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خالصه
به صورت خودکار ایجاد نشده و به وجود آمدن آن سازگاري زناشویی :مقدمه

معموال سال اول ازدواج از نظر سازگاري بسیار . نیاز به تالش زوجین دارد
پژوهش حاضر با . ناپایدار بوده و بیشترین خطر را براي ناسازگاري و طالق دارد

محور بر افزایش سازگاري زناشویی در زنان حلهدف بررسی تاثیر رویکرد راه
.مردان مستعد طالق شهر اصفهان صورت گرفته استو 

آزمون و از روش پیش1388- 89تجربی در سال در این پژوهش نیمه: کارروش
ي پژوهش شامل آن دسته از جامعه. آزمون با گروه شاهد استفاده شده استپس

باشد که به کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان میزوجین مراجعه
زوج از بین 32ي پژوهش شامل نمونه. معرف مراجعه کرده بودنددصورت خو

تصادفی در ودسترسدرکه به صورتمطالعه استدرهاي داوطلب شرکتزوج
شناختی جمعیتينامهپرسشپژوهش،ابزار.گرفتندقرارشاهدوآزمونگروهدو

افزار ها از نرمبراي تحلیل داده. زناشویی اسپاینر بودي سازگارينامهو پرسش
SPSSاستفاده شد) کوواریانس(هاي آمار توصیفی و تحلیلی و روش .

) >001/0P(محور بر سازگاري زناشویی موثر است رویکرد راه حل:هایافته
ها در مورد ابعاد سازگاري زناشویی نشان داد که این تجزیه و تحلیل داده

اما بر بعد توافق و رضایت تاثیر ) >002/0P(رویکرد بر بعد انسجام موثر بوده 
.داري نداشته استمعنی

ي گذشته در کشور، با توجه به افزایش نرخ طالق در دو دهه:گیرينتیجه
هاي موثر و یافتن ي راه حلمحور با کمک به زوجین براي توسعهدرمان راه حل

تواند سازگاري زناشویی را افزایش و از طالقموارد استثنا در زندگی می
.جلوگیري نماید

طالق،سازگاريدرمانی، زوجزناشویی، :هاي کلیديواژه

:نوشتپی
از همکـاري  . انجام شده و با منافع نویسـندگان ارتبـاطی نداشـته اسـت    معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان حمایت مالی باو ي پژوهشی این مطالعه پس از تایید کمیته

.گرددسپاسگزاري میي دانشگاه اصفهان مداخله در بحران سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان و اساتید گروه مشاورهو مرکز کننده شرکتزوجین



Journal of Fundamentals of Mental Health Autumn 2012, Vol. 14, No. 3(55), P. 190-9

Original Article
The effect of brief solution-focused couple therapy approach on couples’ marital

adjustment in men and women prone to divorce in 2010-2011 in Isfahan

Abstract
Introduction: adjustment is not automatically created, it needs
couples’ attempt. In the first year of marriage, adjustment is
very unstable and has the highest risk of maladjustment and
divorce.
The purpose of this research was to study the effect of brief
solution – focused couple therapy approach on increasing
couples’ adjustment in men and women prone to divorce in
2010-2011in Isfahan.
Materials and Methods: This semi – experimental research
contains a pretest, post test with control and experimental
groups. The statistical population was couples' who referred
themselves to crisis intervention centers. The sampling was 32
couples who were randomly selected and set in control and
experimental groups. Demographics questionnaire and Spanier
marital adjustment scale were used. The data was analyzed by
SPSS.
Results: Data analysis results showed that brief solution-
focused couple therapy is effective on marital adjustment
(P<0.001). Related to couples’ adjustment dimensions, it
showed that brief solution-focused couple therapy was effective
on cohesion (P<0.002) but did not affect significantly on
agreeableness and satisfaction dimensions.
Conclusion: Since the divorce rate is increasing in our
country, this therapeutic approach can help couples to increase
marital adjustment and prevents divorce through various
effective solutions.
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مقدمه
همکاري،نیازمندازدواج،. استازدواجخانواده،بنايسنگ
پذیريولیتئمسوبردباري، مهربانیعالقه،وحدت،همدلی،

رضایتزناشویی،يرابطهایجادوازدواجشروعبا. است
بدلازدواجکیفیتبارابطهدرمهممتغیريبهزناشویی

رضایت، خشنوديازعینیاحساسزناشوییرضایت. شودمی
يرابطههايجنبهتمامبهتوجهبامردوزنيشدهتجربهلذتو

ترینمهمازیکیعنوانبهزناشوییرضایت.استزناشویی
تاثیر). 1(آیدمیحساببهزوجینعاطفیثباتهايمولفه

برخانواده،درهمسراني نفرهدوروابطدرازدواجکیفیت
اجتماعیروانیسازگاريوموفقیتروانیوجسمانیسالمت

موردهموارهاجتماعیوفرديزندگیگوناگونابعاددرآنان
.)2(استشدهواقعتایید

درشوهروزنآندرکهاستوضعیتی، زناشوییسازگاري
همدیگرازرضایتوخوشبختیازناشیاحساسیمواقعبیشتر
ي عالقهطریقاززوجینبیندربخشرضایتروابط.دارند

یکدیگرتفاهموپذیرشوهمدیگرازمراقبتمیزان، متقابل
ارزیابییکزناشوییرضایتواقعدر.)3(استسنجشقابل
ترینرایجازیکی.دهدمیهیارا، ارتباطفعلیوضعازکلی

پایداريمیزانوشاديمیزاندادننشانوتعیینبرايمفاهیم
سازگاري.)4(استزناشوییسازگاريورضایترابطه،

آنآمدنوجوده بنشده و ایجادخودکارصورتبهزناشویی
نظرازازدواجاولسالمعموال.داردزوجینتالشبهنیاز

برايراخطربیشترینوبودهناپایداربسیارسازگاري
بافردبخشرضایتسازگاري.)5(داردطالقوناسازگاري

میزانبامستقیمطوربهزندگیي عمدهاجتماعیهايموقعیت
ارضايونیازها.استمرتبطاساسینیازهاييهمهارضاي

بهتوجهباکهداردبستگیافرادادراكبهخصوصه بهاآن
اجتماعی،ي طبقهفرهنگ،ارثی،استعدادهايجنس،وسن

وتجاربتربیت،وتعلیمجغرافیایی،محلشغل،
پیداتغییر، فردمحیطدردیگراشخاصزندگیهايسازگاري

.)6(کندمی
کهطوريه ب.استافزایشبهروطالقآمارامروزهسفانهامت
بهطالق259ازدواج1000هربیناز1956سالدرآمریکادر

هايازدواج2/3از1/2آمریکادرو امروزه خوردمیچشم
باکهروابطیتعداد. شودمیمنجرجداییوطالقبهساالنه
شدهبرابرسهتقریباگذشتهسالچهلدراندیافتهخاتمهطالق
). 7(است

یکتنها راخودازدواجاولین، جوانافرادازبسیاري
ازدواجپایان، قبلازو دانندمیتجربهکسببرايآزمایش

ازدواجحالاینبااما، گیرندمینظردرجداییراخود
اگراینبهتوجهبا.باشندکردهکسبايتجربهتاکنندمی

پیماناقتصادي،ثباتها،بچه، ازدواجبهزوجینتعهدعامل
ي مطالعهطبقچیست؟پس، نیستاجتماعیعواملیامعنوي

تریناصلیامروزه،2001سالدر ازدواجملیتحقیقاتطرح
ازگریزبرايشریکیکردنپیدا، جواناندرازدواجي انگیزه
عاطفیوروحیارتباطاوبابتواندکهکسی. استتنهایی
.)8(کندبرقرارسرشار

زیاديحدتاازدواجعملیاساسکهاستآنواقعیت
آمارزیرااستآورسفاتامر، اینکهاستماندهناشناخته

.رسدبه نظر میتاروتیرهبسیارهاازدواجي بقامورددرفعلی
شده و قلمدادرایجبسیارايپدیدهطالقومتارکهامروزه
نشانمصالحهجايبهطالقسمتبهمطمئنراهیکرا متارکه

اینباتنها زناشوییگسیختگیهمازاستممکنالبته.دهدمی
بیندرواقعدرونداشتهرابطه، زندگیمنفیرویدادهاي

برکودکان.)9(باشدداشتهجايهاآنهايبینیپیشترینقوي
درهامدتمطلقهزوجینوشوندمیسرپرستبی، طالقاثر

اینتمام.کنندمیسپريراخودزندگیگیريگوشهوتنهایی
وفرساطاقتآنانبرايرازندگیوانجامدمیتنش بهموارد

جدایکدیگراززوجین، طالقاثربر.کندمیتحملقابلغیر
پایانآنانمشتركزندگیوصمیمیي رابطهوشوندمی
همباواتحادو عداوتوکینهبهمحبتوعشقپذیرد،می

یکپایان، طالق.انجامدمیسرگردانیوتنهاییبهبودن،
مترقبهغیروآنیطوره باست،ریختههمبهومختلزندگی

روند.داردمشخصیوتدریجیروندبلکهافتد،نمیاتفاق
وشودمیشروعزوجینبیننزاعوکشمکشبامعموالطالق

بهسرانجام وآنانبیننفرتوکینهحتیوعاطفیتفاوتیبیبه
خودشادابیخانواده، نتیجهدر. گرددمیمنجرجداییوطالق
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روانیسالمتزوجین،درتنش ایجاداثردروداده دستازرا
دیديباهمیشهتواننمیچهاگر.)10(خوردمیهمبرهمگان

بعضیدر بلکه) 11(نگریستجداییوطالقبهنسبتمنفی
.)12(استموثرخانوادهاعضايسالمتيارتقابرايطالقاوقات

مراجعه، طالقدرمانیزوجبرايکهییهازوجبیشتردر
ایندر،اصوال.نیستطرفدودرطالقبهمیلوجودکنندمی

ه بدیگريلی وگرفتهتصمیمطالقبرايزوجینازیکی، زمان
تعهد، درماندرکه استالزم.استامیدوارزندگیي ادامه

بینحقیقتدر.شودبررسیآنانتصمیمواحساساتزوجین،
مسئله اینکهداردوجودزیاديتفاوت، شوندهارهورهاکننده

ازبعدوحیندرهمسراني رابطهدروزناشوییزندگیدر
.)13(استموثرطالق

دربالقوهمشکالت. استمتفاوت، مشکالتازپیشگیري
اساسدارند،قراربالینیهايدرماندرمتفاوتیاهمیتي درجه
دربایدوگیردمیصورتگامبهگاممداخله،عملی/نظري
مشکلهربرايدرمانیقالب وجلساتمدتطول، آغاز

.)14(گیردقرارنظرمدابتدادرخاص
شکل١دشیزرتوسط محورحلراهمدتکوتاهدرمانیخانواده

راهدیدگاهکهاصولیکارگیريهببابر این اساس .)15(گرفت
طالقمقابلدرقويموضعیاتخاذوکردهکشفمحورحل

.)16(کردغلبهزناشوییمشکالتازبسیاريبرتوانمیزودرس،
ي توسعهبرايمراجعبهکمک، محورحلراهدرمانگري وظیفه
ي توسعهیعنی.استوي مشکالتبهنسبتاستثنامواردمیزان

تالش.اندبودهدسترسدرقبلاز کهثريومهايحلراه
مشکلبهمراجعچشمي دریچهازتااستاینبردرمانگر

وجودبااما.باشدرفتارتغییردنبالبهادراكهمانباوبنگرد
هايرویکردگراییعلموایجازبامحورحلراهمدلهمسانی

درمانگربین(مساعیتشریکبرمکتبایندرمانگرانراهبردي،
ورزندمیتاکیدمحورحلراههايروایتساختندر)مراجعو
استمراجعبهکمکتنها درمانهدفدیگر،سطحدر.)17(

راهي دربارهصحبت بهمشکلي دربارهصحبت ازتغییرباکه
.کنندمیشروعراخویشکالمدرتغییر، هاحل

1De Shazer

، یافتنیدستوروشناهدافتعیینبرايمراجعبهکمک
ي دربارهاندیشیدنجریانواستخودنوعدرمداخلهترینعمده
بخشباشد،متفاوتخواهدمیشخصکهراچهآنوآینده

دهدمیانجاممدارحلراهدرمانگرکهاستکاريازبزرگی
افراد،تمامکهاستايپدیده، طالقکهییجاآناز). 18(

پژوهشهدف، دهدمیقرارتاثیرتحتراجامعهوهاخانواده
سازگاريافزایشبرمحورحلراهرویکردتاثیربررسیحاضر

.استاصفهانشهرطالقمستعدمردانوزنانزناشویی
کارروش

باآزمونپسوآزمونپیشبا روش تجربینیمهپژوهشاین
تمام شاملآن آماريي جامعهو شدهشاهد انجام گروه

مداخلهمرکزپوششتحتطالقمتقاضیخودمعرفمراجعین
تمام .باشدمی1388تابستاندراصفهانشهرستانبحراندر

بحراندرمداخلهمرکزبهمراجعهزماندرخودمعرفمراجعین
ي مراجعهعلتودادند میادامهمشتركزندگیبه )طالق(

يجامعه.بودطالقروندشروعیازناشوییمشکالتحلهاآن
روانی،بیمارياعتیاد،دلیلبهکهراافرادي،طرحاینآماري

در،ندبودکردهمراجعهطالقبرايزناشوییخیانتوقتل
2کهندبودکسانیطرحایندرمنتخبافراد. فتگرنمیبر

بینموجودمشکالتدلیلبهوگذشتهشانازدواجازسال
گیرينمونهروش.ندبودکردهمراجعه، مشاورهبرايین زوج

انتخاببراي.بودداوطلبانهگیريهنموننوعازتحقیقایندر
بهاولیهنامثبتشرایطوجلساتتشکیلي اطالعیهابتدا، نمونه
کهصورتاینبه.شدرسانده، ارجاعجهتمراجعیناطالع
بحراندرمداخلهمرکزدر31/3/88تا1/2/88تاریخازمحقق

ي مصاحبه، خودمعرفزوجینازوشده حاضرماهدومدتبه
مراجعهزوج45بیناز. شدگرفتهنامهرضایتفرمواولیه

راپژوهشیطرحبهورودي اولیهشرایطزوج32کننده، 
وشاهد گروهدودرتصادفیصورتبهزوج32اینوداشتند 

هفتهیکآزمونپیشگروه،دوهربراي.گرفتندقرارون آزم
ازبعدهفتهدو، آزمونپسوايمشاورهروشاجرايازقبل

راهرویکردون، آزمگروهبراي.آمدعملبهجلساتپایان
انتظارلیستدرشاهد گروهوشداجراجلسه6درمحورحل
.نمایندشرکتجلساتبعديي دورهدرتاگرفتندقرار
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جنسیتدرمجزاوگروهیوهفتگیصورتبهجلسات
90يجلسه6مجموعدرکه)جلسهیکهفتههر(گردیدبرگزار

راهمدتکوتاهدرمانیخانواده.انجامیدطولبهايدقیقه
مراجعینطرفازدرمانیجلساتمحدودیتدلیلبهمحورحل

بادرمانیروشهاخانوادهبرايوگرفتهقراراستقبالمورد
عرضهمشکلتصریحوتعریفبهدیدگاهاین.استارزشی

و)بیستون(سیستماتیکدیدگاهبروتوجه داشته شده
فراوانمتعددهايحلراه.استمبتنیاجتماعیساختارگرایی

بهمحورحلراهدیدگاه.کردکشفراهاآنبایدفقط،هستند
ازرشانیتعابوهارفتاربهنگریستنباتاکندمیکمکمراجعان

اینتمرکز.کنندایجادییهاحلراهها،موقعیتوهارفتار
ابزاريعنوانبهتواندمیکهاستواالتیئسانواعبررویکرد

درراهاآني انگیزهوشوداستفادهمراجعانبهکمکبراي
استاینبرفرض.دهدارتقادرمانیاهداف بهرسیدنجهت

چهخودمعضالتحلبرايکه داندمیپیشاپیشجودرمانکه
کمکوي بهکهاستآندرمانگري وظیفهدهد،انجامباید
ي آموختهپیشازدانشبرايجدیديکاربردمواردتاکند

جودرمانبهکمکرویکرداینکلیهدفپس.بسازدخویش
ارچوبهچیاساختار.استمشکلحلیندآفرشروعبراي

:ازاستعبارتکهشدهتشکیلجزء3ازمدارحلراهجریان
گفتگوو آیندهي دربارهگفتگومشکل،ي دربارهگفتگو
دربارهگفتگوصرفجلسهوقتبیشترین.راهکارهاي درباره
منابعبهتوجهوآیندهبهتوجهاین.شودمیراهکار وآینده

متمایزرویکردهاسایرازرارویکرداینکهاستمراجع
1جدول درمختصرصورتبهدرمانیجلساتشرح.سازدمی

.)15(استآمده
پژوهشابزار
ایناصلیفرم:شدهاصالحزوجیسازگاريينامهپرسش

) 19(١اسپانیرولیوایزينظریهاساسبروریاسپانتوسطمقیاس
.)20(استشدهساختهزناشوییروابطکیفیتمورددر

درخودينظریهکردنمطرحازپسنیز٢برادبوريفینچام،
ابزاريعنوانه برانامهپرسشاینزناشویی،کیفیتمورد

1Lewis and Spanier
2Finchman and Bradbury

این.)21(کنندمیمعرفیزناشوییکیفیتارزیابیبرايمناسب
، رنیاسپاوالیئس32اصلیفرمرويازوالیئس14ينامهپرسش
- نمره5تا0ازییتا6طیفصورتبهو استشدهساخته

و5ينمره، موافقکامالپاسخکهاي به گونهشود،میگذاري
سهز اابزاراین.گیردمیصفرينمره، مخالفکامالپاسخ
شدهتشکیلرضایتوانسجامتوافق،وهمفکريمقیاسخرده
ودهندمینشانرازناشوییکیفیتي نمرهمجموعدرکهاست

). 22(استباالترزناشوییکیفیتي دهندهنشانباالنمرات

محور مدت راه حلدرمانی کوتاهشرح جلسات خانواده-1جدول 
جلساتشرحجلساتتعداد

مشکلتعریف.1اولي جلسه
آنوبگویدکلمهیکدررامشکلکهمراجعازدعوت.2

.کندتبدیلجملهیکبهراکلمه
دسترسقابلاهدافبهمشکلتبدیل.3
مشکلي دربارهمناظرهوبحث.4

قبلي هفتهتکالیفبررسی.1دومي جلسه
هدفتعیین.2
شکایاتي کنندهطرفبرهايحلراهبررسی.3
مشکالت- حلراههايحلقهبنديفرمول.5

مشکلبررسیوقبلي جلسهازايخالصه.1سومي جلسه
آیندهي بارهدرزدنحرف.2
ايمعجزهواالتئسوهااستثناءفنازاستفاده.3
مثبتداستانیککردنپیدا.4

قبلي جلسهازايخالصهوتکالیفبررسی.1چهارمي جلسه
آنازاستفادهوکلیدشاهفنتوضیح.2
مقیاسیواالتئسفنازاستفاده.6

قبلي هفتهتکالیفبررسی.7پنجمي جلسه
قبليهفتهکلیدشاهفني ادامه.8
وانموديتکالیففنازاستفاده.9

مدارحلراهواالتئسازاستفاده.10
متناقضبنديشرطوخلفبرهانازاستفاده.11

شدهانجامتکالیفبررسیوقبلجلساتازايخالصه.1ششمي جلسه
داردرجهواالتئسازاستفاده.2

اند؟یافتهدستدرماناهدافبهمراجعانآیاکهاینتعیین.12

دررانامهپرسشعاملسهساختارتاییدي،ملیاعتحلیل
پایایی.استدادهنشانراآنرواییوکردهتاییدآمریکا
ولیستتهوي مطالعهدرنباخوکرآلفاييشیوهبهنامهپرسش

،ایراندر.)23(استشدهگزارش9/0تا8/0از٣میلر

3Hotlist and Miller
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تحلیلازنامهپرسشاینعاملیساختاربررسیبراينژادعیسی
بدست90/0آننباخوکروآلفايشدهاستفادهییدياتعاملی
.)24(استآمده

ازاستفادهباSPSSافزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهبراي
.شداستفاده)کوواریانس(تحلیلیوتوصیفیآمارهايروش
نتایج

برعالوهمطالعهایندرشدهگردآوريهايدادهتوصیفبا
)2جدول(شاهد وون آزمگروهشناختی جمعیتمشخصات

آنابعادي نمرهمیانگینوزناشوییسازگاريي نمرهمیانگین
میانگین.استگردیدهمشخص3جدولدرکهآمددسته ب

.بودفرزند3ون آزموشاهد گروهدرفرزندانتعداد

درمانی شناختی زوجین تحت زوجمشخصات جمعیت- 2جدول 
محور مدت راه حلکوتاه

گروه شاهدگروه آزمونشناختیجمعیتمشخصات 
5050زنجنس

5050مرد
55ابتداییتحصیالت

3130سیکل
3338دیپلم
3127عالی

72/3533/33سال5کمتر از طول مدت ازدواج
95/3072/35سال10تا 5

33/3395/30سال10بیش از 

به سازگاريهاي توصیفی نمرات مربوط داده- 3جدول 
در آزمونپسوآزمونیشپنمراتبرحسبزناشویی

درمانی و گروه شاهددو گروه تحت زوج

شاهدآزمونگروه
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

5000/5420714/110625/4529680/4آزمونپیش
7500/6583449/168125/4894799/9آزمونپس

سازگارينمراتبهمربوطتوصیفیهايیافته3جدول
تحلیلنتایج.دهدمینشانراشاهد وون آزمگروهدوزناشویی

برمحورحلراهمدتکوتاهدرمانیزوجتاثیرکوواریانس
جدولدرآزمونپسي مرحلهدرزناشوییسازگاريافزایش

نمراتمیانگینبینتفاوتنتایج،بنا بر .استشدههیارا4
دودرآزمونپسي مرحلهدرزناشوییسازگاريدرزوجین

درمانیزوج).>005/0P(استداریمعنون آزموشاهد گروه
و بودهموثرزناشوییسازگاريبرمحورحلراهمدتکوتاه
.استبوده25/0آزمونپسي مرحلهدرآن تاثیرمیزان

ينمرهيمقایسهبرايکوواریانستحلیلنتایج-4جدول
آزمونپسيمرحلهدرشاهدودرمانیزوجتحتهايگروهکل

*p< 004/0

ابعاددرزوجین نمراتمعیار انحرافومیانگین5جدول
آزمون و ي پیشزناشویی را در مرحلهسازگاريي نامهپرسش

نتایج تحلیل کوواریانس 6دهد و جدول آزمون نشان میپس
آزموني پسي کل زوجین را در مرحلهي نمرهبراي مقایسه

.دهدنشان می
نمراتمیانگینبینتفاوتدهد،مینشان6جدولنتایج
ي مرحلهدرزناشوییسازگاريي نامهپرسشابعاددرزوجین

وتوافقبعددرون آزموشاهد گروهدودرآزمونپس
استداریمعنانسجامبعددرامانشدهداریمعن، رضایت

)002/0P<.(حلراهمدتکوتاهدرمانیزوجدیگرعبارتبه -

زوجینرضایتوتوافقبعدبروبودهموثرانسجامبعدبرمحور
ي مرحلهدرمحورحلراهرویکردتاثیرمیزان.استنبودهموثر
.استبوده28/0آزمونپس

بحث
راهمدتکوتاهدرمانیزوجکهدادنشانحاضرپژوهشنتایج

استبودهثرومانسجامبعدوزناشوییسازگاريبرمحورحل
)001/0P<.(بهدوتاییسازگاريمقیاساز١و روتتوماس

. کردنداستفادهزوجینروابطدرتغییراتارزیابیمنظور
- آزمونپیشعنوانبهزوجینوضعیتي نامهپرسشنمرات

.)25(دادنشانرازوجینطالقاحتمالکاهشآزمونپس
دانشسازگاريدررارویکرداینبخشیاثرمیزان٢سوپر

).26(دادندگزارشدرسکالسدرآنانکاراییوآموزان

1Tomas and Ruth
2 Super

dfSSMSF2ηمنبع پراش

859/0*1597/566597/566864/9آزمونپس
997/0*1494/177494/177090/3گروه
29000/78088441/57خطا
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درمانی وهاي تحت زوجي سازگاري در گروهنامهمیانگین و انحراف معیار نمرات زوجین در ابعاد پرسش- 5جدول 
آزمونآزمون و پسي پیششاهد در مرحله

متغیر
شاهدآزمون

آزمونپسآزمونپیشآزمونپسآزمونپیش
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

4/164/593/206/35/196/25/114/6توافق
4/143/367/1709/36/133/36/133/3رضایت
5/114/65/142/37/108/27/108/2انسجام

آزموني پسدرمانی و شاهد در مرحلههاي تحت زوجي کل گروهي نمرهنتایج تحلیل کوواریانس براي مقایسه-6جدول
dfSSMSPF2ηمتغیر

116/6916/6973/8006/081/0آزمونپستوافق
127/1727/1718/215/029/0گروه
2977/229923/7خطا 

177/1477/1443/124/021/0آزمونپسرضایت
176/1476/1441/124/020/0گروه
2965/29933/10خطا

179/106879/106857/192001/01آزمونپسانسجام
132/6432/6458/11002/090/0گروه
2995/16055/5خطا

راهدرمانکارایی١جاکوبسونوفینچاوکشی،المبرت،
اختالالتبهمبتالبیمارانمشکالتدرمانبرايرامحورحل

موادسوءمصرفوسازگارياختالالتاضطراب،خلقی،
زوجینبرايرویکرداینبیان کرد ٢لی). 27(کردندبررسی
شانزناشوییزندگیدرشدهاتخاذهايروشتغییرجهت 

لیوایزو) 21(برادبوريوفینچامدیدگاهاز). 28(کاربرد دارد 
واستسازگاريازبعدي، رفتاريهمسانی) 19(اسپنیرو

اساسبر.استزناشوییروابطدرعینیبعدخودسازگاري
زوجعملکردهمسانیونزدیکی، زناشوییانسجامتعریفاین
همکارانواحمدي.دهدمینشانرازندگیي روزمرهاموردر

کاره بزناشوییناسازگاريکاهشبرايايمداخلهروشیک
محورحلراهرویکردکهشددادهنشانپژوهشایندر.بردند

. استموثرطالقمستعدزوجینزناشوییسازگاريافزایشبر
ي را بیشترناسازگاري، طالقخواهانزوجینکهییجاآناز

با افزایش مسلمادهندمیگزارشخودزناشوییزندگیدر

1 Lamber, Okiisgi, Finch and Johnson
2 Lee

وجود طالقبهگرایشکاهشاحتمال، زناشوییسازگاري
زناشوییسازگاريابعاددرانسجامبعدداري معنیودارد 

)002/0P<(انسجامدنبالبهبیشتر، زوجینکهدهدمینشان
وبحثهايمهارت.اندبودهخودزناشوییزندگیبهدادن

سازگاريبهبتوانندهازوجتاکندمیفراهمراايزمینه، مذاکره
کاهشایشان عملکردورفتاردرناهمسانیویابنددستبهتري

همسر،تغییربهکمکدرخودتغییرهايمهارتچنینهم.یابد
سوقمشتركتفاهموتشابهنوعیسمتبهراشوهروزن
.)29(دهدمی

وهانگرشوعقایددارايهايزوجنمود که بیان٣گاتمن
زناشوییزندگیدرهماهنگویکسانهايارزش

مدتکوتاهدرمانیزوجرویکردتاثیرپژوهشاین.سازگارترند
همگیکهدادنشانطالقبهگرایشکاهشبررامحورحلراه
٤مود.)10(استخوانهمحاضرپژوهشنتایجباتحقیقاتاین

افزایش ومحورحلراهدرمانعنوانتحتتحقیقیطی

3 Gottmann
4 Mudd
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بهمردانوزنانکهنشان داد ارتباطیهايمهارتآموزش
.)30(دهندمیپاسخمتناوبطوربهمحورحلراهدرمان

درو بررسیرامحورحلراهرویکردتحقیقیدر١وولوون
یکدیدگاه این.کردبیانرادیدگاهیک، رویکرداینمورد

دهد را نشان میمراجعبهدادنحلراهبرايقويبسیاررویکرد
درتغییربرايراراهکارهااینتوانندمیچگونههاآنکهاینو

ایندر.ببرندکاربهزناشوییزندگیدرکردهاتخاذهايروش
ازورفته کاره بآزمایشیرویکردعنوانبهرویکرداینتحقیق

1985سالاز.شداستفادهشاهد صورتبهدیگرهايرویکرد
بررسیرویکرداینمورددرشدهانجامتحقیقات2006تا

راهرویکردهاتحقیقایناکثردرکهدادنشاننتایجگردیده و 
کارهايدررویکرداین. استداشتهییباالتاثیرمحورحل

زیاديپیشرويتواندمیمشاورمخصوصدیدگاهواجتماعی
.)31(باشدداشته

ي خود به برخی مطالعات در خصوص نظري در مطالعه
افزایشوبهبوددرمحورحلراهگروهیدرمانیزوجکارایی
هاپژوهشاینیکی از در.اشاره کرده استزناشوییرضایت

ازکندپیدابهبودشانروابطخواستندمیکهزوجینیازابتدا

1 Wolvon

دادنشاننتایج.آمدعملبهدعوتروزنامهدرآگهیطریق
تمامدرداريیمعنتفاوت،آزمونپسدرونآزمگروه
هایافتهاین. اندهداشتشاهدگروهباآنهايمقیاسخرده

ییزناشورضایتافزایشدررامحورحلراهدیدگاهاثربخشی
.)32به نقل از(دهدمیقراریدیتامورد

سازگاري)انسجام(بعدیکبررویکرداینکهجاییآناز
، نتایجتعمیمدراستالزمه است بودثرومزوجیناینزناشویی

گیريپیي مرحله، پژوهشاینچونطورهمینوشود احتیاط
الزمشدهانتخابدسترسدربه صورت نمونهدادعتونداشته

پیشنهاد. ، با احتیاط صورت گیردبلندمدتدرنتایجتعمیماست
گنجانده شده گیريپیي مرحلهبعديهايپژوهشدرشودمی

باآننتایجورفته گصورتبیشترهاينمونهمطالعه بر روي و
.شودمقایسهپژوهشایننتایج

گیرينتیجه
ي گذشته در کشور، با توجه به افزایش نرخ طالق در دو دهه

ي راه محور با کمک به زوجین براي توسعهدرمان راه حل
تواند هاي موثر و یافتن موارد استثنا در زندگی میحل

.سازگاري زناشویی را افزایش و از طالق جلوگیري نماید

References
1. Fisher TD, McNulty JK. Neuroticism and marital satisfaction: The mediating role played by the
sexual relationship. J Fam Psychol 2008; 22: 112-22.
2. Dum J, Davies LC. Family lives and friendships: The perspectives of children in step-single-parent
and non step families. J Fam Psychol 2001; 15: 272-87.
3. Sinha P, Mukerjec N. Marital adjustment space orientation. J Soc Psychol 1990; 130(5): 633-9.
4. Daniel JW, Balard RDS. How couple maintain marriage. J Fam Relat1999; 48(3): 263.



انو همکارسیاهمرضیه شاه1391پاییز، )3(14ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم198

5. Conway J. Midlife dimensions with portion 95-98. [cited 2002]. Available from: URL;
http://www.Midlife.com/html/resources/Articles/RA22.
6. O'Rourke N, Cappeliez P. Intra-couple variability in marital aggrandizement: Idealization
satisfaction with enduring relationships. Buck J Cover 2003; New York: Springer; 15,80.
7. Cherlin A. Marriage, divorce, and remarriage. Cambridge, MA: Harvard University; 1992: 76-80.
8. Bloom K, Hodges S, Coldwell TL, Systra FM, Cedrone WO. Marital interaction in middle and old
age: A predictor of marital satisfaction? Int J Aging Hum Dev 1997; 65(4): 283-300.
9. Shafi Abadi A. [Growth principles]. 6th ed. Tehran: Figures; 1995; 86-189. (Persian)
10. Gottman JM. The marriage clinic: A scientifically based marital therapy. New York: W.W. Norton;
1999: 69.
11. Bray JH, Hetherington EM. Families' transition: Introduction and overview. J Family Psychology
1993; 7: 3-8.
12. Ahrons C. The good divorce: Keeping your family together when your marriage comes apart. New
York: Harper Collins; 1995: 34-57.
13. Bradbury T, Fincham F, Beuch S. Research on the nature and determinants of marital satisfaction;
a decade on review. J Marr Fam 2000; 62: 964-80.
14. Young ME, Long LL. Counseling and therapy for couples Pacific Grove. CA, Broous: Cole; 1998:
321-31.
15. De Shazer S. Words were originally magic. New York: W.W. Norton; 1997: 12-8.
16. Walter JL, Peller JE: Rethinking our assumptions: Assuming anew in a postmodern world. In
Handbook of solution focused brief therapy. Edited by Miller SD, Hubble MA, Duncan BL. San
Francisco: Jossey-Bass, 1996, 9-26
17. Rusbult CE. A longitudinal test of the investment model: The development (and deterioration) of
satisfaction and commitment in heterosexual involvements. J Pers Soc Psychol 1986; 45: 101-
18. Janson DR, Amaloza TO, Booth A. Stability and developmental change in marital quality. J
Marriage Family 1992; vol: 54. 582-585.
19. Lewis S, Spanier G. Theories about the family. 2nd ed. New York: Free; 1979: 74.
20. Adital B, Laree Y. Dyadic characteristics of individual attributes; attachment, neuroticism and their
relations to marital quality and closeness. Am J Orthopsychiatry 2005; 4: 621.
21. Finchman FD, Bradbury TN. The assessment of marital quality: A Reevaluation. J Marr Fam 1987;
49: 797-809.
22. Hotlist CS, Miller B. Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Fam
Relat 2005; 54: 46-58.
23. McAllister M. Doing practice differently: Solution-focused nursing. Journal of Advanced Nursing,
Vol. 41(6), pp. 528-535.
24. Isanezad O. [Investigate the effectiveness of quality improvement enrichment marital relationships
of couples in Isfahan]. MS. Dissertation. University of Isfahan: College of educational sciences, 2008:
24-46. (Persian)
25. Tomas A, Ruth E. Teachers' conflict management styles with peers and students' parents. J Conflict
Manag 1999; 10: 69-89.
26. Super P. When sup use was fully engaged in the couples' financial affairs and id familiar with a
business owned by the spouse. J Family Psychology 1992; 7: 3-8.
27. Lamber MJ, Okiisgi JC, Finch AE, Johnson LD. Outcome assessment: From conceptualization to
implementation. Prof Psychol 1998; 29: 63-70.
28. Lee MY. A study of solution-focused brief family therapy: Outcomes and issue. Am J Fam Ther
1997; 25: 1-70.



199 Fundamentals of Mental Health, 14(3), Autumn 2012 محور بر سازگاري زناشوییمدت راه حلدرمانی کوتاهزوجتاثیر رویکرد 

29. Ahmadi Kh. [Identifying the factors affecting marital adjustment and compare the effectiveness of
intervention methods to change lifestyle and problem solving in couples with marital incompatibility].
Ph.D. Dissertation. Allameh Tabatabaei University: College of education and psychology, 2004: 32-47.
(Persian)
30. Mudd J. Solution- focused therapy and communication skills training; an integrated approach to
couple therapy. MS. Dissertation. Virginia University: College of Polytechnic Institute, 2000: 26.
31. Wolvon LJ. Real estate and divorce: Breaking up is hard to do. Tex Manag Real Estate J 2009;
25(9): 203.
32. Nazari AM. [Effectiveness consulting solutions-based on marital satisfaction of couples both
working]. New research of consulting 2006; 5(20): 30. (Persian)


	1 ABS Shahsiah.pdf
	1 shahsiah p190-9.pdf

