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مقدمه

آن  کها جامعه به سالمت خانواده کیدر جامعه است. سالمت  یاز نهادهاک اصل یکیخانواده 

و  یاز سالمت روان دیسالم، االضاک خانواده با ک خانواده کیدارد و براک داشتن  یجامعه بستگ

(. اساس 0305 ان،یزهراتار و طالئ ا،یداورن ،یبرخوردار باشند )شاترم یفردک م لوب نیروابط ب

ثرا  و دوام  ،یخانوادگ یزندگ تیک تقو است؛ الزمه نیک زوج و رشد خانواده راب ه رکیگ شکل

را باور داشته  گریاست. اگر زن و شوهر همد گریکدیبا  نیش و طرز تعامل زوجآن و نوع نگر

خواهد رفت.  یرو به فزون شان یو ثرا  زندگ تیفیوجود داشته باشد، ت نشانیباشند و میرت ب

 یهاک مهم است و حاصل نقش یو روان یفردک، برآمده از درک الاطف نیاز ادراک ب گونه نیا

(. اما در 0388 ،کاند )قمر از همان شروع ازدواج بر الهده گرفته نیاست ته هر تدام از زوج

داده و با هم  گریکدیالوامل دست به دست  ارکیممکن است بس یطول رشد راب ه ازدواج، گاه

به  تیرا فراهم سازند ته در نها نیاز مشکال  در زوج ارکیبس جادیاشوند و موجرا   بیترت

ازدواج  گریکدیته دو نفر با  یاست ته زمان نیا تیواقع(.  0203،  نگیانجامد )وار یتعارض ب

 کها داراک انتظارا  و خواسته تنند یم کزیر خود برنامه یو به النوان زوج براک زندگ تنند یم

 یبرآورده نشده باق گرید یبرخ ته یدرحال شود یها برآورده م آن از یهستند، ته برخ یمتفاوت

روزمره با در نظر  یها و الادا  در زندگ خواسته ازها،یها، ن ارزش د،یتفاو  در القا نی. اماند یم

 یاست )تولورانلک یعیامرک طر ستیالارک از نزاع و سوءتفاهم ن یراب ه انسان  یه نکهیگرفتن ا

و باورهاک متضاد در  ها دگاهید ق،یداراک الال کها زوج نیب یالنوان الامل ه(. تعارض ته ب0205، 

مربوطه، از  کها هیو نظر ی( در روانشناس0200و توهن ، والتی)اسرانگ، د شود ینظر گرفته م

 برخوردار است. ژهیو یگاهیجا

است  یمتنوال رهاکیحل تعارض  شامل مس ندیاست و فرا ریناپذ و اجتناب یعیطر تعارض

(. تعارض در روابط 0224،  سیمخرب منجر شود )تراو ایسازنده  یجیبه نتا تواند یته م

است و در آنِ واحد،  یراض ییها از راب ه زناشو از زوج یکیته  دهد یرخ م یامهنگ یمیصم

(. 0303 ،یزاده هنرمند و سودان یمهراب ،ی)سادات برد یسر م به یتیشخص مقابل در نارضا

 یاحساسا  منف انیاست ته با ب نیزوج کها و ارزش ازهایبه منزله تنوع ن ییتعارض زناشو

 نیانتظارا  درباره روابط ب ریو تفس کبراک روشن ساز یتیموقع تواند یو م شود یم یمتجل

(. ربکا 0303فراهم آورد )لواف، شکرک و قنررک،  نیاز زوج کیبراک هر  یزندگ کیفردک و شر

معموالً به صور  تشمکش و  یی: تعارض زناشوسدینو یم ییتعارض زناشو فی( در تعر0228)

و از  تند یها است بروز م متفاو  آن کها یدهنده دل مشغول زن و شوهر، ته نشان نیتضاد ب

. تعارض تند یدخالت م گرکید هدفبه  یابیدر صدد دست نیاز طرف یکیته  شود یم یآنجا ناش

براک  زیته همان چ یرا براک شخص فراهم ترده، در حال تیرضا زکیته چ دهد یرخ م یهنگام

را تنازع بر سر  ییتعارض زناشو یستمیدرمانگران س آورد؛ یرا به دنرال م تیمیروم گرکید

 ،یزاده و بهرام یفاتی اء،ی)اول دانند یم گرکید ازا یمنابع قدر  و حذف امت، گاهیتصاحب پا
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0302.) 

 یاساس ا یو فرض رندیرا فراگ گریکدیارتراط با  کبرقرار دیجد کها راه دیبا ها زوج

امر شکست  نیها در انجام ا ته زوج یخود و همسرشان را الوض تنند. زمان ونددهندهیپ

. شود یم جادیا ییو تعارضا  زناشو  کو تعهد متقابل گسسته و ناسازگار تیمیصم خوردند، یم

 یبررس ازمندین  تیمیها اصالح شود. اصالح صم زوج تیمیصم ساسا دیزمان با نیدر ا

 ری(. تأث0305است )داهل، استوار ، مارتل، و تاپالن ،  کفرد نیو ب کدرون فرد کها ییایپو

و  تیموفق یو روان یک همسران در خانواده، بر سالمت جسمان ازدواج در روابط دو نفره تیفیت

 دییهمواره مورد تأ یفردک و اجتماال یگوناگون زندگ دآنان در ابعا یاجتماال یسازگارک روان

 یدرمانگران زوج و خانواده، الوامل گوناگون دهیالق (. به0220،  سیویواقع شده است )دام و د

. به طور خاص شود یم ییزناشو یدر زندگ یتیوجود دارد ته باالث بروز مشکل و تنش و نارضا

است ته تانون گرم خانواده را با تنش و  یملالوا نیتر از مهم ییزناشو یناسازگارک در زندگ

 نیتر . از مهمسازد یم تیمیو الارک از صم حرو یمواجه نموده و راب ه زوج را سرد و ب یآشفتگ

به مشکال   توان یم شود یم نیزوج یته موجب بروز ناسازگارک و تعارض در زندگ یالوامل

مناسب و  کها فقدان مهار  جهینت تهها اشاره نمود  و ارتراط نادرست و ناخرسند زوج یارتراط

و تاربان ،  السنیها است )مورات آن مانهیو صم  یضرورک براک برقرارک ارتراط سالم، صی

از  یی(. وجود ناسازگارک و تعارض در ازدواج و راب ه زناشو0300و همکاران،  ی؛ اورت0227

 جهیو در نت نوادهانسجام و وحد  خا یختگیالوامل بروز تنش، سردک روابط، گس نیتر مهم

االضاک خود را برآورده سازد،  یتیو امن یروان ،یالاطف ازهاکین تواند یته نه تنها نم یتانون جادیا

ها  آن یو سالمت روان دهیدر االضا گرد یو مشکال  روان ها یناراحت ،یروان یته باالث بروز آشفتگ

از بروز  رکیشگیها براک پ زوج اطهذا، بهرود ارتر (. مع0228،  دی)احمد و را اندازد یرا به خ ر م

 ککردهایرو، رو نیاز ا رسد؛ یبه نظر مو خرسند الزم  مندانه تیراب ه رضا کیمشکل و داشتن 

 ای ریو تفس لیبر تیل دیحال، تأت ایبه گذشته  شتریب تیاز جهت اهم یمتنوع خانواده درمان

حل مشکل  کرو دیتنها تأت ایتوجه به تیول و رشد تل خانواده  د،یتجارب جد جادیاقدام و ا

 کیهر مشکل، توجه به واحد  کبرا ژهیهاک و در مقابل طرح یرسم وهیش کی کرو دیخاص، تأت

 کریدر ارتراط و به تارگ اسیبه ق تیبه سلسله مراتب، اهم تیخانواده، اهم کسه نفر ایدو  ای

مد   تمک به  توتاه کراهررد یخانواده درمان تی. اما اهماند متفاو متناقض  ای  یصر کها امیپ

 نیاستقالل در ال شیبه منظور افزا ادهخانو کتعامل با االضا دیهاک جد شیوه افتنیافراد در 

پایان  اک بی زنجیره کها اک از واتنش است. تعامل خانواده، مجمواله یالاطف دیشد کها یوابستگ

. تند یتمرتز م رد،یگ یته رفتار در آن صور  م کتکرار کاست و درمانگر در شناخت الگوها

. بلکه مداخله در ستیشده، ن اررفت شیدایواقعه ته موجب پ ایرفتار  کی افتنیهدف  نیبنابرا

 یخانواده درمان کردی(. رو0004و اشتاوفر،  کاست )تاپوتز کرفتار کاز تکرار آن الگو کریشگیپ

هدفمند است و هدف  یروانشناسان، فنون نیو مادانس م رح شد. فنون ا یتوسط هل کراهررد
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 وهیش نیاست، در ا هخانواد ژهیاست ته و یهاک مختلف فنون تاهش جنره نیا کریاز به تارگ

و همکاران،  کاست )الامر کو توسعه بهرود جادیو ا یابیدرمانگر، مشاهده، نظار  و ارز فهیوظ

ته به  یاز مشکالت کاریبس شهی( ر0200،  چاردسونی؛ به نقل از ر0002(. مادانس )0380

 مشکل کروش تمرتز رو نی. در اداند یالشق و خشونت م نیب کریشود را درگ درمان آورده می

و  یخانوادگ یته خانواده به اللت آن مراجعه ترده است و چرخه زندگ کمیور یعنیاست  یفعل

(. لذا در 0200،  شیو ف کداو ل،یسیدانکن، ت ،کدهد )داو روند خاص تعامل را مدنظر قرار می

مد  در  توتاه کاهرردر یخانواده درمان مداخلهروش  کپژوهش میقق بر آن بوده ته با اجرا نیا

 :بپردازد زیر سئوال پژوهشی یبه بررس ییمشکال  زناشو کدارا نیزوج نیب

 در مرحله پس آزمون ییتعارضا  زناشو بر تاهشمد   توتاه کدرمان راهرردخانواده  ایآ. 0

 ؟ موثر است

. آیا خانواده درمانی راهرردک توتاه مد  بر تاهش تعارضا  زناشویی در مرحله پیگیرک 0

 ماند؟ پایدار می

 

روش

دو  کریگیآزمون با گروه گواه و پ آزمون، پس و از نوع پیش افتهیگسترش  یشیآزما پژوهش نیا

 کراهررد یدر س   مداخله خانواده درمان یهاک درمان پژوهش روش نیاست. در ا ماهه

به  ییتعارضا  زناشو  ریمستقل و متغ ریمد  و بدون آموزش )گروه گواه( به النوان متغ توتاه

 انیتعهد دادند ته تا پا زیهر دو گروه ن کدر نظر گرفته شده است و االضا وابسته ریالنوان متغ

 نیپژوهش شامل  زوج نیا کاستفاده نکنند. جامعه آمار گرید ک نوع مداخله  یم العه از ه

 54تعداد  ها آن انیو توسعه نفت است ته از م یمراجعه تننده به مرتز مشاوره شرتت مهندس

مرتز مراجعه تردند به صور   نیبه ا یو خانوادگ ییداشتن مشکال  زناشو لینفر ته به دل

طول  ،کافراد، طرح پژوهش شامل تعداد جلسا  میل برگزار نیا کداوطلرانه انتخاب شدند. برا

تامل داده شد و پس از جلب   یشود، توض ته در جلسا  م رح می یمد  هر جلسه، و مسائل

وارد  ها آنو اسم  دیاخذ گرد یتتر نامه تیرضا هشرتت پژودر ش لیو تما ها آنتامل  تیرضا

و شرتت در  کزوج حاضر به همکار 54ادامه داشت ته  ییتا جا ندیفرآ نیپژوهش شد. ا ستیل

هدفمند  وهیورود و خروج پژوهش به ش کها ها، مالک آزمودنی کپژوهش شدند. پس از همتاساز

 گمارش شدند.  اهو گو شیدر گروه آزما یزوج انتخاب و به صور  تصادف 02

 پژوهشابزار

حل تعارض  کسنجش راهرردها کپرسشنامه برا نیا.1حلتعارضیپرسشنامهراهبردها.1

سؤال است ته بر اساس  08شده است و مشتمل بر  ی( طراح0070توسط اشتراوس ) ییزناشو

                                                           
1 . Conflict Tactics Scale (CTS) 
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است ته  اسیخرده مق 4 کپرسشنامه دارا نیشود. ا گذارک می نمره 7تا  0از  کر یل فیط

 ییایاز پا یگوناگون حات العا غفلت، صداقت، خاتمه دادن، و سوء رفتار. م  ،یالرارتند از: تالم

مختلف است )اشتراوس و همکاران،  کها آزمون در تشورها و فرهنگ نیو االترار قابل قرول ا

 ییایو پا یی(. روا0220الندسورک ، و  یتانل وتن،ی؛ ن0220،  میکنهی؛ موراس و ر0227؛ 0006

قرار گرفته است  دیائ( مورد ت0302و همکاران ) یپرسشنامه توسط پناغ نیا یفارس کها نسخه

پرسشنامه  کها اسیپرسشنامه با استفاده از خرده مق نیا کواگرا و همگرا ییته روا کبه طور

برخوردار  یمناسر  یدرون یآن از همسان کها اسیو خرده مق اسیمق نیا طور نیشد. هم دیتائ

ترونراخ  کفاآل زیبه دست آمد. در پژوهش حاضر ن 86/2تا  66/2 نیترونراخ ب کبودند و آلفا

 به دست آمد. 85/2تا  73/2 نیب

 تار با آن انجام و فعلی مشکل حل تسهیل راهرردک درمان هدف.مداخلهدرمانراهبردی.2

 مفید دستورالعمل و تشخیص هدف این براک واست  ممکن شیوه نیتر یاخالق و آمدترین

 و تعامل " فرآیند ،"واحد ،"حمایت مفاهیم با مشکل توصیف میان از تشخیص دارد، ضرور 

 مشکال  تنظیم در "جکسن و "اریکسن نظریا  طرق . بردیآ یم حاصل" مراتب سلسله

 به انسانی کها تیظرف روک تأتید. شود می تأتید مراجع کها یتوانائ روک معموالً راهرردک

 درمان و موفقیت تلید تواند یم ضعف جاک به ها یتوانائ روک تمرتز و خود تمال رسالت النوان

 زدن برچسب مثال النوان به است زبان توسط آسیب، از اجتناب مورد در تأتید باشد. همچنین

 باالث و تند می میدود را امیدوارک درجه زیرا بزند، صدمه درمانگر و مراجع به تواند می ته

 به ته شود می طراحی تغییراتی. گردد یها م حل راه و مشکال  مراجع، حد از بیش تردن ساده

 کها حل راه نتیجه در بنگرد، جدید و سازنده کا وهیش به را خود مشکال  دهند اجازه مراجع

 براکها  قو  این ترسیم و ترسیم مراجع کها قو  روش این در. دهد می شکوفایی اجازه مؤثر

 به تمک نیوه روک بلکه نیست، مشکل ایجاد نیوه روک تأتید. تند می تمرتز ضعف بر غلره

 حرتت باید منظور بدین. باشد نداشته دالیل با تارک هی  است ممکنها  حل راه است، آن حل

.شود تردیل گیرد، انجام باره این در باید کتار چه» به است،مقصر  تسی چه از بجاک
 قرارداد در باید امر این و است مراحل تمامی در هم با زوجین ارتراط حفظ دیگر موضوع

 موجب و هستند اصلی درمانی هاک روش جزء دستورالعمل، رویکرد این در شود گنجانده درمانی

 ممکن قوک، تا ضعیف از دارند، وسیعی طیف ها دستورالعمل. باشند می فعالیت و فکر تشویق

 گاه. باشد خانواده همه شامل و پیچیده یا فرد دو یا یک شامل و ساده متناقض، یا صری  است

 در استفاده تاربرد تتاب دهد می ارائه صراحت بدون استعارهاک شیوه به را دستورالعمل درمانگر

 مستقیم هاک روش ته یهنگام است درمانی تدبیر این با راب ه در( 0084) بارتر درمانی روان

 و ها زوج افراد، با راب ه در( 0080) لوآیت و ویکز پیشنهادک تناقضی درمان نیستند، مؤثر

 .شود می گرفته تار به خانواده
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 بنت و ولین. است تغییر و ایجاد براک تدابیرک النوان به الادا  انجام و وظایف تعیین

. هستند آن هویت میور و خانواده زندگی از قدرتمندک جزء الادا  ته شدند متذتر( 0085)

 یا یک شامل است ممکن ته رود می تار به راهرردک هاک طرح از اجزایی النوان به اغلب الادا 

 انجام از باالتر چیزک راهرردک درمانی تدابیر. باشند نیز دیگر راهرردک مفهوم یا تدبیر چند

 و اداره درمانگر توسط و بود توتاه و الملی درمان فرآیند حاضر پژوهش اند. در وظیفه یک دادن

 به نیل و تار پیشررد منظور به رفتارک هاک زنجیره ق ع درمان، فرآیند هدف. شد می تنترل

 .بود مرحله 4 شامل درمان هلی نظر بر اساس و بود هدف

 نشستن، ترتیب و نیوه به توجه الین در ارتراط ایجاد و آشنایی مرحله :اجتماعیمرحله (1

 .ذهن در اک فرضیه ترسیم و افراد صداک آهنگ و حاال  و حرتا 

 افراد نظر و ترد می م رح را هایی پرسش مشکل با راب ه در درمانگر :مشکلطرحمرحله(2

 .شد می جویا اصلی مشکل با راب ه در را

مرحلهتمایل:3 خواست درباره مشکل با هم گفتگو  درمانگر از االضاک گروه )زوجین( می (

 ترد. تنند و نیوه تعامل را ارزیابی می

 را تغییراتی چه درمان از خانواده االضاک ته نمود می پیگیرک درمانگر :چینیهدفمرحله (۴

 نیز را حل راه ته بیانی با ترد؛ می بیان روشن رفتارک زبان به را تغییرا  این و دارند انتظار

 .دهد نشان

 تواند می دستورالعمل این داد، می دستورالعمل خانواده به درمانگر: تکالیفتعیینمرحله(۵

 بین فاصله در باید ته بود تکلیفی تعیین اوقا  بیشتر ولی گردد اجرا الملی شکل به جلسه در

 .پذیرد انجام جلسا 

 اجرا. پس از موافقت و هماهنگی مدیر مرتز مشاوره شرتت مهندسی و توسعه نفت، شیوه

ها  زوجآموزشی در اتاق سخنرانی مرتز ته شرایط آموزش و مداخله گروهی را داشت؛ براک  دوره

ها، طول مد  هر  و درباره طرح پژوهش، میل برگزارک آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسه برگزار

ها، رالایت اصول اخالقی نظیر رازدارک و میرمانه ماندن  مسائل م روحه در جلسه جلسه و

ها براک  ها و ابراز تمایل آن توضی  داده شد و پس از جلب رضایت آزمودنی ها اطالالا  به آن

صور  گروهی و  هاک درمان به ها اخذ شد. جلسه نامه تتری از زوج رضایت ت در پژوهششرت

 توتاه مد  درمان راهرردکخانواده آزمایشی  براک گروه اک دقیقه 02جلسه  8به مد   هفتگی

به همراه گروه گواه  برگزار شد. گروه آزمایشی 00:32الی  00در روزهاک چهارشنره از ساالت 

راهرردهاک حل  آزمون و در مرحله پیگیرک دو ماهه به پرسشنامه مون، پسآز در مرحله پیش

 مداخلهنیز  تعارض پاسخ دادند. براک رالایت موازین اخالقی پس از پایان پژوهش، گروه گواه

بیست ها با استفاده از آخرین نسخه  خانواده درمانی راهرردک توتاه مد  را دریافت تردند. داده

گیرک مکرر تیلیل  پی. اس. اس و به روش تیلیل واریانس مختلط با اندازهافزار اس.  نرم و دو 

 شد.
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 هایافته

 60/35 سنی میانگین داراک پژوهش این آزمایش و گروه گواه( در  )گروه تننده شرتت زوجین

و  03/0سال و انیراف معیار  00/08بودند ته میانگین سنی زنان   78/5سال و انیراف معیار 

بود. میانگین طول مد  ازدواج این  06/3سال و انیراف معیار  60/36سنی مردان میانگین 

 بود. 05/0سال و انیراف معیار  30/6زوجین 
 

یمیانگینوانحرافاستانداردمیزانتعارضزناشوییزوجیندرسهمرحله.1جدول

گیریاندازه

 پیگیرک آزمون پس آزمون پیش گروه

انیراف  میانگین

 استاندارد

انیراف  میانگین

 استاندارد

انیراف  میانگین

 استاندارد

 37/02 64/027 08/02 34/028 50/00 84/033 مد  درمان راهرردک توتاه

 43/05 02/030 70/05 62/030 36/04 72/033 گواه

 
  زوجین گروه تعارض زناشویی تنید میانگین مالحظه می 0طور ته در جدول  همان          

آزمون تاهش داشته است. بر اساس نتای   در مقایسه با پیش آزمون، آزمایش در مرحله پس

در مقایسه با گروه تنترل  مد  راهرردک توتاهخانواده درمانی مندرج در جدول فوق مداخله 

 آزمون و پایدارک در مرحله پیگیرک زوجین شده است. در پس تعارض زناشوییباالث تاهش 
 

تعارضاتزناشوییهایمفروضهخالصهنتایج.2جدول

 W گروه
 موخلی

χ0 

  مقدار

 ویلک-آزمون شاپیرو آزمون لوین

 معنادارک آماره معنادارک آماره

 02/2 04/2 00/2 40/0 03/82 00/2 تعارضا  زناشویی

 

 از تمتر آزمون این براک تاک مجذور مقدار معنادارک تخمین س   اینکه به با توجه           

 اپسیلن اصالح از باید شرایط این در .است شده تخ ّی فرض پیش این از بنابراین است، 24/2

 مورد دو از تارتر میافظه پایین پیشنهادک تران را اصالحی ک گزینه سه بنابراین نمود. استفاده

 آماره از ها آزمودنی درون اثرا  هاک آزمون نتای  تفسیر براک ادامه است. بنابراین در دیگر

 .است شده استفادهگیزر -هاوس گرین
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 هاوسگیسربامعیارگریننمراتتعارضزناشوییآزمونتجزیهوتحلیلواریانس.3جدول

مجموع  منابع تغییر 

 مجذورا 

درجه 

 آزادک

میانگین 

مجموع 

 مجذورا 

س    Fنسرت 

 معنادارک

اندازه 

 اثر

ی
وه
گر
ن 
رو
د

 

آزمون)تکرار 

 گیرک( اندازه

26/5780 26/0 40/5405  22/074  222/2 80/2 

تعامل آزمون* 

 گروه

52/5038 26/0 06/3020  03/040  222/2 70/2 

70/04 30/52 86/0230 خ ا     

ی
وه
گر
ن 
بی

 

گروه )متغیر 

 آزمایشی(

27/8008 0 27/8008 60/8 228/2 08/2 

    82/050 38 48/34788 خ ا
 

         

دهد  مکرر نشان می یرکگ س   معنادارک تیلیل واریانس آزمون اندازه 3بر اساس نتای  جدول 

 تعارضا  زناشوییآزمون و پیگیرک در نمرا   آزمایشی در مرحله پس هاک در گروهها  آموزشته 

توان گفت ته تفاو  معنادارک بین میانگین نمرا   می ینمورد م العه معنادار است. بنابرا

 آزمون و پیگیرک وجود دارد. در پس زناشویی تعارضا 

 
پیگیریآزمونوآزمون،پسفرونیدرسهمرحلهپیشوننتایجآزمونتعقیبیب.۴جدول

 پیگیرک -آزمون پس پیگیرک -آزمون پیش آزمون پس -آزمون یشپ هاک آمارک شاخص 

تفاو   

 میانگین

انیراف 

 معیار

تفاو  

 میانگین

انیراف 

 معیار

تفاو  

 میانگین

انیراف 

 معیار

 02/2 02/2 20/0 42/03** 00/2 32/03** تعارضا  زناشویی
 *P< ** 24/2 P< 20/2  

بین تعارضا  زناشویی دهد تفاو  میانگین  نفرونی نشان میونتای  آزمون ب 5در جدول   

( اما تفاو  میانگین بین P=220/2آزمون و پیگیرک معنادار است ) آزمون با پس مراحل پیش

آزمون و پیگیرک معنادار نیست ته بیانگر آن است ته نتای  حاصل در مرحله پیگیرک  پس

 بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است.



 گیرینتیجهبحثو

 شوهر و زن خانواده اصلی هستۀ و است اجتماالی و فردک زندگی شالودة و اساس خانواده

 جامعۀ ضرورک نیازهاک از یکی النوان به خانواده و ازدواج به تمک ته حاضر حال در هستند؛

 انتخاب و آزمایش ،نیتدو و تاربردک کها روش به متخصصان تجهیز است، گرفته قرار ما

 این بر است. ضرورک و مهم جامعه، فرهنگ و نیازها با من رق درمانی روان و مشاوره کها روش
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 و سازد الملیاتی را کا مداخله کها روش بتواند ته پژوهش این تداوم در تیقیقاتی انجام اساس

 توصیه دهد نشان مقایسه ضمن و مداخله االمال دنرال به و آمار م ابق را ها آن اثربخشی میزان

مداخله خانواده درمانی راهرردک  ارزیابی و تعیین تأثیر حاضر تیقیق اصلی هدف .شود می

قابل توجه است،   یآنچه در نتااست.   زناشویی تعارضا  تاهش بر گروهی صور  به مد  توتاه

با م العا    ینتا نیاست. ا شیافراد گروه آزما کفرد نیتعارضا  ب زانیم ریچشمگ تاهش

  ،یب(، 0200(، هورگیان و همکاران )0204(، هورگیان و همکاران )0385الامرک و همکاران )

 همسو است.( 0005) وانیو و کریاول ان،یستیو تر( 0005) نجامیو ف تیاسم

 کریپذ انع اف انگریدهد، بلکه نما روش به تار رفته را نشان می ینه تنها اثربخش  ینتا نیا   

. در تنند یبا هم بودن تالش م کبرا دیرغم اختالفا  و تعارضا  شد است ته به ییها خانواده

از بهرود خود به  یاز نظرا  ته حات کاریمثرت در گروه گواه )برخالف بس رییتغ ته الدم یحال

از الملکردها،  کا پاره ییآدر تار دیاز بیران در خانواده و ترد یحات (هاست خانواده کخود

خانواده  کبرا کا وهیپژوهش تالش شد از ش نیمرنا در ا نیبر ا .هاست ینیآفر و نقش فیوظا

 نکهیبه اللت ا به بار آورده و یمثرت  یمختلف نتا کها استفاده شود ته در تار با فرهنگ یدرمان

داشته است )سوهو،  یم لوب  ینتا ییایآس کها در تار با خانواده کراهررد یروش خانواده درمان

ن پژوهش به تار گرفته شد یدر ا ک، روش راهررد(0204؛ به نقل از هورگیان و همکاران، 0000

بود ته مورد درمان قرار گرفته بودند.  ینیروش در زوج نیا یاز اثربخش یپژوهش حات  یو نتا

پژوهش مورد  نیدر ا یرانیدر فرهنگ ا کراهررد یخانواده درمان وهیش ییتارآ گریبه سخن د

منابع اطرافش را  یا خانواده توان تمک به خود توسط خود و تهی قرار گرفته است. هنگام دییتأ

ها و حل آن را مورد توجه قرار  مشکل خاص آن یشود ته با همدل مواجه می یندارد، با جلسات

بر خالف  ،یرانیشود. از آنجا ته اغلب زوجین ا می رایپذ یخوب درمان را به نی، بنابرادهند یم

حساس  کمیورند و به روابط درون فرد گریفرد میورند( د)ته  یغرب کها فرهنگ یبعض

 کارند، با روند درمان همکارد ییباال یشناس فهیباشند و نسرت به خانواده احساس وظ می

و  افتهیگام به گام، تعامال  بهرود  فینمودند با انجام تکال ته مشاهده می یتردند و هنگام می

خود به خصوص در  کها خود را بروز دهند و از تعامل کها یته توانائ افتندی یامکان را م نیا

نشان  کشتریاقرال بتنند، به جلسا  درمان  کو خرسند تیاحساس رضا ییزناشو یزندگ

زوجین در  کراهررد یحاضر نشان داد ته روش خانواده درمان قیتیق  ینتااز این رو،  دادند. می

برقرار تردن  وهیبتوان به ش کسویامر را از  نیا دیمؤثرتر بوده است. شا با تعارضا  زناشویی

 ارتراط زن و مرد نسرت داد. 

ارتراط  وهیش نیدر مورد تفاو  ب( 0385و همکاران، ، به نقل از الامرک 0373تانن ) قا یتیق   

حفظ استقالل، حفظ  کبرا کا لهیرا وس راطبرقرار تردن زنان و مردان نشان داد ته مردان ارت

 کارتراط به دنرال برقرار جادیا یته زنان در پ ی، در حالدانند یم یسلسله مراتب و نظم اجتماال

درمان  کسال ته به شکل زوج برا دو فرد بزرگ یوقت گرید کهستند. از سو تیو حما تیمیصم



  63|    1شماره     |   1دوره     |0099بهار    |   فصلنامه خانواده درمانی کاربردي    

 

ها از خودشان و  آن یدرک جنس ددر مور شانیها ها، آموخته ، باورها، ارزشتنند یمراجعه م

راه حل  کبرا شانیو جستجو گریمشکال  آنان با همد نفکینقششان در راب ه موجود، جزء ال

ها بر  آن یها و تجارب زندگ ارزش ریتأثتواند مانع از  ها نمی است و درمانگر هنگام تار با آن

الشعاع قرار  را تیت گرید میاست ته مفاه یمفهوم تیشود و جنس یدرمان فیادراتشان از تکل

 تیبا هو گر،ید یهاک درمان روش کاریتر از بس میمستق کبه طرز یدهد و زوج درمان می

، خانواده درمانی راهرردک کهدف الگو. از سوک دیگر تند یم دایدرمانگر ارتراط پ یاختصاص

  . (0304)تاپوتزک و اشتاوفر،  تعامال  ناسازگار به تعامال  سازگار است کالگو رییتغ

 زانی، ارتراط بود. ارتراط با مرزها و مزوجین شرتت تنندهدار  هاک مشکل از جنره یکی   

مرزها و  کمداخله با استفاده از بازساز نیخانواده مرترط است. در ا کاالضا انیم یهمخوان

 ،یمجدد حاال  منف کری. قاب گمیدیروابط االضا را بهرود بخش زا بیآس کها شکستن مثلث

 رییتغ نیشد. ا گریکدیخانواده نسرت به رفتار و احساس  کاالضا یشناخت دگاهیدر د رییباالث تغ

حل مشکل  کمؤثر برا کها حل راه افتنیشدن االضا به هم و  کیباالث تاهش تعارض نزد دگاهید

هاک مشابه داراک  با این وجود پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهش شد. یخانوادگ

به تلینیک درمانی  نمونه افراد شدن میدود دسترس، در گیرک نمونههایی همچون  میدودیت

 خودسنجی، ابزار از استفاده و نمونه حجم مرتز مشاوره شرتت مهندسی و توسعه نفت،

 به توجه خواهد شد. افزون بر آن، با رو روبه میدودیت با نیز نتای  از استنراط و پذیرک تعمیم

 هاک برنامه لیست در هاک درمان شیوه این آموزش ته شود می پیشنهاد هاک این پژوهش یافته

 به رویکرد این به توجه با بتوانند درمانگران تا گیرد قرار خانواده درمانی و درمانی زوج آموزشی

ها و تاهش تعارضا   خانواده و ها ک روابط صمیمانه زوجساز یغنارتراطی و  مشکال  درمان

 با درمانی ککردهایرو این اثربخشی میزان بعدک، تیقیقا  در شود می پیشنهاد بپردازند. زوجین

 منظور به شود. مقایسه و بررسی ها آزمودنی سن و جنس، ازدواج، مد  متغیرهاک به توجه

 فردک صور  به درمانی هاک این روش اثربخشی شود می پیشنهاد هزینه، و وقت در جویی صرفه

 تا شود سنجیده گروهی اجراک نتای  با و گیرد قرار بررسی مورد زوجین بهرود تعارضا  در نیز

 بینجامد. روش بهترین انتخاب به

 

موازیناخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازدارک 

ها ضمن تاتید به تکمیل تمامی  رالایت شد. با توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد ته  ها، شرتت تنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند. به آن سؤال

ماند و این امر نیز تامال رالایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز  میاطالالا  میرمانه 

تیت مداخله درمانی قرار گرفتند.
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سپاسگزاری

 و مشاوره شرتت مهندسی و توسعه نفتمرتز مدیر  پژوهش،در  تنندگان شرتت همه از

 .آید می الملبه  قدردانی و تشکر تردند یارک پژوهش این اجراک در را ما ته تسانی همه

 

مشارکتنویسندگان

نویسنده اول در رشته مشاوره دانشکده ادبیا ، اللوم انسانی  رساله دتترک از برگرفته این مقاله

توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  06/6/0307 بود ته در تاریخ ، گروه مشاورهو اجتماالی

. در هزینه شخصی انجام شده استو به  اسالمی واحد اللوم و تیقیقا  تهران به تصویب رسیده

و تیلیل گردآورک روش شناسی، ک، ساز  مفهومدر طراحی،  همه نویسندگانتدوین این مقاله 

 داشتند.یکسانی نقش و نهایی سازک ها  آمارک داده

تعارضمنافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر



منابع
 نامه انیپا .متأهل دانشجویان خانوادگی تارایی بر ارتراطی کها مهار  نقش(. 0383خالد. ) اصالنی،

  .تهران یبخش توان و بهزیستی اللوم دانشگاه مشاوره، ارشد تارشناسی

 زندگی کساز یغن آموزش .(0302فاطمه .) بهرامی، و مریم.، زاده، فاتیی نرگس.، اولیاء،

 .دانژه انتشارا  :تهران ،دوم چاپ.زناشویی
(. اثربخشی 0300اورتی، میمد.، جمالی، چیمن.، فرج الهی، مهران.، و تریمی فیروزجایی، اللی .)

اللمی پژوهشی  دو فصلنامهک روابط بر میزان سازگارک زناشویی. ساز یغنآموزش برنامه 
 .40-60(: 0)0، شناخت اجتماالی

بررسی (. 0302یصر. )ق ،ملکی میه.، وس ،میمدک ریم.،م ،یالراس یسن.،م ،دهقانی یلی.،ل ،پناغی

فصلنامه . حل تعارض کها کیپایایی، روایی و ساختار الاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاتت
 .023-007(: 04) 7؛ خانواده پژوهی

در روابط:  RFTو  ACT(. 0305) .جوان.، استوار ، یان.، مارتل، تریستوفر.، و تاپالن، جاناتان داهل،
نژاد، شکوه؛ سعادتی،  . ترجمه: نوابیمشتاق صمیمیت و حفظ تعهدا  سالم نیمراجعتمک به 

 (.0205اول، تهران: انتشارا  جنگل. )انتشار اثر به زبان اصلی، نادره و رستمی، مهدک. چاپ 

 اللّی راب ه (. 0303نصور.  )م سودانی، هناز.، وم هنرمند، زاده مهرابی سیداحسان.، ساداتی،

 روانشناسی .زناشویی تعارض واس ه با زناشویی ،دلزدگی با بخشندگی و نورزگرایی تمایزیافتگی،

 .44-68(: 0)0 خانواده،
(. اثربخشی زوج 0305شاترمی، میمد.، داورنیا، رضا.، زهراتار، تیانوش.، و طالئیان، رضوانه .)

، مجله اللوم پزشکی رازکدرمانی گروهی راه حل میور بر بهرود تیفیت روابط زناشویی. 

00(000 :)0-03. 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=21041
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=69636
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=80752
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=115930
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=115932


  64|    1شماره     |   1دوره     |0099بهار    |   فصلنامه خانواده درمانی کاربردي    

 

(. 0385اظم .)اک، جواد.، و رسول زاده طراطرایی، سید ت الامرک، فریده.،  نورباال، احمداللی.، اژه

(: 3)7، مجله روانشناسیمداخال  خانواده درمانی راهرردک در اختالفا  زناشویی.  ریتأثبررسی 

030-008. 

. ترجمه شکوه ها، ازدواج و خانواده مرانی مشاوره زوج(. 0304تاپوتزک، دیوید.، و اشتاوفر، مارک. )

 جنگلنوابی نژاد، نادره سعادتی و مهدک رستمی. تهران: انتشارا  

(. بررسی اثربخشی مشاوره راه حل میور در تاهش ابعاد تعارض زناشویی 0388قمرک، میمد.)

 .340-357(: 00)4، فصلنامه خانواده پژوهیهاک هر دو شاغل.  زوج

 در زوجین ارتراطی کها مدل کا واس ه نقش (.0303عید. )س قنررک، مید.، وا کرک،انیه.، شه لواف،

 روانشناسی ،دختران شده کساز یبرون و سازک درونی مشکال  و زناشویی تعارض بین راب ه

 .08-3:  0خانواده،

References 

Ahmad, S & Reid, David W. (2008). Relationship Satisfaction among South 
Asian Canadians: The Role of ‘Complementary-Equality’ and Listening to 

Understand. Interpersona, 2(2), 131-150. 
Anonymous. (2008). Study Data from University of Saskathewm. Updata 

Understanding of Public Health. 

Beach, S. R. H.; Smith, D. A. & Fincham, F. D. (1994), Marital interventions for 

depression. Journal of Applied and Preventive Psychology, 3(4), 233-250. 
Christian, J. L O'Leary, K. D. & Vivan, D. (1994), Depressive symptomate. 

Journal of Family Psychology, 8(1), 32-42 
Davey, M., Duncan, T., Kissil, K., Davey, A., & Fish, L. (2011). Second-order 

change in marriage and family therapy: A web-based modified Delphi 
study. American Journal of Family Therapy, 39(2), 100–111. 
doi:10.1080/01926187.2010.530929 

Dum J, Davies LC. (2001). Family lives and friendships: The perspectives of 

children in step-single-parent and non step families. J Fam Psychol 2001; 

15: 272-87. 
Horigian, V.E., Feaster D.J., Brincks A., Robbins M.S., draPerez A., & 

Szapocznik J. (2015). The effects of Brief Strategic Family Therapy 

(BSFT) on parent substance use and the association between parent and 

adolescent substance use. Addictive Behaviors, 42(3); 44-50. 

Higham J.E., Friedlander M.L., Escudero V., & Diamond G. (2012). Engaging 

reluctant adolescents in family therapy: an exploratory study of in-session 

processes of change. Journal of Family Therapy, 34(1); 24-52. 

Joaning, H. (2009). The long term effects of the couple communication 

program, Journal of Marital & Family Therapy, 8 (4), 463- 468.  
Kobal D, & Janekmusek L. (2001). Self-concept and academe achievement 

personality and in-dividual difference; 2001. 

Kong, S. S. (2005). A marital-relationship enhancement program for couples: 
Randomized controlled trail.USA, Department of nursing, soonchunhyang 

university, chonan city, Korea. kongsun@sch.ac.kr. 35, 991-995.  
Muratyalcin, B & karaban, T.F, (2007). Effect of a couple communication 

programs on marital adjustment. Dio:10/3112/jafn. 2007. 01. 060053. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03064603
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6427.2011.00571.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6427.2011.00571.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6427.2011.00571.x/full


 خانواده درمانی کاربردي |       و همکاران  دربانی      |خانواده درمانی راهبردي کوتاه مدت بر ...           بخشی اثر         |66     

 

Moraes, C. L., & Reichenheim, M. E. (2002). Cross-cultural measurement 

equivalence of the Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) Portuguese 

version used to identify violence within couples. Cadernos de Saúde 

Pública, 18, 163-176. 

Newton, R. R., Connelly, C. D., & Landsverk, J. A. (2001). An examination of 

measurement characteristics and factorial validity of the Revised Conflict 

Tactics Scale. Educational and Psychological Measurement, 61, 317-335. 
Rebecca, R. (2008). Positive conflict with your adolescent can be healthy and 

help relationships grow. Kingston: Publisher Youth Services. 

Richardson, C. (2012). Witnessing life transitions with ritual and ceremony in 
family therapy: Three examples from a metis therapist. Journal of Systemic 

Therapies, 31(3), 68–78. doi:10.1521/jsyt.2012.31.3.68 
Srong, B., Devault, C., & Cohen, T. F. (2011). The marriage and family 

experience: Intimate relationships in a changing society (11th Ed.). 

Straus, M., Hamby, S., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. (1996). The revised 

Conflict Tactics Scales (CTS2): Development and preliminary 
psychometric data. Journal of Family Issues, 17(3), 283-316. 

Straus, M. A. (2007). Gender Symmerty in Prevalence Severety and Chronicity 

of Physical Aggression against Dating Partners by University Students in 

Mexico and USA. Journal of Aggressive Behavior, 33, 281-290. 
Peterson R. Green S. (2009). Families first keys to Successful Family 

Functioning "Family Roles". http:// www.ext.vt.edu/pubs/family/ 350-093. 

Tolorunleke, C. A. (2014). Causes of marital conflicts amongst couples in 

Nigeria: Implication for counselling psychologists. Social and Behavioral 

Sciences, 140, 24-26. 

Travis, T. L. (2005). Teaching conflict resolution skills, using computer-based 

interaction, to atrisk junior high students assigned to a disciplinary 

alternative education program. Unpublished Doctoral Dissertation. 

University of Houston. 
Waring, E. M. (2013). Enhancing marital intimacy through facilitating cognitive 

self-disclosure. British: Publisher Routledge. 
*** 

 پرسشنامهراهبردهایحلتعارضزناشویی

ها سؤال ردیف  همسرم من 

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می فکر رواب مان به دادن خاتمه مورد در 0

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 تنیم می صرف همسرمان با را تمی هاک وقت 0

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می بدخلقی مشکل، حل جاک به 3

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می صیرت رواب مان به دادن خاتمه مورد در 5

 روابط هاک جنره برخی در تغییراتی به تصمیم مشکل، حل براک 4

 .گیریم می مشترتمان

7 6 4 5 3 0 0 7 6 4 5 3 0 0 

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .دهیم می قرار انتقاد مورد فرالی مسائل خاطر به را همسرمان 6

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 تنیم دور خودمان از را همسرمان تا تنیم می تارک هر 7

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 گردیم می توافقی حل راه یک دنرال به 8

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 گیریم می نادیده را همسرمان مدتی براک 0

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 شدن آرام موجب زمان گذشت دهیم می اجازه تصمیم، گرفتن جاک به 02



  67|    1شماره     |   1دوره     |0099بهار    |   فصلنامه خانواده درمانی کاربردي    

 

 .شود اوضاع

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می صیرت جدایی به راجع همسرمان با 00

 الوض را آن نمیکنیم سعی و میکنیم قرول را همسرمان ضعف و ها اشتراه 00

 .تنیم

7 6 4 5 3 0 0 7 6 4 5 3 0 0 

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می فراموش را مسائل و دهیم می همسرمان به را حق 03

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .گوئیم می ناسزا او به یا تنیم می تیقیر را همسرمان 05

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 شویم می خارج خانه یا اتاق از 04

 را او یا تنیم پرتاب چیزک او طرف به ته تنیم می تهدید را همسرمان 06

 .بزنیم تتک

7 6 4 5 3 0 0 7 6 4 5 3 0 0 

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می خرد یا لگد را چیزک یا و تنیم می پرتاب را اجسام 07

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .بگیریم را اش یقه یا و بدهیم هول را همسرمان تنیم می سعی 08

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .زنیم می سیلی همسرمان به 00

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .میزنیم او به دیگرک چیز یا و دست با 02

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 .تنیم می تهدید را او خ رناک شیء یک با 00

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 من وسایل و چیزهایی ته براک همسرم هست را خراب ترده ام 00

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 همسرم چیزهایی ته مربوط به من است را خراب ترده است 03

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 من گلوک همسرم را گرفتم 05

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 من سر همسرم داد و فریاد می تنم 04

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 همسرم را میکم به دیوار میکوبم 06

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 همسرم در مخالت با من چیزهایی را انجام داده است 07

 0 0 3 5 4 6 7 0 0 3 5 4 6 7 همسرم باو و موهاک مرا پیچانده است 08

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانواده درمانی کاربردي |       و همکاران  دربانی      |خانواده درمانی راهبردي کوتاه مدت بر ...           بخشی اثر         |68     

 

 

The effectiveness of short-term strategic family 

therapy on married conflicts  
 

 

Seyed Ali. Darbani *
1
, Pegah. Farokhzad

2
, Farah. Lotfi Kashani

3 

 

 

Abstract 
Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of short-term 

strategic family therapy on marital conflicts. Method: The present study was 

a semi-experimental one with experimental, control and pre- Test and follow 

up were two months. The statistical population of this research includes 

couples who come to the consulting center of oil and gas engineering 

company, 45 of whom were referred to this center due to marital and familial 

problems. After matching the subjects, the inclusion and exit criteria of the 

study were purposefully selected by 20 couples and randomly assigned to 

experimental and control groups. In this study, 10 couples (20 people) were 

in the experimental group and 10 couples (20 people) were in the control 

group. The experimental group received 90 minutes of treatment after 8 pre-

tests; but the control group did not receive any treatment after the pre-test. 

Both groups were evaluated in three stages of pre-test, post-test and 2-month 

follow-up by the mentioned questionnaires. Repeated measurement analysis 

of variance test was used to analyze the data. Results: The results showed 

that short-term strategic family therapy had an effect on improving the 

conflicts of couples participating in post-test and follow-up (F= 5.92, P= 

0.005). Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that short-

term strategic family therapy, in addition to improving the level of couple 

adjustment, has also led to a reduction in conflict. 

Keywords: Marital conflict, family therapy, strategic 
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