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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Adler's
group counseling on marital disturbance and interpersonal conflicts in
couples. This research was carried out as a semi-experimental design with
pre-test, post-test and follow-up with the control group. Twenty four couples (n =
24) with interpersonal conflicts and marital disturbances referred to counseling
centers of Sanandaj Welfare Organization were selected and randomly divided
into two groups of experimental group (6 couples) and control group (6 couples).
Treatment intervention with Adlerian group counseling method was conducted
in 12 sessions on the experimental group. Instruments used to measure
variables were Revised Marital Conflict questionnaire (R-MCQ). and Marital
Satisfaction Inventory Revised (MSI-R). Data were analyzed using repeated
measure ANOVA. The results showed that Adlerian group counseling in the
post-test and follow-up stage reduc marital disturbance and interpersonal
conflicts among in couples. On this basis, it can be argued that this treatment
is effective for researchers and family counselors to solve communication
problems of couples.
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Extended Abstract

The human is a social being and wants to survive, which leads to his
tendency to exchange and interact with other people, in particular the
opposite sex, the tendency which causes the formation and continuation of
emotional-sexual relationship between the two sexes (James 2015;
Shafiabadi 2015). Since the formation of social life and the tendency of
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people to form societies up to the present day, people in a variety of forms
and methods have interconnected and interacted, which is the most basic,
and most commonly accepted of these forms is marriage (Margelisch,
Schneewind, Violette, & Perrig_Chiello, 2015). Marital stability is
influenced by various factors such as personality characteristics, attitude
similarity, cultural similarity, ethnic-religious similarity, personality health
and, most importantly, the ability to apply principles of Couple relationship
and reasonable and constructive encounter with marital conflicts and
Disturbances (George, Lou, Web Pugh, Martinez, & Foukston, 2015).
Conflict is a kind of disagreement, incompatibility, and unrest in the form of
couples’ relationships, and ignoring It among couples' leads to increase and
continuity of this problems in marital life (Sadati, Mehrabizadeh
Honarmand, & Soodani, 2015). Marital disturbance is one of the factors
leading to the gradual disappearance of marital relationships and the divorce
of married couples, a kind of anomalies and disruption between couples and
their rights and duties. Despite Overlapping and mutual relation between
Marital disturbance marital conflicts, Marital disturbance is defined as
interruption marital communication patterns and their communication
structure, which is influenced by the accumulation of types of suppressed
feelings from opposite sides (Kargar, kimiaee, & Mashhadi, 2014). Based on
studies and clinical experiences, in various societies, especially in the Iranian
society, marital conflicts and disturbances have led to increasing in divorce
rate and rising ascendancy of this crisis and spread of communicative
abnormalities (Fallahchai, Fallahi, & Ritchie, 2016; KeshavarzAfshar,
Etemadi, Ahmadinavade, Saaipour, 2013). Institutions and systems
responsible for family and marital affairs, with each other, have always tried
to identify ways and means to reduce the risk of family system failure and to
strengthen this extremely sensitive and important institution in Community,
and have developed a variety of auxiliary methods, one of which is helping
to improve couple relationships and reducing the contingency of divorce
through group therapy approaches. Adler Group Advice have been designed
by Adler and Dreikurs to improve and solve the problems of various clients,
through the strengthening of social interest and increasing dare to act in
them, which emphasizes the creation of a relationship with Equality and
interpersonal respect in the form of different cognitive behavioral and
emotional techniques in the path of facilitating the relations between the
members of the group and group participation, to solve their problem
(ShafiAbadi, 2014)

In general, the previous literature reveals the spread of conflicts and
marital disturbances as one of the main causes of divorce and the dissolution
of family marital relations, and also the effectiveness of Adlerian group
counseling in improving intimacy and quality of couples relations,
Therefore, the present study aimed to assess the effectiveness of Adlerian
group counseling on improving marital disturbances and conflicts. In the
present study, the following hypotheses were considered: 1. Adlerian group
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counseling reduces marital disturbance of couples. 2. Adlerian group
counseling reduces interpersonal conflicts between couples.

Method
The research method is a semi-experimental, design pre-test-posttest-

follow-up with control group. The population of this study included all
couples with conflict and marital disturbance referring to Sanandaj Welfare
Organization's counseling and health centers in 1395. In order to select a
sample, a recall involving group counseling for couples with marital
disturbance and paired conflicts, 24 couples (42 people) were selected by
voluntary sampling method, and then 12 couples (24 persons) were randomly
selected and placed in two experimental (6 couples) and control group (6
couples) based on the criteria of entering and Exit of the research by using
preliminary interviews.

Instruments
Revised Marital Conflict Questionnaire (R-MCQ). This questionnaire

is a 54-item tool for measuring marital conflicts made by Sanaii, Barati, and
BoostaniPour (2008). The dimensions of the questionnaire consist of eight
subscales; reduction in the level of cooperation, reduction of sex, increase in
emotional reactions, seeking support from children, increasing personal
relationship with relatives, reducing family relationships with spouses’
relatives and friends, separating finances from one another, and reducing
effective interaction (Sadati, MehrabiHonarmand, & Soudani, 2015).
Cronbach's alpha for the whole questionnaire was studied in Sanaii et al.,
(2008) on a 270-person group of 0.96.

Marital Satisfaction Inventory Revised (MSI-R). This inventory made
by Snaydr (1997) is a self-report tool that has 150 questions that are used to
identify the nature and degree of confusion in marital relationships (Minz,
Snaydr, & Ngi, 2003). It has two subscales of the inconsistency reliability
and stability of the subject in response (INC) and contractual (CNV); a
general disturbance subscale (GDS); and ten subscale disturbance
measurements in different Marital relationship dimensions include:
(emotional relationship, problem-solving communication, aggression, time
of togetherness, financial issues, sexual issues, history of family problems,
satisfaction of children, conflict in parenting and role orientation. Snaydr
(1997) described two types of validity, including internal stability and retest,
for the marital disturbance questionnaire, that results of the internal stability
validity of Cronbach's alpha indicate high credibility (mean, 0.82) for this
test, and the range of alpha results for different scales is from 0.93 to 0.70.

Data analysis
Data were analyzed using descriptive statistical methods (mean and standard
deviation) and inferential statistics (analysis by repeated measurement) by
SPSS software version 23.
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Findings
Based on the results of, the mean and standard deviation scores of marital

disturbance and marital conflicts of participants in post-test and follow-up
were reduced compare to pre-test.

The range of intra-group affects of the total score of marital disturbance was
significant at the level of P < 0.001 and the effect rate was 0.733. Therefore, the
first hypothesis regarding the effectiveness of Adlerian group counseling on
marital disturbance is confirmed (F = 60.44, M = 499/01)

Based on the results of Table 3, the range of inter-group effects of the total
marital disturbance score was significant at the level of 0.05 (P = 0.04), so
there was a significant difference between the scores of the subjects at the,pre
test, the post-test and the follow up in the experimental group (F = 4.35).

There is a significant difference at the level of 0.05 between the total score of
marital disturbance in the pre-test with post-test and follow-up. This means that
marital disturbance in post-test and follow-up is lower than pre-test, but there is
no significant difference between post-test and follow-up scores.

The range of intra-group effects of the total score of marital conflict at the
level of 0.05 was significant (P < 0.01) and the effect was 0.943. Therefore, the
second hypothesis regarding the effectiveness of Adlerian group counseling on
the marital conflict is confirmed (F = 363/89, M = 11230/18).

The range of inter-group effects of the total score of marital conflict was
significant at the level P < 0.04), Therefore, there was a significant difference
between the scores of the subjects, the post-test and the follow up in the
experimental group (F = 642).

There is a significant difference at the level of 0.05 between the total score of
marital conflict at the pre-test with post-test and follow-up. This means that
marital conflict in the post-test and follow-up is lower than the pre-test, but there
is no significant difference between post-test and follow-up scores.

Discussion
The present study was conducted to investigate the effectiveness of Adlerian

group counseling on marital disturbance and marital conflict. In examining the
first hypothesis, the results of ANOVA test indicated that Adlerian group
counseling had a significant effect on reducing marital disturbance.

In explaining this finding, it can be said that the person in the course of
his life and in the early years of his   life, lays the main basis and content of
his lifestyle as the guiding element of the personal and the marital life.
(Coery, 2013). The individual lifestyle is a combination of the true self, ideal
self, moral beliefs, and individual’s mental paradigms regard to environment
and his own existential obligations, and so any intrusion of the wrong
attitudes and misunderstandings into it, leads to failure in individual and
marital tasks and emergence of intrapersonal and interpersonal disturbances
(Amani et al., 2013; Ansbacher, 1979). Adlerian treatment emphasizing the
accurate identification of Couples life-style, focusing on identifying and
eliminating the fundamental mistakes disrupting interpersonal and
intrapersonal relationships, tend to encourage them to foster social interest
and empowerment in order to accomplish their interpersonal and
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intrapersonal tasks, and thus, by reconciling the lifestyle of the couples, they
eliminate the couple’s disturbances and unpleasant feelings, and reduce the
tendency of couples to dissolve the family system and break in marriage
(Wats, 2003).

In analyzing the second hypothesis, the results of ANOVA test indicated that
Adlerian group counseling had a significant effect on reducing marital conflict.

The conflicts and differences between couples on the one hand are due to
irrational or exacerbations of marital conflicts thoughts that the Adlerian
therapists call them "major mistakes" and, on the other hand, affected by
interruptions in perform of Couples interpersonal tasks and their neglect
regard to spouse's rights (Richard, 1989). When couples' lifestyle is not
aligned and be with irrational and maladaptive errors, the context of conflict
and its aggravation, and ultimately the marital conflicts of the married
couple prepared, hence Adlerian therapists, after creating an environment
full of deep acceptance and empathy in individual and group therapy
sessions and by investigating dynamics of Individual life (personal lifestyle,
basic tasks, basic mistakes and initial memories) provide a sufficient basis
for reconciling the individual's lifestyle with couples, breaking down
maladaptive mistakes, and rebuilding the original memories that are
consistent with the current life process, By focusing on developing a sense of
social interest, reducing maladaptive feelings, especially humiliation, and
committing couples to fulfilling basic tasks of life, thus guaranteeing the
stability of marriage and its continuity to some extent (carelsan &
Dinkmayer, 2007; Bigdeli et al., 2012).

Limiting sample selection to couples referring to counseling centers of
the Sanandaj welfare Office has limited external validity and generalization
of the results of the research to the accessible and desired community. It is
suggested that in future studies, the sample size be increased and by
collecting More data results can be made more countable. In recent years,
due to the increasing divorce rates in the country, the establishment of group
counseling workshops in various cultural centers, community centers,
counseling centers and even family support courts, with emphasis on the
effective communication between couples and families together with the aim
of improving the quality of relationships and avoiding conflicts and
disturbance, it can help the stability of the family institution.
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چکیده
بین فردي يهاتعارضهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی آدلري بر آشفتگی زناشویی  و 

یگیري با گروه و پپس آزمون ،از نوع پیش آزمونزوجین  بود. این پژوهش به صورت یک طرح نیمه تجربی
مراکز مشاورهبهکنندهمراجعهزناشوییآشفتگیوفرديبینتعارضداراينفر) 24زوج (12کنترل انجام گرفت. 

زوج) جایگزین 6زوج) و کنترل (6تصادفی در دو گروه آزمایش (صورتبهسازمان بهزیستی شهر سنندج انتخاب و 
جلسه بر روي گروه آزمایش اجرا گردید. ابزارهاي مورد 12شدند. مداخله درمانی در قالب مشاوره گروهی آدلري در 

و (R-MCQ)زناشویی بین فردي تعارض یدنظرشدهتجديهانامهپرسشاستفاده براي اندازه گیري متغیرها 
اندازه گیري مکرر تحلیل شدند. نتایج واریانس با با استفاده از تحلیلهاداده. بودند) (MSI-Rآشفتگی زناشویی 

بین فردي زوجین شده است. يهاتعارضکاهش آشفتگی زناشویی و موجب نشان داد که مشاورة گروهی آدلري
و مشاوران حوزه خانواده جهت حل مشکالت گرانپژوهشبراي این درمانبیان کرد که توانیمبر این اساس 

کارساز است.هازوجارتباطی  

زناشوییيهاتعارضمشاورة گروهی آدلري، آشفتگی زناشویی، : کلیدييهاواژه
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.)Margelisch, Schneewind, Violette, & Perrig_Chiello, 2015(باشدمیازدواجاشکال،این
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نیازهايوامنیتبهنیازعاطفی،نیازهاينظیرِ(جسمانی-روانینیازهايارضايطریقازراهاآنامنیت
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وترینابتداییعنوانِبهخانوادهتداومِوگیريشکلبرايايمقدمهوکندمیفراهم) بقابهمربوط
,Allendorf & Ghimere, 2013; Kargar(گرددمیاجتماعینهادوسازمانتأثیرگذارترین

Kimiaee, & Mashhadi, 2014).(
marital)ازدواجثباتوپایداري stability) شخصیتیهايویژگینظیرِمختلفی،عواملتأثیرتحت

personality characteristic)(،سالمتیِقومیتی،_مذهبیتشابهفرهنگی،تشابهنگرشی،تشابه
ومعقوالنهبرخوردوزوجیارتباطیِاصولِکارگیريبهدرمهارتداشتنترمهماز همهوشخصیتی

George, Lou, Web(داردقرار)(marital conflictزناشوییهايِآشفتگیوهاتعارضباسازنده

Pugh, Martinez, & Foukston, 2015(.بینعملکرديونظريهاياختالفازشکلیتعارض
شدنمختلبهمنجروشدهافزودهآنبرشدتروزروزبهآن،شدن حلدر صورتکهاستزوجین

,Madigan(شودمیزناشوییسیستمانحاللنهایتاًوزوجینارتباطیهايچهارچوب (Plamondon &

Jenkins, 2017(زوجیروابطقالبِدرطبیعیناآرامیوتوافقعدمِنظر،اختالفنوعیتعارض
زناشوییزندگیجریانِدرآن،تداومِوتشدیدبهمنجرآن،بهزوجینتوجهیبیکهباشدمی
,Sadati, Mehrabizadeh Honarmand, & Soodani)گرددمی ،زناشوییتعارضازمنظور. (2015

غیرکالمیوکالمیهايمشاجرهباکهاستزوجینمابینارتباطیتفاهمِعدمِواختالفهرگونه
کندمیمختلراخانوادهسیستماستحکاموزناشوییپیوندثباتتشدیددر صورتوباشدمیتوأم

(Papp, 2017) .کاملریختگیهمبهموجبِتدریجبهزناشوییروابطقالبِدرمعضالتنوعاینبروز
کندمیآشفتهکاملطورِبهرازناشوییروابطوشودمیزوجینروابطبرحاکمارتباطیِساختارهايِ

)James, 2015.(زناشوییآشفتگی(marital disturbance)نابوديبهمنجرکهاستعواملیازیکی
وگسیختگیهماز،تفاوتیبینوعی،شودمیطالقبهزوجینگرایشِوزناشوییروابطتدریجی

نزدیکیوجودبازناشوییآشفتگی. استخویشتکالیفوحقوقویکدیگربهنسبتزوجینتفاوتیبی
ارتباطیهايقالببه هم خورگیعنوانِتحتدارد،زناشوییتعارضباکهمتقابلیارتباطوازحدبیش

شدهسرکوبهاياحساسانواعانباشته شدنتأثیرتحتکههاآنارتباطیساختارشدنمختلوزناشویی
,Kargar, kimiaeeشودمیتعریف،گیردمیشکلمقابلطرفبهنسبت & Mashhadi, 2014).(

صعودو) (Divorceطالقنرخافزایشیعاملمختلفجوامعدربالینی،تجاربومطالعاتاساسبر
هايآشفتگیوهاتعارضنظیرِارتباطی،هاينابهنجاريحدازبیشگسترشبحران،اینروزافزونِ
,Fallahchai, Fallahi, & Ritchie, 2016; KeshavarzAfshar(تاسشدهعنوانزناشویی،

Etemadi, Ahmadinavade, Saaipour, 2013(.حسینیانونیایعیشف)ShafiNia & Hoseinian,

وهاتعارضتأثیرگذارنقشِواهمیتوجامعهسطحِدرطالقازحدبیشگسترشِنیز) 2007
.دهندمیقرارتأکیدموردطالقسمتبهزوجینگرایشِدررازناشوییهاينارضایتی

& Matshitzi(نموتاندانیوماتشیتزيو)Hosokawa & Katsura, 2017(کاتسوراوهوسوکاوا

Nemotandani, 2017(برمخربیتأثیراتهاتعارضکهکنندمیبیانشناختیروانوجسمیسالمت
.شوندمیزوجیندرطالقوجداییبهمنجرکهدارد،زوجین



)2شماره 97پاییز و زمستان ، هشتم، سال 8دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( ٨٠

جهتدرهموارهدوچندان،باهمتیزناشویی،روابطوخانوادهحوزهدرمسئولهايسیستمونهادها
اینکردنمستحکموخانوادهسیستمگسیختگیاحتمالکاهشِجهتهاییروشوهاحلراهشناسایی

طراحیکمکیهايِروشازمختلفیانواعوانداقدام کردهجامعهسطحدرمهموحساسالعادهفوقنهاد
طریقازطالقاحتمالکاهشوزوجیروابطبهبودبهکمکهاآنازیکیکهاندکردهتدوینو

.گروهی استدرمانیرویکردهاي

ارائهبرايدیدهآموزشومتخصصافرادکمبودبهپاسخدردومجهانیجنگطیِدرگروهیهايدرمان
نظیر،(psychopathy)روانیهايآسیبوهابیماريازمختلفیانواعبهبودبهکمکجهتفردي،هايدرمان

اختالالتو(anxiety)اضطراب،(sexual dysfunction)جنسیاختالالت،(depression)افسردگی
ازمختلفیانواعزمان،مروربه(Coery, 2011).آمدپدید(psychosomatic disorders)تنیروان

ومعتقدبدانکهشناختیمعرفتبنیان برتکیه باها،آنازهرکدامکهشدندتدوینوطراحیگروهیهايدرمان
رویکردها،اینترینکاربرديازیکیکهکردنداقداممختلفهايآسیبوهابیماريبهبوددر جهتبودند،پایبند
آدلري،درمانیگروه).ShafiAbadi, 2014(است(Adlerian group counseling)آدلردرمانیگروه

تغییراتیایجاداز طریقویکپارچهوالتقاطیبه صورتیکهاستهدفمندونگرغایتپدیدارشناسانه،رویکردي
فرديبینروابطبهبوددر جهتتناسب،وهماهنگیمسیردرهاآنهدایتوزوجینشناختیهاينقشهدر
.Coery, 2013)(داردبرمیگامگروهیروابطو) زوجیروابطنظیر(

Adler and)درایکورس وآدلرتوسطآدلرگروهیمشاوره Dreikurs)مشکالتحلوبهبودجهت
درکردنعملجرأتافزایشو(social interest)اجتماعیۀعالقتقویتطریقازمختلف،مراجعین

وفرديبیناحتراموباعالقهتوأموبرابرايرابطهایجادبرتأکیدباکهشده استتدوینوطراحیها،آن
در(cognitive behavioral and emotional)هیجانیورفتاريشناختی،مختلففنونقالبدر

دکنمیحرکتهاآنمشکلحلبرايگروهی،مشارکتوگروهاعضايروابطتسهیلمسیر
(ShafiAbadi, 2014)کوري .(Coery, 2013)چهارقالبدريآدلرگروهیمشاورهکهکندمیبیان

اینکهدارد) زوجیروابطوشغلیروابطدوستی،روابط(زوجیروابطبهبوددرسعیاساسی،مرحله
برابري،برمبتنیايرابطه(گروهاعضايبایکپارچهومنسجمارتباطبرقراري: ازاندعبارتمراحل

وفعالگوش دادننظیرِراجرزمحور،ارتباطیفنونقالبدرکهاحتراموطلبیمساواتهمکاري،
اعضابینارتباطتسهیلبرسعیگذاري،ارزشباتوأمپذیرشوهمخوانیهمدلی،آن،بروندادهاي

ايزندگیسبک(افراد(life style)زندگیسبکبررسی؛)داردهاآنمشارکتحسپرورشو) زوجین(
مشخصراافرادارتباطیعملکردوبودهافرادهیجاناتوافکاررفتار،اصلیقالبِومبناآدلراعتقادبهکه
واجتماعیعالقهجهتدرزوجینزندگیسبک(اساسیاشتباهاتوزندگیسبکتغییر؛)کندمی

وشودمیهدایتگروهییازوجیروابطمخلاساسیاشتباهاتبردنبینازطریقازپذیريمسئولیت
بازآموزيومجددگیريجهتنهایتاًو) شودمیبرقراردرمانجریاندرهاآنبینِالزمتناسبچنینهم

زندگیجریاندرشدهکسبهايبینشکارگیريبهبهتشویق»زوجین«مراجعینآنطیکهفرایندي(
,Amani, Sohrabi, Bagheri, & NasiriHanis(شوند). امانی، سهرابی، باقري، و نصیري میواقعی بیان2018
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فردي بینبخشودگیوصمیمیتزناشویی،روابطکیفیتبهبودضمنرویکرد آدلريکنندمی
(interpersonal forgiveness)واتز، واتز و پیترزاك.دهدمیافزایشنیزرا)Wats, Wats, &

Piterzak, 2000)بینروابطبهبوددررا،آدلريدرمانیگروهتأثیرگذاريخویشهايپژوهشدرنیز-
.دهندمیقرارتأکیدموردرازوجیروابطنظیرِفردي

گرایشدرزناشوییهاينارضایتیوهاتعارضنقشبرتأکیدضمنکههاییپژوهشاز دیگر
اینبهبوددرآدلريدرمانیگروهنظیرگروهیدرمانیرویکردهايبرطالق،سمتبهزوجین
هايپژوهشبهتوانمیدهندمیخبرجامعهدرطالقسمتبهگرایشکاهشنهایتاًوهاتعارض

مونسیاموکوماريسی،لیو(Stiglitz et al., 2013)همکاران واستیگلیتز(2012کري
)Lacey, Kumari, & Mcmunn, 2013(کرداشاره.

عللازیکیعنوانبهرازناشوییهايآشفتگیوهاتعارضازحدبیشگسترشپیشین،مطالبطورکلی،به
راآدلريگروهیمشاورهاثربخشیچنین،هموسازدمیآشکارزناشویی خانوادگیروابطانحاللوطالقاصلی

مشاورهاثربخشیکهبر این بودپژوهشاینلذا،دهد،مینشانزوجیروابطکیفیتوصمیمیتبهبوددر
پژوهشدر. قرار دهدبررسیومورد سنجشهاي زناشوییو تعارضهاآشفتگیبهبودبرراآدلريگروهی
. 2و .شودمیزوجینزناشوییآشفتگیکاهشباعثآدلري،گروهیِمشاوره. 1: بررسی شدفرضیهدوحاضر

.شودمیزوجینفرديبینهايتعارضکاهشآدلري باعثگروهیِمشاوره

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش

جامعۀ. استکنترلگروهباپیگیري_آزمونپس_آزمونپیشطرحنوعازآزمایشی،نیمهحاضرپژوهش
سازمانسالمتومشاورهمراکزبهکنندهمراجعهزناشوییآشفتگیوتعارضبازوجینِکلیهشاملپژوهشاین

هاي با آشفتگیزوجبرايگروهیايمشاورهکاریکانجامبرمبنیفراخوانیکدر. بودشهر سنندجبهزیستی
به ) نفر24(زوج12و سپسانتخابداوطلبانهگیرينمونهبه روشزوج24زوجی،بینيهاتعارضوزناشویی

- پرسشدرباالترنمرات(زناشوییآشفتگیوها تعارضپژوهش ورودهايصورت تصادفی و بر اساس مالك
ازدواج،سابقهسال3حداقلونبودنقهر/ نبودنمطلقهدیپلم،تحصیالتسطححداقل،)مذکورهاينامه

گروهو) زوج6(یشآزماگروهدودراولیههايمصاحبهبا استفاده ازپژوهشازخروجوفرزند1دارايحداقل
.شدندگمارده) زوج6کنترل (

گیرياندازهابزار
-Marital Conflict Questionnaire)فرم تجدید نظر شده- زناشوییتعارضنامهپرسش

Revised form):زناشوییيهاتعارضشدهنظرتجدیدنامهپرسش(marital conflicts)ياماده54ابزاریک
Sanaiپوربوستانیوبراتیوذاکرثناییتوسطزناشوییيهاتعارضسنجشبرايکهاست  Zakeri, Barati,
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&) (BoostaniPour, 2008همکاري،کاهشمقیاسِخردههشتشاملنامه سشپراین. ابعاد شدساخته
خویشاوندانِبافرديرابطهافزایشفرزندان،حمایتجلبِهیجان،هايواکنشافزایشجنسی،رابطهکاهش
کاهشویکدیگرازمالیامورکردنجدادوستان،وهمسرخویشاوندانِباخانوادگیرابطهکاهشخویش،
& ,Sadati, MehrabiHonarmand(استمؤثرارتباط Soudani, 2015(.این پرسش نامه يهاماده

یشه) و هم4(اکثراً )، 3(گاهی )، 2(بندرت ،)1(هرگز(شودیمنمره گذاري يارتبه5در یک طیف لیکرت 
و یشترتعارض بیبه معنیشترابزار نمره بیناست. در ا54و 270نامه نمره پرسشو حداقل حداکثر.))5(

درنامهپرسشکلبرايکرونباخضرایب آلفايبهتر و تعارض کمتر است.ۀرابطینمره کمتر به معن
است.هبه دست آمد96/0(Sanaii et al., 2008)همکارانوثناییپژوهش

ابزاریکنامهپرسشاین.(Marital Satisfaction Inventory)زناشوییآشفتگینامهپرسش
,Snaydr)نامه نارضایتی زناشویی اشنایدر بازبینی شده پرسشتوسط فرم که استياماده150گزارشیخود

& ,Minz, Snaydr(گیردیممورد استفاده قرار ییزناشویآشفتگیزانمو اندازه گیريییشناسايبرا(1997

Ngi, 2003( گراییقراردادوییدر پاسخگویآزمودنیداريو پاثباتعدمرواییمقیاسخردهدودارايو
زناشوییروابطمختلفابعاددرآشفتگیسنجشمقیاسخرده دهو؛ کلیآشفتگیمقیاسخرده یک.است

تاریخچهجنسی،مسائلمالی،مسائلبودن،باهمزمانپرخاشگري،مشکل،حلِجهتارتباطعاطفی،ارتباط(
صفرصورتبههاماده).نقشگیريجهتوفرزندانتربیتدرتعارضفرزندان،ازرضایتخانوادگی،مشکالت

آلفايضرایب(Snaydr, 1997)اشنایدراست.یشتربینمره باال نشانه آشفتگوشودیمگذارينمرهیکو
است.گزارش کرده70/0تا 93/0از نامه را این پرسشهايیاسمقخرده کرونباخ

پژوهشياجراروند
اجرا شد و جلسات مشاوره آزمونیشپیکو کنترل یشهر دو گروه آزماياز انتخاب نمونه براپس

جلسه بر 12در قالب یکورسآدلر، درایدرمانیکردبرگرفته از رویطبق پروتکل درمانيآدلریگروه
پس از دریافت نکردند.يامداخلهیچگروه کنترل هویرفتانجام پذیشگروه آزمايهاکنندهشرکت يرو

آزمون یتو درنهاقرار گرفتندیريگاندازهآزمون موردپسدرو کنترل یشآزمايهاگروهماه یک
اجرا گردید.هر دو گروه يبرایگیريپ

آدلريگروهیمشاورهيهاجلسه
محتواي جلسات جلسه

به منظور دستیابی به اطالعات مربوط به نوع مشکل و وضعیت روانی و بین فردي زوجینآزمون:اجراي پیش
وقوانین گروهشفاف سازي ضوابطجهت : تعیین چهارچوب جلسات مقدماتی

اعضا با یکدیگر و شکل گیري ارتباط عاطفی مبتنی بر همدلی، اعتماد و صمیمیتییآشناارتباط و چالش عاطفی:
نتایج مطلوب حاصل از این نوع درمان جهت ایجاد زمینه يارائهمورد موضوع جلسه و دربحثطرح مشکل:

تغییر مثبت در اعضا
اول
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محتواي جلسات جلسه
:شناخت عوامل مؤثر بر شیوه زندگی)(هاي فرد پویشکاوش

جهت دستیابی به انتظارات واقعی اعضا و نحوه دستیابی به اهداف زندگی:بررسی اهداف تخیلی اعضا
برخورد اعضا در زندگی (اجراي آزمون سبک زندگی آدلر)ينحوهتفسیر رفتار و جهتبررسی سبک زندگی:

دوم

بررسی): از طریق تعامالت اعضاي گروه در جلسهفرد (آشنایی و چالش با تکالیف زندگیهاي پویشکاوش
- )اجتماعی آدلريعالقهاجتماعی اعضا در زندگی شخصی و زناشویی (اجراي آزمون ارزیابی يعالقهمیزان 

مشکالت تعیین میزان تالش اعضا براي برتري و تفوق، به عنوان محرکی در جهت تالش براي تسلط بر 
زناشویی (اجراي مقیاس موفقیت میان فردي)

سوم

عوامل اضطراب و بررسی: هاي شخصیتی و اشتباهات اساسی زندگی)شناخت اولویت(هاي فردپویشکاوش
"یأس "روان نژدي اعضا در زندگی زناشویی و سهم هر یک از عوامل فوق در ایجاد 

چهارم

و مواجهه اعضا با رویارویی: شناخت و بازسازي خاطرات اولیه)(هاي فرد و کسب بینش کردن پویشکاوش
کسب بینش و شناخت اعضا از خود و یکدیگر- خود و زندگی بر مبناي اصول انسانی 

پنجم

(با این توضیح - ارزیابی اهداف زندگی، چالش با منطق خصوصی)(کردن، خودشناسی و کسب بینش ترغیب
: سبک زندگی)گذاریممیبنا خود را مبنی بر همین اشتباهات اساسیکه ما زندگی 

ششم

چالش کشیدن سبک به: هاي خود جرأت بخشی)گام(بینش، دلگرمی و جرأت بخشیدن کسبشروع درمان:
افراد با خود و مواجهی- زندگی اعضا بوسیله ي تبادالت و تعامالت بین فردي در جلسات گروه درمانی 

خود و یکدیگريمنصفانهنقد وهاضعفیکدیگر و بیان نقطه 
بررسی اهداف جدید و سبک زندگی متمایز و عدم تکرار و ادامه اشتباهات بنیادي و سبک زندگی قبلی- 

هفتم

شناخت موانع اهداف، تغییر نقش احساسات)(کردن خودشناسی و کسب بینش ترغیب هشتم
آدلري از يمشاورهدر هدف: هاي مؤثر بر شیوه زندگی)بندي مقولهجمع(گیري مجدد جهتکمک کردن به 

نظیر همدلی و دلگرمی رهبر گروه، و اعضا نسبت ايمشاورهکاربرد فنون است، از طریق"یأس"بین بردن 
قبول مسوولیت اعمال و رفتار توسط اعضا- درمان يجلسهبه یکدیگر در 

نهم

:)بازنویسی داستان زندگی(گیري مجدد جهت
بازسازي مجدد سبک زندگی از طریق تصحیح اشتباهات بنیادي، تقویت من خالقه براي غلبه بر - 

مشکالت و خودشکوفایی
بازسازي شبکه روابط اعضا با اعضاي خانواده و همسر- 
انی براي تغییر درمان آدلري بنابرتشخیص رهبر گروه در جهت پیشبرد اهداف درمهايتکنیکاستفاده از - 

آها، و ...)يتجربهفشار، يدکمهسبک زندگی نظیر (نقش بازي کردن، قصد متناقض، 

دهم

و بررسی تکالیف محولهتمرین: بندي (داستان زندگی)جمع
يرابطهاجتماعی به جاي جبران افراطی احساس بیکفایتی در يعالقهغلبه بر احساس حقارت و تأکید بر 

)مردانهتعرض (زناشویی 
بحث و بررسی سبک زندگی - اجتماعی افراد با بازخوردها و تعامالت انجام شده در گروه يعالقهتقویت - 

اجتماعی تغییر یافته در اعضايعالقهشامل 

یازدهم

از طریق اجراي پس آزمون: بررسی نتایج مباحث مطرح شده در جلساتآزموناجراي پس دوازدهم
(Salimi Bejestani, 2011)
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هادادهتحلیل وتجزیه
آماري توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل يهاروشبا استفاده از هاداده
گیري مکرر) تحلیل شدند.با اندازه

هایافته

1جدول 
نفر) و 12آزمایش (هايگروهدر تعارض زناشوییآشفتگی و متغیرهايانحراف معیارمیانگین و

پیش آزمون، پس آزمون و پیگیريمسیر تله در نفر)12کنترل (
انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیرها

09/11 08/109 آزمایش
کنترل پیش آزمون

پس آزمون

پیگیري

ناشوییزآشفتگی 
49/10 66/104
29/10 83/81 آزمایش

65/12کنترل 16/99
94/9 58/81 آزمایش

10/13کنترل 97
92/13 00/233 آزمایش

کنترل پیش آزمون

پس آزمون

پیگیري

تعارض زناشویی
52/18 33/199
03/14 42/174 آزمایش

61/24کنترل 33/208
53/13 166 آزمایش

74/22کنترل 92/212

و تعارض زناشویی در آشفتگی زناشوییمتغیرهاي نمرات ، میانگین شودیممشاهده 1در جدول گونه که همان
گنیآزمون هممفروضه یافته است.کاهش پیش آزمون مرحله و پیگیري نسبت به پس آزمون مراحل 

نتایج آزمون وعارض زناشویی توآشفتگی زناشوییهايبراي متغیرFنشان داد که مقدار لی شومهايیانسوار
.نیستندمتغیر معنی دار این دوبرايFکه مقدار ندنشان دادنیز لون هايیانسوارهمسانی 

2جدول 
و کنترلزناشویی در گروه آزمایشآشفتگیاثر درون گروهی متغیرمکررگیرياندازهباواریانستحلیلنتایج

درجه منابع تغییرات
Fنمره آزادي

سطح 
داريمعنی

مجذور 
اتا

مجموع 
مجذورات

میانگین 
مجذورات

84/002/198201/991>203/120001/0آشفتگی زناشویی
73/002/99801/499>244/60001/0گروه× آشفتگی زناشویی 

44خطا
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در مراحل پیش نمره متغیر آشفتگی زناشویی که اثر درون گروهی دهدیمنشان2جدول نتایج
، بدین معنی که بین است) F= 03/120(معنادار > 001/0Pدر سطح آزمون، پس آزمون و پی گیري 

پیگیري مراحل پیش آزمون تا مرحله ازدر متغیر آشفتگی زناشویی در گروه آزمایش هایآزمودننمرات 
.کاهش یافته است

3جدول 
و کنترلدر گروه آزمایشآشفتگی زناشوییمتغیرمکرر اثرات بین گروهیگیرينتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

منابع 
نسبت درجه آزاديتغییرات

F
p

مجذور 
اتا

مجموع 
مجذورات

میانگین 
مجذورات

135/4049/016/034/223334/2233گروه

22خطا

معنادار 049/0pکه در سطح معنی داري 35/4تحلیل واریانس بین گروهی برابر با Fنسبت 
که متغیر آشفتگی زناشویی در بین دو گروه متفاوت، و مداخله در گروه دهدیماین یافته نشان است. 

آزمایش مؤثر بوده است.

4جدول 
زناشویی در گروه آزمایشآشفتگیمراحل سه گانهدربونفرونیتعقیبیمقایسه آزموننتایج

)i((j)ها اختالف میانگین(i-j)سطح معناداري
> 66/10001/0pآزمونپسآزمون پیش

> 52/11001/0pپیش آزمون و پیگیري

87/0603/0pپیگیريآزمونپس =

بین نمره آشفتگی زناشویی در پیش آزمون با پس آزمون مشاهده می شود، 4طور که در جدول همان
تفاوت معناداري وجود دارد. مثبت بودن اختالف > 001/0pدر سطحدر گروه آزمایش و پیگیري 

که آشفتگی زناشویی در پس آزمون و پیگري نسبت به پیش آزمون کاهش دهدمینشان هامیانگین
معناداري وجود ندارد.آماري پس آزمون و پیگري تفاوت نمرات بین اما ،یافته است

در مراحل سه زناشویی تعارضمتغیر که اثر درون گروهی دهدیمنشان 5جدول نتایجهمچنین 
بدین معنی که .است) F= 59/172(معنادار 001/0در سطح گانه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري 

ها در متغیر تعارض زناشویی در گروه آزمایش در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري یآزمودنبین نمرات 
تفاوت معناداري وجود دارد.
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5جدول 
در گروه آزمایشاثرات درون گروهیزناشوییتعارض مکرر متغیر گیرينتایج تحلیل واریانس با اندازه

درجه منابع تغییرات
pسطحFنسبت آزادي

مجذور 
اتا

مجموع 
مجذورات

میانگین 
وراتذمج

88/08/1065354/5326>259/172001/0تعارض زناشویی
94/036/2246018/11230>289/363001/0گروه× تعارض زناشویی 

44خطا

در مراحل سه گانه پیش متغیر آشفتگی زناشویی که اثر درون گروهی دهدیمنشان 5جدول نتایج
بدین معنی که بین نمرات .است) F= 59/172(معنادار 001/0در سطح آزمون، پس آزمون و پیگیري 

در متغیر تعارض زناشویی در گروه آزمایش در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري تفاوت هایآزمودن
معناداري وجود دارد و درمان اثربخش بوده است.

6جدول 
در گروه آزمایشزناشوییتعارضتغیر اثر بین گروهی ممکرر گیرينتایج تحلیل واریانس با اندازه

درجه منابع تغییرات
آزادي

نسیت 
F

p
مجذور 

اتا
مجموع 

مجذورات
وراتذمیانگین مج

164/4042/017/038/444938/4449گروه
22خطا

که در سطح معنی داري 42/4تحلیل واریانس بین گروهی متغیر تعارض زناشویی برابر با Fنسبت 
042/0p که نمره متغیر تعارض زناشویی در بین دو گروه دهدیممعنادار است. این یافته نشان

متفاوت، و مداخله در گروه آزمایش مؤثر بوده است.

7جدول 
زناشویی در گروه آزمایشتعارضدر مراحل سه گانهآزمون بونفرونیتعقیبیمقایسهنتایج

)i((j)ها اختالف میانگین(i-j)سطح معناداري
>792/24001/0آزمونآزمون پسپیش

>708/26001/0پیگیري
=917/1455/0پیگیريآزمونپس

بین نمره تعارض زناشویی در پیش آزمون با پس آزمون و شود مشاهده می5طور که در جدول همان
که دهدمینشان هامیانگینپیگیري در گروه آزمایش تفاوت معناداري وجود دارد. مثبت بودن اختالف 
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آزمون و پیگري نسبت به پیش آزمون کاهش یافته است، اما بین نمرات پس تعارض زناشویی در پس 
آزمون و پیگري تفاوت معناداري وجود ندارد.

بحث
هايتعارضوزناشوییبرآشفتگیآدلريگروهیمشاورهاثربخشیبررسیمنظوربهحاضرپژوهش

آشفتگیکاهشبرآدلريگروهیمشاورهکهدادنشانپژوهشاولفرضیۀ. شدانجامزوجینفرديبین
دارايزوجینبیندرزناشوییآشفتگیمیزانکاهشموجبزیاديحدتاوداردمعناداريتأثیرزناشویی
برافزایشتأکیدضمندر(Amani & et al., 2013)امانی و همکاران.شده استتعارضوآشفتگی

رویکردداد کهنشانطالق،بهمنجرعواملازیکیعنوانبهزناشوییهايآشفتگیتعارض وسطح
بینصمیمیتبهبودوزناشوییهايآشفتگیوهاتعارضکاهشدرمهمیتأثیرآدلريگروهیمشاوره
افزایشو زوجینارتباطکیفیتباعث بهبود مذکوربکارگیري رویکردکردبیانچنینهموداردزوجین
.کندمیطالق کاهش پیدا شده و در نتیجه آمار زناشوییرضایت

درمعناداريتأثیرآدلريگروهیةمشاورکهدریافتند)(Farahani et al., 2007همکارانوفراهانی
حدتازناشوییهايآشفتگیوتعارضسطحکاهشباوداردزناشوییهاينارضایتیوهادرگیريکاهش
,.Carelsan et al)مکارانهکارلسون و .دهدمیافزایشزوجیندررازناشوییزندگیازرضایتزیادي

کاهشوزوجیروابطکیفیتبهبوددرراآدلريگروهیمشاورهاثربخشیخویشپژوهشدرنیز(2006
.کردندگزارشزوجینزناشوییرضایتافزایشتبعبهوزناشوییهايناخوشاینديوهاآشفتگی
هايپژوهشبهتوانمیداردهمسوییوهمخوانیفوقنتیجهباآننتایجکههاییپژوهشسایر

،)AliZadeh & Hashemi, 2008)هاشمیوزادهعلی،)(Abedi et al., 2012همکارانوعابدي
.)(Richard, 1989ریچاردو)(PourGhafari et al., 2009همکارانوپورغفاري

اولیههايسالدروخویشزندگیجریاندرمروربهفردکهگفتتوانمییافتهاینتبییندر
جریانعنصرترینکنندههدایتعنوانبهراخویشزندگیسبکمحتواییواصلیمبنايزندگی
خود ازايآمیختهفرديزندگیسبک). Coery, 2013(کندمیریزيپایهزوجیوفرديزندگی
تکالیفوپیرامونمحیطبهنسبتفردذهنیهايپارادایمواخالقیاعتقاداتآرمانی،واقعی،

زمینهآن،دراشتباهباتوأموغلطهاينگرشنفوذوخللهرگونهلذاوباشدمیخویشوجودي
هايآشفتگیظهوربهمنجرمروربهوکندمیفراهمرازوجیوفرديوظایفانجامدرخللبروز

,Amani et al., 2013; Ansbacher)شودمیفرديبینودرون فردي تأکیدباآدلريدرمان(1979
روابطکنندهمختلاساسیاشتباهاترفعِوشناساییبرتمرکزباوزوجینزندگیسبکدقیقشناساییبر

مطلوبانجامجهتمندسازيجرأتواجتماعیعالقهپرورشسمتبهراهاآنفردي،بینودرون فردي
زوجین،زندگیسبککردنهمسوباوشکلبدینوکندمیهدایتفرديبینودرون فرديتکالیف



)2شماره 97پاییز و زمستان ، هشتم، سال 8دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( ٨٨

-درهموخانوادهسیستمانحاللبهزوجینگرایشوکردهرفعرازوجیهايناخوشانیديوهاآشفتگی
).Wats, 2003(دهدمیکاهشرازناشوییپیوندشکستنِ

بابرابريوصمیمیتباتوأموعمیقپیونديبرقراريباگردرمانآدلري،گروهیمشاورةدرواقعدر
آشکار وزوجینفرديبینودرون فرديعقایدآشکار ساختنزمینهگروه،اعضايبینوگروهاعضاي
کند،میفراهمرارفتاريوذهنیعملکردکنندههدایتفرمانعنوانبهاعضاي گروهزندگیسبکساختن

،)گروهاعضايسایروهمسر(مقابلطرفوخویشزندگیسبکبهنسبتاعضاودرمانگربینشازپس
انجامشدنمختلوزناشوییآشفتگیودرگیريبروزبهمنجرکهپردازدمیاساسیاشتباهاتشناساییبه

اینوجودکهواقعیتاینبهنسبتگروهاعضايبینشِازپسادامهدراست،شدهفرديبینتکالیف
هاينارضایتیبروزبهمنجرزوجیوفرديبینتکالیفبهنسبتهاآنتوجهیبیواساسیاشتباهات
وظایفوتکالیفمطلوبانجاموکنندهمختلاشتباهاتاینشکستندرهمانگیزهاست،شدهزناشویی

برغلبهوزوجیتکالیفانجامباوشکلبدینوشودمیفراهم) زوجینهمان(گروهاعضايدرفرديبین
باوشکلبدینوشودمیفراهمزیاديحدتازوجینزندگیسبکهمسوییيزمینهاساسی،اشتباهات

کاهشزناشوییهايدرگیروهاآشفتگی) اجتماعیعالقههمان(مشتركهمکاريحسپرورش
.کندمیپیداافزایشخویشزندگیاززوجینرضایتسطحوپیداکرده

هايتعارضکاهشبرآدلري،گروهیِمشاورهاینکهبرمبنیپژوهشدومۀفرضیبررسیدر
تعارض کاهشبرآدلريگروهیمشاورهکهدادنشاننتایجدارد،معناداريتأثیرزوجینفرديبین

زوجینبیندرزناشوییهايتعارضمیزانکاهشموجبزیاديحدتاوداردمعناداريزناشویی تأثیر
خویشپژوهشدر) Farahani et al., 2007(همکارانفراهانی و .شودمیزناشوییتعارضداراي

زناشوییهايمیلیبیوتعارضکاهشِدرمعناداريتأثیرآدلريگروهیمشاورهکهکردندگزارش
اززوجینرضایتمیزانِزناشویی،هاينارضایتیوتعارضکاهشبازیاديتا حدوباشدمیبرخوردار

.دهدمیافزایشرامختلفابعاددرخویشزندگی

برتأکیدضمنخویشپژوهشدرنیز)(Carelsan & Dinkmayer, 2007مایردینکوکارلسون
مشاورهکهکردندگزارشطالق،اصلیعللازیکیعنوانبهزوجینبیندرزناشوییهايتعارضافزایش
حدتاشکلبدینوداردزناشوییهايناخوشاینديوتعارضکاهشدرمعناداريتأثیرآدلريگروهی
کاهشراخویشزناشوییپیوندکردنمختلوخانوادهسیستمانحاللسمتبهزوجینگرایشزیادي

درراآدلريگروهیمشاورهاثربخشیواستهمخوانفوقنتیجهباکههاییپژوهشسایر. دهدمی
هاوسو) (Wats, 2003واتسهايپژوهشبهتوانمیکردندگزارشزناشوییهايتعارضکاهش

)Haws, 1993)(استکردهاشاره.

تشدیدکنندهیاغیرمنطقیافکاروجودازناشییکسواززوجینفرديبینياهاختالفوهاتعارض
دیگرسويازوکنندمییادآنازاساسیاشتباهاتعنوانتحتهاآدلريکهاستزناشوییهايدرگیري

استزوجیحقوقبهنسبتهاآنتفاوتیبیوزوجینفرديبینتکالیفانجامدرخللازمتأثر
)(Richard, 1989 .اشتباهاتباتوأموباشدنداشتههمسویییکدیگربازوجینزندگیسبککهزمانی
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زوجینرا بینزناشوییتعارضاتنهایتدروآنتشدیدواختالفاتبروززمینهباشد،مخربوغیرمنطقی
جلساتدرهمدلیوعمیقپذیرشازسرشارمحیطیایجادازپسآدلريدرمانگرانلذاکند،میفراهم

اساسی،تکالیففردي،زندگیسبک(فرديزندگیهايپویشبررسیباگروهیوفرديدرمانی
بازوجینفرديزندگیسبکهمسو کردنبرايکافیيزمینه) اولیهخاطراتواساسیاشتباهات
طریقازرافعلیزندگیروندباهمسواولیهخاطراتبازسازيومخرباشتباهاتشکستندرهمیکدیگر،

متعهدوحقارتاحساسویژهبهمخرباحساساتکاهشاجتماعی،عالقهازحسیپرورشبرتمرکز
وزناشوییپیوندثباتشکلبدینوکنندمیفراهمرازندگیاساسیتکالیفتحققبهزوجینساختن

).Carelsan & Dinkmayer, 2007; Bigdeli et al., 2012(کنندمیتضمینحديتاراآنتداوم

گیريیجهنت
بهدهیشکلازپسگردرمانآدلري،گروهیمشاورهدرگفتتوانمیآمدهدستبهنتایجتبییندر
بهاعضاهدایتوگروهیپویاسازيقالبدرگروه،اعضايبینِوگروهاعضايباحسنهايرابطه

آندرنهفتهاساسیاشتباهاتکشفوزوجینزندگیسبکدقیقشناساییبهگروهی،مشارکت
زندگیفرديبینودرون فرديتکالیفمفهومباراگروهاعضايخالقانهبه صورتیادامهدروردازدپمی

زندگیسالمتوفرديسالمتتحققدرراتکالیفاینرعایتوانجامضرورتوکندمیمواجه
سبکبهنسبتبینشایجادازپسادامهدرسازد،میآشکارگروهاعضايوزوجینبرايزناشویی،

مجددبازآموزيجهتدرزوجینزندگی،درتکالیفنقشوآندرموجوداساسیاشتباهاتزندگی،
اشتباهاتاینبرغلبهمسیردراي،جلسهبرونوايجلسهدرونتکالیفقالبدروشوندمیهدایت
بهمروربهکههدایتیشوند،میهدایتیکدیگرباخویشزندگیسبکهمسوسازيوبرانگیزتعارض
تعارضدورازبهوسالمزندگیامکانکهخواهد کردواقعیتاینمتوجهرازوجینهمانیاگروهاعضاي

کهشوندمیموفقزوجینشدهکارگرفتهبهيبرنامهتداومِباوشکلبدینوداردوجودفوقشرایطرعایتبا
.بخشندبتحققخویشتنبرايرامخرباختالفاتوتنشدورازبهوقلبیرضایتباتوأمزندگیداشتن

سنندجشهربهزیستیادارهمشاورهمراکزبهکنندهمراجعهزوجینبهنمونهانتخابمحدود کردن
کردهمواجهمحدودیتباراموردنظروداوطلبجامعهبهپژوهشازحاصلنتایجتعمیموبیرونیاعتبار
بیشترهايدادهآوريجمعباوشوددادهافزایشنمونهحجمآتیهايپژوهشدرشودمیپیشنهاداست
هاي از مشاوره گروهی آدلري در برنامهتوانیمپیشنهاد دیگر اینکه .شودفراهماستنادتريقابلنتایج

-بینيهاتعارضمشاوره پیش از ازدواج جهت پیشگیري از بروز مشکالت احتمالی از طریق تفهیم و حل 

فردي و حل اشتباهات نگرشی فردي و بینسبکی و افزایش بینش نسبت به ضرورت انجام تکالیف درون
اخیر به دلیل افزایش روز افزون آمار طالق در کشور، تشکیل يهاسالبرانگیز استفاده شود. در تعارض
يهادادگاهگروهی در مراکز مختلف فرهنگی، فرهنگ سراها، مراکز مشاوره و حتی ةمشاوريهاکارگاه

با یکدیگر با هدف بهبود کیفیت روابط هاخانوادهارتباط مؤثر زوجین و ينحوهحمایت خانواده، با تأکید بر 
به ثبات و پایداري نهاد خانواده کمک کند.تواندیمتعارض وآشفتگی و بدور از 
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در مراکز مشاوره جهت صرف هزینه و وقت، زوج درمانی توانندیمهمچنین درمانگران و مشاوران 
را در دستور کار خود قرار دهند.)آدلري(گروهی 

سپاسگزاري
دادندیاريرامانحويبهکهکسانیتماموکردندشرکتپژوهشایندرکهافراديازوسیلهبدین
.آیدمیعملبهقدردانیوتشکرصمیمانه
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