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 سازگاری زناشویی بر حل محورراه مدتدرمانی کوتاهزوجبخشی اثربررسی 

 نفری نفری، ابراز محبت، رضایت دوتوافق دو در ابعاد 

 نفری زوجین ناسازگارو همبستگی دو

 

 

 
 حسن زاده اعظم، راضیه نظری، سید اکبر موسویان

 

 
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی

 کارشناسی ارشد روانشناسی

 کارشناسی ارشد روانشناسی
 

 

توافق دو سازگاری زناشویی در ابعاد بررسی اثر بخشی مشاوره راه حل محور بر  هدف پژوهش حاضر :چکیده

بود. طرر  پرژوهش از نروی نیمره      نفری، ابراز محبت، رضایت دو نفری و همبستگی دو نفری زوجین ناسازگار

آمراری پرژوهش شرامل کلیره زوجرین مراجعره        با گروه گواه است. جامعهآزمایشی پیش آزمون و پس آزمون 

زوج  61می باشد. نمونه آماری برای این تحقیق  39-39کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر رشت در سال 

برآورد شده که به روش نمونه گیری در دسترس، زوجینی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و  بره  

پرسشرنامه   ده در این پرژوهش، ای در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفصورت تصادف

های آزمایشی و گواه، مداخلره آزمایشری    بود. پس از انتخاب تصادفی گروه( DAS)سازگاری زناشویی اسپانیر

در هفته اجرا گردیرد   دقیقه ای و یک بار 39جلسه  7راه حل محور(، بر روی گروه آزمایشی به مدت   مشاوره

و پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه، پس آزمون به عمرل آمرد. نترایا حاصرل از تحلیرل کوواریرانس       

ها نشان داد که روش آموزش راه حل محور از طریق کمک به زوجین در یادآوری ایرامی کره برا یگردیگر     داده

سازگاری زناشویی زوجرین  ابعاد ر گذشته باعث افزایش شان دسازگاری داشتند و اشاره به موفقیتهای ارتباطی

گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است. و در مورد گروه کنترل که مداخله ای دریافت نگررده بودنرد   

 تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.

 همبستگی دو نفری ،راز محبت، رضایت دو نفریتوافق دو نفری، ابور، مشاوره راه حل مح :واژه های کلیدی
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 مقدمه

 
کیفیت و  ،مطلوبیت، رضایت،خشنودی ی شخصیت آدمی است.خانواده یگی از مهمترین نهادهای جامعه و شگل دهنده

سد تاثیر ربه نظر می رشد و پیشرفت اعضای خانواده است. گذاری در شگوفایی،ی خانواده عامل بسیار تاثیرکارکرد بهینه

ها، برای تعداد زیادی از زوج (.6،6391متقابل این عوامل در موفقیت و پایداری ازدواج نقش به سزایی دارد لوکه و ویلیامسون

گردد. اگرچه در نخستین روزهای رابطه زناشویی، کند، آغاز میازدواج و رابطه زناشویی با عبارت تنها مرگ ما را از هم جدا می

نمایند، ولی گاهی اوقات این تعهد همیشگی نیست اسپریگر، به رابطه زناشویی، احساس تعهد دایمی میزن و مرد، نسبت 

 سازگاری مهم امر این در شرط  اساسی و هستند دخیل متعددی عوامل زناشویی، تداوم زندگی در (.9999، 9وینزیل و هاروی

 اجتماعی سریع تغییرات و تنیدگی که عصر دورانی در نوی،مت هایموقعیت با زاست. سازگاریتنش هایمحرک آثار برابر در

برای   مهم خطرزای عامل یک زناشویی که ناسازگاری دهدمی نشان هاپژوهش گیرشناسیهمه آسانی نیست. بررسی کار است،

 ثیر قرارتأ تحت را هازوج جسمانی و روانی سالمت روابط  خصمانه، همچنین شود. می محسوب مرگ و میر و بیمارگونگی

 مؤلفة چهار دارای 1زناشویی سازگاری آمده، عمل به های بررسی براساس (.5000، 4، رایوس5002، 3)کیکات و جنیسدهدمی

 که است موافقتی میزان نفری، دو توافق .ستا 3محبت ابراز و 9نفریدو همبستگی ،7نفریدو ، توافق1نفریدو رضایت اصلی

 این به نفری، دو دارند. همبستگی مهم اتخاذ تصمیمات و خانواده مالی امور کردن دارها نظیر مهمی مورد موضوعات در ها زوج

 به نیز مربوط محبت ابراز و شوند می مشترک های درگیر فعالیت هم همراه زوج یک بار یک وقت چند که دارد موضوی اشاره

 در میزان شادمانی نفری، دو رضایت باالخره و کنند می عالقه و عشق یگدیگر ابراز به ها زوج بار یک وقت چند که است این

 ،؛ به نقل از یارمحمدیان5004 ،00ملز و ن)هاستودهد می پوشش را در رابطه شده تجربه تعارضات فراوانی همچنین و روابط

 سازگاری بر مؤثر عوامل(، 5002) 00پینتی اوچی و ویلسون لیزو، هالفورد، نظر طبق (.0330بنکدار هاشمی و عسگری،

 اجتماعی، طبقة موقعیتی درآمد، شخصیتی(، عوامل و جسمانی وضعیت خصوصیات فردی  سن، دسته سه شامل وییزناش

 همچنین حوادث پرخطر( هستند. و فشارانگیز رویدادهای ازدواج، از قبل رویدادهای زندگی روابط فرهنگ( و و آموزش

 و(، 0332، )محمدی سبک دلبستگی(، 0324 ،خانواده  شریعتمداری محیط چون مختلف، عواملی های پژوهش براساس

                                                           
1.  Locke,williamson 

2.  Sprecher, Wenzel, Harvey 

3.  Keicoat, Janice 

4.  Rios 

5.  Grief 
6.  Dyadic satisfaction 

7.  Dyadic consesus 

8.  Dyadic cohesion 

9.  Affectional expression   
10.  Huston, Melz 

11.  Halford, Lizzio, Wilson, Occhipinti   
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سازگاری زناشویی و نا سازگاری .دارند ارتباط زناشویی سازگاری با (0334 حیدری، و مظاهری زاده، غیرمنطقی مؤمن تفگرات

باق و تاثیر قرار می دهد. سازگاری زناشویی احساس کفایت، توانایی انط تمام ابعاد زندگی زوجها و نیز فرزندان آنها را تحت

عملگرد تحصیلی فرزندان را افزایش داده و موجب کاهش خطر ابتالی فرزندان به الگل و مواد مخدر می شود. همچنین 

سازگاری زناشویی موجب افزایش عمر  و امید به زندگانی و نیز کاهش احتمال ابتالی آنها به بیماریهای جسمانی و روانی می 

 61درصد زوج ها، در 39دهند که بیش ازاطالعات اخیر نشان می (.5003، 0رایت گیندرسون، کارت-)پروچینو، ویلسونگردد

مشگالت زوجین  رود.ها احتمال شگست باالتر میهای بعدی آنازدواج شوند و دری زندگی خود با طالق مواجه میسال اولیه

از جمله دالیل معقول و منطقی  (.6936 ،9شوند داتیلیودرمانی را شامل می تقریباً نیمی از همة مراجعات به مراکز روان

که مطالعه بر روی جزییات رضایت زناشویی، درک محوریت آن در سالمت خانواده و اشخاص، اهمیت آن برای جامعه در حالتی

گیرد، دست کشیدن از جرم و نیاز به گسترش مداخالت تجربی برای زوجین به منظور جلوگیری یا ازدواج های موفق شگل می

 (. 6939باشد نظری،ردن فشارهای زناشویی و طالق میکم ک
های غیرآشفته رفتارهای منفی بیشتر و های آشفته به نسبت اعضاء خانوادهتحقیقات نشان داده است، اعضاء خانواده       

ه زوج های آشفته (. به عالو6936 ؛ به نقل از داتیلیو،9999 ،9رفتارهای مثبت کمتری نسبت به یگدیگر دارند اپستین و باکام

 (.6936 شود داتیلیو،دهند که باعث تحریک تعارض یا آشفتگی میبه احتمال بیشتری، به روش غیرمولد واکنش نشان می

(، در تحقیق خود به این 9997  3السیو  وسیکورنلرا تأیید نماید:  درمان راه حل محورهای پیشین توانسته اثربخشی یافته

اند، افزایش معناداری در سازگاری زناشویی و های خانواده قرار گرفتهنی که تحت تاثیر آموزشنتیجه دست یافتند که زوجی

(، زوجین بعد از آموزش راه حل محور، درگیری 9991  1در تحقیق ادیل، باتلر و دیلمناند. رضایت زناشویی نشان داده

شی درمان گروهی راه حل محور را در کاهش (،در تحقیقی اثربخ9996  1کمتری را در روابط خود بیان کردند. نلسون

تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار داد و افزایش معناداری را در رضایت زناشویی نمونه مورد مطالعه گزارش کرده است. 

(، اثر بخشی دیدگاه راه حل محور را در افزایش رضایت زناشویی مورد 6337  7زیمرمن، پرست و تزلیافته های پژوهش 

مچنین با توجه به اهمیت مؤلفه هو درمان راه حل محور  ادبیات پژوهشی فوق در مورد کاراییبا توجه به  .قرار می دهدتایید 

در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که های کیفیت کلی رابطه زوجین به عنوان یگی از شاخص سازگاری زناشویی

 تاثیر دارد؟راز محبت، رضایت دو نفری و همبستگی دو نفری زوجین ناسازگار مشاوره راه حل محور بر توافق دو نفری، ابآیا 

 

 

                                                           
1 .Pruchno, Wilson-Genderson, Cartwright 
2 .Dattilio 

3 . Epstein, Bakam 

4 . Cornelius, Alessi 
5 . Odel, Butler, Dielman 

6 . Nelson 

7 . Zimmerman, Prest, Wetzel 
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 روش

آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد است. جامعه آماری آن شامل  نیمه طر  پژوهش حاضر از نوی       

باشد. نمونه آماری برای این یم 39-39کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهرستان رشت در سال کلیه زوجین مراجعه

گیری در دسترس، زوجینی که مایل به شرکت در گروه بودند انتخاب شدند، و زوج برآورد شده که به روش نمونه 61تحقیق 

به صورت تصادفی انجام شد و گروهها  -نفر گروه گواه  9نفر گروه آزمایش و  9 –گنجاندن آنها در دو گروه آزمایش و گواه 

پرسشنامه  زوجین تمامی کنترل، و آزمایشی گروه 9 تشگیل از اس سن و تحصیالت و مدت ازدواج همتا شدند پسنیز بر اس

 انتها در  .گرفتند راه حل محور قرار درمان تحت آزمایش گروه اعضای آن از پس و نمودند تگمیل زناشویی را سازگاری

شیوه راه حل  درمان بهجلسات  در هر یک از ه اهداف درمانیدر ادام.گردید تگمیل هاآزمودنی توسط پرسشنامه فوق مجددا

 :بیان می گرددطور مختصر  محور به

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

 . راه حل محور

 گیریاندازها بتوانند هدفهای خود را بصورتی مثبت، معین، ملموس و قابلکمک به شرکت کنندگان ت جلسه دوم:         

 . تدوین کنند

بیر متفاوتی در خانواده وجود دارد و بتوانند تلقی اکمک به شرکت کنندگان تا دریابند که از یک واقعه تع :جلسه سوم        

و منابع خود پی برده و بتوانند یگدیگر  تا به قابلیتها نهاآمده را به شگل مفیدتر تغییر دهند وکمک به آخود از مشگالت پیش 

 کنند.را تحسین

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

 در آنها امید ایجاد شده و بتوانند حوزه مشگالت خود را کاهش دهند.

 اند با استفاده از پرسش معجزه آسا.بر هم زدن الگوهای رفتاری مختلی که شرکت کنندگان طراحی کرده :جلسه پنجم       

دهند را نچه االن انجام میآاحساس و رفتار به جای ، های دیگری برای تفگرکمک به اعضا برای اینگه راه :جلسه ششم       

 ه از واژه مهم بجای.احساسات جدیدی را تجربه کنند با استفاد و پیدا کرده

 اند؟و تعیین اینگه آیا اعضا به اهداف خود دست یافته گیری هجمع بندی و نتیج جلسه هفتم:       

 

پرسشنامه (1 شد عبارتند از: برده بگار آزمون پس و آزمون پیش مرحله دو در که پژوهش این در استفاده ابزارمورد       

است که  99طراحی شده است و ابزاری 9توسط اسپانیر 6371ن مقیاس در سال ای (:DAS) 1سازگاری زناشویی اسپانیر

به طور وسیع در سنجش سازگاری روابط استفاده می شود و یگی از پرکاربردترین ابزارها در حیطه خانواده و زوج می باشد  

ان می دهد که این مقیاس چهار (. تحلیل عاملی نش6331، 3ن، الرسونی؛ باسبای، کریستنسن، کر6399، 9اسپانیر و تامپسون

                                                           
1 . Dyadic Adjustment Scale 

2 . Spanier 
3 . Spanier, Thompson 

Busby, Christensen, Crane, Larson 4. 
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بعد رابطه را می سنجد، این چهار بعد عبارتند از: توافق دونفری، ابراز محبت، رضایت دونفری و همبستگی دونفری. 

سوال به سبک مقیاس لیگرت است که برای افزایش اعتبارآن، تعدادی از سواالت به صورت مثبت و  99پاسخدهی به این 

راحی شده اند، بنابراین برخی از سواالت مستلزم معگوس نمودن جهت نمره گذاری تعدادی به صورت منفی ط

 (. 6371هستند اسپانیر، 

 
 یافته ها

 با توصیف داده های گردآوری شده در این مطالعه عالوه بر مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان بر حسب       

توافق دو نفری، ابراز محبت، رضایت دو نفری و گین نمرات ، میان(6 جدول شماره تحصیالت و مدت ازدواج جنسیت،

 به دست آمد:  (،9 جدول شماره همبستگی دو نفری

 

 مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان بر حسب(، 6 جدول

 جنسیت، تحصیالت و مدت ازدواج

 گروه فراوانی درصد
 

 متغیر

 مرد 01 0/20

 زن 01 0/20 جنسیت

 کل 35 0/000

 دیپلم 00 5/30

 تحصیالت
 فوق دیپلم 5 5/1

 لیسانس 50 2/15

 کل 35 0/000

 سال 9 3 0/52

 مدت ازدواج

 سال 3 05 2/32

 سال 1 4 2/05

 سال 1 4 2/05

 سال 9 4 2/05

 کل 35 0/000
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 آماره های توصیفی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون (،9 جدول

 کمترین بیشترین تعداد
انحراف 

 اندارداست
 وضعیت گروه میانگین

 

 متغیر

پیش  آزمایش 11/91 73/3 99 31 61

 آزمون
 توافق دو نفری

 کنترل 91/97 91/1 91 37 61

پس  آزمایش 19/39 69/3 39 11 61

 کنترل 19/91 39/9 99 39 61 آزمون

پیش  آزمایش 96/9 33/9 7 69 61

 آزمون
 ابراز محبت

 کنترل 19/7 19/6 3 3 61

پس  آزمایش 91/63 69/6 69 61 61

 کنترل 19/7 13/6 9 3 61 آزمون

پیش  آزمایش 19/96 37/9 61 91 61

رضایت  آزمون

 دونفری

 کنترل 99 97/9 67 91 61

پس  آزمایش 19/99 37/1 93 39 61

 کنترل 19/96 67/9 61 93 61 آزمون

پیش  آزمایش 69/3 19/9 3 63 61

همبستگی  آزمون

 دونفری

 کنترل 96/69 69/9 1 69 61

پس  آزمایش 91/3 13/9 3 69 61

 کنترل 97/69 33/9 7 61 61 آزمون

      

 

 

توافق دو  مشاهده می کنید، بین میانگین های پیش آزمون و پس آزمون در متغیرهای، 9شماره  همانطور که در جدول  

 تفاوت وجود دارد. نفری، ابراز محبت، رضایت دو نفری و همبستگی دو نفری 

برای بررسی معناداری این تفاوت در ادامه فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار        

رضایت دو نفری و توافق دو نفری، ابراز محبت، برای بررسی همگونی واریانس سازه  ،هاقبل از تحلیل داده گیرد.می

 لوین استفاده شد:از آزمون  ،همبستگی دو نفری
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 زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار تاثیر دارد.
 

 آزمون همگونی واریانس برای سازه سازگاری زناشویی (،9جدول 
 1Df 2Df Sig آماره لوین وضعیت

 301/0 30 0 000/0 پیش تست

 502/0 30 0 11/0 پس تست

توان باشد و میمی 91/9کنید سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از ، مشاهده می9که در جدول شماره  همانطور       

 ها از تجانس برخوردار است.گفت واریانس گروه

 

 
 

 

 

 (، نتایا تحلیل کواریانس نمرات متغیر سازگاری زناشویی3جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 وراتمجذ
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

یی
شو

زنا
ی 

ار
زگ

سا
 

 523/0 003/0 03/00 20/530 0 20/530 پیش آزمون

 330/0 000/0 20/533 04/1203 0 04/1203 گروه

    130/53 53 23/330 خطا

     35 00/521022 کل

       

اه حل محور بر سازگاری زوجین ناسازگار اثر دارد، درمانی کوتاه مدت ردر راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج        

نمرات سازگاری در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایا 

 دهررد کرره بررین نمرررات گررروه آزمایشرری و کنترررل تفرراوت معنرراداری، نشرران مرری3حاصررل از ایررن روش در جرردول شررماره 

(F=233.71   ,    p<0.001 )دهد که درمان زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محرور  وجود دارد. این نتیجه نشان می

  اثر دارد. بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار
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 زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر توافق دو نفری زوجین ناسازگار تاثیر دارد.

 

ت راه حل محور بر توافق دو نفری زوجین ناسازگار از آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مد

 استفاده گردید.

 

 توافق دو نفری: نتایا تحلیل کواریانس نمرات متغیر 1جدول  

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

ی
فر
و ن
 د
ق
واف
ت

 

 553/0 002/0 24/3 33/005 0 33/005 پیش آزمون

 210/0 000/0 02/35 34/0500 0 34/0500 گروه

    02/03 53 32/330 خطا

     35 00/23235 کل

 

 

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زوجین ناسرازگار اثرر   

روه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد مقایسره قررار   دارد، نمرات توافق دو نفری در بین دو گ

نشان مری دهرد کره برین نمررات گرروه آزمایشری و کنتررل تفراوت معنراداری            1گرفت. نتایا حاصل از این روش در جدول 

 F=92.15   ,    p<0.001اه مردت راه حرل محرور برر     دهد که درمان زوج درمرانی کوتر  ( وجود دارد. این نتیجه نشان می

 اثر دارد.  توافق دو نفری زوجین ناسازگار
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 زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر ابراز محبت زوجین ناسازگار تاثیر دارد.

برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر ابراز محبت زوجین ناسازگار از آزمون تحلیل کواریانس        

 گردید. استفاده

 

 ابراز محبت: نتایا تحلیل کواریانس نمرات متغیر  1جدول  

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

ت
حب

ز م
برا

ا
 

 434/0 000/0 50/55 23/52 0 23/52 پیش آزمون

 331/0 000/0 15/520 23/533 0 23/533 گروه

    02/0 53 40/33 خطا

     35 00/4503 کل

        

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر ابراز محبت زوجین ناسازگار اثر        

ار دارد، نمرات ابراز مجبت در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد مقایسه قر

نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری  1گرفت. نتایا حاصل از این روش در جدول 

 F=250.62   ,    p<0.001دهد که درمان زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر ( وجود دارد. این نتیجه نشان می

 اثر دارد.  ابراز محبت زوجین ناسازگار

 

 نفری زوجین ناسازگار تاثیر دارد.حل محور بر رضایت دومدت راهی کوتاهدرمانزوج

برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر رضایت دو نفری زوجین ناسازگار از آزمون تحلیل کواریانس       

 استفاده گردید.

 

 رضایت دو نفری: نتایا تحلیل کواریانس نمرات متغیر 7جدول  

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

ی
فر

و ن
ت د

ضای
ر

 

 554/0 002/0 32/3 35/034 0 35/034 پیش آزمون

  000/0 54/15 32/0000 0 32/0000 گروه

    03/01 53 24/411 خطا

     35 00/52555 کل
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سی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر رضایت دو نفری زوجین در راستای برر              

ناسازگار اثر دارد، نمرات رضایت دو نفری در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد 

ه بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت نشان می دهد ک 7مقایسه قرار گرفت. نتایا حاصل از این روش در جدول 

دهد که درمان زوج درمانی کوتاه مدت راه حل ( وجود دارد. این نتیجه نشان میF=62.24  ,    p<0.001معناداری  

 اثر دارد.  محور بر رضایت دو نفری زوجین ناسازگار

 

 ار تاثیر دارد.زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر همبستگی دو نفری زوجین ناسازگ

   

برای بررسی اثر زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر همبستگی دو نفری زوجین ناسازگار از آزمون تحلیل        

 کواریانس استفاده گردید.

 
 همبستگی دو نفری: نتایا تحلیل کواریانس نمرات متغیر 9جدول  

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

ی
فر

و ن
ی د

تگ
بس

هم
 

 500/0 005/0 54/2 00/33 0 00/33 پیش آزمون

 053/0 321/0 330/0 15/4 0 15/4 گروه

    510/2 53 22/025 خطا

     32 00/3552 کل

 

 

دو نفرری زوجرین   در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر همبسرتگی  

ناسازگار اثر دارد، نمرات همبستگی دو نفری در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آمراری تحلیرل کواریرانس    

 دهد که بین نمرات گروه آزمایشری و کنتررل تفراوت   نشان می 9مورد مقایسه قرار گرفت. نتایا حاصل از این روش در جدول

دهد که درمان زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور ( وجود ندارد. این نتیجه نشان میF=.880  ,    p<0.356معناداری  

  اثر نداشته است. بر همبستگی دو نفری زوجین ناسازگار
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 بحث و نتیجه گیری

 

توافرق دو   سازگاری زناشویی در ابعراد   برتحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور        

های پرژوهش حاضرر نشران داد    یافته انجام گرفت.نفری، ابراز محبت، رضایت دو نفری و همبستگی دو نفری زوجین ناسازگار 

زوجرین ناسرازگار   توافق دو نفری، ابراز محبت، رضایت دو نفری و همبستگی دو نفری  که درمان کوتاه مدت راه حل محور بر

 تاثیر دارد.

نشان مری دهرد برین زوج هرای گرروه آزمرایش و گرروه        ، 1 فرضیه اول پژوهش همانطور که جدول شماره در ارتباط با        

در نمرات پس آزمون مشاهده می شود. بنابراین فرضیه اول تایید مری گرردد.   تفاوت معناداری  توافق دو نفریکنترل از لحاظ 

ان دهنده اثر بخشی درمران راه حرل محرور برر افرزایش      های این تحقیق، درباره فرضیه اول پژوهش، نشبه عبارت دیگر یافته

و  6سایگر  زوج های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می باشد. نترایا ایرن تحقیرق برا نترایا پرژوهش       توافق دو نفری

کنرد   که دریافتند چون مشاوره راه حل محور، موقعیتهایی را به طور عمده برای اعضای خانواده ایجراد مری  (، 6337همگاران 

که در آن دید مثبت تری به موقعیت های دشوار داشته باشند و برای انجام کارهای متفاوتی فعاالنه مشارکت کند، در محریط  

(، که دریافت مشراوره راه حرل   6337  9یافته های پژوهش حاضر با یافته های لی .همسو می باشد خانواده مؤثر واقع می شود

های شرکت کننرده در جلسرات   رفع مشگالت ارتباطی و رفتاری در خانواده برای خانوادهمحور فرصت زیادی را برای گفتگو و 

(، 9991من لآموزشی فراهم کرده است، همخوانی دارد. همچنین یافته های پژوهش حاضر با نتایا یافته های ادیل، باتلر و دی

ته بودند، بعد از آموزش درگیری کمتری را که در پژوهش خود اذعان داشتند زوجینی که تحت درمان راه حل محور قرار گرف

 در روابط خود بیان کردند، همخوانی دارد. 

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

نابراین فرضیه مربوطه تایید می گردد. به عبارت در نمرات پس آزمون وجود دارد. ب ، تفاوت معناداریابراز محبتلحاظ میزان 

زوج های گروه آزمایش در  ابراز محبت دیگر نتایا حاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموزش رویگرد راه حل محور بر افزایش

                                                           
1 . Eakes 
2 . Lee 
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استفاده از د. نتایا پژوهش حاضر با فرضیات زیربنایی رویگرد راه حل محور در زمینه مقایسه با زوج های گروه کنترل می باش

دارد. مهمترین ویژگی درمان راه حل محور، کمک به مراجعان بررای یرافتن    قابلیت ها و برجسته کردن استتثنائات همخوانی

استثنائات است استثنائات، یافتن زمانهایی در گذشته است که در آنها مشگل وجود نداشته است و همه چیز خوب وشاد بوده 

استثنا این فرصت را به مراجع و درمانگر می دهد ترا بنرایی برر سرتون هرای موفقیتهرای        است(. طر  پرسش پیرامون موارد

اینتیر یافته های پژوهش حاضر با نتایا پژوهش زیمرمن، جگوبسون، مک (.6993گذشته مراجع استوار کند نیگولز و شوارتز، 

ر قابلیت های خرانواده را بهترر و بیشرتر از    (، که نشان دادند مراجعین شرکت کننده در مشاوره راه حل محو6331و واتسون 

اثربخشری  کره در پرژوهش خرود     (،9991  6راسرل نتایا این تحقیق با نترایا   .گروه کنترل درک می کنند نیز همخوانی دارد

نشان داد که این نوی آموزش هر چهار مؤلفه بررسی قرار داده است وآموزش راه حل محور را بر روی سازگاری زناشویی مورد 

، همخوانی دارد به نقرل  دهدداری افزایش میزناشویی، همبستگی، توافق و ابراز محبت را به طور معنی یاس، یعنی رضایتمق

 (.6999از عطاری، محمدی، و مهرابی زاده هنرمند، 

نشان می دهرد برین زوج هرای گرروه آزمرایش و       ، 7 پژوهش حاضر، همانطور که جدول شماره سومدرخصوص فرضیه        

، تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون وجود دارد. بنابراین فرضیه مربوطه تاییرد  رضایت دونفریروه کنترل از لحاظ میزان گ

 رضرایت دونفرری  می گردد. به عبارت دیگر نتایا حاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموزش رویگرد راه حل محور برر میرزان   

السری   ووس لیر نتایا این تحقیق با نتایا پرژوهش کورن  گروه کنترل می باشد.زوج های گروه آزمایش در مقایسه با زوج های 

(، که در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که زوجینی که تحت تاثیر آمروزش هرای خرانواده قررار گرفتره انرد،       9997 

(، کرارایی زوج درمرانی   9999  9افزایش معناداری در سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی نشان داده اند، همخوانی دارد. مود

آزمرون،  پرس  راه حل محور را در بهبود و افزایش رضایت زناشویی بررسی کرد. نتیجه تحقیق نشان داد که گرروه آزمرایش در  

تفاوت معناداری را در مقیاس سازگاری زناشویی و همه خرده مقیاس های آن با گروه کنترل دارد کره اثربخشری دیردگاه راه    

 دهد.  افزایش رضایت زناشویی مورد تایید قرار میحل محور را در 

                                                           
1. Russell 
2.  Mudd 
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،  نشان می دهد بین زوج هرای گرروه آزمرایش و    9پژوهش حاضر، همانطور که جدول شماره  چهارم درخصوص فرضیه       

دونفری، تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون وجرود دارد. بنرابراین فرضریه مربوطره      همبستگیگروه کنترل از لحاظ میزان 

 همبسرتگی ایید می گردد. به عبارت دیگر نتایا حاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموزش رویگرد راه حل محور برر میرزان   ت

نترایا ایرن فرضریه برا نترایا زیمررمن و        دونفری زوج های گروه آزمایش در مقایسه برا زوج هرای گرروه کنتررل مری باشرد.      

شاوره راه حل محرور از همبسرتگی و همفگرری زناشرویی بیشرتر،      ( که دریافتند زوج های شرکت کننده در م6331همگاران 

. بره  افزایش توافق و همچنین بیان عاطفی و چسبندگی زناشویی باالتری نسبت به گروه کنتررل برخوردارنرد، همخروانی دارد   

سرتثنائات و براال   عبارتی چون زوج هایی که در این مشاوره شرکت کرده اند در زمینه استفاده از قابلیت ها و برجسته کرردن ا 

بردن توان خود در زمینه های مختلف از جمله ایجاد همبستگی و انسجام زناشویی نسبت به گروه کنترل پیشرفت داشته اند، 

 در نتیجه سازگاری زناشویی آنها باال رفته است.  

یرد آنهرا را کشرف کررد. در ایرن      در رویگرد راه حل محور اعتقاد بر این است که راه حل های متعدد فراواننرد و فقرط با         

دیدگاه، درمانگر و مراجع با همگاری یگدیگر چارچوب و نظامهرای سرودمند جدیردی را مری سرازند کره خرود موجرب حرل          

مشگالت می شود. خانواده درمانی راه حل محور، دیدگاهی قابلیت محور است که به جای تمرکز بر رفتارهای مشرگل آفررین،   

تمرکز دارد. قابلیتها و راه حل هرا برا تمرکرز برر تعرامالت و یافتره هرای مثبرت و غیرمشرگل زا           بر رشد و پرورش راه حل ها

تشخیص داده می شوند. در این دیدگاه، به دلیل تمرکز بر موارد مثبت آنچه باید افزایش پیدا کند(، به عوض نقایص، مقاومت 

کننده در جلسات آموزشی کمک شرد ترا از طریرق     در پژوهش حاضر نیز به زوج های شرکت .(6939از بین می رود نظری، 

تمرکز بر تعامالت مثبت و غیر مشگل زا و همچنین تمرکز بر موارد مثبت به جای تمرکز بر کاستی ها، سرازگاری را در تمرام   

 ابعاد آن در زندگی زناشویی افزایش دهند.

بهبرود  تاه مردت راه حرل محرور باعرث     به طور کلی نتایا حاصل از این پژوهش نشان داد که به کارگیری درمان کو

و با توجه بره افرزایش میرزان     در زوجین ناسازگار گردید.توافق دو نفری، ابراز محبت، رضایت دو نفری و همبستگی دو نفری 

دهه گذشته در کشور، درمان راه حل محور با کمک به زوجین در توسعه راه حل های مؤثر، یافتن موارد اسرتثنا  دو طالق در 

و در نهایت توانرایی تفگرر مثبرت از طریرق      گی، ایجاد شور و شوق و احساس خوب در آنها، تغییر شناختی و احساسیدر زند

 گفتگوی مثبت می تواند سازگاری زناشویی را افزایش و از طالق جلوگیری نماید.
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اشراره   هرا بره آن  ادامره  در کره  اسرت  بروده  برخروردار  هرایی  محدودیت از دیگر های پژوهش ماننده حاضر پژوهش

 کره  گرردد  می باعث این محدودیت و است پیگیری به مربوط اطالعات فاقد اجرایی مشگالت بدلیل حاضر گردد: پژوهشمی

 در گرردد  می پیشنهاد لذا کرد، پیش بینی نتوان را زوجین روی سازگاری زناشویی بر حاضر درمانی روش مدت دراز تأثیرات

. همچنرین تمرام   گیررد  قررار  پیگیرری  زوجین مورد مورد سازگاری زناشویی در ورراه حل مح درمان پیامدهای آتی تحقیقات

آزمودنیهای شرکت کننده در پژوهش حاضر، تحصیالت دیپلم و باال تر داشته و همین موضروی تعمریم نترایا پرژوهش را بره      

که در پژوهشرهای بعردی،    ددگر پیشنهاد می، بنابراین برخوردار می باشند، محدود می سازدزوجینی که از تحصیالت پایینی 

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