرجی و باسومی نمایند و به طور معناداری متفاو

3012.) 

در برخی از رویکردهای درمانی مانند آنچه گالسر تدوین نموده است بر مفاهیمی همچون مسئولیت 

پذیری و انتخاب تاکید می شود که می تواند بر راهبردهای مقابله ای و باورهای ارتباطی دارای تاثیر 

و از طریق اعمال نفوذ بر آنها میزان صمیمیت زوجین را نیز تحت تاثیر قرار دهد. واقعیت  مستقیم باشد

درمانی یک سیستم منسجم درمانی مبتنی بر روشی می باشد که همه ی انسان ها به طور آگاهانه با 

ل به دلیل همدیگر و دنیای اطرافشان ارتباط برقرار می کنند. این رویکرد معتقد است که افراد دارای مشک

برآورده نکردن موثر نیازهایشان، احساس ناراحتی، اضطراب، افسردگی، احساس گناه، ترس یا شرم می 

(. نظریه انتخاب به عنوان نظریه ی زیر بنایی واقعیت درمانی، به طور 1995، 32نمایند )گالسر و وبولدینگ

احساس و فیزیولوژی تشکیل شده  کلی هر رفتار را به عنوان یک رفتار کلی که از بخش های عمل، فکر،

                                                             
22. Sarafino 
23. Lazarous & Folkman 
24. Mitchell 
25. Banerjee & Basu 
26. Wubbolding 



 

است، مورد بررسی قرار می دهد و بر انتخاب هایی که افراد از طریق رفتارهایشان صورت می دهند تاکید 

زیادی دارد. در نظریه انتخاب نیاز به بقاء، تعلق و عشق، قدرت و آزادی، اساسی ترین نیازهایی است که 

(. بنا بر نظریه کنترل، رفتار انسان مبتنی بر 1290انند )گالسر، انسان ها را برای انجام رفتار برمی انگیز

انتخاب هایش می باشد. واقعیت درمانی این امکان را به فرد می دهد که خواسته ها، نیازها و رفتارهایش 

را مورد ارزیابی قرار دهد و جهت برآورده سازی آنها برنامه ریزی کند. برخالف اهداف رواندرمانی های 

که به طور کلی کسب بینش، درک ارتباطات و رسیدن به سطح باالتری از خودآگاهی است، هدف  بنیادی

ابتدایی واقعیت درمانی نه بینش و نه حل تعارض های ناهشیار است، بلکه نتیجه مورد دلخواه تغییر 

اندرمانی می رفتاری است که پیامد ارضای یک نیاز بزرگتر می باشد. افراد به این دلیل وارد دوره های رو

(. هدف 1995شوند که چون احساس می کنند در زندگی آنها اشتباهی رخ داده است)گالسر و وبولدینگ، 

اصلی واقعیت درمانی کمک به افراد برای برآورده کردن این دو نیاز است. هر چند انسان ها در جوامع 

فکری، در نوع نیازهای اساسی  گوناگون صرفنظر از طبقه، رنگ، نژاد، دین، میزان تحصیالت و استعداد

خود کامالً مشترک هستند، ولی توانایی آنها در ارضای این نیازها کامالً با هم متفاوت است. برای روشن 

شدن این موضوع که همه ی انسان ها نیازهای مشابه دارند ولی توانایی آنها در ارضای این نیازها یکی 

(.  1290ل همگان را با جزئیات بیشتری بررسی نمود )گالسر، نیست، باید نیازهای روان شناختی مورد قبو

شوند تا یک نیاز یا چند نیاز اساسی درونی برانگیخته می ها بر اساس انگیزهبر اساس نظریه انتخاب، انسان

خود را ارضا کنند یا از درد حاصل از عدم ارضای نیازها اجتناب نمایند. این پنج نیاز که در زیربنای 

ی آدمی قرار دارند، عبارتند از: نیاز به عشق و تعلق خاطر، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به رفتارها

تفریح و سرگرمی. ازدواج کانونی است که در جهت تامین نیازهای اساسی زنان و مردان بنا نهاده شده 

انتخاب را در زندگی  یاست. اگر زوجین درک کنند که تحت تاثیر پنج نیاز اساسی خود هستند و نظریه

مشترک خود به کار گیرند و از ابتدای زندگی مشترکشان برای ارضا این نیازها تالش کنند، در بهبود 

ها پیشرفت چشمگیری حاصل خواهد شد. کاهش کنترل همسر، استفاده کمتر از عادات روابط زناشویی آن

فاده از عادات مهرورزی، آگاهی دادن مخرب، خصلت کنترل گری، توجه بیشتر به کنترل رفتار خود، است

به همسران در مورد شدت نیازهای آنان و ایجاد حس مسئولیت در افراد برای ارضای نیازهای خود می 

(. آموزش مفاهیم نظریه 1219تواند نقش مهمی در ایجاد و بهبود روابط داشته باشد) نصراصفهانی، 

را کاهش می دهد و منجر به افزایش صمیمیت کلی انتخاب و فنون واقعیت درمانی، ناسازگاری زوجین 

؛ امیری، آقا محمدیان شعرباف و 1212آنان و میزان کاربرد راهبرد مساله مدار زوجین می گردد )دربای، 



 

(. همچنین واقعیت درمانی تاثیر معناداری بر کاهش باورهای غیرمنطقی در رابطه با تخریب 1291کیمیایی، 

تغییر در رفتار همسر، توقع ذهن خوانی از همسر و کمال گرایی جنسیتی دارد گرایی مخالفت، عدم امکان 

(. آموزش فنون واقعیت درمانی منجر به کاهش کاربرد راهبردهای 1292)رمزی اسالمبولی و همکاران، 

 (.1292مقابله مدار می گردد )رمزی و همکاران، 

می پردازد، ارتباط درمانی اجتماعی یکی از رویکردهای درمانی جدید که به تبیین مشکالت زوجین 

مارتین و -هیجانی می باشد. ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی رویکردی است که توسط کنادسون

( به منظور مداخله در فرآیندهای اجتماعی محدود کننده ی توانایی زوجین در ایجاد 3010هوئنرگارد )

یشرفت های اخیر در عصب شناسی و بافت روابط حمایتی متقابل طراحی گردیده است. این رویکرد پ

اجتماعی هیجان را با فرضیاتی در مورد روان، جنسیت، فرهنگ، هویت های فردی و الگوهای ارتباطی که 

دارای ساختار اجتماعی هستند، یکپارچه می سازد و این ساختارها را در طی جلسات مورد بررسی قرار 

 2یت مشترک، مسئولیت ارتباطی مشترک و توافق متقابل می دهد. حمایت متقابل، تاثیر متقابل، حساس

شرط اساسی هستند که در جلسات درمانی مورد توجه قرار می گیرند. درمانگران ارتباط درمانی اجتماعی 

مارتین و هوئنرگارد،  –هیجانی درصدد برطرف نمودن نابرابری های اجتماعی می باشند )کنادسون 

(. این درمان با تمرکز درمانگر بر چگونگی ارتباط هویت هر کدام از زوجین با افکار اجتماعی 3010

فرهنگی آنان در مورد همسر یا شریک خود و تاثیر آن بر فراخوانی نحوه تفکر، احساس و رفتار آنها آغاز 

( سعی در 3015و همکاران،  37رهنگی )پاندیتمی گردد. درمانگر از طریق مرور قراردادهای اجتماعی ف

دستیابی به تجارب اجتماعی فرهنگی زوجین در موقعیت های اجتماعی خاص دارد. مفهوم گفتگوی 

اجتماعی به شناسایی پیام های فرهنگی و روش های فکری مشترک موثر در شکلدهی تجارب شخصی 

ه ای با مجموعه ی وسیعی از تفاوت های کمک می نماید. این پیام های هویتی فرهنگی به طور پیچید

وابسته به جنسیت، موقعیت های اجتماعی اقتصادی، جهتگیری جنسی، سن، توانایی/ناتوانی، مذهب، 

قومیت، فطرت و ریشه ی ملیتی شخص در موقعیت های اجتماعی دیگر مرتبط است )مک داول و 

(. زمانی که این درمان شروع می شود 3015، 39مارتین، ولز و سامن-؛ به نقل از کنادسون3007، 31فانگ

درمانگران به مباحث اجتماعی فرهنگی مطرح شده در گفتگوهای مراجع توجه می کنند. مباحث مسئولیت 

های ارتباطی مانند آنچه که فرد از یک رابطه انتظار دارد و اینکه چه کسی مسئول توجه به دیگری است، 

                                                             
27. Pandit 
28. McDowell & Fang 
29. Wells & Samman 



 

زنان مسئول حفظ "ند. الگوهای جنسیتی غالب مانند اینکه نیز در این درمان مورد توجه قرار می گیر

به طور خاصی با زوج درمانی مرتبط است )چنفنگ  "مردها در روابط پاسخگو هستند"یا  "روابط هستند

(. افراد از مباحث اجتماعی زیادی متاثر 3015مارتین و همکاران، -؛ به نقل از کنادسون3015، 20و گالیک

، 21مارتین و هونرگارد-مکن است وابسته به بافت تغییر پیدا کند )کنودسانمی شوند و هویت آنها م

(. باورهای اجتماعی قدیمی )مانند اینکه مردها از یک سیاره و زنان از سیاره دیگر هستند( به ندرت 3010

دربردارنده ی تمام دامنه روابط هستند. همچنین باورهای درونی اغلب اوقات همدیگر را نقض می کنند. 

( مشکالت را 3012، 23رتباط درمانی اجتماعی هیجانی مانند رویکردهای اجتماعی دیگر )مانند دیکرسونا

در بافت بزرگتر از افراد و حتی روابط بررسی می نماید. این درمان سعی در تشخیص چگونگی تاثیر 

(. در 3015ان، مارتین و همکار-فرآیندهای اجتماعی در هیجان و الگوهای تعاملی زوجین دارد )کنادسون

طول زمان پیامدهای این الگوهای ارتباطی تلویحات عمده ای برای سالمتی، شادکامی و موفقیت کلی 

شروع  22مارتین و هونرگارد همکاری خود را در دانشگاه لما لیندا-روابط زوجین دارند. زمانی که کنادسون

و بافت های قدرت اجتماعی بر  نمودند، به یک نتیجه مشترک در مورد چگونگی تاثیر جنسیت، فرهنگ

فرآیندهای ارتباطی رسیدند. هونرگارد در مورد تاثیر مردساالری بر مدل های خانواده درمانی )مانند 

( با زوجین زیادی کار کرده است و تجارب قابل مالحظه ای در مورد کمک به 1911و همکاران،  22والترز

ابطه زناشویی دارد. کارمن نیز در مورد سیاست های مردان در غلبه بر طرحواره های جنسیتی موثر بر ر

( و تالش در جهت قابلیت عملی نمودن تعدادی از 1997مارتین، -جنسیتی در زوج درمانی )کنادسون

-نظریه های غالب زمینه ای برای زنان و افرادی از فرهنگ های پایین تر پژوهش نموده است )کنادسون

نیز در مورد فرآیندهایی مطالعه نموده است که زوجین در طی  25ی(. رانکین ماهون1992، 1992مارتین، 

آنها بی عدالتی های وابسته به جنس را در بافت زندگی و فرهنگی مختلف ایجاد یا دگرگون می کنند 

 (3015مارتین و همکاران، -؛ به نقل از کنادسون3009مارتین و ماهونی، -)کنادسون

پذیرفته شده پیشین، درمانگران ارتباط درمانی اجتماعی به منظور مخالفت با هنجارهای جنسیتی 

هیجانی از یک مدل حمایتی متقابل مبتنی بر تساوی جنسیتی استفاده می کنند تا بدین ترتیب درک مراجع 
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33. Loma Linda 
34 . Walters 
35. Rankin Mahoney 



 

نامیده می شود. این چرخه به چهار فرآیند وابسته  "چرخه ی توجه"خود را هدایت نمایند که این فرآیند 

مارتین و -اطی مشترک، حساسیت، توافق و تاثیر متقابل تاکید می نماید )کنادسونبه هم مسئولیت ارتب

(. اگرچه این موارد به طور قابل مالحظه ای وابسته به بافت و ترجیحات زوجین می 3010هونرگارد، 

باشد ولی با تمرکز بر عمل متقابل هر کدام از این فرآیند ها شرایطی را فراهم می سازد که زوجین روش 

( 3015مارتین و همکاران )-های حمایت کننده ی متقابل و جدید ارتباط را تصور و تجربه کنند. کنادسون

های چرخه ی توجه مطرح نمودند. عدم مسئولیت ارتباط مشترک، حساسیت، توافق و تاثیر متقابل را مولفه

با تجربه هیجانی، تعادل قدرت بین همسران به روابط زناشویی صدمه می زند و به طور پیچیده ای 

مارتین، -فرآیندهای ارتباطی زوج و بافت های فرهنگی اجتماعی مانند جنسیت مرتبط است )کنادسون

(. اثر جنسیت بر توافق حاصل در رابطه ی دو طرفه 3015و ولز،  22هونرگارد، الفونتنت، بیشاپ، اسکاپر

و  27یت رابطه باشد )جاناتانزوجین می تواند دلیلی بر چرایی نسبت دادن تساوی جنسیتی به موفق

(. همچنین قدرت مساوی در ایجاد صمیمیت و موفقیت ارتباط زوجین تاثیر گذار 3013مارتین، -کنادسون

هیجانی، بازداری از جریان قدرت و معرفی تجربه ی ارتباطی متفاوت می -می باشد و توافق اجتماعی

مارتین، -مهم ارتباطی موثر باشد )کنادسون تواند در تشخیص و توجه به تفاوت های قدرت در فرآیندهای

(. با توجه به اهمیت مولفه های صمیمیت، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله ای بر زندگی 3012

زناشویی زوجین و نتایج تحقیقات پیشین، هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و 

 ، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله ای در زوجین بود.    ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر صمیمیت

 

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -3-1

خوشبختی، رضایت و شادکامی در زندگی نیازمند تالش زوجین است. در بسیاری از مواقع تالش 

روان  های زوجین در رسیدن به فضای مسالمت آمیز در خانواده راه به جایی نمی برد و نیاز به مداخالت

(. یافته های 1292شناختی بیش از بیش احساس می شود )بی باک، پورمعروف، نجاری و موالنایی، 

های ارتباطی و راهبردهای مقابله ای در مطالعات پیشین مبین تاثیرگذاری و تاثیر پذیری صمیمیت، باور

 زندگی زناشویی می باشند. 

                                                             
36. Lafontant, Bioshop & Schaepper 
37. Janathan 



 

ر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همس

فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر، و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است 

(. از نظر ویکس یکی از مشکالت رفتاری و عامل تعارضات 3007، 21)پاتریک، سلز و گیوردانا و تولوراد

(. همچنین مقابله نیز 3001ین مربوط دانست )ویکس، زناشویی را می توان به باورهای غیر منطقی زوج

یک صفت شخصیتی یا سبکی ثابت در طول زندگی محسوب نمی گردد. در مقابل، مقابله به عنوان 

نظر گرفته می شود که به منظور کنار آمدن با موقعیت های  مجموعه ای از راهبردهای در دسترس در

سطح هر یک از این مولفه ها می تواند تحت تاثیر آموزش . (3002، 29خاص به کار برده می شوند )میشل

و رویکردهای درمانی تغییر یایند. واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر سایر رویکردهای 

درمانی اولویت دارد، زیرا از طرفی در رویکرد واقعیت درمانی، نگاه گالسر در آسیب شناسی روانی به 

نقص در رفتار نمی باشد. از نظر وی برای درمان مشکالت زناشویی باید به آنها کمک فرد، نگاه مریض یا 

شود تا از طریق قضاوت، ارزیابی و طرح ریزی، رفتار یا رفتارهایی را طراحی کنند که موجب کاهش 

تعارض، ناسازگاری و تقویت اصل ازدواج گردد. وی برای تغییر روابط زناشویی انتخاب رفتار مفید و 

ثر را به جای رفتار غیر موثر مد نظر قرار می دهد و می خواهد از طریق افزایش قدرت انتخاب، رفتار مو

مبتنی بر واقعیت، مشکالت مربوط به روابط زناشویی را حل کند و روابط و صمیمیت زوجین را بهبود 

زیابی و انتخاب کنند بخشد. بنابراین در این روش به زوجین یاد داده می شود که چگونه رفتار خود را ار

و به خواسته ها و نیازهای خود و روابط زناشویی دست یابند. در این روش فرض می گردد انسان نه تنها 

قادر است رفتار خویش را برای رسیدن به خواسته های خود انتخاب کند بلکه توانایی ارزیابی آن را نیز 

بیشتر درمانگران آگاه به تاثیر گذاری بافت های  (. از طرف دیگر اگرچه1291دارد )عرب پور و هاشمیان، 

اجتماعی فرهنگی مانند جنسیت، جهت گیری جنسی، فرهنگ و نژاد بر پویایی های بین زوجین هستند اما 

بیشتر مدل های درمانی به چگونگی توجه به این موارد نمی پردازند. ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی یک 

های زوج درمانی می باشد زیرا بر  هماهنگی با تجربه اجتماعی فرهنگی و رویکرد متفاوت از سایر مدل 

اختالفات قدرت اجتماعی تمرکز می نماید. ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی در صدد بررسی این مساله 

می باشد که چرا فرآیندهای اجتماعی فرهنگی لحظه به لحظه نمایان، تقویت و منطبق با زوج درمانی می 

ن رویکرد پیشرفت های اخیر در نوروبیولوژی را با فهم ساختار اجتماعی جنسیت به فرهنگ، شوند. ای

                                                             
38. Patrick, Sells, Giordano, & Tollerud 
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هویت های فردی و فرآیندهای ارتباطی یکپارچه می سازد. بر خالف بیشتر مدل های زوج درمانی که 

ان همسران را مساوی در نظر می گیرند، ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی به عدم تعادل قدرت بین همسر

؛ به نقل از کنادسون و 3012مارتین، -؛ ویلیامز و کنادسون3009تمرکز می نماید)لسلی و سوسارد، 

ای در بافت ( و از آنجایی که سازه های صمیمیت، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله3015همکاران، 

اهمیت کاربرد و گیرد، بنابراین ضرورت و فردی صورت میهای اجتماعی و در جریان ارتباطات بین

باشد. هفت قابلیت ارتباط درمانی اجتماعی اعمال این رویکرد درمانی در روابط بین زوجین قابل درک می

هیجانی راهنمای کامل درمانی است که درمانگران عالوه بر موارد معمول در زوج درمانی، مداخالت 

تمرکز نمایند. این پروتکل درمانی  دیگری را نیز به کار ببرند و بر فرآیندهای جنسیت و قدرت زوجین

یک مداخله پربار در رویکردهای مرتبط با زوج درمانی و زمینه ای برای رشد پژوهشهای مرتبط می باشد. 

از طرفی بهره گیری نسبتا رایج از پروتکل واقعیت درمانی و کاربرد فنون و مهارتهای آن در جلسات زوج 

ن دو پروتکل می باشد. همچنین لزوم توجه به بافت های اجتماعی درمانی، از جمله دالیل لزوم مقایسه ای

متاثر در روابط زوجین و مقایسه این تاثیرات با ویژگی های فردی دخیل در روابط زناشویی، بر اهمیت 

 انجام این مقایسه می افزاید.
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 تعاریف مفهومی -1-7-1

ای به عنوان تجارب ذهنی افراد از نزدیکی و ارتباط با افراد نزدیک . صمیمیت: صمیمیت به طور گسترده1

افشایی، اعتماد و اعتبار متقابل، همدلی و های روابط زوجی که شامل خودکه در فرآیندگردد تعریف می

 (. 3007و همکاران،  20گردد )پاتریکپذیرش نمایان می

ی باشد که دربرگیرندهباورهای ارتباطی شامل گروهی از الگوها و ارزیابی هایی می. باورهای ارتباطی: 3

  (.1993لچر و کینیمانس، تمام جوانب روابط صمیمی هستند )ف

های موجود در  های آگاهانه و منطقی مدارا با استرس . راهبردهای مقابله ای: راهبردهای مقابله به روش2

 گیرد های مبارزه با استرس مورد استفاده قرار می زندگی اشاره دارد. این اصطالح برای روش

 (.1272پورافکاری،)

شود با توجه به مفاهیم درمانی است که در آن سعی میدرمانی نوعی رویکرد واقعیت. واقعیت درمانی: 2

آبادی و واقعیت، مسئولیت و امور درست و نادرست در زندگی فرد، به رفع مشکالت او کمک شود )شفیع

  (.1212ناصری، 

 –اجتماعی . ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی: رویکردی درمانی است که با هدف مداخله در فرآیندهای 5

متقابل محدود می سازد، طراحی شده  کنندهفرهنگی که توانایی های زوجین برای ایجاد روابط حمایت 

 (. 3010مارتین و هوئنبرگ،  -است )کنادسون

 

 تعاریف عملیاتی -2-7-1

. صمیمیت: منظور از صمیمیت نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی 1

 ( کسب کرده است. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.3001)

. باورهای ارتباطی: منظور از باورهای ارتباطی نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه باورهای 3

 کسب کرده است. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.( 1911اپستین و ایدلسون )ارتباطی 

بردهای مقابله ای: منظور از راهبرد مقابله ای نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه راهبردهای . راه2

(  کسب کرده است. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می 1912مقابله ای الزاروس و فولکمن )

 باشد.
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برای زوجین گروه آزمایش جلسه گروه درمانی است که  10. واقعیت درمانی: منظور از واقعیت درمانی، 2

 ( مربوطه برگزار شده است.3001بر اساس بسته درمانی وبولدینگ وگالسر ) 

جلسه گروه درمانی  10. ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی: منظور از ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی، 5

آزمایش مربوطه  ( برای زوجین گروه3015مارتین و همکاران )-است که بر اساس بسته درمانی کنادسون

 برگزار شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش

 

 



 

 

 

 

 مقدمه  -1-2

بروز تعارض در روابط صمیمی، طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نمی باشد، زیرا تعامالت 

. (3001، 21مکرر و مختلف زوجین زمینه های بی شمار تعارض را فراهم می نماید )ویکس و تریت

( تعارضات زناشویی را پیوستاری از وجود اختالف در تعامالت بین فردی می داند که 1991) 23کامینگز

شامل رفتارهایی است که به ارتباطات خصومت آمیز، تنش زا، مخالفت آمیز و تضاد منجر می شود 

شوار است؛ اگرچه (. تعیین ماهیت طبیعی یا معمولی بودن تعارضات بین همسران د3010، 22)فروساکیس

(. بخشی از این 1993، 22برآوردهایی در این زمینه صورت گرفته است )مک گونال، کسلر و شیلینگ

تعارضات مربوط به باورهای ارتباطی موجود در روابط زوجین می باشد. از نظر ویکس برای درمان 

تغییر دادن آنها می باشد تعارضات زناشویی بهترین روش، کار کردن بر روی باورهای ناکارآمد زوجین و 

(. همچنین از طرفی تنیدگی در وقایع روزانه با ارزیابی ذهنی زوجین از کیفیت روابط 3001)ویکس، 

(. اخیراً پژوهشگران در تحقیقات خود چگونگی 3005، 25زناشویی خود رابطه معکوسی دارد )بودنمان

آنان را که متقابالً می تواند بر طرف چگونگی مقابله زوجین با استرس و چگونگی تعامالت مقابله ای 

مقابل اثر گذارد، مورد ارزیابی قرار داده اند. حوادث مهم استرس زا در یک فضای خالی رخ نمی دهند که 

تاثیرات آن تنها محدود به خود فرد باشند و قطعاً در زندگی سایر افراد خانواده نیز تاثیرگذار خواهد بود و 

ه کارگیری هرگونه راهبرد مقابله با استرس در خال و فارغ از تعامالت و به نوعی می توان گفت که ب

 (.3011، 22ارتباطات جداگانه به وقوع نمی پیوندد )مک دونالد

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر 

بود. بنابراین در این فصل ابتدا به بحث  صمیمیت، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله ای در زوجین

درمورد مولفه های صمیمیت، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله ای پرداخته خواهد شد، سپس 
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رویکردهای واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نهایت 

عیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر به پژوهشهایی اشاره خواهد شد که اثربخشی واق

 صمیمیت، باورهای ارتباطی و راهبردهای مقابله ای در زوجین را مورد بررسی قرار داده اند.

 

 صمیمیت -2-2

ای به عنوان تجارب ذهنی افراد از نزدیکی و ارتباط با افراد نزدیک اصطالح صمیمیت به طور گسترده

افشایی، اعتماد و اعتبار متقابل، همدلی و های روابط زوجی که شامل خودفرآیندگردد که در تعریف می

های دهند که صمیمیت زوجین عامل موثری در پیامدگردد. شواهد پژوهشی نشان میپذیرش نمایان می

-اند، رضایت و روابط ثابتباشد. همسرانی که سطوح باالیی از صمیمیت را تجربه نمودهروابط مثبت می

(. در مقابل فقدان صمیمیت یکی از 3007، 27نمایند )پاتریک، سلز، گیوردانو و تولرودی را گزارش میتر

درمانی نیز محسوب دالیل رضایت از ارتباط پایین و فروپاشی ارتباط است. صمیمیت عامل مهمی در زوج

ند )لونبدا و کنشود. زوجین خواستار درمان غالباً در مورد فقدان احساسات صمیمی شکایت میمی

( که یکی از عوامل ذاتی در صدمه جدی به روابط عاطفی است. البته مشکالت مربوط 3005، 21هانسون

، 29تواند ناشی از عوامل ارتباطی دیگر مانند حسادت و فقدان حس امنیت باشد )یوبه صمیمیت زوجین می

3012.) 

های بارز یک زوج ز ویژگیصمیمیت یکی از نیازهای زندگی زن و شوهری است و در عین حال ا

کنند به میزان زیادی بستگی به موفق و شادمان است. عمق صمیمیتی که افراد در رابطه خود ایجاد می

ها و تمایالتشان دارد؛ ها برای ارتباط دقیق، موثر و روشن با افکار، احساسات، نیازها، خواستهتوانایی آن

ای تین گام در فرآیند ایجاد یا افزایش صمیمیت در هر رابطهبنابراین یادگیری چگونگی ارتباط کارآمد نخس

ها مشکالت شدید و دهند که در جامعه معاصر زوجرود. مطالعات و تجارب بالینی نشان میبه شمار می

-فراگیری را در هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه و ارضای انتظارات و نیازهای یکدیگر تجربه می

میمانه روابط و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج یک مهارت و هنر کند. ایجاد و حفظ ص

ها و های منطقی و کسب مهارتات که عالوه بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیه نیازمند داشتن نگرش

 (.3001انجام وظایف خاصی است )باگاروزی، 
                                                             

47. Patrick, Sells, Giordano, & Tollerude 
48. Lundblad & Hansson 
49. Yoo 



 

اند، مرور نموده و به این نتیجه فاده کردهمحققان روشی که بیشتر درمانگران از اصطالح صمیمیت است

ی روابط عاطفی، خودافشایی، عاطفه و گرمی، نزدیکی و وابستگی درونی آشکار اند تقریباً در همهرسیده

است. بیشتر افراد معنای مشترکی در مورد صمیمیت دارند. تعدادی از محققان از تعدادی زوج خواستند 

نمایند. کنند، احساس صمیمیت میه با کسانی که از آنها مراقبت میی اوقاتی صحبت کنند ککه درباره

برای بیشتر افراد روابط صمیمی با احساسات مهربانی، شادمانی و خرسندی، گفتگو درباره مسائل شخصی 

گردد. چه مواردی باعث ایجاد مانع یا دیوار غیر بخش تداعی میهای رضایتگذاری فعالیتو به اشتراک

گردد؟ برای اکثر موارد، روابط غیر نزدیک با خشم، رنجش و ناراحتی مانند بین زوجین میقابل نفوذ 

شود. مردان و زنان در موارد اندکی معنای متفاوتی از صمیمیت توجهی تداعی میحسی و بیانتقاد، بی

بر عشق، کنند، بیشتر تمایل به تمرکز تعریف می "لحظات صمیمی"دارند. زنان در اوایل زمانی که از 

نمایند. از نظر مردان، یکی از ی جنسی اشاره میعاطفه و ابراز احساسات گرم دارند. آنها به ندرت به رابطه

 (.1992، 50باشد)هاتفیلد و راپسونهای اصلی صمیمیت نزدیکی جنسیتی و فیزیکی میویژگی

ه قدری در هم تنیده های صمیمیت، عاطفه، اعتماد، ابرازات عاطفی، ارتباط و روابط جنسی بویژگی

 اند که تقریباً جدا در نظر گرفتن آنها غیر ممکن است.

الف( عشق و عاطفه: مردان و زنان عموماً عشق و عاطفه بیشتری از افراد نزدیک خودشان نسبت به سایر 

 باشد.ای احتماالً شرط ابتدایی صمیمیت میکنند. چنین عاطفهافراد احساس می

کنند و زمانی شروع به خودافشایی هایشان خطر میرت در افشای رویاها یا ترسب( اعتماد: افراد به ند

 نمایند که ایمن بودن آن را درک نمایند.می

ج( خودافشایی: وقتی مردان و زنان قادر به ابراز احساسات درونی و تجارب خود به دیگری هستند، 

های خودافشایی باشد اما در پیشرفتای گردد. مراقبت و اعتماد ممکن است زمینهارتباط ایجاد می

 (. 1992نماید )هاتفیلد و راپسون، خودافشایی عشق، دوست داشتن، مراقبت، اعتماد و فهم را تقویت می

. صمیمیت 1مرور نموده و دریافتند که:  "فرآیند نفوذ اجتماعی"ای از مطالعاتی در مورد محققان مجموعه

. آشنایی تمایل به برقراری ارتباط 3گردد. نمایند، ایجاد مییی میزمانی که زوجین شروع به آگاهی و آشنا

ای از خود را آشکار شود تا بخش عمدهدهد. در بعضی از روابط، از زوجین خواسته میرا افزایش می

نمایند. زوجین صمیمی دو نوع بسیار ای خود را از نظر افشاسازی محدود مینمایند و در مواردی عده

ها معموالً منجر ی اول، آگاهینمایند. در برخوردهاات )احساسات و واقعیات( را محدود میمتفاوت اطالع
                                                             

50. Hatfield & Rapson 



 

کنند. شود، آنها کمتر راجع به احساسات درونی خود صحبت میبه آشکارسازی واقعیات زندگی فرد می

ریباً بعد از باشد. تقآشکار ننمودن زود و سریع این مجموعه از اطالعات، دارای دالیل محافظت کننده می

مدت گردد، افزایش هفته میزان افشاسازی تا حدی که منجر به راحتی و اعتماد در روابط عاطفی دراز 2

یابند که نسبت به احساسات مهم هممدیگر یابد. هنگامی زوجین به شناخت بهتری از هم دست میمی

گردد و رنگ میضایت زوجین کمآگاهی یابند. در روابط دراز مدتی که در مرحله پایان هستند، اهمیت ر

تواند آسیب یابند. در این مرحله از روابط اظهارات زوجین میهمچنین الگوهای خودافشایی تغییر می

ها و موارد ناپسندی را که قبل از این مرحله مخفی نگاه داشته باشند زیرا زوجین غالباً سرزنشزننده می

های اغراق آمیز خود در طول مدت فرت، خشم، شکایت و گلهنمایند. آنها شروع به بروز ناند، بیان می

نمایند سعی در یافتن اشتباهات و اصالح آنها در نمایند. آنها در اوقاتی که احساس صمیمیت میرابطه می

 (.1992صورت وجود شانس دوباره هستند )هاتفیلد و راپسون، 

نمایند. با یکدیگر، احساس راحتی می های جسمیکالمی: افراد صمیمی در هنگام نزدیکیارتباط غیر

های ممتد میکنند. همچنین لمس کردن، نزدیک آنها برای بروز تفاهم و صمیمیت خود، به همدیگر نگاه

تواند باشند. زمانی که فرد احساس نگرانی کند، میایستادن و حتی اتکا به یکدیگر از سایر این رفتارها می

بازداری از نگاه ممتد، کوتاه نمودن و تغییر جهت نگاه، تغییر صمیمیت خود را به چندین روش توسط 

خواهند ارتباطات خود موضوع و هدایت وضوع موضوغعات صمیمیت کاهش دهد. هنگامی که افراد می

کشند )هاتفیلد و کنند و از سر انزجار آه میکنند، دندان قروچه میرا قطع نمایند، خصمانه به هم نگاه می

 (. 1992راپسون، 

 

 جویی و صمیمیتپیوند -1-2-2

نیاز به پیوندجویی در تحقیقات اولیه به این صورت تعریف شده بود: برقرار کردن، حفظ کردن یا 

(. طبق این 1952، 51ی مثبت و عاطفی با فرد یا افرادی دیگر )اتکینسون، هینز و ورافبازگرداندن رابطه

ی، مهربانی، یا معاشرتی بودن نیست. در واقع، گرایی برونی مشابهتعریف، نیاز پیوندجویی سازه

پژوهشگران قدیمی خاطر نشان کردند که افراد دارای نیاز زیاد به پیوندجویی معموالً کمتر از افراد دارای 

 و 52؛ شیپلی1922، 53؛ کراون و مارلو1952نیاز کم به پیوندجویی، محبوب هستند )اتکینسون، هینز و وراف،
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Abstract: 

This study aimed to compare the effectiveness of reality therapy and socio-emotional 

relationship therapy on marital satisfaction, relationship beliefs and coping strategies 

between couples. This research was experimental with pretest-posttest and control group. 

The statistical population included all couples who referred to private counseling and 

psychological services centers in Ardabil in 2016. 45 couples were selected accessibility 

and were divided into experimental and the control groups randomly. The experimental 

groups received ten sessions of 90-minutue. Marital satisfaction, Relationship beliefs and 

Ways of coping scales, were used to collect data. The results of multiple analysis of 

covariance indicated that there were significant differences among three groups in posttest 

scores of emotional, intellectual and sexual intimacy, beliefs about expecting mind read 

and sexual differences, and problem-solving, social support seeking, responsibility and 

avoidance (P< 0/05). The results of Tokey test showed that the mean score for emotional 

and sexual intimacy, belief of expecting mind read, planed problem solving and 

responsibility in reality therapy and mean score for emotional, intellectual and sexual 

intimacy, sexual differences, social support seeking and escape in socio-emotional 

relationship therapy group was significantly different in compared to mean scores in 

control group (P< 0/01). Reality therapy and socio emotional relationship therapy can 

decrease belief of expecting mind read and sexual differences respectively. Thus couple 

counselor experts can use this therapy for decreasing destructive relationship beliefs. 
Keywords: Reality therapy, socio-emotional relationship therapy, marital intimacy, 

relationship belifes, coping strategies 
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