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 بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر شادابی

 و سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار 
 

 

 
 لیال نمازی  ،سید اکبر موسویان، سهیال قلی پور

 

 

 کارشناسی ارشد مشاوره 

  دانشگاه محقق اردبیلیمشاوره خانواده کارشناسی ارشد 

 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه غیر انتفاعی خاتم

 

 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر شادابی و  :چکیده

ازگار بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون سازگاری زناشویی زوجین ناس

آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی  با گروه گواه است. جامعه

زوج برآورد شده که به روش  11می باشد. نمونه آماری برای این تحقیق  39-39شهر رشت در سال 

زوجینی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و  به صورت تصادفی  نمونه گیری در دسترس،

در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سازگاری 

بود. پس از انتخاب تصادفی  (OHI( و پرسشنامه شادمانی آکسفورد)DASزناشویی اسپانیر)

، مداخله آزمایشی) درمان  راه حل محور(، بر روی گروه آزمایشی به مدت های آزمایشی و گواهگروه

دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه،  39جلسه  7

ها نشان داد که روش آموزش راه حل پس آزمون به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس داده

کمک به زوجین در یادآوری ایامی که با یکدیگر سازگاری داشتند و اشاره به  محور از طریق

و سازگاری زناشویی زوجین گروه آزمایش  شادابیشان در گذشته باعث افزایش موفقیتهای ارتباطی

ای دریافت نکرده بودند تفاوت در مقایسه با گروه گواه شده است. و در مورد گروه کنترل که مداخله

 بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.معناداری 

 ابیرویکرد راه حل محور، سازگاری زناشویی، شاد واژه های کلیدی:
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 مقدمه

ازدواج نیازمند همکاری، همدلی، عالقه، مهربانی،  ازدواج و رابطه زناشویی، منبع حمایت، صمیمیت، و لذت انسان است، از طرفی    

 بر (، که9919. خانواده، یکی از عناصر اصلی جامعه است)شاکر، حشمتی، رحیمی، (9992، 1ی است)فیشرپذیربردباری و مسئولیت

سالم در گرو برخورداری افراد آن از  یی سالم در گرو سالمت خانواده و خانوادهدستیابی به جامعه گرفته است. قرار ازدواج یپایه

 عوامل زناشویی، تداوم زندگی در (.1921ت)موسوی، مرادی، مهدوی هرسینی، سالمت روانی و داشتن ارتباط مطلوب با یکدیگر اس

موقعیتهای  با زاست. سازگاریهای تنش محرك  آثار برابر در سازگاری مهم امر این در شرط  اساسی و هستند دخیل متعددی

را به  9سازگاری زناشویی (،9999) 9منویس آسانی نیست. کار است، اجتماعی سریع تغییرات و تنیدگی که عصر دورانی در ،متنوع

 به هایبررسی براساس کند.میزان تفاهم و سهیم شدن در فعالیتها، که با خرسندی و موفقیت در زندگی همراه باشد، تعریف می

 7آمیز محبت بیان و 1نفریدو همبستگی ،5نفریدو ، توافق1نفریدو رضایت اصلی مؤلفة چهار دارای زناشویی سازگاری آمده، عمل

اتخاذ  و خانواده مالی امور کردن اداره نظیر مهمی مورد موضوعات در ها زوج که است موافقتی میزان نفری، دو توافق .است

 های درگیر فعالیت هم همراه زوج یک بار یک وقت چند که دارد موضوع اشاره این به نفری، دو دارند. همبستگی مهم تصمیمات

 و کنندمی عالقه و عشق یکدیگر ابراز به ها زوج بار یک وقت چند که است این به ربوطنیز م محبت ابراز و شوند می مشترك

 و )هاستوندهدمی پوشش را در رابطه شده تجربه تعارضات فراوانی همچنین و روابط در میزان شادمانی نفری، دو رضایت باالخره

تاثیر قرار می دهد. سازگاری  و نیز فرزندان آنها را تحت سازگاری زناشویی تمام ابعاد زندگی زوجهاسازگاری و نا (.9991، 2ملز

زناشویی احساس کفایت، توانایی انطباق و عملکرد تحصیلی فرزندان را افزایش داده و موجب کاهش خطر ابتالی فرزندان به الکل و 

احتمال ابتالی آنها به و امید به زندگانی و نیز کاهش ازگاری زناشویی موجب افزایش عمر مواد مخدر می شود. همچنین س

 (.9993، 3گیندرسون، کارت رایت-)پروچینو، ویلسونبیماریهای جسمانی و روانی می گردد

است که سطح کلی شادی فرد از ابعاد مختلف رابطه  19های کیفیت روابط زناشویی، شادمانی زناشوییلفهؤیکی از مهمترین م        

(. این سازه با مفاهیم تعامل زناشویی، مسایل زناشویی و تمایل به 9992، 11کروگر دهد)کمپ دوش، تایلور وزناشویی را نشان می

های دوستی و خانوادگی، ارتباط نزدیکی گزینی و شبکه(، میزان درآمد، همسر9997، 19طالق)آماتو، بوث، جانسون و راجرز

ی تلویحا نشانگر سطوح پایین تعارض است و (. سطح شادمانی زناشوی9991، 11؛ فو، تورا و کندال9991، 19کرنس و لئونارددارد)

 های رفتاری )مانند سطح سازگاری( و ارتباطی) مثل تمایل به ازدواج مجدد با همسر فعلی در صورت امکان بازگشت بهمشخصه

                                                           
1.  Fisher 
2.  Whisman 
3.  Marital adjustment 
4.  dyadic satisfaction 
5.  Dyadic consesus 
6.  Dyadic cohesion 
7.  Affectional expression 
8.  Huston, Melz 
9.  Pruchno, Wilson-Genderson, Cartwright 
10.  Marital happiness 
11.  Kamp Dush, Taylor, Kroeger 
12.  Amato, Booth, Johnson, Rogers    
13 .Kearns, Leonard 
14.  Fu, Tora, Kendall 
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سطح باالیی (، شادمانی را حالت روانی مثبت که با 1925) 9کار (.9997، 9؛ گانگ9992، 1روزهای اول( دارد)فورداین، توکر و جیمز 

تحقیقات نشان  کند.شود، تعریف میاز رضامندی از زندگی، سطح باالی عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه منفی مشخص می

دهد افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می کنند، آسانتر تصمیم می گیرند، روحیه مشارکتی بیشتری دارند و می

، 1کنند و بیشتر راغب هستند که به دیگران کمک کنند)مایرزی کنند، بیشتر اظهار رضایت مینسبت به کسانی که با آنها زندگی م

شکل، سیر می کند، به صورتی که در شروع  uزناشویی به صورت منحنی  ی(. همچنین پژوهشها نشان داده اند، سطح شادمان9991

دوره ثبات، بعد از اواسط میانسالی مجددا میزان آن افزایش  کند و بعد از یکزندگی، شادمانی باالست، بعد بالفاصله افت شدید می

تا درون  (. شادمانی زناشویی، بیشتر ماهیتی بین فردی دارد9992؛ کمپ دوش و همکاران، 1339، 5یابد)پترسونمی

 (. 1373، 1نیرهای سازگاری زناشویی در حوادث زندگی است )لوئیز و اسپبین(، و یکی از مهمترین پیش1927نژاد، فردی)عیسی

 روبحران روبه با کشورها از برخی که است حدی تا افزایش و این است افزایش حال در جهان کل در طالق آمار که آنجا از       

)منجزی، شفیع کرده اند بررسی را زناشویی رضایت بر مؤثر عوامل بسیاری پژوهشگران گذشته در دهه سبب همین اند، بهشده

 11به  1929درصد در سال  1/3دهد که آمار طالق از همچنین آمار ازدواج و طالق در ایران نشان می .(1931آبادی و سودانی، 

پژوهشهای متعددی از  (.1939)پورمحسنی کلوری، اللهیاری، آشتیانی، آزاد فالح و احمدی، رسیده است 22درصد در سال 

این و افزایش سازگاری زناشویی صورت گرفته است، یکی از  درمانی و کاهش ناسازگاری زناشوییدیدگاههای مختلف جهت زوج

 زیربنایی رویکرد فلسفه. شده استکه توسط استیو دشازر و همکارانش مطرح  می باشد 7رویکرد کوتاه مدت راه حل محور دیدگاهها

ت تأکید می شود نه بر آنچه مذکور آن است که تغییرات، مداوم و اجتاب ناپذیرند. در این درمان بر آنچه ممکن و تغییرپذیر اس

این رویکرد با تمرکز بر  همچنین ،ورزدغیرممکن است. به عالوه این رویکرد بر برداشتن گامهای کوچک برای شروع تآکید می

حل های ممکن را برای مشکالت خود کند که راهکنندگان و با تأکید بر زمان حال به زوجین کمک میها و منابع مراجعهقابلیت

  (.1337، 2برگ بینانه بودن آن است)دشازر ومدت و خوشبند. ویژگی مهم این رویکرد به گفته متخصصین آن ماهیت کوتاهبیا

های خانواده قرار (، در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که زوجینی که تحت تاثیر آموزش9997) 3کورنلیوس و السی

(، 9995) 19اند. در تحقیق ادیل، باتلر و دیلمناشویی و رضایت زناشویی نشان دادهاند، افزایش معناداری در سازگاری زنگرفته

(،در تحقیقی اثربخشی درمان 9991) 11زوجین بعد از آموزش راه حل محور، درگیری کمتری را در روابط خود بیان کردند. نلسون

ایش معناداری را در رضایت زناشویی نمونه مورد گروهی راه حل محور را در کاهش تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار داد و افز

(، اثر بخشی دیدگاه راه حل محور را در افزایش 1337) 19های پژوهش زیمرمن، پرست و تزلمطالعه گزارش کرده است. یافته

لق و خوی (، در پژوهش خود بیان داشت درمان راه حل محور باعث ایجاد خ9919) 19رضایت زناشویی مورد تایید قرار می دهد.. ور

با توجه به ادبیات پژوهشی فوق در مورد  شود.ها و افزایش اعتماد به نفس و کاهش سریع درد و رنج های آنها میمثبت در آزمودنی

                                                           
1.  Furdyna, Tucker, James 
2.  Gong 
3.  Carr 
4.  Myers 
5.  Peterson 
6.  Lewis, Spanier 
7.  Brief Solution-Focused Approach 
8.  De Shazer 
9.  Cornelius, Alessi    
10.  Odel, Butler, Dielman 
11.  Nelson     
12.  Zimmerman, Prest, Wetzel 
13.  Wehr    
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های کیفیت کلی رابطه یی درمان راه حل محور و همچنین با توجه به اهمیت مؤلفه سازگاری زناشویی به عنوان یکی از شاخصآکار

در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا درمان  ،گاری زناشوییلفه شادابی در سازؤر آن اهمیت مزوجین و عالوه ب

 کوتاه مدت راه حل محور بر شادابی و سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار تاثیر دارد؟

 

 روش

ه شاهد است. جامعه آماری آن شامل کلیه آزمون با گروآزمون و پسآزمایشی با روش پیش نیمه طرح پژوهش حاضر از نوع       

زوج  11باشد. نمونه آماری برای این تحقیق می 39-39کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهرستان رشت در سال زوجین مراجعه

ر دو برآورد شده که به روش نمونه گیری در دسترس، زوجینی که مایل به شرکت در گروه بودند انتخاب شدند، و گنجاندن آنها د

به صورت تصادفی انجام شد و گروهها نیز بر اساس سن و  -نفر گروه گواه  2نفر گروه آزمایش و  2 –گروه آزمایش و گواه 

 و زناشویی های سازگاریپرسشنامه زوجین تمامی کنترل، و آزمایشی گروه 9 تشکیل از تحصیالت و مدت ازدواج همتا شدند پس

 مجددا انتها در  .گرفتند راه حل محور قرار درمان تحت آزمایش گروه اعضای آن از پس و نمودند تکمیل شادکامی را

در ادامه اهداف درمانی در هر یک از جلسات درمان به شیوه راه حل محور به .گردید تکمیل هاآزمودنی توسط فوق هایپرسشنامه

 طور مختصر بیان می گردد:

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

 . محورحلراه

تدوین  گیریاندازهکنندگان تا بتوانند هدفهای خود را بصورتی مثبت، معین، ملموس و قابلکمک به شرکت جلسه دوم:         

 . کنند

بیر متفاوتی در خانواده وجود دارد و بتوانند تلقی خود اه از یک واقعه تعکنندگان تا دریابند ک کمک به شرکت :جلسه سوم        

و منابع خود پی برده و بتوانند یکدیگر را  تا به قابلیتها آنهامده را به شکل مفیدتر تغییر دهند وکمک به آاز مشکالت پیش 

 کنند.تحسین

تشخیص داده و بر این اساس در آنها  را ندگی با همسر خوداستثنائات مثبت در ز تاکنندگان کمک به شرکت :جلسه چهارم      

 امید ایجاد شده و بتوانند حوزه مشکالت خود را کاهش دهند.

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

دهند را پیدا نچه االن انجام میآاحساس و رفتار به جای ، های دیگری برای تفکره راهکمک به اعضا برای اینک :جلسه ششم       

 احساسات جدیدی را تجربه کنند با استفاده از واژه مهم بجای. و کرده

 اند؟و تعیین اینکه آیا اعضا به اهداف خود دست یافته گیریهبندی و نتیججمع جلسه هفتم:       

 

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

است که به طور  99طراحی شده است و ابزاری 9توسط اسپانیر 1371این مقیاس در سال  (:DAS) 1سازگاری زناشویی اسپانیر

 باشد) اسپانیر و ترین ابزارها در حیطه خانواده و زوج میشود و یکی از پرکاربردوسیع در سنجش سازگاری روابط استفاده می

 

                                                           
1 .Dyadic Adjustment Scale 
2.  Spanier 
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دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را (. تحلیل عاملی نشان می1335، 9ن، الرسونی؛ باسبای، کریستنسن، کر1329، 1تامپسون

سوال  99. پاسخدهی به این سنجد، این چهار بعد عبارتند از: توافق دونفری، ابراز محبت، رضایت دونفری و همبستگی دونفریمی

به سبک مقیاس لیکرت است که برای افزایش اعتبارآن، تعدادی از سواالت به صورت مثبت و تعدادی به صورت منفی طراحی 

پرسشنامه شادمانی (9(. 1371اند، بنابراین برخی از سواالت مستلزم معکوس نمودن جهت نمره گذاری هستند)اسپانیر، شده

تهیه شده است که بر اساس طیف چهار درجه ای از  1توسط آرگیل و لو 1323سوالی در سال  93ین ابزار ا (:OHI) 3آکسفورد

تا  19است، نمره بهنجار این آزمون بین  27صفر تا سه نمره گذاری می شود. بنابراین حداقل نمره هر آزمودنی صفر و حداکثر آن 

 (. 1925است)کار،  19

 

 یافته ها

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

(، به 9(، میانگین نمرات سازگاری زناشویی، شادکامی و باورهای غیرمنطقی)جدول شماره 1تحصیالت و مدت ازدواج)جدول شماره 

 دست آمد: 
 

 

 گان بر حسب (، مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنند1جدول)

 جنسیت، تحصیالت و مدت ازدواج

 گروه فراوانی درصد
 

 متغیر

 مرد 61 0/00

 زن 61 0/00 جنسیت

 کل 23 0/600

 دیپلم 60 3/26

 تحصیالت
 فوق دیپلم 3 3/1

 لیسانس 30 0/13

 کل 23 0/600

 سال 9 8 0/30

 مدت ازدواج
 سال 1 63 0/23

                                                           
1.  Thompson     
2.  Busby, Christensen, Crane, Larson 
3.  Oxford Happiness Inventory 
4.  Argyle, Lu 
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 سال 5 4 0/63

 سال 1 4 0/63

 سال 2 4 0/63

 کل 23 0/600

 

 

 (، آماره های توصیفی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون2جدول)

 کمترین بیشترین تعداد
انحراف 

 استاندارد
 وضعیت گروه میانگین

 

 متغیر

  آزمایش 75/71 13/5 11 22 11

پیش 

سازگاری  آزمون

 زناشویی

 کنترل 99/77 19/5 12 21 11

 کل 27/75 17/5 11 22 99

  آزمایش 59/191 17/1 39 119 11

پس 

 آزمون

 کنترل 12/71 59/5 11 22 11

 کل 91/39 53/15 11 119 99

پیش  آزمایش 51/91 92/7 99 17 11

 آزمون
 

 شادکامی

 کنترل 91/93 99/5 99 11 11

 کل 19/99 91/1 99 17 99

پس  آزمایش 19/51 19/5 11 19 11

 آزمون
 

 کنترل 91/93 55/1 99 91 11

 کل 91/19 51/19 99 19 99

        

 

آزمون در متغیرهای سازگاری آزمون و پسهای پیشکنید، بین میانگین، مشاهده می9همانطور که در جدول شماره        

 زناشویی، شادکامی و باورهای غیر منطقی تفاوت وجود دارد. 

گیرد. قبل های پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار میر ادامه فرضیهبرای بررسی معناداری این تفاوت د       

های سازگاری زناشویی، شادکامی و باورهای غیرمنطقی، از آزمون لوین ها، برای بررسی همگونی واریانس سازهاز تحلیل داده

 استفاده شد:
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 زگاری زناشویی زوجین ناسازگار تاثیر دارد.زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سا فرضیه اول:

 

 آزمون همگونی واریانس برای سازه سازگاری زناشویی (،3جدول)
 1Df 2Df Sig آماره لوین وضعیت

 661/0 20 6 066/0 پیش تست

 303/0 20 6 11/6 پس تست

می باشد و می توان گفت  95/9یشتر از ، مشاهده می کنید سطح معناداری در آزمون لوین ب9همانطور که در جدول شماره        

 واریانس گروه ها از تجانس برخوردار است.

 

 (، نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر سازگاری زناشویی4جدول)

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

یی
شو

زنا
ی 

ار
زگ

سا
 

 306/0 002/0 62/60 30/360 6 30/360 پیش آزمون

 860/0 006/0 36/322 64/1302 6 64/1302 گروه

    186/38 36 32/826 خطا

     23 00/301630 کل

در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محوور بور سوازگاری زوجوین ناسوازگار اثور دارد،              

آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریوانس موورد مقایسوه قورار گرفوت. نتوایج       نمرات سازگاری در بین دو گروه 

 ,   F=233.71) ، نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری9حاصل از این روش در جدول شماره 

   p<0.001 )کوتاه مدت راه حل محور بر افزایش سازگاری زوجین  دهد که درمان زوج درمانیوجود دارد. این نتیجه نشان می

  اثر دارد. ناسازگار
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 زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر شادابی زوجین ناسازگار تاثیر دارد. فرضیه دوم:

 

 (، آزمون همگونی واریانس برای سازه شادکامی5جدول)
 1Df 2Df Sig آماره لوین وضعیت

 931/9 99 1 35/9 پیش تست

 139/9 99 1 77/1 پس تست

می باشد و می توان گفوت   95/9، مشاهده می کنید سطح معناداری در آزمون لوین بیشتر از 5همانطور که در جدول شماره        

 واریانس گروه ها از تجانس برخوردار است. 

 

 نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر شادکامی(، 6جدول)

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 وراتمجذ
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

می
کا

شاد
 

 082/0 006/0 641/61 20/386 6 20/386 پیش آزمون

 318/0 006/0 43/304 08/2013 6 08/2013 گروه

    43/63 38 22/000 خطا

     23 00/01642 کل

وتاه مدت راه حل محوور بور شوادکامی زوجوین ناسوازگار اثور دارد،       در راستای بررسی این فرضیه پژوهشی که زوج درمانی ک       

نمرات شادکامی در بین دو گروه آزمایشی و کنترل با استفاده از روش آماری تحلیل کواریوانس موورد مقایسوه قورار گرفوت. نتوایج       

 ,   F=204.42) عناداری، نشان می دهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنترل تفاوت م1حاصل از این روش در جدول شماره 

   p<0.001 )     افوزایش شوادکامی    وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که درمان زوج درمانی کوتاه مودت راه حول محوور بور

  اثر دارد. زوجین ناسازگار
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 بحث و نتیجه گیری

 

بی و سازگاری زناشویی زوجین ناسازگار تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر شادا       

شوادکامی زوجوین    و انجام گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان کوتاه مدت راه حل محوور بور سوازگاری زناشوویی    

 .ناسازگار تاثیر دارد

آزمایش و گوروه کنتورل از    ، نشان می دهد بین زوج های گروه1در ارتباط با فرضیه اول پژوهش همانطور که جدول شماره          

گردد. به عبارت دیگر شود. بنابراین فرضیه اول تایید میلحاظ سازگاری زناشویی تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون مشاهده می

یافته های این تحقیق، درباره فرضیه اول پژوهش، نشان دهنده اثر بخشوی درموان راه حول محوور بور افوزایش سوازگاری زناشوویی         

(، کوه در  9997السوی )  ووس لیو ی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج پوژوهش کورن هازوج

ای خوانواده قورار گرفتوه انود، افوزایش معنواداری در       تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که زوجینی که تحت تاثیر آمووزش هو  

(، کارایی زوج درمانی راه حل محور را در بهبوود و  9999) 1سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی نشان داده اند، همخوانی دارد. مود

اری را در مقیواس  آزموون، تفواوت معنواد   پوس افزایش رضایت زناشویی بررسی کرد. نتیجه تحقیق نشان داد کوه گوروه آزموایش در    

های آن با گوروه کنتورل دارد کوه اثربخشوی دیودگاه راه حول محوور را در افوزایش رضوایت          سازگاری زناشویی و همه خرده مقیاس

(، بیان کردند کوه گوروه آزموایش نسوبت بوه گوروه       1337دهد. در پژوهش دیگری زیمرمن و همکاران)زناشویی مورد تایید قرار می

پیدا کرده و یافته ها، اثربخشی دیدگاه راه حل محوور را در افوزایش رضوایت زناشوویی موورد تاییود قورار         کنترل، بهبودی معناداری

(، که دریافت مشاوره راه حل محور فرصت زیادی را برای گفتگوو و رفوع   1337) 9دهد. یافته های پژوهش حاضر با یافته های لیمی

ای شرکت کننده در جلسوات آموزشوی فوراهم کورده اسوت، همخووانی دارد.       مشکالت ارتباطی و رفتاری در خانواده برای خانواده ه

(، که در پژوهش خود اذعان داشتند زوجینوی کوه   9995من)لهمچنین یافته های پژوهش حاضر با نتایج یافته های ادیل، باتلر و دی

در ارتباط  یان کردند، همخوانی دارد.خود بتحت درمان راه حل محور قرار گرفته بودند، بعد از آموزش درگیری کمتری را در روابط 

، درمانگر و مراجع با همکاری یکودیگر چوارچوب و نظامهوای     با تبیین این یافته می توان اذعان داشت که در رویکرد راه حل محور

که  محور استسودمند جدیدی را می سازند که خود موجب حل مشکالت می شود. خانواده درمانی راه حل محور، دیدگاهی قابلیت

ها تمرکز دارد. قابلیتها و راه حول هوا بوا تمرکوز بور تعوامالت و       به جای تمرکز بر رفتارهای مشکل آفرین، بر رشد و پرورش راه حل

                                                           
1.  Mudd 
2.  Lee   
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زا تشخیص داده می شوند. در این دیدگاه، به دلیل تمرکز بر موارد مثبت)آنچه باید افزایش پیدا کنود(،  های مثبت و غیرمشکلیافته

های شرکت کننده در جلسات آموزشی کموک  در پژوهش حاضر نیز به زوج (.1939رود)نظری، اومت از بین میبه عوض نقایص، مق

هوا، سوازگاری را   زا و همچنین تمرکز بر موارد مثبت به جای تمرکز بر کاسوتی شد تا از طریق تمرکز بر تعامالت مثبت و غیر مشکل

 در تمام ابعاد زندگی زناشویی افزایش دهند.

های گروه آزمایش و گروه کنتورل از لحواظ   دهد بین زوج، نشان می1در مورد فرضیه دوم پژوهش، همانطور که جدول شماره        

گردد. بوه عبوارت دیگور نتوایج     میزان شادکامی، تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون وجود دارد. بنابراین فرضیه مربوطه تایید می

هوای  ش رویکرد راه حل محور بر افزایش شادکامی زوج های گروه آزمایش در مقایسه با زوجحاصله نشان دهنده اثربخش بودن آموز

(، که اذعان داشتند درمان راه حول  9911) 1باشد. یافته های این پژوهش با نتایج تحقیق رودن، ماسکنت و کورفسگروه کنترل می

و کاهش رفتار ناسازگارانه می شود، همخوانی دارد. نتوایج  محور باعث افزایش خوش بینی اجتماعی، استقالل، بهبود کیفیت زندگی 

رویکرد کوتواه مودت راه حول محوور در درموان افوراد        (، که اذعان داشتند9919) 9این پژوهش با نتایج مطالعه گینگریچ و پترسون

(، کوه درموان راه   9992) 9ینوک بزرگسال مبتال به افسردگی بسیار مؤثر می باشد، همخوانی دارد. نتایج این پژوهش با یافته های بان

حل محور را در مورد مراجعین دارای مشکالت روانی پس از ضربه و با تمرکز بور روی امیود، خووش بینوی، خشونودی و همچنوین       

(. کوه  9991) 1ای این پژوهش با نتایج تحقیق گرین، اودیوز و گرانوت  هسالمتی و کارآمدی بررسی کرده است همسو می باشد. یافته

هوای  ایون پوژوهش بوا یافتوه    نتایج راه حل محور را بر ایجاد هدف، سالمت و امید بررسی کرده است، همسو می باشد.  شیوه زندگی

(، که بیان می داشت رویکرد راه حل محور باعث افزایش شور و شوق در پرستاران نسبت بوه شوغل خوود،    9919) 5پژوهش اسمیت

هوای ایون   ش خالقیت در برخورد با مراجعان می شوود، همخووانی دارد. یافتوه   افزایش اعتماد به نفس در نقش حرفه ای خود و افزای

هوا و افوزایش   (، که بیان داشت درمان راه حل محور باعث ایجاد خلق و خوی مثبت در آزموودنی 9919پژوهش با نتایج پژوهش ور)

ژوهش حاضر بوا یافتوه هوای پوژوهش     اعتماد به نفس و کاهش سریع درد و رنج های آنها می شود، هماهنگ است. همچنین نتایج پ

(، که اذعان داشتند رویکرد راه حل محور بوه طوور معنواداری شوادمانی و سوازگاری زناشوویی را بهبوود        1923اهرمیان و همکاران)

مهمترین ویژگی درمان راه حل محور، کمک به مراجعان بورای یوافتن اسوتثنائات است)اسوتثنائات،      بخشیده است، همسو می باشد.

                                                           
1.  Roeden, Maaskant, Curfs   
2.  Gingerich, Peterson 
3.  Bannink   
4.  Green, Oades, Grant 
5.  Smith        
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زمانهایی در گذشته است که در آنها مشکل وجود نداشته است و همه چیز خوب وشاد بووده اسوت(. طورح پرسوش پیراموون      یافتن 

موارد استثنا این فرصت را به مراجع و درمانگر می دهد تا بنایی بر ستون هوای موفقیتهوای گذشوته مراجوع اسوتوار کنود)نیکولز و       

اشاره بر موارد مستثنی قواعد)به طور مثال زمانهایی کوه نوجووان همکواری داشوت،     (. پرسشهای استثنایاب از طریق 1923شوارتز، 

زدایوی موی کننود. موثال     کودك بستر خود را خیس نمی کرد، شام به دعوای خانوادگی ختم نمی شد(، مشکل را تخریوب و سواخت  

که به یک روز شاد فکر کرده و بعد توصیف توان به این شیوه هدایت کرد درمانجویانی را که از افسردگی همیشگی شکایت دارند می

، به نقل از نیکوولز  1331) 9(. به عقیده دورا سیمون1923، 1کرده اند.)گلدنبرگ و گلدنبرگکنند که در آن روز چه کار متفاوتی می

اد شووق، آرزو و ایون   ایج»(، توانایی درمانگر در ایجاد امید در مراجع، قلب روحانی درمان راه حل محور است؛ یعنی 1923و شوارتز: 

باور در مراجع که زندگی بهتر نه فقط ممکن است، بلکه در دسترس او و در مرکز موقعیتی قرار دارد که هر چیز دیگری در اطوراف  

(، معتقدند که دلیول توأثیر گوذاری درموان راه حول      1923، به نقل از نیکولز و شوارتز: 1331و همکاران) 9متکالف«. آن جریان دارد

یجاد احساس خوب در مراجع نسبت به خودش است، و این کار با نمایان کردن نقاط قوت و موفقیتهای او تحقق موی یابود،   محور، ا

چیزی مانند تشویق هواداران یک گروه ورزشی به هنگام انجام یک مسوابقه. در ایون پوژوهش نیوز از طریوق کموک بوه زوجوین در         

اشاره به موفقیتهوای ارتبواطی شوان در گذشوته، روحیوه مثبتوی در آنهوا ایجواد و         یادآوری ایامی که با یکدیگر سازگاری داشتند و 

 شادمانی در روابط زناشویی و در نهایت سازگاری زناشویی ایجاد شد.

به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به کارگیری درمان کوتاه مدت راه حل محور باعث بهبود سوازگاری  

زوجین ناسازگار گردید. و با توجه به افزایش میزان طالق در دو دهه گذشته در کشور، درمان راه حل محور  شادکامی در و زناشویی

با کمک به زوجین در توسعه راه حل های مؤثر، یافتن موارد استثنا در زندگی، ایجاد شور و شوق و احسواس خووب در آنهوا، تغییور     

از طریق گفتگوی مثبت موی توانود سوازگاری زناشوویی را افوزایش و از طوالق       شناختی و احساسی و در نهایت توانایی تفکر مثبت 

گوردد:  می اشاره به آنها ادامه در که است بوده برخوردار هاییمحدودیت از دیگر هایپژوهش همانند حاضر پژوهش جلوگیری نماید.

 مدت دراز تأثیرات که گرددمی باعث دیتاین محدو و است پیگیری به مربوط اطالعات فاقد اجرایی مشکالت بدلیل حاضر پژوهش

 پیامودهای  آتوی  تحقیقات در گردد می پیشنهاد لذا کرد، بینیپیش نتوان را زوجین روی سازگاری زناشویی بر حاضر درمانی روش

 گیورد. همچنوین تموام آزمودنیهوای شورکت کننوده در       قرار پیگیری زوجین مورد مورد سازگاری زناشویی در راه حل محور درمان

                                                           
1.  Goldenberg, Goldenberg 
2.  simon   
3.  metcalf    
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پژوهش حاضر، تحصیالت دیپلم و باال تر داشته و همین موضوع تعمویم نتوایج پوژوهش را بوه زوجینوی کوه از تحصویالت پوایینی         

برخوردار می باشند، محدود می سازد، بنابراین پیشنهاد می گردد که در پژوهشهای بعدی، اثربخشی درمان راه حل محور، با نمونوه  

 .تر انجام گیردهای معرف
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