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  غیر منطقی افکار بر حل محورراه مدتدرمانی کوتاهزوجبخشی اثربررسی 

 درماندگی برای تغییر، توقع تأیید دیگران،  در ابعاد زوجین ناسازگار

 مسئولیتی هیجانیاجتناب از مشکل و بی

 

 

 
   ندافضائی، سید اکبر موسویان، بهمن اصالنی

 
 

 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال

 

 

حل محور بر باورهای غیر مدت راهدرمانی کوتاهبخشی زوجبررسی اثر هدف پژوهش حاضر :چکیده

تغییر، توقع  تیییعد دیگعران، اجبنعا  از مشع ل و       در ابعاد درماندگی برای زوجین ناسازگار منطقی

پیش آزمون و پع  آزمعون بعا گعروه      نیمه آزمایشی طرح پژوهش از نوع بود.مسئولیبی هیجانی بی

پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیسبی شعهر   آماری جامعه .گواه است

زوج بعرآورد شعده کعه بعه رو       61ین تحقیق می باشد. نمونه آماری برای ا 32-33رشت در سال 

نمونه گیری در دسبرس، زوجینی که مایعل بعه شعرکت در پعژوهش بودنعد انبخعا  و  بعه صعورت         

ده در ایعن پعژوهش پرسشعنامه    امورد اسعب   ایش و گواه گمارده شدند. ابزارتصادفی در دو گروه آزم

هعای آزمایشعی و گعواه،    گعروه  . پع  از انبخعا  تصعادفی   بود ،(4IBT-A)باورهای غیرمنطقی اهواز

دقیقعه ای و   39جلسعه   7راه حل محور(، بر روی گروه آزمایشی به مدت  درمان مداخله آزمایشی) 

یک بار در ه به اجرا گردید و پ  از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه، پ  آزمون به عمل آمعد.  

 ترغیع  از طریق  موز  راه حل محورها نشان داد که رو  آداده کوواریان  نبایج حاصل از تحلیل

کاهش اف ار غیرمنطقی زوجین گروه آزمایش در مقایسه بعا گعروه    به گ بگوی مثبت، باعث زوجین

و در مورد گروه کنبرل که مداخله ای دریافت ن رده بودنعد ت عاوت معنعاداری بعین      گواه شده است.

 نمرات پیش آزمون و پ  آزمون مشاهده نشد.

درماندگی بعرای تغییعر، توقع  تیییعد      ،اف ار غیرمنطقی وی رد راه حل محور،ر :واژه های کلیدی

 مسئولیبی هیجانیبی ،دیگران، اجبنا  از مش ل
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 مقدمه

ای منحصر به فرد است. در رابطه زوجی، هر یک از دو عضو زوج می توانند عمیق ترین احساس صمیمیت ازدواج رابطه        

تواند شدیدترین رابطه در عین حال که می تواند صمیمیانه ترین و راحت ترین رابطه مم ن باشد، می را تجربه کنند. این

صدمات مم ن را به اعضاء وارد کند. درصورتی که ازدواج ناموفق باشد می تواند به توقف رشد شخصی و سرگردانی منجر 

گردد که البیام آنها به زمان زیادی نیاز دارد)نظری، گردد. ش ست در این رابطه می تواند به صدمات و جراحت هایی منجر 

روند، به عنوان انع اسی از عناصر تعاملی تجربه مش الت زناشویی که در پیوسبار سازگاری زناشویی پ  و پیش می (.6332

نند آن را از آیند. بنابراین کی یت رابطه زناشویی خاصیت دو ن ری دارد و چیزی نیست که اشخاص ببواانسانی به حسا  می

(. تاثیر کی یت ازدواج در روابط دون ره)همسران( در خانواده، بر 6331، 6یک ازدواج به ازدواج دیگری منبقل کنند)هندریک

اجبماعی آنان در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجبماعی همواره مورد  –سالمت جسمی و روانی، موفقیت و سازگاری روانی 

وی دیگر رابطه مبغیرهای مخبلف، ویژگیهای خانوادگی، سن، وضعیت اقبصادی، تحصیالت، تایید واق  شده است. از س

اخبالفات فرهنگی، نقش جن ، نوع باورها و سطح انبظارات، منب  کنبرل، سبک های دلبسبگی، شیوه های ارتباط و ویژگی 

بعضی از زوج ها با ت اهم و  (.2996، 2ناسازگاری با اهمیت بوده است)دام –های شخصیت در دو جهت انبهایی سازگاری 

کنند. در حالی که گروهی دیگر در ساده ترین مسایل زندگی نیز با دشواری و سردرگمی مواجه هسبند. سازگاری زندگی می

توانند با درک الزم، روابط صمیمانه خود را اغل  زن و شوهرها در برخورد با اشخاص ثالث مش لی ندارند اما به ندرت می

گیرد، زن و شوهرها جنبه های مثبت شوند و ناسازگاری باال میی بخشند. بدین جهت وقبی مش الت نمایان میش وفای

ی ی از  (.6336، 3رسد که اصل زندگی مشبرک زیر سوال می رود)بکبرند و به تدریج کار به جایی میی دیگر را از یاد می

می باشد. از این منظر، اف ار انسان تیثیر  4فبه، باورهای غیرمنطقیمبغیرهایی که رابطه آن با سازگاری مورد توجه قرار گر

مسبقیمی روی سازگاری وی دارند. باور فرد در مورد خود، فرد یا افراد مقابل و ماهیت تعامالت و ارتباط های او با این مثلث، 

( و پیش بینی کننده 2993، 1؛ اسباکرت و بورسیک2992، 5تعیین کننده سطح سازگاری وی به شمار رفبه)فلت و هیوئیت

(. الی  2997، 7اگوئیلبال-نیرومندی برای انواع سازگاری به ویژه پ  از وقوع رویدادهای تنش زایی مانند طالق است)مونوز

های های بیرونی، محرکعاط ی معبقدند باورهای غیرمنطقی موج  بدفهمی و تحریف واقعیت-و نظریه پردازان حوزه عقالنی

یا اجازه سازگار شدن به وی را شود که در نبیجه سازگاری اجبماعی فرد را مخبل کرده رهای دیگران میمحیطی و رفبا

(. مطالعات مخبلف نشان داده اند، باورهای غیرمنطقی، پیش بینی کننده معنی دار و 2993و هم اران،  8دهند)دیویدنمی

ترین ی ی از عمده (.2969و هم اران،  3هوژننیونهسبند)مهم سازگاری و انواع آن از قبیل اجبماعی، هیجانی و تحصیلی 

های بروز و ن وذ اف ار غیرمنطقی و ناکارآمد، زندگی زناشویی است. با آن ه به اعبقاد بسیاری از صاحبنظران، ازدواج، عرصه

دهد، اما از قرار می آید و به گونه ای تنگاتنگ زندگی افراد بشر را تحت تاثیرشمول به حسا  میی ی از بنیادهای جهان
                                                           

1.  Hendrick 
2.  Dum 
3.  Beck 
4.  Irrational beliefs 
5.  Flett & Hewitt 
6.  Stackert & Bursik 
7.  Muñoz-Eguileta 
8.  David 
9.  Nieuwenhuijsen 
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(، نشان داده است که بسیاری از 3638) 6آسیبهای گوناگون در امان نیست. برای نمونه، نبایج مطالعات برنشباین و برنشباین

اند، چون انبظار دارند تا از ازدواج به گونه کلی، همسران در برقراری و ح ظ روابط دوسبانه و صمیمی با ی دیگر دچار مش ل

تر و ان به  گونه اخبصاصی، منافعی به دست آورند. به بیان دیگر، انبظارهای آنان از رابطه زناشویی بیشبر، گسبردهو از همسر

باورهای  تر شده است و حبی توانسبه زمینه سرخوردگی از زندگی زناشویی را فراهم آورد.در بسیاری از موارد، غیرمنطقی

، به نقل از 6371) لف طبقه بندی شده اند. برای نمونه، برپایه طبقه بندی بکای مخبغیرمنطقی در روابط زناشویی به گونه

(، برخی از باورهای خاص و منحصر به فرد زوجها عبارتنداز: (تجربه های انبخابی)توجه به بخش 6381ازخو  و عسگری، 

(برچس  3ش سبی تمام عیار(،  (تعمیم مبالغه آمیز)در نظر گرفبن هر حادثه من ی به عنوان2کوچ ی از یک حادثه من ی(، 

(شخصی سازی)نسبت دادن تمام مش الت به خود و 4من ی زدن)اصرار بر دالیل من ی و بدخواهانه در رفبار و گ بار همسر(، 

پیشگویی اف ار ی دیگر(، (نبیجه گیری شبابزده)بدون داشبن دالیل مح م قضاوت کردن، ذهن خوانی و 5تواناییهای خویش(، 

، به 6339) 2(بزرگنمایی)با اهمیت جلوه دادن مسایل و مبالغه در شدت اشبباهات(. به عقیده برنز7هیچ، و  (ت  ر همه یا1

، سرزنش ( نیز برخی از باورهای ناکارآمد همسران در روابط زناشویی عبارتند از محق بودن6381نقل از ازخو  و عسگری، 

    دیگری، قربانی دانسبن خود، تحقیر، توق  و درماندگی.

بنا بر اعبقاد صاح  نظران علوم اجبماعی ی ی از دردناک ترین مش الت اجبماعی قابل بحث در جامعه ما پدیده شوم طالق 

 88درصد در سال  64به  6389درصد در سال  4/3آمار ازدواج و طالق در ایران نشان می دهد که آمار طالق از  و است

بنابراین افزایش طالق و ناسازگاری (. 6339ی، آزاد فالح و احمدی، رسیده است)پورمحسنی کلوری، اللهیاری، آشبیان

زناشویی از یک سو و تقاضای همسران برای پربارسازی و بهبود روابط زناشویی از سوی دیگر نشان دهنده نیاز همسران به 

 ،مبعددی وجود داردبرای درمان مش الت ارتباطی زوجین روی ردهای  .مداخالت و آموز  های تخصصی در این زمینه است

هر روی ردی بر اساس تبیین های خاص خود از روابط همسران، رو  های درمانی و آموزشی ویژه ای برای حل مش الت 

حل محور کوتاه مدت راه باشد. درمانمی 3ی ی از این روی ردها درمان کوتاه مدت راه حل محور کهارتباطی ارائه می کند 

، ایالت 5مدت در شهر میلواکیدرمانی کوتاهدر مرکز خانواده 4شازر و اینسو کیم برگیو دمیالدی توسط است 0891در سال 

محور نمونه ای از درمانهای مختلفی است که در حوزه رواندرمانی، تفکر پسامدرن حلبه وجود آمد. درمان راه 6ویسکانسین

نگری را زیر گرایی و تجربهدانستن، همچون عینیتمدرنیسم، روندی عقلی است که شیوه های قبلی دهند. پسترا ارایه می

محور، با در نظر حلکند. درمان راهگرایی را مطرح میگرایی و نسبیتذهنیت سوال می برد و دیدگاههای دیگری همچون

ن گرفتن محبوبیت و رواج آن، شاید درمان انتخابی عصر حاضر باشد. این نوع درمان به دلیل دارا بودن ویژگیهایی چو

گرایی و شیوه هایی که به آسانی قابل تعلیم هستند، گرمترین بازار را در حوزه تأکیدهای شناختی، گرایش حداقل آن به عمل

محور، بر جستجوی راه حل به حل (. درمان کوتاه مدت راه0981، 7کارگاههای آموزشی کسب کرده است)نیکولز و شوارتز
                                                           

1.  Bernstein, Bernstein 
2.  Brenz 
3.  Brief Solution-Focused Approach                             
4.  De Shazer, Berg 
5.  Milwaukee 
6.  Wisconsin 
7.  Nichols, Schwartz 
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حل محور این است که گاه انسانها آنقدر (. اندیشه بنیادین مدل راه0981، 0ستادجای تمرکز روی مشکالت تاکید دارد)شاو آ

هایی که درست جلوی چشمشان قرار دارد، غافل حلشوند که از دیدن راهشدید درگیر فهم مشکالت خود می

ان راه حل محور، تعداد (، در تحقیقی اذعان داشت اسب اده از درم2962) 2اسپیل  بوری(. 0981مانند)نیکولز و شوارتز، می

 در. همچنین .و شدت پرداخبن به اف ار تاریک که قبال بیمار را به سبوه آورده بودند را به طور معناداری کاهش داده است

(، آموز  راه حل محور باعث بهبود ت  ر، پیشرفت به سمت هدف، بهبود 2962) 3پژوهش رودن، ماس نت، بانیک و کورف 

اذعان داشت گروه  در پژوهش خود(، 2991) 4د،. کورکورانیگردخودکارآمدی و افزایش ت  رات مثبت کی یت رابطه، افزایش 

ای  ، والش، مارکوفس ی، کاین و  درمانی به شیوه راه حل محور در بهبود نگر  و کاهش اسبرس مراجعین مؤثر است.

تغییر نگر  زوجین نسبت به موقعیبهای  (، در پژوهش خود نبیجه گرفبند مشاوره راه حل محور، باعث6337) 5سانسون

با توجه به ادبیات پژوهشی فوق در  بنابراین دشوار می شود و در زوجین دید مثبت تری را نسبت به مسائل ایجاد می کند.

در این پژوهش  ،سازگاری زناشویی اف ار غیرمنطقی بر مورد کارایی درمان راه حل محور و همچنین با توجه به اهمیت مؤل ه

بر باورهای غیر منطقی زوجین ناسازگار در ابعاد ه این مسئله خواهیم پرداخت که آیا درمان کوتاه مدت راه حل محور ب

 تاثیر دارد؟مسئولیبی هیجانی درماندگی برای تغییر، توق  تییید دیگران، اجبنا  از مش ل و بی

 

 روش

ن و پ  آزمون با گروه شاهد است. جامعه آماری آن شامل آزمایشی با رو  پیش آزمو نیمه طرح پژوهش حاضر از نوع       

می باشد. نمونه آماری برای این  32-33کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیسبی شهرسبان رشت در سال 

د، و زوج برآورد شده که به رو  نمونه گیری در دسبرس، زوجینی که مایل به شرکت در گروه بودند انبخا  شدن 61تحقیق 

به صورت تصادفی انجام شد و گروهها  -ن ر گروه گواه  8ن ر گروه آزمایش و  8 –گنجاندن آنها در دو گروه آزمایش و گواه 

پرسشنامه  زوجین تمامی کنبرل، و آزمایشی گروه 2 تش یل از نیز بر اساس سن و تحصیالت و مدت ازدواج همبا شدند پ 

 انبها در  .گرفبند راه حل محور قرار درمان تحت آزمایش گروه اعضای آن از پ  و نمودند ت میل باورهای غیر منطقی را

در ادامه اهداف درمانی در هر یک از جلسات درمان به شیوه راه حل .گردید ت میل هاآزمودنی توسط پرسشنامه فوق مجددا

 محور به طور مخبصر بیان می گردد:

 

ها و بیان اصول کلی زوج درمانی گروه، بیان قواعد گروه و تعیین چهارچو  مانگردرو با  آشنایی گروه با هم جلسه اول:       

 . راه حل محور

 گیریاندازهکمک به شرکت کنندگان تا ببوانند هدفهای خود را بصورتی مثبت، معین، ملموس و قابل جلسه دوم:         

 . تدوین کنند

                                                           
1.  Shaw Austad 
2.  Spilsbury 
3.  Roeden, Maaskant, Bannink , Curfs 
4.  Corcoran 
5.  Eakes, Walsh, Markowski, Cain, Swanson   
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بیر مب اوتی در خانواده وجود دارد و ببوانند تلقی اد که از یک واقعه تعکمک به شرکت کنندگان تا دریابن :جلسه سوم        

و مناب  خود پی برده و ببوانند ی دیگر  تا به قابلیبها آنهامده را به ش ل م یدتر تغییر دهند وکمک به آخود از مش الت پیش 

 کنند.را تحسین

تشخیص داده و بر این اساس  را در زندگی با همسر خوداسبثنائات مثبت  تاکمک به شرکت کنندگان  :جلسه چهارم       

 در آنها امید ایجاد شده و ببوانند حوزه مش الت خود را کاهش دهند.

 اند با اسب اده از پرسش معجزه آسا.بر هم زدن الگوهای رفباری مخبلی که شرکت کنندگان طراحی کرده :جلسه پنجم       

دهند را نچه االن انجام میآاحساس و رفبار به جای ، های دیگری برای ت  راین ه راهکمک به اعضا برای  :جلسه ششم       

 احساسات جدیدی را تجربه کنند با اسب اده از واژه مهم بجای. و پیدا کرده

 اند؟و تعیین این ه آیا اعضا به اهداف خود دست یافبه گیری هجم  بندی و نبیج جلسه هفتم:       

 

 از: ت استشد عبار برده ب ار آزمون پ  و آزمون پیش مرحله دو در که پژوهش این در اسب اده ابزارمورد       

(، این پرسشنامه را از 6384عبادی و معبمدین ) (:A-4 IBT) 1اهواز منطقی غیر باورهای عاملی چهار پرسشنامۀ(1

 و آزمون پایایی سنجش ساخبند. برای لعوام (، به رو  تحلیل6313) 2عاملی باورهای غیرمنطقی جونز 69روی پرسشنامه 

 منظور بهکردند.  اسب اده آزمون کردن دونیمه رو  کرونباخ و آل ای ضری  از شده اسبخراج عامل چهار درونی همسانی

 آزمون( به عاملی ساخبار برای اولیه نمونه از )غیر ن ر 643آماری  جمعیت بین از تصادفی شیوه به آن روایی و پایایی بررسی

نقل  ، به6313جونز) منطقی غیر باورهای سئوالی 699 آزمون اهواز و منطقی غیر باورهای آزمون دو و انبخا  تصادفی وهشی

 عامل چهار درونی همسانی ضرای  آمده دست به نبایج اساس اجرا کردند. بر همزمان طور ( را به6384از عبادی و معبمدین،

 نیز 996/9سطح در ضری  این که گردید درصد براورد 87همگرا  روایی از رو  آزمون روایی ضرای  .است بخش رضایت

 اسب اده تنصیف نیز رو  از آزمون، ضری  پایایی تر دقیق بررسی (، برای6384) معبمدین و عبادی .است بوده دار معنی

 .آمد دست به کرونباخ آل ای ضری  با مشابهی نبایج که کردند

 

 یافته ها

 ی گردآوری شده در این مطالعه عالوه بر مشخصات جمعیت شناخبی شرکت کنندگان بر حس با توصیف داده ها       

درماندگی برای تغییر، توق  تییید دیگران، اجبنا  از ، میانگین نمرات (6)جدول شماره تحصیالت و مدت ازدواج جنسیت،

 به دست آمد:  (،2)جدول شماره  مسئولیبی هیجانیمش ل و بی

 

 

 

 

 
                                                           

1.  Factor Irrational Beliefs Test-Ahwaz 
2.  Jones 
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 جمعیت شناختی شرکت کنندگان بر حسب مشخصات(، 0)جدول

 جنسیت، تحصیالت و مدت ازدواج

 گروه فراوانی درصد
 

 مبغیر

 مرد 06 1/51

 زن 06 1/51 جنسیت

 کل 91 1/011

 دیپلم 01 1/90

 تحصیالت
 فوق دیپلم 1 1/6

 لیسان  11 5/61

 کل 91 1/011

 سال 3 9 1/15

 مدت ازدواج

 سال 4 01 5/97

 سال 5 4 5/01

 سال 1 4 5/01

 سال 8 4 5/01

 کل 91 1/011

 
 آماره های توصیفی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون (،1)جدول

 کمبرین بیشبرین تعداد
انحراف 

 اسباندارد
 وضعیت گروه میانگین

 

 مبغیر

پیش  آزمایش 36/53 45/8 35 15 61

درماندگی برای  آزمون

 تغییر

 کنبرل 87/43 27/7 46 17 61

پ   آزمایش 86/22 69/3 68 36 61

 کنبرل 87/52 53/8 37 79 61 آزمون

پیش  آزمایش 12/31 59/5 21 44 61

توقع تأیید  آزمون

 دیگران

 کنبرل 75/31 71/3 36 44 61

پ   آزمایش 99/29 62/2 67 24 61

 کنبرل 51/37 39/4 32 45 61 آزمون
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پیش  آزمایش 33/65 98/3 66 23 61

اجتناب از  آزمون

 مشکل

 کنبرل 18/65 44/2 66 29 61

پ   آزمایش 12/69 34/3 1 67 61

 کنبرل 18/65 47/3 69 26 61 آزمون

پیش  آزمایش 51/32 25/5 23 42 61

بی مسئولیتی  آزمون

 هیجانی

 کنبرل 91/32 33/4 63 33 61

پ   آزمایش 86/29 27/3 67 27 61

 کنبرل 87/39 35/5 63 33 61 آزمون

      

 

درماندگی  مشاهده می کنید، بین میانگین های پیش آزمون و پ  آزمون در مبغیرهای، 2شماره  همانطور که در جدول  

 ت اوت وجود دارد.  مسئولیبی هیجانیبرای تغییر، توق  تییید دیگران، اجبنا  از مش ل و بی

دامه فرضیه های پژوهش با اسب اده از تحلیل کواریان  مورد بررسی قرار برای بررسی معناداری این ت اوت در ا       

  گیرد.می

       
 

 

 زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر افکار غیرمنطقی زوجین ناسازگار تاثیر دارد.

 (، آزمون همگونی واریان  برای سازه اف ار غیر منطقی3جدول) 

 1Df 2Df Sig آماره لوین وضعیت

 896/1 91 0 117/1 تپیش تس

 167/1 91 0 94/9 پس تست

        

تعوان  باشعد و معی  می 95/9کنید سطح معناداری در آزمون لوین بیشبر از ، مشاهده می3همانطور که در جدول شماره        

 ها از تجان  برخوردار است. گ ت واریان  گروه
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 ر منطقینبایج تحلیل کواریان  نمرات مبغیر اف ار غی(، 4جدول)

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

قی
نط

رم
 غی

ار
فک

ا
 

 105/1 501/1 446/1 119/77 0 119/77 پیش آزمون

 958/1 110/1 19/076 64/91470 0 64/91470 گروه

    05/078 19 18/5106 خطا

     90 11/997994 کل

درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر اف ار غیر منطقی زوجین ناسعازگار  ر راسبای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوجد       

منطقی در بین دو گروه آزمایشی و کنبرل با اسب اده از رو  آماری تحلیل کواریان  معورد مقایسعه   اثر دارد، نمرات اف ار غیر

دهعد کعه بعین نمعرات گعروه آزمایشعی و کنبعرل ت عاوت         ، نشان می4شماره  قرار گرفت. نبایج حاصل از این رو  در جدول

درمعانی کوتعاه معدت    دهعد کعه درمعان زوج   وجود دارد. این نبیجه نشان می( F=176.03   ,    p<0.001) معناداری

  اثر دارد. منطقی زوجین ناسازگارحل محور در کاهش اف ار غیرراه

 
 

 زوجین ناسازگار تاثیر دارد.درماندگی برای تغییر در بر  زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور

  

برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر درماندگی برای تغییر زوجین ناسازگار از آزمون تحلیلل  

 کواریانس استفاده گردید.

 
 : نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر درماندگی برای تغییر5جدول

 ییراتمنبع تغ متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

ی 
برا
ی 

دگ
مان
در

یر
غی
ت

 

 115/1 719/1 049/1 18/6 0 18/6 پیش آزمون

 946/1 110/1 94/058 08/6781 0 08/6781 گروه

    47/41 18 98/0190 خطا

     91 11/54187 کل
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پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر درمانلدگی بلرای تغییلر زوجلین      در راستای بررسی این فرضیه       

ناسازگار اثر دارد، نمرات درماندگی بلرای تغییلر در بلین دو گلروه آزمایشلی و کنتلرل بلا اسلتفاده از روت آملاری تحلیلل           

ه بین نملرات گلروه آزمایشلی و    نشان می دهد ک 5کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این روت در جدول 

( وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که درمان زوج درملانی کوتلاه   F=159.84   ,    p<0.001کنترل تفاوت معناداری )

  اثر دارد. مدت راه حل محور در کاهش درماندگی برای تغییر زوجین ناسازگار

 
 ان زوجین ناسازگار تاثیر دارد.زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر توقع تایید دیگر

 
برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر توقع تایید دیگران زوجین ناسلازگار از آزملون تحلیلل    

 .کواریانس استفاده گردید
 

 

 : نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر توقع تایید دیگران6جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

د 
ایی
  ت

وق
ت

ان
گر
دی

 

 156/1 111/1 71/0 41/08 0 41/08 پیش آزمون

 999/1 110/1 69/108 16/1479 0 16/1479 گروه

    16/00 18 59/916 خطا

     91 11/18910 کل

 

ن فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر توقع تاییلد دیگلران زوجلین    در راستای بررسی ای

ناسازگار اثر دارد، نمرات توقع تایید دیگران در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روت آماری تحلیلل کواریلانس   

د کله بلین نملرات گلروه آزمایشلی و کنتلرل       نشان می دهل  6مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این روت در جدول 
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( وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که درمان زوج درمانی کوتلاه ملدت   F=219.63   ,    p<0.001تفاوت معناداری )

  اثر دارد. راه حل محور در کاهش توقع تایید دیگران زوجین ناسازگار

 

 زوجین ناسازگار تاثیر دارد.زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر اجتناب از مشکل 

 
برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر اجتناب از مشکل زوجلین ناسلازگار از آزملون تحلیلل     

 کواریانس استفاده گردید.

 

 : نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر اجتناب از مشکل7جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

از 
  

بنا
اج

ل
ش 

م
 

 119/1 794/1 177/1 18/0 0 18/0 پیش آزمون

 918/1 110/1 19/04 11/119 0 11/119 گروه

    17/04 18 18/404 خطا

     91 11/6058 کل

مشلکل زوجلین    در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بلر اجتنلاب از  

ناسازگار اثر دارد، نمرات اجتناب از مشکل در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روت آملاری تحلیلل کواریلانس    

نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت  7مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این روت در جدول

( وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که درمان زوج درمانی کوتلاه ملدت راه حلل    F=14.23   ,    p<0.001معناداری )

 اثر دارد.  محور در کاهش اجتناب از مشکل زوجین ناسازگار
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 زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر بی مسئولیتی هیجانی زوجین ناسازگار تاثیر دارد.

 

محور بر بی مسئولیتی هیجانی زوجین ناسازگار از آزمون تحلیلل   برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل

 کواریانس استفاده گردید.
 : نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر بی مسئولیتی هیجانی9جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

ی 
یب
ئول
مس

ی 
ب

ی
جان

هی
 

 119/1 965/1 948/1 69/08 0 69/08 پیش آزمون

 551/1 110/1 98/95 77/911 0 77/911 گروه

    08/19 18 51/671 خطا

     91 11/11975 کل

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر بی مسئولیتی هیجانی زوجین 

انی در بلین دو گلروه آزمایشلی و کنتلرل بلا اسلتفاده از روت آملاری تحلیلل         ناسازگار اثر دارد، نمرات بی مسلئولیتی هیجل  

نشان می دهد که بلین نملرات گلروه آزمایشلی و      9کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این روت در جدول

زوج درملانی کوتلاه   ( وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که درملان  F=35.39   ,    p<0.001کنترل تفاوت معناداری )

  اثر دارد. مدت راه حل محور در کاهش بی مسئولیتی هیجانی زوجین ناسازگار
 

 

 بحث و نتیجه گیری

 

حل محور بر باورهای غیر منطقی زوجین ناسازگار در مدت راهدرمانی کوتاهبخشی زوجبررسی اثرتحقیق حاضر با هدف        

های پژوهش یافبه انجام گرفت.مسئولیبی هیجانی دیگران، اجبنا  از مش ل و بیابعاد درماندگی برای تغییر، توق  تییید 

درماندگی برای تغییر، توق  تییید دیگران، اجبنا  از مش ل و  حاضر نشان داد که درمان کوتاه مدت راه حل محور بر

 زوجین ناسازگار تاثیر دارد.مسئولیبی هیجانی بی

نشان می دهد بین زوج های گروه آزمایش و گروه ، 5 وهش همانطور که جدول شمارهدر ارتباط با فرضیه اول پژ        

در نمرات پ  آزمون مشاهده می شود. بنابراین فرضیه اول تایید ت اوت معناداری  درماندگی برای تغییرکنبرل از لحاظ 

ه اثر بخشی درمان راه حل محور بر گردد. به عبارت دیگر یافبه های این تحقیق، درباره فرضیه اول پژوهش، نشان دهندمی

نبایج این تحقیق با نبایج  زوج های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنبرل می باشد.در  درماندگی برای تغییرکاهش میزان 
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نشان داد درمان کوتاه مدت راه حل محور، باعث توانمندسازی افراد و کاهش سری  درد و رنج های که (، 2969) 6ورپژوهش 

 والش، مارکوفس ی، کاین و اسوانسون ،ای  یافبه های پژوهش حاضر با یافبه های  همسو می باشد. همچنینشود می آنها

 نبیجه گرفبند که مشاوره راه حل محور، باعث تغییر نگر  زوجین نسبت به موقعیبهای دشوار که در پژوهش خود(، 6337)

های آنها را برای مقابله با مش الت و کند و توانمندیایجاد میتری را نسبت به مسائل شود و در زوجین دید مثبتمی

 ، همخوانی دارد.برددشواریها باال می

 

نشان می دهد بین زوج های گروه آزمایش و گروه کنبرل از ، 1 در مورد فرضیه دوم پژوهش، همانطور که جدول شماره       

مرات پ  آزمون وجود دارد. بنابراین فرضیه مربوطه تایید می گردد. به در ن ، ت اوت معناداریتوق  تییید دیگرانلحاظ میزان 

 در توق  تییید دیگرانکاهش میزان عبارت دیگر نبایج حاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموز  روی رد راه حل محور بر 

 2لیود و دالوسهای یافبهیافبه های پژوهش حاضر با  .دهای گروه آزمایش در مقایسه با زوج های گروه کنبرل می باشزوج

تواند برای ایجاد یک رابطه درمانی قوی، (، که در تحقیق خود نشان دادند که درمان کوتاه مدت راه حل محور، می2998)

یافبه های پژوهش حاضر با همچنین  ارتقای خودکارآمدی و سب های مقابله با اسبرس م ید و مؤثر باشد، همخوانی دارد.

در افزایش میزان  راه حل محور به این نبیجه رسیدند که روی رد که در تحقیق خود(، 6337) 3و باکاابرین  نبایج پژوهش

  ، همسو است.خودکارآمدی، افزایش رفبارهای مثبت و تسهیل تعامالت مؤثر می باشد

 

آزمایش و نشان می دهد بین زوج های گروه  ، 7 پژوهش حاضر، همانطور که جدول شماره سومدرخصوص فرضیه        

، ت اوت معناداری در نمرات پ  آزمون وجود دارد. بنابراین فرضیه مربوطه تایید اجبنا  از مش لگروه کنبرل از لحاظ 

اجبنا  از میزان کاهش گردد. به عبارت دیگر نبایج حاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموز  روی رد راه حل محور بر می

 4اسمیتنبایج این تحقیق با نبایج پژوهش  ایسه با زوج های گروه کنبرل می باشد.های گروه آزمایش در مقزوجدر مش ل 

افزایش اعبماد به ن    باعثدر تحقیق خود به این نبیجه دست یافت که روی رد کوتاه مدت راه حل محور که (، 2969)

اثربخشی گروه درمانی راه حل محور  (، در تحقیقی با2997) 5تورسلند شود، همخوانی دارد.میافزایش شور و شوق در کار با 

 رابرای بیماران در مرخصی طوالنی مدت با هدف بررسی اثربخشی این درمان بر سالمت روانی و میزان بازگشت به کار 

، نبایج نشان داد که میزان بازگشت به کار در گروه آزمایش که تحت مداخالت درمانی راه حل محور قرار گرفبه بررسی کردند

طور معناداری باالتر از گروه کنبرل بود، همچنین سالمت روانی گروه آزمایش در پایان درمان بهبود یافبه بود و  بودند به

   ماهه پ  از اتمام درمان نشان داد که کی یت کار گروه آزمایش، افزایش یافبه است. 3عالوه بر آن، یک پیگیری 

 

دهد بین زوج های گروه آزمایش و نشان می، 8جدول شماره  پژوهش حاضر، همانطور که چهارم درخصوص فرضیه       

، ت اوت معناداری در نمرات پ  آزمون وجود دارد. بنابراین فرضیه مربوطه مسئولیبی هیجانیبیگروه کنبرل از لحاظ میزان 

                                                           
1.  Wehr      
2.  Lioyd, Dallos                                                  
3.  O'Brien, Baca 
4.  Smith 
5.  Thorslund 
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میزان کاهش  گردد. به عبارت دیگر نبایج حاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموز  روی رد راه حل محور برتایید می

نبایج این فرضیه با نبایج  زوج های گروه آزمایش در مقایسه با زوج های گروه کنبرل می باشد. در مسئولیبی هیجانیبی

ک ایبی و باعث کاهش احساس بی درمان کوتاه مدت راه حل محورنشان دادند که (، 2996) 6بولز، م ینبا  و تورنپژوهش 

 2لیبرل، مالیا و واندروودنبایج این تحقیق با نبایج پژوهش  انی دارد. همچنینمی گردد، همخوکاهش اسبرس عاط ی 

آموزان دبیرسبانی با یک جلسه مشاوره کوتاه مدت در دبیرسبان، دانشبه این نبیجه رسیدند که در تحقیقی که (، 6335)

شان و افزایش در رسیدن به سبههایشان و کاهش چشمگیری در شدت احساسات ناخواتوجهی در کاهش نگرانیتغییرات قابل

  ، همسو است.هدفشان نشان دادند

 

کنند توانایی بروز رفبارهای مؤثر را دارند اما قابلیت درمانگران راه حل محور معبقدند افرادی که برای درمان مراجعه می       

د تا توجه مراجعان به زمانی جل  شوشان مسدود شده است. در این روی رد کوشش میاثرگذاری آنها توسط طرز ت  ر من ی

کنند تا مسائل را به گونه دیگری اند و بدین ترتی  به آنها کمک میآمدهشود که به خوبی از عهده مش التشان بر می

نه رخبخوا  خی ، »کند که (، ادعا می6383، به نقل از نی ولز و شوارتز، 6333(. دی شازر)6383ببینند)نی ولز و شوارتز، 

ای بدون انسان ها، نه افسردگی، هیچ یک وجود ندارد؛ فقط حرف رخبخوا  خی ، حرف صداهای بدون انسانها و نه صداه

تمام آن چیزی که نیاز داریم تغییر شیوه حرف زدن افراد است. از این اندیشه است که هدف راه حل «. حرف افسردگی است

کند. در نبیجه تغییر شیوه حرف زدن از راه حل هدایت میگیرد و مراجعان را از حرف زدن از مش ل به محوری ش ل می

گ بگوی انسان درباره مش التش، همه آن چیزی است که برای موفقیت بدان نیاز دارد، زیرا درمانگر و مراج  هر چه بیشبر 

قت آنچه خواهند با تشریک مساعی ی دیگر بدان دست یابند گ بگو کنند، بیشبر به عمق و حقیحلی که میدرباره راه

شوند. به همین دلیل است که درمان راه حل محور می تواند مخبصر و کوتاه باشد. شیوه گویند، واقف میا  سخن میدرباره

ترغی  مراج  به گ بگو به ش ل مب اوتی درباره مش لش، از ایجاد تغییرات عمده در الگوهای رفباری یا ساخبارهای درون 

ت  ر »فرض بر این است که ترغی  مراج  به گ بگوی مثبت، به او کمک می کند تا  روانی بسیار آسان تر است. الببه

شود. در این پژوهش نیز از طریق کمک به داشبه باشد و نهایبا موج  بروز رفبارهای مثبت برای حل مش ل می« مثببی

ببوانند ت  رات و باورهای  -زنندها حرف بیعنی به جای حرف زدن از مش ل، از راه حل-زوجین تا با تغییر نحوه حرف زدن 

 من ی که در نبیجه گ بگو درباره مش الت به وجود آمده را کاهش و در نهایت سازگاری زناشویی را افزایش دهند. 

توافق دو بهبود به طور کلی نبایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به کارگیری درمان کوتاه مدت راه حل محور باعث 

دو و با توجه به افزایش میزان طالق در  در زوجین ناسازگار گردید.رضایت دو ن ری و همبسبگی دو ن ری  ن ری، ابراز محبت،

دهه گذشبه در کشور، درمان راه حل محور با کمک به زوجین در توسعه راه حل های مؤثر، یافبن موارد اسبثنا در زندگی، 

و در نهایت توانایی ت  ر مثبت از طریق گ بگوی مثبت  حساسیایجاد شور و شوق و احساس خو  در آنها، تغییر شناخبی و ا

 می تواند سازگاری زناشویی را افزایش و از طالق جلوگیری نماید.

گردد:  می اشاره به آنها ادامه در که است بوده برخوردار هایی محدودیت از دیگر های پژوهش ماننده حاضر پژوهش       

 تیثیرات که گردد می باعث این محدودیت و است پیگیری به مربوط اطالعات اقدف اجرایی مش الت بدلیل حاضر پژوهش

                                                           
1.  Bowles, Mackintosh, Torn 
2.  Littrell, Malia,  VanderWood 



 323-374، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

 

245 

 

 تحقیقات در گردد می پیشنهاد لذا کرد، پیش بینی نبوان را زوجین روی سازگاری زناشویی بر حاضر درمانی رو  مدت دراز

. همچنین تمام آزمودنیهای گیرد قرار پیگیری زوجین مورد مورد سازگاری زناشویی در راه حل محور درمان پیامدهای آتی

شرکت کننده در پژوهش حاضر، تحصیالت دیپلم و باال تر داشبه و همین موضوع تعمیم نبایج پژوهش را به زوجینی که از 

که در پژوهشهای بعدی، اثربخشی درمان  گردد پیشنهاد می، بنابراین برخوردار می باشند، محدود می سازدتحصیالت پایینی 

 .با نمونه های معرف تر انجام گیرد راه حل محور،
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