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بهبود الگوهای ارتباطی بر  محور حل راهدرمانی  زوجاثربخشی بررسی حاضر هدف پژوهش  :هدف

پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش، گواه و  روش:بود.  های آشفته و کنترل عاطفی زوج

 متأهلزن  43این پژوهش بود. جامعه آماری با پیگیری دوماهه آزمون  آزمون، پس طرح پیش

در سال  شهر تهران همدلکده، همراز زندگی و گروه همراه، کز مشاوره مهرآوراکننده به مر مراجعه

الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و  پرسشنامه گری با استفاده ازکه پس از غربال بود 8431

طور  بهانتخاب و زن  43(، 8331( و مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و چامبلس )8313) سوالوای

گروه آزمایش . کاربندی شدند( زن 84) گواهگروه  ( وزن 84) محورحل  گروه راه دو درتصادفی 

 30جلسه  1را به شکل گروهی در  (4001دونالد ) محور مک حل راه یدرمان زوج مداخله هفتگی

وسیله  آزمون و پیگیری به آزمون، پس ای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحله پیش دقیقه

ها با استفاده از آزمون واریانس  مقیاس باورهای ارتباطی زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده

الگوهای سازنده بر  محور حل راه یدرمان زوج نتایج نشان داد ها: یافته. های مکرر تحلیل شد اندازه

 گیر مرد متوقع/زن کناره(، F ،031/0=P=10/4) گیر توقع/کناره(، F ،000/0=P=10/3) متقابل

(08/3=F ،030/0=P ،)گیر زن متوقع/مرد کناره (00/3=F ،083/0=P) اجتناب متقابل و 

(33/3=F ،000/0=P )80/0)بر کنترل خشم   محور حل راه یدرمان زوجاست؛ همچنین   مؤثر=F ،

048/0=P) کنترل خلق افسرده ،(04/80=F ،003/0=P) 11/0)، کنترل اضطراب=F ،

040/0=P)  و کنترل عاطفه مثبت(00/0=F ،041/0=P) در مرحله  تأثیراست و این  مؤثر

توان نتیجه گرفت  های این پژوهش می بر پایه یافته گیری: نتیجه. (P>00/0پیگیری پایدار بود )

و بهبود کنترل عواطف در ارتباطی  الگوهای اصالحروشی فراخور برای محور  حل راهمداخله که 
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 مقدمه

نسبت به  متأهل، امری ثابت شده است؛ بنابراین زنان متأهلتجربه داشتن سالمتی بهتر توسط زنان 

، سالمتی خود را در سطح باالتری ارزیابی کرده و شرایط کنند میخود بیشتر عمر  متأهلهمتایان غیر 

از این رو، یک (. 8431فر و حسینیان،  )آرین دهند میهای عملکردی کمتری را گزارش  مزمن و محدودیت

 متأهلزا را در زنان  رابطه زناشویی کارآمد به عنوان یکی از اشکال حمایت اجتماعی، رویدادهای استرس

های هیجانی منفی و  ای مثبت شده و از میزان واکنش کاهش داده، موجب ارتقای راهبردهای مقابله

 های آسیبزندگی زناشویی  (. از سویی شکست در4084کاهد )دونوهو، کریمینس و سیمن،  استرس می

(. 4083وند و اسدی،  سازد )باقری، خواجه ها و به ویژه زنان وارد می ای به افراد و خانواده عمیق و گسترده

که  کنند میرا تجربه  8بسیاری از همسران در رابطه خود، شکست در زندگی زناشویی و نیز آشفتگی زوجی

ناقشه برانگیزترین و پرتکرارترین عوامل ایجاد فشار روانی در های پژوهشی آن را به عنوان یکی از م یافته

(. ویراست پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت 4080اند )گاتمن و گاتمن،  عصر حاضر معرفی کرده

های رفتاری )مانند دشواری در حل  آشفتگی رابطه زوجی را تحت عنوان اختالل کارکرد در حوزه 4روانی

و یا خشم نسبت  یتفاوت یبمانند انتساب مزمن اسناد منفی به همسر( و هیجانی )مانند تعارض(، شناختی )

 (.4084آمریکا،  پزشکی روان)انجمن  کند میبه همسر( تعریف 

درصدی در جوامع  00تا  40شواهد پژوهشی حاکی از این است که آشفتگی روابط زوجی با نرخ شیوع  

علی آن  تأثیرمختلف نه تنها همبستگی منفی با ابعاد سالمت زیستی، روانی و اجتماعی زوجین دارد، بلکه 

ه افراط و تفریط در (؛ چرا ک8431فر و حسینیان،  مورد تائید قرار گرفته است )آرین 4بر کنترل عواطف

دهد  عواطف، زوجین را به سمت ناسازگاری، پرخاشگری، خشم، نفرت، اضطراب و تغییرات خلقی سوق می

 کند میای جدی تهدید  ها را به گونه که به صورت کنترل نشده، بهداشت روانی و عاطفی هر یک از زوج

راری ارتباط و رضایتمندی زناشویی و ای از هنر برق براین بخش عمده(؛ بنا8430)نامنی و شیرآشیانی، 

عواطف از آن (. 4084، بوکزرابرتون، دافرن و موفق بودن در امور زناشویی، مهارت کنترل عواطف است )

سازد  متوجه می هدفی یرا به سو ها هر یک زوج یها که فعالیت استسودمند  زندگی زناشویی یجهت برا

و از  استسودمند  زندگی زناشوییبقا  یکه برا دینما یم ییرا وادار به انجام کارها ها آنترتیب،  نیو بد

(. از این رو، 8434 ،یآباد لطف)سازد  مضر است، آگاه می آشفتگی روابط زوجیکه جهت  ییانجام کارها

از  ها زوجو  شدهشناخته  افسردهچهار بعد عاطفه منفی، اضطراب، خشم و خلق  قیکنترل عواطف از طر

رابرتون و )و چگونه آن را ابراز کنند  زمانیکنند چه هیجانی تجربه شود و چه  تعیین می قیطر نیا

با تجربیات  سازش یدر کنترل عواطف برا ها هر یک از زوج ییتوانا گریبه عبارتی د (؛4084، همکاران

تجربه و  شیمهار، افزا یبرا ها آن تالشامر را به عنوان  همیناست که  یضرور زناشویی زندگی یزا استرس

در همین راستا باید  (.4084، نسکایبوسنی و باز گل،یسز)اند  کرده فیتعردر روابط زناشویی ابراز هیجانات 

                                                           
1. Couple distress 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 

3. Affections Control 
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پذیری شناختی  گفت، زوجی که به کنترل عواطف دست یافته است، به سرزندگی، سازش یافتگی، انعطاف

 (.8430نامنی و شیرآشیانی، در ارتباط مثبت زناشویی نیز دست خواهد یافت )

را در  صلیا شاخص شش دجوو پژوهشیدر ( 4081) کوریتو  هس، رائوسچر، بادسکی گودمن

 نیرداقد نچو هم رمذکو ملاعو نمیااز  که نددشمر بررا  سالم عاطفی نظرو از  طنشا با ی،قو یهاادهخانو

 طتباو ار ،هاانبحرو  هارفشا تحمل ناییاتو ی،معنو سالمت سحساا دن،بو ادهخانو به پایبند ،محبتو 

 فهد با قعدر وا جینزو بطرواند. دکر رهشاا مؤثر عامل ششاز  یکی انعنو  به مثبت طتبااز ار ؛مثبت

 جینزو توسط که مشکلی نیتر عیشا که ستا لیلد همین به گیرد می رتصو هازنیا حسطو متما یضاار

 انعنو به شوهرزن و  بین بطروا؛ از این رو، ستا بطهرا اریبرقردر  موفقیت معد ،شود یم حمطر ضیرانا

و  نیروا ،عاطفی یها جنبهدارای  بطروا ین. استا رداربرخو ییاسز به همیتاز ا گیادخانو بطاز روا بخشی

و  صحیح بطهرا یک دیجادر ا دخو نقشاز  هازوج عطالو ا گاهیآ مینههاز ینا در همهو  دهبو جنسی

 ،قعوا (. در8434جاویدی، سلیمانی، احمدی و صمدزاده، ) ستا رداربرخو یا ژهیو همیتاز ا ثمربخش

 سنگ مؤثر طتباو ار شود می هاو ارزش تحساساا شدر موجب اده،خانو ادفرا بین مؤثرو  شنرو طتباار

 مؤثر تباطیار یلگوهااز ا ادهخانو یعضاا قتیو یگرد تیرعبا به ؛ستا موفقو  سالم ادهخانو یربناییز

 ضارا ار یکدیگر نیروا یهازنیا ،نددار پیامی هر قصدو  امحتواز  ضحیو درك وا لنتقاا ،کنند می دهستفاا

 ی،گیردیا ،شخصیت تباطیار یلگوهاا ینابنابر ؛بخشند می اومتدرا  عجتماا در شرکتو  طتباو ار کنند می

هانسون و ) هددمی ارقر تأثیر تحترا  ادهخانو ادفرا منطقی گیری تصمیمو  بنتخاا رتقد ،نفس اعتمادبه

در  تمشکال ترین مخربو  ترین شایع تباطیار تمشکال گفت توان می پایه بر همین(. 4081اولسون، 

 حل ندگیز مهم مسائل دمیشو موجب مدراناکا تباطیار یلگوهاا که اچراست؛  ردهخو شکست های ازدواج

 ،خیرا ههد چند طیدر  (.4081لی و جانسون، ) شود هازوج بیندر  رضتعا منبعو  بماند باقی هنشد

 گاهی. ستا دهکر جلب دخو بهرا  دییاز توجه جینزو صمیمی بطدر روا ربدهکا -رطلبکا تعاملی یلگوا

 هاییرفتار جیناز زو یکی آندر  که شود مییاد  8گزیندوری -طلب مهمد یلگوا انعنو بهاز آن  تقااو

 یگرزوج د حالیکهدر  هددمی ننشا دخواز  تغییر به ارصرا، دنبو منتقد دن،کر شکایت نهمچو نهراطلبکا

 ،بحث ردمو عموضو دنکر ضعو ع،موضو به ختنداپردر  کترمشا معد نهمچو جویانه رهکنا یهارفتار با

دو  ربدهکا -رطلبکا یلگو(. ا4083باری، باردن و دوباك، ) هدد می پاسخ محیط كتر حتیو  یگیررهکنا

 بدین. ردیپذ یم ثرو از آن ا ارد؛میگذ ثرا ییگرد رفتار بر جیناز زو یکی رفتار که ریبهطو ستا 4سویه

 بر جیناز زو یک هر رفتار بلکه نیست ییگرد جویانه رهکنا رفتار علتزوج  یک نهراطلبکا رفتار ،که معنی

 (. 4081لی و جانسون، ) زاندیانگ یبرمو آن را  گذارد یم ثرا ییگرد رفتار

 انبهعنورا  ربدهکا -رطلبکا یلگوا( 4040) چاکراوارتی و همکارانگوساکوا، چاین، آسیگیل، کونلی، 

همچنین مرور . ندداد ارقر رهشاا ردمو ستا طتبادر ار نامناسبازدواج  یها مالك با که ایهپدید

 طرفیاز  ؛از ازدواج دارد ضایتیرنا با یقو رابطه های ارتباطی زناشوییلگوا که هایی نشان دادند پژوهش

                                                           
1. Distancer Pusuer 

2. Bidirectional 
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است  نمادر مندزنیاو  ستا مرضی لگوا یندارد و ا دجوو جنسیت با لگوا ینا بین نیز محکمی طتباار

 ینابنابر(؛ 4081؛ لی و جانسون، 4083؛ باری و همکاران، 4083وند خوشلی و اسدی،  )باقری، خواجه

 یها روش ؛ستا هشد اجرا لحا به تا که ستا یا مداخله یها برنامهدر  ردمو نیتر گسترده ،ناشوییز طتباار

 8محور حل راه یدرمان زوج ها آناز  یکی کهدارد  دجوو تباطیار یلگوهاا تغییرو  زشموآ ایبر گوناگونی

ها نه بر  حل به دلیل ماهیت خاص آن و تمرکز بر راه محور حل راهدرمانی  زوج (.4083است )تادروس، 

عنوان یکی از مفیدترین و  تواند به های اساسی جمعیت شناختی ایران است؛ می مشکالت که یکی از مؤلفه

)باقری و همکاران،  به کار گرفته شود ها در اصالح الگوهای ارتباطی زوج کارآمدترین رویکردهای درمانی

از یک رویکرد غیرمتداول و ناشناخته به رویکردی تبدیل  محورحل  . در کمتر از دو دهه، درمان راه(4083

شود )فرانکلین، بولتون و گاز،  یاز آن استفاده م ای یندهطور فزا و دیگر کشورها به متحده یاالتکه در ا شد

درجه باالیی از  طور ینایدار و همپ اند که این روش تغییر سریع و ادعا کرده محورحل  ؛ مشاوران راه(4083

 (.8431)رستمی، سعادتی و یوسفی،  کند میمراجع را فراهم  های مندی یترضا

پرورش  بر رشد و ینآفر تمرکز بر رفتارهای مشکل یجا این رویکرد دیدگاهی قابلیت محور است که به 

های مثبت و  بر تعامالت و یافته تمرکز های مراجع در جلسه درمان بر اساس ها تمرکز دارد. قابلیت حل راه

درمان به دلیل تمرکز بر موارد مثبت  و مقاومت مراجعین در جلسه شود یزا تشخیص داده م مشکل یرغ

 محورحل  گرِ راهدرمان (.4083)بیباچ،  رود یاز بین م یصعوض تمرکز بر نقا )آنچه باید افزایش پیدا کند( به

تحلیل بیرونی و جستجوی خارجی حقیقت به  یجا به دارد و یدمشاوره بر معانی کلمات تأک ۀدر جلس

کاربرده  به یساز یمحاوره در این روش برای معن و فرایند کند میانداز متفاوتی نگاه  واقعیت از چشم

 ببینند که یا گونه را به ها یتکه واقع دهد یگر و مراجع اجازه مچنین محاوره درمانی به درمان؛ همشود یم

به یک تغییر شناختی و احساسی  جدید باز شود و اگر مراجعان بتوانند با موفقیت یاندازها مفضا برای چش

ها نشان  (. نتایج پژوهش4080)دامرون،  شود ها برای حل و کنترل مشکل نشان داده می برسند توانایی آن

؛ 8431محور توانسته بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده )رستمی و همکاران،  حل راه یدرمان زوجداد که 

(، خودکارآمدی و کیفیت زندگی زنان 4088؛ استیورات، 8430مفید، فاتحی زاده، احمدی و اعتمادی، 

؛ 8431فر و حسینیان،  (، خودتنظیمی و کنترل عواطف )آرین8431ثابت و معتمدی،  )جمعیان، حسین

پور،  مهر، عباس  پذیری خانوادگی )خجسته (، عالئم افسردگی، پیوستگی و انطباق8430یانی، نامنی و شیرآش

و جنسی )حسینی، امیری  شناختی روان(، صمیمیت عاطفی، 8434پور، عطاری و رحمانی،  رجبی، عالی

یفیت ( و ک4083(، رضایت زناشویی و الگوهای ارتباطی زناشویی، )باقری و همکاران، 8434مجد و قمری، 

؛ نظری، رسولی، داورنیا، حسینی و 8433زندگی و دلزدگی زناشویی )شاکرمی، داورنیا، زهراکار و طالئیان، 

هـای مطـرح  با توجه به پـژوهش مثبت زیادی بر روابط زوجین داشته است. تأثیر( 8433بابایی گرمخانی، 

اساسی زن در  با در نظر گرفتن نقـش طور ینو هم خانواده و جامعهدر  زنان شـده و اهمیـت سـالمت

اصالح الگوهای در حـوزة  تر یعمطالعات وس خـانواده نیـاز بـه انجـام اعضایگیری شخصیت  انسجام و شکل

 زنان در خانه. شود یماحساس  ها ارتباطی و همچنین شناخت و تقویت مدیریت عواطف در هر یک از زوج

                                                           
1. Solution-focused couple therapy 
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داشته روان بیشتری  نجام دهند که رضایتمندی زناشویی و سـالمتتر ا خود را کامل نقـش توانند یزمانی م

به اصالح ها و  در زندگی زوج کنترل عواطفاهمیت  بنابراین مهم است کـه بـا در نظـر گـرفتن باشند؛

و در  این طریق بتوان گامی مهم در راستای بهبود رضایت زناشـویی توجـه شـود، تـا از الگوهای ارتباطی

ها و ادبیات پژوهش و اهمیت بررسی علمی  ذا با استناد به یافتهل .عملکرد خانواده برداشت نتیجه بهبود

محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف  حل راه یدرمان زوجبیشتر، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی 

 های زیر اجرا شد. در زنان آشفته آزمون فرضیه

 تأثیراست و این  مؤثرزنان آشفته  در محور بر بهبود الگوهای ارتباطی حل راه یدرمان زوج. مداخله 8

 .ماند در مرحله پیگیری پایدار می

در  تأثیراست و این  مؤثرزنان آشفته  در محور بر بهبود کنترل عواطف حل راه یدرمان زوج. مداخله 4

 ماند. مرحله پیگیری پایدار می

 

 روش

جامعه  و دوماههآزمون و گروه گواه و پیگیری  آزمون، پس با طرح پیش 8یشیشبه آزماروش این پژوهش، 

کننده به مراکز مشاوره همراز زندگی، مهرآور و همدلکده شهر تهران در بازه زمانی  زن مراجعه 43آماری 

عبارت بودند از: گذراندن حداقل ی ورود به پژوهش که ها مالكبود. با توجه به  8431اردیبهشت تا خرداد 

های پایین در پرسشنامه الگوهای ارتباطی و  سال از زندگی مشترك، حداقل مدرك دیپلم و کسب نمره دو

 زمان همی و یا دارودرمانی درمان روانهای خروج از پژوهش عبارت بودند از دریافت  کنترل عواطف و مالك

های ورود و خروج پژوهش، به  بود. پس از رعایت مالكداشتن اعتیاد و غیبت بیش از دو جلسه ، با آموزش

 صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.  زن انتخاب و به 43شیوه هدفمند 

 پژوهش ابزار

توسط  8313در سال  یسؤال 40 پرسشنامه الگوهای ارتباطی .2. پرسشنامه الگوهای ارتباطی1

این . ( هنجاریابی شد8434صمدزاده، شعیری، مهدویان و جاویدی )و توسط کریستنسن و ساالوی ساخته 

زمانی که  -8. این سه مرحله کند میرفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد پرسشنامه 

بعد از بحث در مورد  -4، و کنند میدرباره مشکل ارتباطی بحث  -4در روابط زوجین مشکل ایجاد میشود، 

. هر کدام از این مراحل از سؤاالتی تشکیل شده است که در مجموع سه ردیگ یبرم، را در مشکل ارتباطی

ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع /  ، این سه الگویگیرد مینوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر 

در  اجتنابی متقابلمرد( و ارتباط  یریگ کنارهزن و توقع زن /  یریگ کناره)شامل توقع مرد /  یریگ کناره

 زاده در پژوهش صمد شود. گذاری می نمره 3ممکن= کامالًتا  8ناممکن= کامالًای از  گزینه 3طیف لیکرتی 

با  8313  فورز و السون چیانر ییزناشو یتیپرسشنامه نارضا نیب یهمبستگ ییروا (8434)و همکاران 

متقابل  اجتناب زن و یریگ درخواست مرد/کناره ،یریگ درخواست/کناره یسازنده متقابل، الگوها یالگو

                                                           
1. quasi-experimental 

2. Communication Patterns Questionnaire 
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دهنده  شده نشان ادی ها در پژوهش مؤلفان داده لیبرآورد شد و تحل 43/0و  43/0، 44/0، -03/0 بیترت به

نوروزی، حاضر  پژوهش بود. در 10/0کرونباخ = ی و آلفا یارتباط یاعتبار مناسب پرسشنامه الگوها

-/کنارهمتوقع ،03/0سازنده متقابل =  یالگو یکرونباخ آن برا یآلفا بیضر (8431رضاخانی و وکیلی )

به  03/0اجتناب متقابل =  و 04/0گیر= ، زن متوقع/مرد کناره00/0=ریگ کناره، مرد متوقع/زن 04/0=  یریگ

، 00/0گیر  /کنارهمتوقع، الگوی 18/0. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ الگوی سازنده متقابل دست آمد

به  14/0و اجتناب متقابل  14/0گیر  ، الگوی زن متوقع/مرد کناره10/0 ریگ کنارهمرد متوقع/زن الگوی 

 دست آمد.

  ( در8331توسط ویلیامز، چامبلس و آهرانز ) یسؤال 34این پرسشنامه  .1پرسشنامه كنترل عواطف. 2

، 40، 83، 84، 3، 4 سؤاالته افسرد ؛ بعد خلق43و  43، 40، 41، 80، 88، 1، 8 سؤاالت خشم چهار بعد

عاطفه بعد و  30و  41، 40، 44، 40، 43، 48، 40، 81، 80، 3، 1، 0 سؤاالتاضطراب  ؛ بعد41و  43، 41

 کیدر  بعدهر  سؤاالتدارد. نمره  34و  38، 40، 44، 48، 44، 44، 81، 83، 84، 80، 0، 4 سؤاالتمثبت 

 و نیدرو رعتبااشود.  گذاری می نمره موافقم شدت به=1مخالفم تا  شدت به= 8 ای گزینه 1لیکرتی  طیف

 و 13/0و  11/0 ابضطرا بعد 38/0و  10/0 دهفسرا خلق بعد 14/0و  14/0خشم بعد ایبرن موآز ماییزآزبا

 و همکاران،یلیامز و) ستا همدآ ستدبه  آن ییاهمگر وقی افترا ییروا و 13/0و  00/0 مثبت عاطفه بعد

که مقدار  گرفتمورد بررسی قرار  (8411) مقیاس کنترل عواطف به وسیله دهش ییایپا بیضر. (8331

عاطفه و بعد  03/0بعد اضطراب برابر با در ، 13/0، در بعد خلق افسرده 04/0برابر  خشمبعد کرونباخ  یآلفا

است. در مناسب بودن مقیاس کنترل عواطف  ةبرآورد شده است که نشان دهند 00/0با  مثبت برابر 

و  03/0، بعد اضطراب 13/0، بعد خلق افسرده 10/0هش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای بعد خشم پژو

 به دست آمد. 11/0بعد عاطفه مثبت 

از بسته آموزشی  شود که به صورت یک فعالیت گروهی انجام میبرنامه  اینمحور.  حل راه یدرمان زوج. 3

 انجام شد.ی و به شرح زیر ساز مفهوم ( 4001دونالد ) مک

 عالیقو  یشخص یها یژگیو انیب خود به معارفهضمن در ابتدای جلسه درمانگر  .اول جلسه 

اصل  یدر مورد اجرا کنندگان شرکتبه  یده نانیاطمارتباط و  جادیابه دنبال آن برای و  کنندگان شرکت

 با کنندگان شرکتری، طول مدت جلسات و نحوه برگزاری آن مطالبی را عنوان کرد. در این جلسه رازدا

 خواسته شد تا کنندگان شرکتاز آشنا شدند و در پایان  آن کاربرد و مدار حل راه مشاوره اساسی اصول

 .سندیبه صورت مکتوب بنو ندهیجلسه آ یاهداف خود را برا

 یفراوان همراه با گزارش کنندگان شرکتتوسط  مشکالت انیو ب ییشناسادر این جلسه به  جلسه دوم. 

 ینقاط قوت و توانمند کشفبه  پرداخته شد. سپس وقوع مشکل و طول مدت آن و نحوه برخورد با مشکل

در روابط زناشویی پرداخته شد. در پایان از موارد استثناء  کشفپرداخته شد پس از آن به  کنندگان شرکت

                                                           
1. Affections Control Questionnaire 
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و بنویسند داشتند  یکه در طول هفته احساس بهتر یموارد انیبخواسته شد تا به  کنندگان شرکت

 نیز یادداشت کنند. داشتند یکه با وجود مشکل، احساس بهتر ییها تیگزارش فعال

شد،  پرداختهآسا  با استفاده از پرسش معجزه یمخل رفتار یحذف الگو. در این جلسه به جلسه سوم 

 ها پاسخ ؟دیده یمانجام  یاگر مشکل به طور معجزه آسا حل شود، چه کار گفته شد بدین شکل که

پرداخته شد. در ادامه این جلسه در مورد  اهداف میتنظ بودند که به کننده شرکتاهداف افراد  انگرینما

و  ها پاسخدر مورد  نظر تبادلو  بحث الگوهای مخل رفتار و نحوه حل آن صحبت شد و در ادامه به

 سؤاالتبه  ها پاسخدر مورد خواسته شد تا  کنندگان شرکتاز  احتمالی پرداخته شد و در انتها یها حل راه

 .ندیرا مکتوب نما ها آنو  شندیاند یبمعجزه 

 در مورد نحوه کنندگان شرکت. در این جلسه به ادامه مباحث جلسه قبل پرداخته شد و با جلسه چهارم 

بودند صحبت شد برای این کار از فن ذکر شده در جلسه قبل  یها یژگیوکه  یو اهداف ها حل راه جادیا

که  نیریرا به سا هایی حل راه خواسته شد تا کنندگان شرکتمقیاسی استفاده شد. در انتها از  های سؤال

 و در جلسه آینده ارائه نمایند. کنند شنهادیمشابه دارند، پ مشکالت

 بردن پی و مشکل استثنائات کردن برجسته و تقویت، مشکل استثنائات با اعضا. در این جلسه جلسه پنجم 

 کنندگان شرکتبرای حل مشکالت آشنا شدند. در انتهای این جلسه از  خود های یتوانمند و ها یتقابل به

 های حل راههای خود در حین روبرو شدن با مشکالت فکر کرده و  ها و توانمندی خواسته شد تا به قابلیت

 کارآمد را یادداشت کند.

 یجا به رفتار و احساس تفکر، دیگر یها راه شناسایی برای کنندگان شرکت بهدر این جلسه  .جلسه ششم 

 بجای کردن تحسین برای کنندگان شرکت به کمک شد. همچنین کنونی ساز مشکل رفتار و احساس تفکر،

 کامالًها  یدها این مطلب برای آنکل شاه فن اجرای آموزش داده شد و در ادامه با  یکدیگر از گرفتن یرادا

 روشن شد.

کمک شد و در  بهتر دنیای و عالقه مورد آیندة تصور برای کنندگان شرکت به . در این جلسهجلسه هفتم 

 با مطلوب و عینی تغییرات شناسایی و مشکل چارچوب از شدن خارج برای کنندگان شرکت به ادامه

 کمک شد کننده ینیب شیپ تکلیف طراحی فن و وانمودی تکالیف فن از استفاده

گذشته، انجام و مرور تکالیف و فنون آموزش داده شده  جلسات یبند جمع. در این جلسه به جلسه هشتم 

 نهایی از جلسات آموزشی پرداخته شد.  یریگ جهینت بندی و  پرداخته شد و در آخر با کمک اعضا به جمع

دوره درمان همراز زندگی، مهرآور و همدلکده، کسب مجوز از مدیریت مراکز مشاوره  از پسشیوه اجرا. 

برگزار شد که واجد مداخله گروهی بود. پیش از اجرای مداخله سالن انتظار مرکز مشاوره همدلکده در 

ها، طول مدت هر جلسه و مسائل  درباره طرح پژوهش، محل برگزاری آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسه

ها، رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات به زنان توضیح داده  حه در جلسهمطرو

نامه کتبی از زنان  ها برای شرکت در پژوهش رضایت ها و ابراز تمایل آن شد و پس از جلب رضایت آزمودنی

گروه برگزار شد.  گروه آزمایشهای درمان به صورت گروهی و هفتگی برای  جلسه شد.هر دو گروه اخذ 

آزمون و در مرحله پیگیری دو ماهه به  آزمون، پس آزمایش به همراه گروه گواه در مرحله پیش
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 1پاسخ دادند. برای رعایت موازین اخالقی پس از پایان پژوهش، گروه گواه نیز در های پژوهش  پرسشنامه

ها با استفاده از نسخه بیست  محور را قرار گرفتند. داده حل راه درمانی زوجای تحت مداخله  دقیقه 30جلسه 

 گیری مکرر تحلیل شد. و به روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه اس.پی.اس.اسافزار  و چهارم نرم

 

 اه یافته

سال و در گروه  30/8و  44/44در گروه آزمایش، به ترتیب  کنندگان شرکتمیانگین و انحراف معیار سن 

درصد(، دارای مدرك  1/38نفر ) 0کنندگان گروه آزمایش  بود. شرکت سال 40/8و  40/44یب گواه به ترت

درصد(، دارای  4/1نفر ) 8و  لیسانس فوقدرصد(، دارای مدرك تحصیلی  00نفر ) 0تحصیلی لیسانس، 

درصد(، مدرك تحصیلی  4/14نفر ) 80کنندگان گروه گواه  مدرك تحصیلی دکتری بودند و از شرکت

لیسانس داشتند. میانگین طول مدت ازدواج در زنان  درصد(، مدرك تحصیلی فوق 1/80نفر ) 4لیسانس و 

 ماه بود. 3سال  0نان گروه گواه ماه و میانگین طول مدت ازدواج در ز 1سال و  3گروه آزمایش 

 های توصیفی الگوهای ارتباطی و كنترل عواطف به تفکیک دو گروه . شاخص1جدول 

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش گروه متغیر

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 33/4 44/41 43/4 14/41 11/8 44/48 آزمایش سازنده متقابل

 34/4 00/44 40/4 00/44 40/4 00/44 گروه

 18/8 10/48 08/8 44/48 30/8 80/44 آزمایش گیری کنارهتوقع/

 43/8 00/44 48/8 80/44 44/8 44/44 گروه

مرد متوقع/زن 

 گیر کناره

 03/4 10/80 80/4 01/80 80/8 44/81 آزمایش

 34/8 01/83 00/8 10/81 30/8 00/83 گروه

زن متوقع/ مرد 

 گیر کناره

 01/4 44/83 34/4 40/83 10/4 00/48 آزمایش

 83/4 38/44 40/4 00/44 00/4 00/44 گروه

 44/4 38/48 41/4 44/48 10/4 40/44 آزمایش اجتناب متقابل

 18/4 38/43 88/4 38/44 04/4 14/44 گروه

 44/3 14/00 13/3 14/31 11/3 80/04 آزمایش کنترل خشم

 08/0 01/04 30/1 00/04 41/0 00/04 گروه

 84/0 14/04 83/4 38/04 84/4 80/03 آزمایش کنترل خلق افسرده

 31/4 14/01 08/0 38/01 01/4 00/01 گروه

 84/3 01/04 43/3 00/04 08/0 44/00 آزمایش کنترل اضطراب

 18/3 00/01 18/1 01/00 10/0 01/01 گروه

 81/4 01/40 11/4 00/40 11/8 00/41 آزمایش کنترل عاطفه مثبت

 10/8 00/43 14/8 38/41 00/8 00/43 گروه
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گیر، مرد  های الگوهای ارتباطی )سازنده متقابل، توقع/کناره نمره نشان داد که میانگین 8نتایج جدول 

 گیر و اجتناب متقابل ( و کنترل عواطف )خشم، خلق افسرده، گیر، زن متوقع/مرد کناره کناره زنمتوقع/

 آزمون در قیاس با گروه گواه کاهش داشته است. اضطراب و عاطفه مثبت( در گروه آزمایش در مرحله پس

 

 های پژوهش های متغیر . نتایج آزمون مفروضه2جدول 
-کولموگراف گروه متغیر

 اسمیرنف

 موخلی W آزمون لوین

z  سطح

 معناداری

F  سطح

 معناداری

χ
سطح  مقدار 4

 معناداری

 008/0 00/80 80/0 44/4 40/0 83/0 آزمایش متقابلسازنده 

 84/0 48/0 گروه

 041/0 83/1 00/0 81/0 03/0 44/0 آزمایش گیری کنارهتوقع/

 40/0 83/0 گروه

مرد متوقع/زن 

 گیر کناره

 080/0 44/1 018/0 14/4 88/0 44/0 آزمایش

 40/0 40/0 گروه

زن متوقع/ مرد 

 گیر کناره

 084/0 10/1 13/0 01/0 81/0 40/0 آزمایش

 40/0 83/0 گروه

 031/0 10/4 43/0 33/0 40/0 80/0 آزمایش اجتناب متقابل

 40/0 83/0 گروه

 044/0 03/3 30/0 00/0 40/0 80/0 آزمایش کنترل خشم

 40/0 80/0 گروه

 000/0 84/4 04/0 44/0 40/0 80/0 آزمایش کنترل خلق افسرده

 40/0 03/0 گروه

 040/0 81/4 01/0 80/0 03/0 44/0 آزمایش کنترل اضطراب

 80/0 40/0 گروه

 008/0 14/80 80/0 11/4 40/0 83/0 آزمایش کنترل عاطفه مثبت

 40/0 83/0 گروه

 

 و ها نمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرنف-کلموگراف دهد آزمون ، نشان می4نتایج جدول 

الگوهای ارتباطی متغیرهای  در ها واریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین نتیجه آزمون

گیر و اجتناب متقابل ( و  گیر، زن متوقع/مرد کناره کناره زنگیر، مرد متوقع/ )سازنده متقابل، توقع/کناره

موخلی برای  Wهمچنین آماره  .استکنترل عواطف )خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت( 

ها در بین  دهد که واریانس تفاوت دار است. این یافته نشان می معنی 08/0متغیرهای پژوهش در سطح 

 این در .شود نمیفرض کرویت رعایت  داری متفاوت است؛ بنابراین پیش صورت معنی سطوح متغیر وابسته به
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 آزمون تفسیر نتایج برای ادامه در بنابراین ؛شود استفاده 8هاوس گیسراصالح اپسیلن گرین از باید شرایط

 .شد استفاده آماره این از ها آزمودنی درون اثرهای
 

های آزمایش و كنترل در  های تکراری در گروه گیری . نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه3جدول 

 آزمون و پیگیری آزمون، پس مراحل پیش

مجموع  اجزاء منابع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 30/0 008/0 83/81 14/40 43/8 33/44 مداخله مراحل سازنده متقابل

 38/0 008/0 00/80 44/84 43/8 11/41 گروه× مراحل 

 40/0 000/0 10/3 44/813 8 44/813 گروه

 

 گیری کنارهتوقع/

 48/0 080/0 13/0 81/3 00/8 40/83 مداخله مراحل

 84/0 000/0 00/4 04/0 00/8 01/1 گروه× مراحل 

 83/0 031/0 10/4 84/80 8 84/80 گروه

مرد متوقع/زن 

 گیر کناره

 34/0 008/0 10/80 34/43 08/8 00/04 مداخله مراحل

 31/0 008/0 38/83 01/30 08/8 33/08 گروه× مراحل 

 81/0 030/0 08/3 00/41 8 00/41 گروه

زن متوقع/ مرد 

 گیر کناره

 40/0 003/0 14/1 10/88 33/8 03/81 مداخله مراحل

 40/0 008/0 00/84 84/83 33/8 04/41 گروه× مراحل 

 43/0 083/0 00/3 14/844 8 14/844 گروه

 04/0 01/0 00/0 34/0 18/8 83/80 مداخله مراحل اجتناب متقابل

 04/0 30/0 10/0 34/1 18/8 40/80 گروه× مراحل 

 40/0 000/0 33/3 44/03 8 44/03 گروه

 01/0 40/0 03/8 34/08 33/8 04/883 مداخله مراحل کنترل خشم

 04/0 31/0 13/0 10/41 33/8 83/03 گروه× مراحل 

 48/0 048/0 80/0 43/441 8 43/441 گروه

کنترل خلق 

 افسرده

 83/0 040/0 14/4 30/00 14/8 88/844 مداخله مراحل

 40/0 003/0 00/0 44/800 14/8 00/814 گروه× مراحل 

 44/0 003/0 04/80 00/804 8 00/804 گروه

 01/0 83/0 04/4 34/00 11/8 10/844 مداخله مراحل کنترل اضطراب

 80/0 041/0 31/4 41/843 11/8 01/434 گروه× مراحل 

 40/0 040/0 11/0 00/810 8 00/810 گروه

کنترل عاطفه 

 مثبت

 43/0 001/0 40/1 38/40 40/8 03/40 مداخله مراحل

 80/0 84/0 31/4 33/0 40/8 01/3 گروه× مراحل 

 40/0 041/0 00/0 00/00 8 00/00 گروه

 

                                                           
1
. Greenhouse-Geisser 
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( با اندازه P= 000/0محور بر نمره الگوی سازنده متقابل ) حل راهدهد که مداخله  نشان می 4نتایج جدول 

گیر  ، الگوی مرد متوقع/زن کناره83/0( با اندازه اثر P= 031/0گیری ) نمره الگوی توقع/کناره، بر 40/0اثر 

(030/0 =P با اندازه اثر )الگوی زن متوقع/مرد کناره81/0 ، ( 083/0گیر =P با اندازه اثر )و الگوی  43/0

محور بر نمره کنترل  حل راهبود؛ همچنین مداخله  مؤثر 40/0( با اندازه اثر P= 000/0اجتناب متقابل )

، بر نمره 44/0( با اندازه اثر P= 003/0، بر نمره کنترل خلق افسرده )48/0( با اندازه اثر P= 048/0خشم )

( با اندازه اثر P= 041/0و بر نمره کنترل عاطفه مثبت )  40/0( با اندازه اثر P= 040/0کنترل اضطراب )

 مؤثر بوده است. 40/0
 

 آزمون و پیگیری آزمون، پس ون تعقیبی بنفرونی در سه مرحله پیش. نتایج آزم4جدول 

 پیگیری -آزمون پس پیگیری -آزمون پیش آزمون پس -آزمون پیش های آماری شاخص

تفاوت  

 میانگین

 انحراف

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

 010/0 83/0 44/0 008/0 48/0 01/8 004/0 44/0 40/8 سازنده متقابل

 00/8 43/0 84/0 03/0 41/0 11/0 080/0 40/0 00/8 گیری کنارهتوقع/

مرد متوقع/زن 

 گیر کناره

00/4 41/0 008/0 00/8 33/0 003/0 00/0 44/0 38/0 

زن متوقع/ مرد 

 گیر کناره

84/8 40/0 080/0 30/0 44/0 041/0 80/0 40/0 00/8 

 00/8 18/0 03/0 084/0 33/0 41/8 008/0 08/8 38/8 اجتناب متقابل

 00/8 01/0 13/0 004/0 11/0 03/4 000/0 00/0 40/4 کنترل خشم

کنترل خلق 

 افسرده

40/4 83/8 044/0 
01/4 31/0 080/ 14/0 40/8 00/8 

 000/0 11/0 38/4 کنترل اضطراب
03/4 00/0 004/0 04/0 31/0 00/8 

کنترل عاطفه 

 مثبت

43/8 34/0 083/0 43/8 31/0 030/0 040/0 48/0 00/0 

 

الگوهای ارتباطی که تفاوت  دهد  آزمایش و گروه گواه نشان می  مقایسه سه مرحله در گروه 3 جدول

گیر و اجتناب متقابل ( و  گیر، زن متوقع/مرد کناره کناره زنگیر، مرد متوقع/ )سازنده متقابل، توقع/کناره

آزمون و پیگیری در قیاس با  در مراحل پسکنترل عواطف )خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت( 

ها  که در گروه گواه این تفاوتتا مرحله پیگیری پایدار مانده است؛ درحالی تأثیرآزمون، معنادار و این  پیش

 (.P=81/0معنادار نیست )

 

 گیری بحث و نتیجه

محور بر بهبود الگوهای ارتباطی  حل راه درمانی زوجهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تعیین اثربخشی 

 حل راه درمانی زوجزناشویی و کنترل عواطف در زنان آشفته بود. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش، 
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گیر، زن  کناره زنتوقع/گیر، مرد م محور در بهبود اصالح الگوهای ارتباطی )سازنده متقابل، توقع/کناره

گیر و اجتناب متقابل ( و کنترل عواطف )خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت(  متوقع/مرد کناره

(، نامنی و 8431فر و حسینیان ) های آرین های پژوهش است. نتایج پژوهش حاضر با یافته مؤثر آشفتهزنان 

( همسو است؛ چرا که این 4081جانسون )( و لی و 4083(، باقری و همکاران )8430شیرآشیانی )

در درمان دانستند.  مؤثرمحور را بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف  حل راه درمانی زوجپژوهشگران نیز 

محور به زنان گروه آزمایش کمک شد تا به تجارب ناقص خویش کلیت و معنای خاص ببخشند؛ به  حل راه

های خود را به زبانی تازه  زنان گروه آزمایش خواسته شد تا داستانهای درمانی از  همین منظور، در جلسه

معنائی تازه به وجود آورند؛ بنابراین پرسیدن  نیآفر مشکلشرح دهند و برای افکار، احساسات و رفتاری 

ای که  ها، مشکل و آشفتگی در زنان کمتر شده و نتیجه های آن پاسخ بر اساسمعجزه آسا از اعضا و  سؤال

ها شد، این بود که عواطف جدید همراه با الگوهای ارتباطی کارآمد شکل گرفت. در واقع کنترل  نعاید آ

با الگوهای ارتباطی زناشویی کارآمد شوند  توأم شیاند کین، نیب واقععواطف موجب شد زنان گروه آزمایش 

 و همسر/مادری مفید و کارآمد در پیشرفت جامعه به شمار آیند.

 خود های توانایی و ها اندوخته از محور حل راه درمان گفت، توان یم آمده دست به نتایج تبیین در

 ایجاد مراجعان در را امید از تصویری کار این و کند می استفاده الگوهای ارتباطی تغییر فرایند در مراجعان

 مراجعان در را خودکنترلی و مدیریت روابط و کنترل عواطف حس محور حل راه درمانگرکرد؛ از این رو، 

 این به دادن ساختار و ها حل راه خلق در مراجعان تواناسازی طریق از را کار این ها آن ؛کند می تقویت

 زوجی مشکالت که معتقدند محور حل راه درمانگران (.8431)رستمی و همکاران، دهند می انجام ها حل راه

 (؛4083)تادروس،  شوند می بدتر و مانند می باقی برند، می بکار ها آن حل برای زوج که روشی وسیله به

 ها آن آورد، می زوجین یاد به استفاده لزوم هنگام در را مشکالت حل های مهارت محور حل راه یدرمان زوج

ی طوالن یها حل راه و کنند نابود را و الگوهای ارتباطی ناکارآمد مشکل نامعیوب چرخۀ تا سازد می قادر را

  شود می سیستم در دیگر افراد تغییر موجب ها زوج از یکی تغییر ایکه گونه ؛ بهدهند توسعه را مدت 

 (.4080)دامرون، 

 از یکی مشکالت، مورد در مراجعان توسط استثنائات تقویت و استخراج تعیین، افزون بر آن، شناسایی،

 همراهی استثنائات شناسایی ،محور حل راه رویکرد در است. محور حل راه درمانی زوج در تغییر مهم عوامل

 (4084و دوالن ) زرادش که طور همان ؛کند می حفظ درمان فرایند انتهای تا مثبت جهت در را مراجع

 برای که یحال در است مشکل خود آید، می نظرشان به که چیزی اولین مراجعان، برای داده توضیح

 به زمانی چه بار آخرین پرسد یم زوج از درمانگر عنوان مثال به؛ است استثنائات چیز، اولین درمانگران،

 چه نکنید؟ بحث خود همسر با که است تر آسان برایتان هایی زمان چه اید؟ داده گوش خود همسر

 همیشه که رساند می استثنا سؤاالت فرم اید؟ برده لذت یکدیگر از همسرتان و شما که بوده هایی زمان

 در که را کارهایی بیشتر تا شوند می تشویق ها زوج محور حل راه درمانی زوج در .ددار وجود استثنائی

 از حتی توانند می استثنائات دهند. انجام دادند، می انجام منفی های زمان به نسبت مثبت های زمان

 در که هایی زوج از .(4083)فرانکلین و همکاران،  گردند استخراج و شوند داده تشخیص ها زوج های بحث
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 انجام یکار چه گذشته در که بیاورند یاد به شود می خواسته دارند، مشکالتی جاری استثنائات تشخیص

 انجام بار یک که هایی فعالیت و رفتارها همان سپس و شده می ها آن زناشویی رضایت باعث که دادند می

 ای مداخله سؤاالت از یکی نیز آسا معجزه سؤاالت(. 8431)رستمی و همکاران، کنند  برقرار دوباره را اند داده

 برجسته موضوعات توصیف سمت به مراجع هدایت منظور به آسا معجزه سؤال است. محور حل راه درمانگران

 کمک مراجعان به آسا معجزه سؤاالت شود. می گرفته کار به مشکل، بدون ای آینده ترسیم برای و حال در

 کمک مراجعان به آسا معجزه پرسش کنند. استخراج را بودن متفاوت برای الزم مواد بتوانند تا کند می

 شناختی صورت به را رفتاری یها تفاوت بتوانند نیز و کنند کشف را جدیدی موضوعات بتوانند تا کند می

 اتفاق معجزه یک امروز اگر پرسد می سؤال مراجع از محور حل راه درمانگر دهند شرح همسرشان و خود در

 مشکلت که دهی می تشخیص چطور داد؟ خواهی انجام متفاوتی کار چه شود حل تو مشکل و بیافتد

 به کردن نگاه برای متفاوت راهی یافتن برای مراجعان به سؤاالت گونه ینا از استفاده است؟ شده حل

 (.8430کاپوتزی و اشتاوفر، باشد  تغییر فرایند در مهمی گام تواند می و کند می کمک مسائلشان

 رضایت از پایینی سطوح و شوند می درمان وارد خاصی هیجانی های آشفتگی جریان در اغلب ها زوج

 گزارش را مقابل طرف به نسبت منفی احساس همچنین رضایت جنسی و صمیمیت، و اعتماد زناشویی،

 شکست با صمیمیت احیای در هایشان تالش و دارند هیجانی شکست احساس ها آن از بسیاری .کنند می

دفاعی بودن  انتقاد، و سرزنش گیری، کناره و اجتناب مانند ای شده محدود های شیوه با و است شده رو روبه

 اثربخشی به توجه با .(8431)رستمی و همکاران،  کنند می برقرار ارتباط هم با دفاعی های چرخه و

 حاضر پژوهش و مختلف های پژوهش که چنان مسائل این حل در محورحل  درمانی راه زوج رویکردهای

 درمانی زوج آموزشی های برنامه لیست در شیوه درمان این آموزش که شود می پیشنهاد لذا ،دهند می نشان

 و ها زوج مشکالت درمان به ها رویکرد این به توجه با بتوانند درمانگران تا گیرد قرار یدرمان خانواده و

مبتنی بر فرهنگ غربی های پژوهش با به ابزارهای غیر بومی و  یتمحدوددر ارتباط با  .بپردازند ها خانواده

شود  قرار دهد؛ به همین منظور پیشنهاد می تأثیرتواند نتایج این پژوهش را تحت  اشاره کرد که می

ابزارهای مبتنی بر فرهنگ کشورمان تدوین و هنجاریابی شود. دیگر محدودیت این پژوهش تنها حضور 

همسران این  لزوماًقرار داد به طوری که  تأثیرهای مشاوره بود که درمان را تا حدودی تحت  زنان در جلسه

از باید جانب احتیاط رعایت شود. یریپذ میتعمبرای  نیبنابراشد؛  های آموزش احساس می زنان در جلسه

 های درمان انجام شود. های مشابه با حضور هر دو زوج جلسه شود در پژوهش پیشنهاد میاین رو، 

 

 موازین اخالقی 

اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با در این پژوهش موازین 

کنندگان در  ها، شرکت ها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤال توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 مورد خروج از پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
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 درمانی زوجروایتی و -مدار حل راه درمانی زوج(. مقایسه اثربخشی 8431فر، نیره.، حسینیان، سیمین. ) آرین

، فصلنامه مطالعات زن و خانوادهخودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته.  مدت کوتاه

1(4 :)08-14 

مدار در افزایش  حل راهحسینی، طیبه.، امیری مجد، مجتبی.، و قمری، محمد. اثربخشی مشاوره گروهی 

 01-04(: 3)8، فصلنامه سالمت خانوادهصمیمیت زناشویی زنان. 

ور، سیروس.، عطاری، یوسفعلی.، رحمانی، علی  اله.، رجبی، غالمرضا.، عالی پور، ذبیح ، رضا.، عباسمهر خجسته
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810-440 

 درمانی زوج(. اثربخشی 8434.، احمدی، خدابخش.، و صمدزاده، منا. )اکبر یعلجاویدی، نصیرالدین.، سیلمانی، 

 8-3(: 0)88، تحقیقات علوم رفتاریهیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین. 

درمانی هیجان مدار و  (. بررسی و مقایسه آموزش زوج8431رستمی، مهدی؛ سعادتی، نادره؛ یوسفی، زهرا. )

، دوفصلنامه مشاوره کاربردیحل مدار بر کاهش ترس از صمیمیت و افزایش رضایت جنسی زوجین.  راه

1(4 :)8-44 

دختر شهر کشکوئیه  عواطف در نوجوانانتأثیر تلفیقی رفتاری و هیجان محور بر کنترل (. 8411دهش، زهرا. )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. نامه انیپا، رفسنجان

 مدت کوتاه درمانی زوج(. اثربخشی 8433هراکار، کیانوش.، و طالئیان، رضوانه. )شاکرمی، محمد.، داورنیا، رضا.، ز

 84-8(: 848)44، له علوم پزشکی رازیمجمحور بر بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان.  حل راه

الگوهای   (. پرسشنامه8434صمدزاده، منا.، شعیری، محمدرضا.، مهدویان، علیرضا.، و جاویدی، نصیرالدین. )

 844-880(: 8پیاپی  8)3، خانواده یدرمان روانفصلنامه مشاوره و ارتباطی: اعتبار و روایی. 
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مطالعه و تدوین  . تهران: سازمانرشد کاربردی نوجوانی و جوانی یشناس روان(. 8434، حسین .)یآباد لطف

 )سمت(. ها دانشگاهکتب علوم انسانی 

مدار بر  حل راهمشاوره  ریتأث(. 8430مفید، وحیده.، فاتحی زاده، مریم.، احمدی، سید احمد.، و اعتمادی، عذرا. )

-14(: 4)81، ر روانشناسی کاربردیدانش و پژوهش درضایت جنسی و عملکرد خانواده زنان شهر اصفهان. 

10 

مدار و روایتی بر  حل راه(. اثربخشی ترکیب دو روش درمانی 8430نامنی، ابراهیم.، شیرآشیانی، آزاده. )

-833(: 41)1، یدرمان روانفصلنامه فرهنگ مشاوره و سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طالق. 

803 

(. 8433.، رسولی، محسن.، داورنیا، رضا.، حسینی، امین.، و بابایی گرمخانی، محسن. )محمد یعلنظری، 

نشریه روان . متأهلمحور بر فرسودگی زناشویی و میل به طالق در زنان  حل راه مدت کوتاهاثربخشی درمان 
 04-38(: 4)4، پرستاری

 یثبات یبزمان و  انداز چشم(. رابطه علّی بین 8431نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت.، و وکیلی، پریوش. )

 .308-344(: 08پیاپی 4)84، فصلنامه روانشناسی کاربردیالگوهای ارتباطی.  یگریانجیمازدواج با نقش 
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 پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین كریستین و سوالوای
 ممکن کامالً                    کن                            نامم کامالً .میشود ایجاد مشکل شما روابط در که زمانی الف

0         8       4      4       3       0      0      1      1     3 

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کنند می دوری مشکل مورد در بحث از طرف دو هر 8

 وگو گفت و بحث خود مشکل مورد در کنند می سعی طرف دو هر 4

 .کنند

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 از کند می سعی زن که حالی در کند شروع را بحث کند می سعی مرد 4

 .بپرهیزد کردن بحث

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 از کند می سعی مرد که حالی در کند شروع را بحث کند می سعی زن 3

 .بپرهیزد کردن بحث

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0  ارتباطی مشکالت از بحث خالل در ب

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .دهند می قرار انتقاد و اتهام ، سرزنش مورد را یکدیگر طرف دو هر 0

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کنند می ابراز را یکدیگر به نسبت احساساتشان طرف دو هر 0

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کنند می تهدید منفی پیامدهای با را یکدیگر طرف دو هر 1

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کنند می( سازش)توافق و حل را پیشنهاد طرف دو هر 1

 زن که حالی ،در(ازحد بیش انتظار) کند می توقع و میزند غر مرد 3

 .کند می امتناع بیشتر بحث از یا کند می اختیار سکوت یا گیری کناره

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 مرد که حالی ،در(ازحد بیش انتظار) کند می توقع و میزند غر زن 80

 .کند می امتناع بیشتر بحث از یا کند می اختیار سکوت یا گیری کناره

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کند می دفاع خودش از زن که حالی در کند می انتقاد مرد 88

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کند می دفاع خودش از مرد که حالی در کند می انتقاد زن 84

 بپذیرد چرا و چون بدون را کاری که میدهد قرار فشار تحت را زن مرد 84

 مقاومت زن که حالی در ، کند متوقف چرا و چون بدون را کاری یا

 .کند می

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 بپذیرد چرا و چون بدون را کاری که میدهد قرار فشار تحت را مرد زن 83

 مقاومت مرد که حالی در ، کند متوقف چرا و چون بدون را کاری یا

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

https://www.tandfonline.com/author/Hesse%2C+Colin
https://www.tandfonline.com/author/Goodman%2C+Rebecca+Budesky
https://www.tandfonline.com/author/Couvrette%2C+Monica+A
https://www.tandfonline.com/author/Couvrette%2C+Monica+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Li%2C+Pei-Fen
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 .کند می

 حل راه و دلیل دنبال زن که حالی در کند می ابراز را احساساتش مرد 80

 .دشو می

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 حل راه و دلیل دنبال مرد که حالی در کند می ابراز را احساساتش زن 80

 .دشو می

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .آید می کوتاه زن که حالی در ،کند می تهدید منفی پیامدهای با مرد 81

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .آید می کوتاه مرد که حالی در ، کند می تهدید منفی پیامدهای با زن 81

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کند می توهین او شخصیت به و میدهد ناسزا و فحش زن به مرد 83

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .کند می توهین او شخصیت به و میدهد ناسزا و فحش مرد به زن 40

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .میدهد قرار شتم و ضرب و فشار تحت را او و گوید می زور زن به مرد 48

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .میدهد قرار شتم و ضرب و فشار تحت را او و گوید می زور مرد به زن 44

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 ارتباطی مشکالت از بحث از بعد ج

 درك مختلف های موقعیت در را یکدیگر که کنند می احساس دو هر 44

 .کنند می

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .گیرند می کناره یکدیگر از بحث از بعد دو هر 43

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .است شده حل مشکل که کنند می احساس دو هر 40

 3 1 1 0 0 3 4 4 8 0 .شود نمی عایدشان چیزی وگو گفت و بحث از بعد زوجین از کدام هیچ 40

 خیلی یکدیگر با کنند می سعی طرف دو هر وجدل بحث از بعد 41

 .شوند صمیمی

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 که حالی در. کند می گناه احساس ، است گفته که آنچه خاطر به مرد 41

 .کند می آسیب و صدمه احساس زن

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 که حالی در. کند می گناه احساس ، است گفته که آنچه خاطر به زن 43

 .کند می آسیب و صدمه احساس مرد

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 ، است نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار کند آشتی که کند می سعی مرد 40

 .گیرد می فاصله زن که حالی در

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 ، است نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار کند آشتی که کند می سعی زن 48

 .گیرد می فاصله مرد که حالی در

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 نحو به که بدهد قول یا ، کند می عذرخواهی به مجبور را زن مرد 44

 .کند می مقاومت زن که حالی در کند عمل بهتری

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 نحو به که بدهد قول یا ، کند می عذرخواهی به مجبور را مرد زن 44

 .کند می مقاومت مرد که حالی در کند عمل بهتری

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 وجو جست( ها بچه ، دوستان ، والدین)  دیگران در را حمایت مرد 43

 .کند می

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

 وجو جست( ها بچه ، دوستان ، والدین)  دیگران در را حمایت زن 40

 .کند می

0 8 4 4 3 0 0 1 1 3 

*** 
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        .بزنم و بعداً پشیمان شوم نگرانم هایی حرفاز اینکه در هنگام عصبانیت  8

        شوم. زده هیجان، ممکن است بسیار شوم میهنگامی که خوشحال  4

غمگین و افسرده شدن به حدی مرا رنج می دهد که برای دور شدن از آن  4

 .کنم میتالش زیادی 

       

        .یابم میدر صورت افسرده شدن مطمئن هستم بهبود  3

 وپال پرتفکر کنم، در نتیجه خیلی  توانم نمیهنگام عصبانیت درست  0

 .گویم می

       

شوم و کنترل خود را از  زده هیجانهنگام شنیدن موسیقی شاد، نگرانم که  0

 دست بدهم.

       

        .ترسم می، شوم میهنگامی که دچار لرزش  1

        .ترسم میاز اینکه در هنگام خشم به کسی آسیب برسانم  1

        اضطراب خود را کنترل کنم احساس خوبی دارم. توانم میاز اینکه  3

در آن حال  ترسم میرسیدن به اوج هیجان برای من وحشتناك است، زیرا  80

 کنترل خود را از دست بدهم.

       

اگر دیگران بفهمند که در هنگام عصبانیت چه احساسی دارم، ممکن است تا  88

 حدی برایم بد شود.

       

        که نهایت لذت را ببرم. کنم میدر هنگام احساس راحتی، سعی  84

        .درآوردکه افسردگی مرا از پای  ترسم میاز این  84

        .رسم می، به اوج شعف و شادی شوم میهنگامی که خوشحال  83

        .شوم می، انگار که دارم دیوانه شوم میوقتی که عصبی  80

        .کنم میپس از ابراز خشم احساس آرامش  80

        خودم را کنترل کنم تا زیاد پرسشان و آشفته نشوم. توانم میمن  81

تعادل  تواند نمیبا ثبات هستم که هر احساسی مثل خوشحالی زیاد  قدر آن 81

 مرا بر هم بزند.

       

        .ترسم میاز این که در حالت افسردگی به خودم آسیب برسانم،  83

        .ترسم میهنگامی که عصبانی هستم، از عصبانیت خودم  40

        عصبانیت خودم را کاهش دهم. توانم میعصبانی بودن خوشایند نیست و من  48

        شدن را دوست دارم، زیرا در آن حالت احساس خوبی دارم. زده هیجانمن  44

خوشحالی کنترل خود  من نگران هستم که بعد از یک موفقیت بزرگ، در اثر 44

 را از دست بدهم.

       

به محض اینکه اضطراب و تشویش در من شروع شود، کنترل آن برایم  43

 راحت است.

       

        ممکن است مرا به سوی غمگینی و افسردگی ببرد. یتنگ دل کنم میاحساس  40

، در اثر اضطراب و تشویش کنترل خود را از شوم میبه محض اینکه عصبی  40

 .دهم یمدست 

       

برطرف  زودی بهکه  دانم میهم بد نیست، زیرا  چنان آنغمگینی و افسردگی  41

 خواهد شد.
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        .شوم می، از خجالت آب روم میزمانی که در حضور دیگران از کوره در  41

        که غمگینی مرا به افسردگی بکشاند.، نگرانم شوم میهنگامی که غمگین  43

        ، نگران از دست دادن تعادل خود نیستم.شوم میهنگامی که عصبانی  40

        یکسان است. تقریباًهر چقدر خوشحال یا ناراحت باشم، خود کنترلی من  48

        نگرانم که شور و هیجان، کنترل مرا از دستم خارج کند. زدگی هیجانهنگام  44

        در هنگام عصبانیت، دوست دارم داد و فریاد کنم. 44

        من نگران پیامدهای رفتاری خود در هنگام عصبانیت و خشم هستم. 43

        بزنم. دار خندهبیهوده و  های حرفکه در هنگام عصبانیت  ترسم میاز این  40

شرایط موجود را به  توانم نمیکه  شوم میخوشحال  چنان آنگاهی اوقات  40

 خوبی درك کنم.

       

که افسرده شده و  ترسم میو غمگینی برایم وحشتناك است، زیرا  یتنگ دل 41

 دیگر خوب نشوم.

       

که بعد  دانم می، زیرا کند ینمعصبانیت و عصبی بودن زیاد ذهن مرا مشغول  41

 از مدتی از بین خواهد رفت.

       

        خشمگین شوم. تینها یبکه عصبانیت من سبب شود که  ترسم میاز این  43

که رفتارهای احمقانه انجام  ترسم میاز این  شوم میهنگامی که عصبانی  30

 دهم.

       

و  یمعن یب، منجر به رفتارهای زدگی هیجانهنگام خوشحالی زیاد، نگرانم که  38

 یا سبک شود.

       

که در هنگام خوشحالی زیاد، دقت من در قضاوت و ادراك  کنم میاحساس  34

 .شود یمضعیف 
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Abstract  
Aim: This study aimed to evaluate the effectiveness of solution-oriented couple therapy 

on improving communication patterns and emotional control of disturbed couples. 

Method: The present study was quasi-experimental with the experimental group, control, 

and pre-test, post-test with two-month follow-up. The statistical population of this study 

was 34 married women who were referred to Mehravar, Hamdelkadeh, Hamraz Zandegi, 

and Hamrah group counseling centers in Tehran in 2019. After screening using the 

Christensen and Solawai (1984) Couples Communication Patterns Questionnaire and 

Williams And Chambels (1997) Emotion Control Scale 24 women were selected and 

randomly assigned to the solution-based groups (12 women) and the control group (12 

women). The experimental group received a weekly solution-based couple therapy 

intervention of McDonald (2007) as a group in 8 sessions of 90 minutes. Both groups 

were assessed in three stages of pre-test, post-test, and follow-up by the marital 

communication beliefs scale. Data were analyzed using repeated measures variance test. 

Results: The results showed that solution-based couple therapy has effect on adaptive 

constructive patterns (P = 0.005,F = 9.70), expectation / isolation (P = 0.047, F = 3.70), 

expectant man / isolation woman (P = 0.045, F = 4.51), expectant woman / isolation man 

(P = 0.014, F = 4.06), and adaptive avoidance (P = 0.006, F = 9.44) ; Also solution-

oriented couple therapy is effective on controlling anger (P = 0.021, F = 6.16), 

controlling depressed mood (P = 0.004, F = 10.52), controlling anxiety (P=0.021, 

F=5.77) and positive emotion control (P = 0.027, F = 5.60) and this effect was stable in 

the follow-up phase (P <0.05). Conclusion: Based on the findings of this study, it can be 

concluded that solution-based intervention is an appropriate way to correct 

communication patterns and improve emotion control in each of the disturbing couples. 

 
Keywords: Couple Therapy, Solution-based, Communication Patterns, Emotion Control 

                                                           
1. *Corresponding Author: M.A of Family Counseling, North Tehran Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran    maryambehbahani@gmail.com 
2. M.A of Family Counseling, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

3. Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University, Tehran, Iran 

Journal of Applied Family Therapy Vol. 1 No. 4 Winter  2021 18-37 

https://orcid.org/0000-0001-9931-9887
https://orcid.org/0000-0002-2684-2359
https://orcid.org/0000-0002-2521-0325

