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هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط ابژه و مقایسه آن با زوج درمانی  هدف:

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی  روش:. بودمحور بر ابرازگری هیجانی همسران دارای تعارض زناشویی  حل راه

زوج  192پژوهش حاضر  یو جامعه آماربود؛  پیگیری دو ماههو  با گروه کنترل آزمون پسو  آزمون پیشبا 

بود که پس از غربالگری  1398در شش ماهه اول  سال به مراکز مشاوره حکمت و سعادت  کننده مراجعه

نمره کمتری گرفته  40زوجی که از نقطه برش  60(، 1990با پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و آمونز )

زوج(، گروه  10های آزمایشی زوج درمانی روابط ابژه ) انتخاب و در گروه بودند به شیوه در دسترس

زوج( به صورت تصادفی جایگزین شدند.  10زوج( و  گروه گواه ) 10محور ) حل راهآزمایشی زوج درمانی 

ای تحت مداخله زوج درمانی روابط ابژه دونوان  دقیقه 90هر دو گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 

را دریافت  ای مداخله( قرار گرفتند و گروه گواه هیچ 2007دونالد ) محور مک حل راهدرمانی  ( و زوج2013)

نتایج  ها:یافتهمکرر تجزیه و تحلیل شد.  های اندازهها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط  نکردند. داده

(، F ،001/0 =P= 76/114مداخله زوج درمانی روابط ابژه بر ابرازگری هیجانی مثبت  )تأثیر حاکی از 

 F ،001/0= 88/34( و ابرازگری هیجانی منفی )F ،001/0 =P= 85/228ابرازگری هیجانی صمیمیت )

=P حل راه( و مداخله زوج درمانی (  96/49محور بر  ابرازگری هیجانی مثبت =F ،001/0 =P ابرازگری ،)

( و F ،004/0 =P= 46/16) ( و ابرازگری هیجانی منفیF ،001/0 =P= 30/116هیجانی صمیمیت )

کند که  نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می گیری:نتیجه. پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود

محور برای افزایش ابرازگری هیجانی مثبت و ابرازگری  حل راهو زوج درمانی درمانی روابط ابژه  مداخله زوج

منفی در همسران دچار تعارض زناشویی روش  هیجانی صمیمیت و همچنین کاهش ابرازگری هیجانی

 مناسبی است. 

 محور، روابط ابژه حل راه ،یزوج درمان ،یجانیه یابرازگر ها دواژهیلک
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مقدمه

آن جامعه  یها جامعه به سالمت خانواده کیسالمت  ؛در جامعه است یاز نهادهای اصل یکیخانواده 

فردی  نیو روابط ب یاز سالمت روان دیعضای خانواده باسالم، ا ی خانواده کیدارد و برای داشتن  یبستگ

و رشد خانواده  رییگ (. اساس شکل1399 ،دربانی، فرخزاد و لطفی کاشانیبرخوردار باشند ) یمطلوب

 نیثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوج ،یخانوادگ یزندگ تیی تقو است؛ الزمه نیی زوج رابطه

 گریکدیعوامل دست به دست  ارییممکن است بس یرشد رابطه ازدواج، گاه اما در طول؛ است گریکدیبا 

به  تیرا فراهم سازند که در نها نیاز مشکالت در زوج ارییبس جادیاشوند و موجبات  بیداده و با هم ترک

و به  کنند یازدواج م گریکدیکه دو نفر با  یاست که زمان نیا تی(.  واقع2013، نگیانجامد )وار یتعارض ب

 یکه برخ هستند یمتفاوت یها دارای انتظارات و خواسته کنند یم یزیر خود برنامه یعنوان زوج برای زندگ

ها،  ارزش د،یتفاوت در عقا نیا ؛ماند یم یبرآورده نشده باق گرید یبرخ که یحال در شود یها برآورده م آن از

عاری از نزاع و  یرابطه انسان چیه نکهیروزمره با در نظر گرفتن ا یها و عادات در زندگ خواسته ازها،ین

دارای  یها زوج نیب یعنوان عامل ه(. تعارض که ب2014، یاست )تولورانلک یعیامری طب ستیسوءتفاهم ن

در  ؛(2011و کوهن، والتی)اسرانگ، د شود یو باورهای متضاد در نظر گرفته م ها دگاهید ق،یعال

 .قرار گرفته است تأکیدمورد  اریحوزه بس نیا های پژوهشخانواده و  شناسی روان

 هیاول دوران یهابیآس تکرار از ناخودآگاه ای خودآگاه یدور جمله از یگوناگون لیدال به افراد از یاریبس

 در یناکاف اتیتجرب و یریادگی عدم ای و مقابل طرف سمت از رشیپذ عدم و شدن طرد از ترس ای یکودک

 و عواطف باورها، ،ها خواسته شفاف ابراز جهت قدرت فاقد ،1یجانیه یگر ابراز و تیمیصم نهیزم

 تواند می تیمیصم  عدم ای ترس و یجانیه یابرازگر در تیشفاف عدم علت به توجه ؛هستند جاناتشانیه

ها و  بررسی نظریه (.1399)دربانی و همکاران،  رود شمار به ها انسان روابط در کاوش جهت یدیمف شواهد

کننده این مهم است که عوامل مختلفی بر پایداری و   ه زناشویی روشنشده در حوز  های مطرح مدل

محققین ؛ های شخصیتی همسران است گذارند. یکی از عوامل بسیار مهم، ویژگی ناپایداری ازدواج اثر می

 کنند عدم آگاهی از خصوصیات شخصیتی همسر را از جمله عوامل پدیدآورنده تعارضات معرفی می

بخش نیازمند  از سوی دیگر، ایجاد و حفظ روابط عاشقانه و رضایت(؛ 1399پرور، و گل پور فر، آتش )نوابی

)فلدمن بارت، آدولفز، مارسال، مارتینز و پوالک،  ها و توانایی ابراز آن است توانایی تشخیص عواطف و هیجان

شود که به  اطالق میای، حرکات بدنی و یا ابراز کالمی  به هرگونه تغییرات چهرههیجانی ی گرازبرا (؛2019

)کونیشی، فروین، اسکیبه و باولز،  کند طرزی ویژه و قابل اطمینان یک وضعیت هیجانی را منتقل می

 ادفرا؛ با برخی از فرایندهای زوجی از جمله رضایت زناشویی مرتبط استهیجانی ی گرازبرا(. 2018

 ،دهند یم تشخیصرا  دخو یها احساس ،ستا ههندآزارد نچهآ هر با ییرویادر رو ،هیجانی نظراز  نمنداتو

 نبیا انیگرد ایبررا  دخو هیجانی های حالت یمؤثرتر گونۀ بهو  کنند یمآن را درک  ضمنی مفاهیم

 مناسب ازبرا ناییاتوو  رتمها که ادیفرا با مقایسهدر  ادفرا ین. ا(1399فر و همکاران،  )نوابی کنند می

 ریگازساو  ندرداربرخو یبیشتر موفقیتاز  منفی های تجربه با نمدآ رکنادر  ،ندارندرا  دخو های هیجان

                                                           
1. Emotional Expressiveness 
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 به توجه با(. 2018 ران،همکاو  کونیشی) دهند می ننشا انیگرد و محیط با طتبارا در ار تری مناسب

 انیــمزوج در فــمختل یاـهدیکراز رو دهتفاـسا اـب دیدـمتع مانیدر های برنامه ،وییـناشز زندگی همیتا

 کاهش و ریگازاـس یشازـفا جهتدر  اده،خانوازدواج و  یزهحو انگرــهشوپژ و انگرانــمدر طــتوس

یکی از  ابژه روابط یدرمان زوجکه  ستا  هشد کار گرفته هـبو  ریزی طرح ها زوج تباطیار های آشفتگی

 رویکردهایی است که ابرازگری هیجانی پرداخته است.

 انلگرـتحلی وهگررکااز  ترکیبی مانیدر ادهخانو و یگر یلتحلروان  بین پلی انعنو به هبژا بطروا نظریه

از  ریاــبس انیــمدر ادهانوــخو  انیــمزوج در درــیکرو؛ تـسا نشارادـطرفو  کالین ،بریتانیایی مستقل

 یها ستمیسروی  س با کار بریکد توسط ربا لیناو که مدآ دجوو به نرـفرب نالدرو هبژا بطروا نظریه

جهانبخشیان، رسولی، تاجیک ) شد کار گرفته به کتاـیسوتا کلینیک در ازدواج در لــمتقاب یــفکنافر

 هـک ستا هدـش بنا ضفر ینا بر هبژا بطروا بر مبتنی مانی(. زوج در1398اسمعیلی و صرامی فروشانی، 

 کنونی بطروا ها آن نچو ،هستند مشکل هکنند حفظ تعاملی یاـلگوهدر ا ندـش رـگیدر تعدـمس ها انسان

 کلـش دگیـنز هـلیاو یها سال لطودر  که کنند یم اربرقر رناهشیا تباطیار یها نقشه بر اساسرا  دخو

 افرادی ه،ژــبا طــبروا هـنظری اراندـطرف هدگاـید قـطب رـب(. 2017گلیک، رایت، هرو و آشر، ) ستا گرفته

 یها ابژهو  کنند یم بطهرا آن را وارد یا جداگانهو  یکتا نیروا اثمیر امکد هر ،کنند  میازدواج  با هم هــک

 نـــیا شذیرـــپ هــبوادار  را دخو همسرو  کنند یم فکنیافر یکدیگرروی  بررا  دخو نیدرو هشد بسرکو

 روان انیـم(. در زوج در2014شارف، ) کنند یم فرافکنی زیهمانندسا دـــینآفر قـــطریاز  شـــنق

 یها تیمحدوداز  ها آن ندـشو آزاد  طـبدر روا دموجو هبالقو انوت به ها زوج ستیابید به توجه با تحلیلی

از  دهتفاـسا هـمیندر ز دیکررو یندر ا ها زوج ؛کند یم تغییر یگرزوج د به جیاز زو افهدا ،ناخودآگاه

جهانبخشیان و ) نندیب یم زشموآ نبطشادر روا ها یفرافکن مدیریت ایبر تفسیرو  همدالنه ساـنعکا

 (1398همکاران، 

 است یاصل خانواده مسائل از یانعکاس فرد یفعل یارتباط مشکالت که است نیا بر دهیعق کردیرو نیا در

 برآورده یازهاین خواهد یم و دارد ییزناشو روابط مورد در یاانهیگرا آلدهیا یباورها شخص هر رایز

 زوج تیمز(. 2020سیگل، ) کند ارضا ییزناشو رابطه در را نشیوالد با و یکودک دوران روابط از اش نشده

 انتظارات و ناخودآگاه یآرزوها به یدرمان زوج یهادگاهید شتریب خالف بر که است نیا ابژه روابط یدرمان

 نیزوج .بکشاند ییزناشو تعارضات از یا چرخه یسو به را نیزوج تواند می که پردازد یم یا انهیگرا واقع ریغ

 و نشیب است یقبل خانواده در تمامشان مهین یکارها از یناش نمشکالتشا نکهیا  از یآگاه با توانند یم

 تعامالت گذشته یساز یدرون حسب بر دارد یسع کردیرو نیا نیهمچن. دهند رییتغ را خود رفتار سپس

 تمرکز حال و گذشته یزمان دوره دو هر به تا دهد یم اجازه درمانگران به مدل نیا؛ کند نییتب را یکنون

 با محور حل راه کردیرو جمله از مدرن پست مکاتب گرید یسو از(.  2017ک و همکاران، گلی) باشند داشته

 بر یتأس با و کنند یم رد را میمستق یده جهت و صیتشخ یحلقو تیعل از یدار جانب و یخط تیعل رد

 دشو یم اقدام سازنده یراهکارها نهیزم در یجستجوگر به فرد هر خاص ینیب جهان و یفعل یها یتوانمند

 تضاد در یلیتحل روان میمفاه با آشکارا دارد اریاخت در که یمحور تیخالق و عیبد یها جلوه با نگرش نیا



 خانواده درمانی کاربردی |            حسینی  و همکاران   |  ...     بر محور حل هرا رمانید جوز و هابژ روابط رمانید جوز اثربخشیمقایسه   |111

 

 است، دهیفا کم و مدت یطوالن یروند آن مشکالت لیتحل و برگذشته تمرکز که دهیعق نیا بر و است

 میک نسویا  شازر،ید توسط 1980 و 1970 یها سال درور مح حل راه مدت کوتاه درمان. کند یم یپافشار

 یسکانسکیو و یلواکیم در مدت کوتاه یدرمان خانواده مرکز در سیداو-نریو شلیم و اوهانالن امیلیو برگ،

 مشکل ییچرا و ظهور ییچرا به یچندان توجه و است مند عالقه خانواده رییتغ به کردیرو نیا آمد به وجود

 تمرکز رییتغ بر تأکید ضمن پلر و والتر؛ هاستحل راه یرو بر شتریب آن تمرکز و نداشته خانواده در

 شهیهم باًیتقر ها حل راه که معتقدند ها حل راه یسو به ها آن علل و مشکالت و ها یدرماندگ  از مراجعان

 (.1395)کاپوتزی و اشتاوفر،  دارند وجود

ت که یکی از ها نه بر مشکال حل به دلیل ماهیت خاص آن و تمرکز بر راه محور حل راهدرمانی  زوج

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

. در (2019)باقری و همکاران،  به کار گرفته شود ها در اصالح الگوهای ارتباطی زوج رویکردهای درمانی

که در  ناخته به رویکردی تبدیل شداز یک رویکرد غیرمتداول و ناش محورحل  کمتر از دو دهه، درمان راه

؛ (2019شود )فرانکلین، بولتون و گاز،  یاز آن استفاده م ای یندهطور فزا و دیگر کشورها به متحده یاالتا

درجه باالیی از  طور ینپایدار و هم اند که این روش تغییر سریع و ادعا کرده محورحل  مشاوران راه

این رویکرد دیدگاهی  (.1397)رستمی، سعادتی و یوسفی،  دکن میمراجع را فراهم  های مندی یترضا

ها تمرکز دارد.  حل پرورش راه بر رشد و ینآفر تمرکز بر رفتارهای مشکل یجا قابلیت محور است که به

زا تشخیص  مشکل یرهای مثبت و غ تمرکز بر تعامالت و یافته های مراجع در جلسه درمان بر اساس قابلیت

درمان به دلیل تمرکز بر موارد مثبت )آنچه باید افزایش پیدا  ت مراجعین در جلسهو مقاوم شود یداده م

مشاوره بر  ۀدر جلس محورحل  گرِ راهدرمان (.2014)بیباچ،  رود یاز بین م یصعوض تمرکز بر نقا کند( به

داز ان تحلیل بیرونی و جستجوی خارجی حقیقت به واقعیت از چشم یجا به دارد و تأکیدمعانی کلمات 

)بهبهانی،  شود یکاربرده م به یساز یمحاوره در این روش برای معن و فرایند کند میمتفاوتی نگاه 

را  ها یتکه واقع دهد یگر و مراجع اجازه مچنین محاوره درمانی به درمان؛ هم(1399ذوالفقاری و حبی، 

به یک تغییر  ان بتوانند با موفقیتجدید باز شود و اگر مراجع یاندازها فضا برای چشم ببینند که یا گونه به

(. 2016)دامرون،  شود ها برای حل و کنترل مشکل نشان داده می شناختی و احساسی برسند توانایی آن

تعیین ها و ادبیات پژوهش و اهمیت بررسی علمی بیشتر، این پژوهش با هدف  لذا با استناد به یافته

 متعارض همسران هیجانی یگرزابرا نهیزم در محور حل راهی زوج درمان با  ابژه روابط زوج درمانی یاثربخش

 زیر اجرا شد. های سؤالبرای آزمون 

 ها مثبت زوج ابرازگری هیجانیبر  محور حل راهزوج درمانی و روابط ابژه  درمانی زوجآیا بین مداخله . 1

 آزمون تفاوت وجود دارد؟ در مرحله پس

 ها زوج ابعاد ابرازگری هیجانیبر  محور حل راهزوج درمانی و  روابط ابژه درمانی زوجبین مداخله  . آیا2

 دارد؟ وجود تفاوت پیگیری مرحله در
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 روش

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

در شش ماهه  ادتبه مراکز خدمات مشاوره حکمت و سع کننده مراجعهزوج  192پژوهش حاضر  یآمار

 (1990بود که با استفاده از پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و آمونز )در شهر تهران  1398اول  سال 

های ورود و خروج از  نمره کمتری کسب کرده بودند با توجه به مالک 40که از نقطه برش زوجی  30

مایشی زوج درمانی روابط ابژه های آز پژوهش به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه

کاربندی شدند.  زوج( 10زوج( و گروه گواه ) 10محور ) حل راهزوج(، گروه آزمایشی زوج درمانی  10)

خود به مرکز  ییبه قصد حل مشکالت مربوط به روابط زناشوبه پژوهش عبارت بود از ورود  یها مالک

حداقل مدرک ، کنند یو به طور مشترک زندگ گریکدیبا  قیدر زمان انجام تحقباشند، مراجعه کرده  

و ادامه  قیبه مشارکت در تحق لیهر دو زوج تما، فرزند باشند کیحداقل  یدارا ،باشد پلمید ها آن لیتحص

های خروج عبارت از متقاضی طالق بوده و غیبت بیش از دو جلسه  و مالک را داشته باشند یجلسات درمان

 بود. 

 ابزارپژوهش

 یابرازگر یبررس منظور به( 1990) آمونز و نگیک را پرسشنامه نیا .1برازگریهیجانی.پرسشنامها1

 سؤاالت مثبت یجانیه یابرازگر اسیمق ریز 3 و ماده 16 شامل یجانیه یابرازگر .اند کرده یطراح یجانیه

 نیا. است 16تا  13 سؤاالت یمنف یجانیه یابرازگر و 12تا  8 سؤاالت تیمیصمگری ابراز ،7تا  1

. است شده میتنظ «مخالف کامالً» تا «موافق کامالً» دامنه از کرتیل ای درجه 5 اسیمق هیپا بر پرسشنامه

 نیا بر اساس .گیرد می تعلق 1 نمره مخالف کامالً پاسخ به و 5 نمره موافق کامالً پاسخ به که صورت نیبد

 نقطهو  است باالتر یجانیه ابراز انگریب رباالت نمره؛ است ریمتغ 80تا  16 از فرد کل نمره گذاری نمره وهیش

 یهمسان روش به اسیمق نیا ییایپا (.1385نیا،  )رفیعی شد گرفته نظر در اسیمق نیا یبرا 40 برش

 یبررس( 1385) زاده طباطبایی و آزاد فالح ، رسولاین یعیرف توسط کرونباخ یآلفا بیضر محاسبه و یدرون

 جانیه ابراز و تیمیصم ابراز مثبت، جانیه ابراز یهااسیمق ریز و پرسشنامه کل یبرا آن مقدار و شده

( 1990) آمونز و کینگ(. 1398فر و همکاران،  نوابی) است بوده 68/0 ،59/0 ،65/0 ،68/0 بیترت به یمنف

از  اسیمق نیا ییایپا. نمودند گزارش %80 با برابر را پرسشنامه نیا کرونباخ یآلفا زانیم خود پژوهش در

و  یاثیغ ان،یمعمار ،یکرونباخ توسط طباطبائ یآلفا بیو با استفاده از ضر یدرون یش همسانرو قیطر

مثبت، ابراز  جانیابراز ه یها مقیاس ریو ز ها مقیاسکل  یشد و مقدار آن برا ی( بررس1392) یعطار

لفای ر این پژوهش ضریب آد است. 68/0و  59/0، 65/0، 68/0 بیبه ترت یمنف جانیو ابراز ه تیمیصم

و ابرازگری هیجانی  79/0، ابرازگری صمیمیت برابر با 87/0کرونباخ برای ابرازگری هیجانی مثبت برابر با 

 به دست آمد. 84/0منفی برابر با 

                                                           
1. Emotional Expression Questionnaire 
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زوج درمانی از بسته  که شدبه صورت یک فعالیت گروهی انجام برنامه ینا .1.زوجدرمانیروابطابژه2

شرح زیر انجام شد.ی و به ساز مفهوم( 2013) دونوان
 ناییـشآ ،مانیدر طتباار دیجاو ا وهگر هبرر با اـعضا طتباار اریبرقر به نمادر لیهاو تاـجلس جلسه اول.  

داده  صختصاا هبژا بطروا نظریه با عضاا کلی شناییآ اف،هدا تعیین وه،گر کلی عداقو نبیا ،یکدیگر با عضاا

 .شود می

 چه. گذرد می ها زوج بین اتمشاجر تجزئیاو  تخصصی سیربر به جلسه سه یادو  معموالً جلسه دوم.  

 دهند می منجاا ماتیاقدا چه ،یک هر ؟هستند مشکل دنفتاراه ا به ههندد ننشا عالئمی یاو  ها نشانه ،فضاها

 ؟کند یم اپید مهو ادا شود می ور شعله همشاجر تشآ که زنند یم ییها حرف چه یاو 

 یک جیناز زو یک هر جلسه یندر اتجوی مثلث تمرکز پرداخته شد؛ در این جلسه بر جس جلسه سوم.  

 طمربو تطالعاا -1: دهد یم ارقر مثلث یکداده و در  ارقر توجه ردمورا  نشادخو به طمربو تطالعاا یرـس

 ی خانواده به طمربو تطالعاا -3 دخو شخصیتی یها یژگیو به طمربو تطالعاا -2 همشاجر ایمحتو به

و  کشفرا  مثلث ینا یها افتهی که کند یم کمک عضااز ا یک هر به مانگردر لهمرح ینا در دخو صلیا

 ندگیدر ز لحاو  گذشتهدر  مسائل یسر یک ارتکر از عضااز ا یک هر مرحله ین. در اکنند یبند دسته

 .شوند یم خودآگاه

کانیسم در این جلسه به شناسایی و کشف مثلث تعارض )اضطراب، احساسات پنهان و م جلسه چهارم.  

 تحساساو ا هنذ ینیاد به که کند یم کمک عضااز ا هریک به مانگردر قسمت یندر ادفاعی( پرداخته شد. 

 نشد اپید با. کنند لـصو هم بهو  یگذار نام ،یافتهرا  دخو ی پراکنده تحساساو ا رفکاو ا کنند توجه دخو

 شوند یم متوجه عضااز ا یک هر ،دهند می منجاا ها آن سساا بر که ماتیاقدو ا رفکاا ت،حساساا بین طتباار

 چه ابضطرا ینا سساا بر. کند یم هنداو ز ایبررا  بیاضطرا چه همسر حرکت هر ،موقعیت هردر  که

 .  دهد یم منجاا همسر با بطهدر را ماتیاقدا چه بعدو  کند یم اپید ریفکاا

 یگیردیا ممستلز مرحله یناد؛ در این جلسه بر تغییر و اصالح مثلث تعارض پرداخته ش جلسه پنجم.  

 لحا یا گذشته ندگیز به طمربو یها اضطراب وفصل حلو  عضااز ا هریک شناسیدخو ،جدید یها مهارت

 مثلث حصال. اشود می میسر مانگردر روـحضدر  اـعضاز ا یک هر ایبر منا بتاًـنس اییـفضدر  که است

و  پیشرفته فاعید یها روشاز  دهستفاو ا ها زوج ناپختهو  بمخر فاعید یها وهیش کاهش طریقاز  رضتعا

 .شود می عملی رفتار جدید یا راهه و کشف تر پخته

در این جلسه بر حل و فصل درگیری یا بحران و ایجاد ابزارهایی برای حل آن )بررسی  جلسه ششم.  

 یندر اشد. های جدید( پرداخته  در موقعیت مؤثر حل راههای مختلف در گذشته و کاربرد  محتوای مشاجره

 اردمو کثر. در اکنند می زیسازبا ،اند گرفته دیا نچهآ سساا بررا  قبلی یها مشاجره ایمحتو عضاا مرحله

 هرو  ستا هماند باقی هنشد حل ها زوجاز  یک هر رضتعا مثلث که ستا ینا هاجرـمش اومتدو  وعشر علت

 درقا ،آورند یم ستد به که ییها یاهآگ با عضا. اکند یم رضتعادر  نقشی ییفاا به رمجبورا  یگریکدی

                                                           
1. Couple therapy object relationships 
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و  کنند صحبت دخو تمشکالو  ها اضطراباز  ،نقش ییفاا به دخو همسر دنکروادار  یجا به شوند یم

 .کنند دهستفاا جدید یها حل راهاز  نجنگید یجا به

 ییزدا مثلث. مثلث زدایی و کم کردن فاصله عاطفی از همسر پرداخته شد در این جلسه برجلسه هفتم.   

 فئتالو ا ارطرفد جلب زی،لسود فهد با که زا بیآس یها یساز مثلثاز  گاهیآ - عاطفی فاصله دنکر کمو 

 ت،کالـمش حل ایبر مانگردر با مؤثر زیاــس مثلثو  ندیآ یم دجوو به رــهمس برابردر  یگرد دیفر با

در  نشد گیردر ونبد ها آن با ندکر اربرقر طتباار رهبادو طریقاز  همسرو  أمبد یها خانواده با ییزدا مثلث

 .مسو شخص با بطهرا یجا به شخص به شخص بطهرا اریبرقرو  هیجانی یها واکنش
 یعضااز ا ردخوزبا یافتو در نمادر یندآفر لطودر  هشد رکا مطالب ورمر به جلسه یندر ا جلسه هشتم.  

 پرسشنامه تکمیل ت،جلسا نتایجاز  شیابیارز به پایانی جلسه در؛ داده شد صختصاا تجلسا ردمودر  وهگر

 .شد ختهداپر اتتغییر تثبیت ایبر هما دو تمد به نویسی ارشگز ایبر عضااز ا ستاخودر ،عضاا توسط

زوجدرمانی3 زوج از بسته  که شدبه صورت یک فعالیت گروهی انجام برنامه این.1رمحوحلراه.

ام شد.ی و به شرح زیر انجساز مفهوم ( 2007دونالد ) مک درمانی
 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 کتشرری، 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 و طول مدت آن و نحوه برخورد با مشکل وقوع مشکل

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

و  بنویسندداشتند  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 بدین شکل که گفته شد

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

                                                           
1. Solution-focused couple therapy 
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که  نیریرا به سا هایی حل راه خواسته شد تا کنندگان شرکتفاده شد. در انتها از مقیاسی است 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 ایه 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 رایب 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

ام و مرور تکالیف و فنون آموزش داده شده گذشته، انج 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

 اجرا.  یها زوجحکمت و سعادت و غربالگری کسب مجوز از مدیریت مراکز مشاوره  از پسشیوه

برگزار شد. پیش از سالن مرکز مشاوره سعادت ان در دوره درم، 98ماهه اول سال  6در  کننده مراجعه

ها، طول مدت هر  اجرای مداخله درباره طرح پژوهش، محل برگزاری آن، اهداف پژوهش، تعداد جلسه

ها، رعایت اصول اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات به  جلسه و مسائل مطروحه در جلسه

ها برای شرکت در پژوهش  ها و ابراز تمایل آن رضایت زوجها توضیح داده شد و پس از جلب  زوج

های درمان به صورت گروهی و هفتگی به مدت هشت  جلسه شد.نامه کتبی از هر سه گروه گرفته  رضایت

های آزمایش به همراه گروه گواه در مرحله  گروهبرگزار شد. های آزمایش  گروهای برای  دقیقه 90جلسه 

پاسخ دادند. برای رعایت موازین پژوهش   ر مرحله پیگیری دو ماهه به پرسشنامهآزمون و د آزمون، پس پیش

درمانی روابط  ای تحت مداخله زوج دقیقه 90اخالقی پس از پایان پژوهش، گروه گواه نیز در هشت جلسه 

و به  ساس.پی.اس.اافزار  ها با استفاده از نسخه بیست و چهارم نرم حل محور قرار گرفتند. داده ابژه و راه

 گیری مکرر تحلیل شد. روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازه



 هایافته

( 44/3) 41/34 زوج درمانی روابط ابژهگروه آزمایش  کنندگان میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت

 87/33 محور حل راهزوج درمانی کنندگان گروه آزمایش  سال، میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت

میانگین طول مدت ازدواج ( سال است. 38/3) 45/33( و میانگین و انحراف استاندارد گروه گواه 36/3)
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ماه  9سال  6محور  حل راهماه، گروه آزمایش زوج درمانی  4سال و  7گروه آزمایشی زوج درمانی روابط ابژه 

 ماه بود. 1سال و  7و گروه گواه 

 

 (=60nآزمایشوگواه)هایبرایگروههیجانیابعادابرازگریهایتوصیفی.شاخصه1جدول

های آماری شاخص  آزمون پیش  آزمون پس   پیگیری 

انحراف  میانگین گروه متغیر

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

ابرازگری 

هیجانی 

 مثبت

25/19 روابط ابژه  35/2  80/27  37/2  60/27  18/2  

حل محور راه  45/19  98/1  05/25  95/1  65/23  53/1  

55/19 گواه  23/2  85/18  98/1  45/18  98/1  

ابراز 

 صمیمیت

50/11 روابط ابژه  87/1  70/19  02/2  25/19  14/2  

حل محور راه  35/11  66/1  30/17  71/1  75/16  58/1  

40/11 گواه  60/1  65/10  18/1  65/10  72/1  

ابرازگری 

هیجانی 

 منفی

85/14 روابط ابژه  27/2  85/8  27/2  10/8  55/1  

حل محور راه  60/14  60/2  25/10  09/2  60/9  93/1  

35/14 گواه  18/1  10/14  10/2  50/13  87/1  

 

ابرازگری هیجانی مثبت و ابرازگری صمیمیت و کاهش نمره نمره  بهبودحاکی از  1اطالعات جدول

ابط ابژه و زوج درمانی در هر دو گروه آزمایش زوج درمانی رو آزمون پسابرازگری هیجانی منفی در مرحله 

 است. محور نسبت به گروه گواه حل راه

 

هاهاوآزمونهمگنیواریانسنتایجآزمونتوزیعطبیعینمره2جدول  

 

 متغیر

اسمیرنف-کولموگراف گروه  موخلی آزمونلوین 

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

درجه 

 آزادی

سطح  آماره

 معناداری

سطح  موخلی آماره

 معناداری

ابرازگری 

 هیجانی مثبت

10/0 20 روابط ابژه  20/0  38 13/1  29/0  31/70  42/0  001/0  

حل محور راه  20 13/0  20/0  

19/0 20 گواه  06/0  

15/0 20 روابط ابژه ابراز صمیمیت  20/0  38 70/0  40/0  88/11  72/0  003/0  

حل محور راه  20 15/0  20/0  

14/0 20 گواه  20/0  

ابرازگری 

 هیجانی منفی

12/0 20 روابط ابژه  20/0  38 60/3  06/0  52/14  67/0  001/0  

حل محور راه  20 15/0  20/0  

22/0 20 گواه  09/0  
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 و ها نمره طبیعی توزیع شرط برقراری از حاکی اسمیرنف-کولموگراف آزمون دهد یمنشان ، 2جدول  نتایج

ابرازگری متغیرهای پژوهش ) در ها واریانس همسانی شرط برقراری نشان دهنده نیز لوین نتیجه آزمون

موخلی برای  Wآماره همچنین  .( استهیجانی مثبت، ابرازگری صمیمیت و ابرازگری هیجانی منفی

در بین  ها تفاوتکه واریانس  دهد یم. این یافته نشان است دار یمعن 01/0متغیرهای پژوهش در سطح 

 این در .شود ینمکرویت رعایت  فرض شیپبنابراین ؛ ی متفاوت استدار یمعن صورت بهسطوح متغیر وابسته 

 آزمون تفسیر نتایج برای ادامه در بنابراین ؛شود هاوس گیسر استفاده اصالح اپسیلن گرین از باید شرایط

 .شد استفاده آماره این از ها آزمودنی درون اثرهای

  

سهمرحلهدرگروهسهدرمکررهاییریگمختلطبااندازهتحلیلواریانسنتایج.3جدول

هاگروه متغیر مجموع  منبع تغییرات 

 مجذورات

درجه 

یآزاد  

 میانگین

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

ابرازگری 

 هیجانی مثبت

 

روابط 

 ابژه

81/381 مراحل مداخله  26/1  78/300  09/73  001/0  65/0  

گروه ×مراحل   01/583  26/1  29/459  61/111  001/0  74/0  

13/1056 بین گروهی  1 13/1056  76/114  001/0  75/0  

 حل راه

 محور

86/122 مراحل مداخله  51/1  23/81  24/41  001/0  52/0  

گروه ×مراحل   26/229  51/1  58/151  96/76  001/0  66/0  

63/425 بین گروهی  1 63/425  96/49  001/0  56/0  

روابط  ابراز صمیمیت

 ابژه

01/349 مراحل مداخله  56/1  45/222  63/69  001/0  64/0  

گروه ×مراحل   51/508  56/1  11/324  45/101  001/0  72/0  

20/1050 بین گروهی  1 20/1050  85/228  001/0  85/0  

 حل راه

 محور

21/163 مراحل مداخله  70/1  49/95  01/55  001/0  59/0  

گروه ×مراحل   71/276  70/1  89/161  27/93  001/0  71/0  

63/537 بین گروهی  1 63/537  30/116  001/0  75/0  

ابرازگری 

 هیجانی منفی

روابط 

 ابژه

81/328 مراحل مداخله  74/1  72/188  39/148  001/0  79/0  

گروه ×مراحل   31/226  74/1  89/129  13/102  001/0  72/0  

40/343 بین گروهی  1 40/343  88/34  001/0  47/0  

 حل راه

 محور

81/189 مراحل مداخله  51/1  72/125  17/109  001/0  74/0  

گروه ×مراحل   45/113  51/1  14/75  25/65  001/0  63/0  

50/187 بین گروهی  1 50/187  46/16  001/0  30/0  

 

 001/0) ی مثبتابرازگری هیجانبر نمره  زوج درمانی روابط ابژهکه مداخله  دهد یمنشان  3نتایج جدول 

=P ابرازگری صمیمیت 75/0( با اندازه اثر ،(001/0 =P با اندازه اثر )و ابرازگری هیجانی منفی 85/0 

(001/0 =P با اندازه اثر )ابرازگری هیجانی مثبتبر نمره  محور حل راهزوج درمانی و مداخله  47/0 

(001/0 =P با اندازه اثر )ابرازگری صمیمیت 56/0 ،(001/0 =P ) و ابرازگری هیجانی  75/0با اندازه اثر

 مؤثر بوده است. 63/0( با اندازه اثر P= 001/0) منفی
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هانتایجآزمونبنفرونیدرسهمرحلهبهتفکیکگروه4جدول

 گروه گواه محور حل راهگروه  گروه روابط ابژه (Iمرحله ) متغیرها

خطای  ها میانگین  

 معیار

خطای  ها میانگین

 معیار

خطای  ها گینمیان

 (I-J) (I-J) (I-J) معیار

ابرازگری 

هیجانی 

 مثبت

آزمون پس آزمون پیش   **92/3  42/0  **45/2  30/0  33/0  20/0  

آزمون پیش پیگیری  **62/3  42/0  **55/1  31/0  48/0  26/0  

آزمون پس پیگیری  30/0  17/0  90/0  18/0  50/0  31/0  

ابراز 

 صمیمیت

آزمون پس آزمون پیش   **72/3  36/0  **60/2  25/0  65/0  33/0  

آزمون پیش پیگیری  **50/3  42/0  **32/2  32/0  43/0  48/0  

آزمون پس پیگیری  22/0  25/0  27/0  23/0  51/0  24/0  

ابرازگری 

هیجانی 

 منفی

آزمون پس آزمون پیش   **12/3  24/0  **30/2  20/0  48/0  25/0  

آزمون پیش پیگیری  **80/3  26/0  **92/2  25/0  38/0  27/0  

آزمون پس پیگیری  67/0  18/0  62/0  14/0  64/0  31/0  
*                           
P<

** 05/0 P< 01/0  

و  محور حل راهزوج درمانی  و زوج درمانی روابط ابژهآزمایش  های مقایسه سه مرحله در گروه 4جدول 

 ازگری صمیمیت، ابر(P=001/0) ابرازگری هیجانی مثبتکه تفاوت در  دهد  یمگروه گواه نشان 

(001/0=P)  ابرازگری هیجانی منفیو (001/0=P)،  و پیگیری در قیاس با  آزمون پسدر مراحل

ها  که در گروه گواه، این تفاوت. درحالیاست ماندهتا مرحله پیگیری پایدار  تأثیر، معنادار و این آزمون پیش

 (.P>05/0معنادار نیست )

 

یآزمایشوگواههاگروهمقایسهدوبهدوینتایجآزمونتعقیبیتوکیبرای5جدول

گروه مرحله  خطای انحراف  تفاوت میانگین گروه 

 معیار

 سطح معناداری

ابرازگری 

هیجانی 

 مثبت

20/6 گواه روابط ابژه  32/0  001/0  

محور حل راه 95/8 گواه   32/0  001/0  

محور حل راه روابط ابژه  92/2  32/0  11/0  

ابرازگری 

 صمیمیت

بژهروابط ا 05/9 گواه   37/0  001/0  

محور حل راه 65/6 گواه   37/0  001/0  

محور حل راه روابط ابژه  40/2  37/0  18/0  

ابرازگری 

هیجانی 

 منفی

25/5 گواه روابط ابژه  38/0  001/0  

محور حل راه 85/3 گواه   38/0  002/0  

محور حل راه روابط ابژه  40/1  38/0  27/0  

 

زوج تفاوت بین دو گروه که  دهد  نشان میویکرد مداخله بر متغیرهای وابسته مقایسه اثر دو ر 5در جدول 

ابرازگری هیجانی مثبت، ابرازگری صمیمیت و در متغیرهای  محور حل راهزوج درمانی  و درمانی روابط ابژه
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و زوج زوج درمانی روابط ابژه ؛ بنابراین در تأثیر مداخله (P=05/0معنادار نیست ) ابرازگری هیجانی منفی

بهبود ابرازگری هیجانی مثبت و ابرازگری صمیمیت و کاهش ابرازگری هیجانی در  محور حل راهدرمانی 

 .نگرش تفاوتی وجود ندارد منفی

 

گیریبحثونتیجه

 سهیمقاو  محور حل راهزوج درمانی و  هبژا بطروا مانیدر زوج تأثیر یـسربر هشوپژ ینا منجااز ا فهد

 ینا نتایج. دبو همسران دارای تعارض زناشویی گری هیجانیزابرا بر مانیدر یهیوــشدو  ینا یاثربخش

 یها زوج بینو  تــسا مؤثر همسران ابرازگری هیجانی بر انیـمدر وهگرهر دو داد،  ناـــنش هشوپژ

از  حاکی نتایج همچنین. دارد دجوو داریمعنا وتتفا ابرازگری هیجانی ظلحااز  اهگوو  مایشآز یها گروه

 از نیز یپیگیر مرحلهو در  مانیدر تجلسا نپایااز  همادو  گذشت با مانیدر تخالامد تأثیر که ستا آن

و  دیجاا ایبر دفر ،گفت توان یم یــثربخشا ینا تبییندر  .تـــسا دهبو رداربرخو زمال تاـثبو  اریدـایـپ

و  باشد تهـشدا را همسر با طتباار لحادر  دخو شناخت ناییاتو باید صمیمیو  ارپاید زناشویی بطهرا حفظ

 ونبد بالغانه یا رابطهدر  ندابتو تا دـــباش خودآگاه یهاو آرزو ها ترس ،هازنیا رات،نتظاا ت،حساسااز ا

 دلتبا به همسر با متقابل رابطه یکو در  کند ازبررا ا دخو ،یتدفر حفظ منــضدر  انیگرد با یـــهمجوش

 یها یژگیوو  وهگرو آرام  منا یاــفض به توجه با .(1398کاران، فر و هم )نوابی دازدبپر قبتامرو  حمایت

 یساز فراهم ،بین همسران نشزسرو  وتقضااز  ریعا یاـفض ،اـعضا بین تگیـهمبس جمله از آن بر حاکم

ابراز هیجانی بدون ترس  ،همسر یسواز  همدلی یافتدر ت،هیجانا هیتخلو  تطالعاا دلتبا یطارــش

 نهمچو دخوهیجانی  ازبرا سازنده یها روش زشموو آ یــناســشدخو بر تا شد دایجا عضاا ایبر یطیاشر

 تأیید و نفعالیا نقش شپذیر یجا به نندابتوو  وندـــش متمرکز همدلی و تاــاســحسا نبیا ،گفتگو

 رکا خویش نیدرو یهازاـنیو  دخو هـب بخشیرعتباروی ا بر ،ندگیز مهم ادفرو ا همسر یسواز  طلبانه

 یک به طریق ینو از ا کنند اربرقر عاطفی رابطه ییگرد با یتدفر حفظ منـــضدر  ندزبیاموو  کنند

و  نددازبپر بیانی دخو به همسر با پیوند حفظ حیندر  نندابتو تا یابند ستد مستحکمو  یقو «دخو»

 (.1398)جهانبخشیان و همکاران،  ننداند انیگرد یسواز  تأیید یافتدر به بستهرا وا دخو نفس عزت

 ؛ به طوری کهشود می بمحسو ابراز هیجانی یکلید عناصر از ها زوج دنبو ده پاسخو  بیانیدخو عالوه بر آن،

 دخو تهیجاناابراز و  تحساساا به ستیابیدر د ناییاتو کسب مندزنیا صمیمی یا رابطه دیجاا ایبر ها زوج

 ؛تندـــهس تهـــگذش کننده مناکا های جربهت و فعلی رابطه بین تمایز دیجاو ا ییگرد با طاـتبار ناـمدر ز

 رضتعاو  هیجانی یها تیموقع در دیگرــیکاز  اریدــنگهو  تــقبامر یها مهارت یگیردیا همچنین

 و وندـــش جهامو ندگیز یها چالشو  متقابل یهازاـنی اـب مؤثر رطو به تا سازد یم درقارا  ها زوج ،نگیزابر

 گرا ،ناشوییز بطدر روا لیو ببینند؛ نقص یبو  کامل ادیفرا نه تقوو  ضعف طنقا با ادیفررا ا یکدیگر

درون  امکد هر ،کنند یفاا دیگرـیک ایبررا  جیزو ی کننده مراقبت یک نقش ینکها یجا هـب انرـــهمس

 هــب را وادار دخو رـــهمسو  دــکن فکنیافر ییگرروی د بررا  دخو بد یها ابژه به طمربو یهاهفکند

و  میمیـــص یا رابطه داـیجا یاـج به ،کند متقابل زیاـــهمانندس یندآفر طریقاز  نقش نیا شذیرـپ
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)کونیشی و  ردیگ یم لـکـــش ها آن بین ،نیدرو یها فرض شیپ از لـــحاص تباطیار ،ها زوج بین سازگار

 ابطرـــضا وزبر از یجلوگیر خدمتدر  حرکتیرا  ناشوییز تعارض برگر لدـمی (.2018همکاران، 

 به توجه ونبد ها زوج بطروا یها ییایپودرک  ،یناابرـبن؛ داند یم ،دست دادناز  سترو  میمیتـــص

 همچنینو  لیهاو های تجربه در نبطشاروا به معانی باـنتسو ا یرـتفس ه،اهدـمش جهت ها آن که ییها روش

و  قبتامر یاــفض به توجه با ،مانیدر وهگر. در تــنیس ریپذ امکان ،رندیگ یم رکا به کنونی بطدر روا

 بمضطررا  ها آن نچهآ بفهمند تا شد کمک ادفرا به ،تـــسا حاکم تحلیلی یها گروه بر هـک شپذیر

 یافتدر وهگردر  هـک ییرـــتفسو  تـایـحم طریقاز  ادفرا ؛تـــسا ها آن یهشد تهدید «دخو» ،سازد یم

 رــهمس با آموختند و کرده اپید بینش دخو کنونی بطروا به هدـــش فکنیافر یلگوهاا به بتـــنس ،کردند

 اییـفض دیجاا باو  کنند تعامل گذشته یها ابژهاز  شباحیا نه ،کنونی قعیتوا با دیفر ساــسا بر دخو

 و ابراز هیجانی شناخت با نندابتو ،شود می مدیریتو  تجربه یراحت بهدر آن،  تحساساا که کیاترـشا

)جهانبخشیان و همکاران،  کنند اربرقر طتباار یکدیگر با ها پنداشته شیپ و تافرضی سساا بر نه ،آن متقابل

1398.) 

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

 ایجاد راجعانم 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 اندرمانگر (.1397)رستمی و همکاران،  دهند می انجام ها حل راه

 (؛2019)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 یوبنامع چرخۀ تا سازد می قادر را

  شود می سیستم در دیگر افراد تغییر موجب ها زوج از یکی تغییر کهیا گونه به؛ دهند توسعه را مدت 

 مورد در مراجعان توسط استثنائات تقویت و استخراج تعیین، افزون بر آن، شناسایی، (.2016)دامرون، 

 شناسایی ،محور حل راه رویکرد در است. محور حل راه درمانی زوج در تغییر مهم عوامل از یکی شکالت،م

)بهبهانی و همکاران،  کند می حفظ درمان فرایند انتهای تا مثبت جهت در را مراجع همراهی استثنائات

 نظرشان به که یزیچ اولین مراجعان، برای داده توضیح (2012و دوالن ) زرادش که طور همان ؛(1399

 درمانگر عنوان مثال به؛ است استثنائات چیز، اولین درمانگران، برای که یحال در است مشکل خود آید، می

 که است تر آسان برایتان هایی زمان چه اید؟ داده گوش خود همسر به زمانی چه بار آخرین پرسد یم زوج از

 سؤاالت فرم اید؟ برده لذت یکدیگر از همسرتان و شما که بوده هایی زمان چه نکنید؟ بحث خود همسر با

 تا شوند می تشویق ها زوج محور حل راه درمانی زوج در .ددار وجود استثنائی همیشه که رساند می استثنا

 استثنائات دهند. انجام دادند، می انجام منفی های زمان به نسبت مثبت های زمان در که را کارهایی بیشتر

 از .(2019)فرانکلین و همکاران،  گردند استخراج و شوند داده تشخیص ها زوج های حثب از حتی توانند می

 گذشته در که بیاورند یاد به شود می خواسته دارند، مشکالتی جاری استثنائات تشخیص در که هایی زوج
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 که اییه فعالیت و رفتارها همان سپس و شده می ها آن زناشویی رضایت باعث که دادند می انجام یکار چه

 از یکی نیز آسا معجزه سؤاالت(. 1397)رستمی و همکاران، کنند  برقرار دوباره را اند داده انجام بار یک

 توصیف سمت به مراجع هدایت منظور به آسا معجزه سؤال است. محور حل راه درمانگران ای مداخله سؤاالت

 آسا معجزه سؤاالت شود. می گرفته ارک به مشکل، بدون ای آینده ترسیم برای و حال در برجسته موضوعات

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

 را رفتاری یها تفاوت بتوانند نیز و کنند کشف را جدیدی موضوعات بتوانند تا کند می کمک مراجعان

 اگر پرسد می سؤال مراجع از محور حل راه درمانگر هندد شرح همسرشان و خود در شناختی صورت به

 تشخیص چطور داد؟ خواهی انجام متفاوتی کار چه شود حل تو مشکل و بیافتد اتفاق معجزه یک امروز

 برای متفاوت راهی یافتن برای مراجعان به سؤاالت گونه ینا از استفاده است؟ شده حل مشکلت که دهی می

کاپوتزی و اشتاوفر، )باشد  تغییر فرایند در مهمی گام تواند می و کند می ککم مسائلشان به کردن نگاه

 از پایینی سطوح و شوند می درمان وارد خاصی هیجانی های آشفتگی جریان در اغلب ها زوج (.1395

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

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

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

 هب توجه با .(1399و همکاران،  بهبهانی) کنند می برقرار ارتباط هم با دفاعی های چرخه دفاعی بودن و

 که چنان مسائل این حل در محورحل  راه روابط ابژه و زوج درمانی درمانی زوج رویکردهای اثربخشی

 های شیوه این آموزش که شود می پیشنهاد لذا ،دهند می نشان حاضر پژوهش و مختلف های پژوهش

 به توجه با بتوانند اندرمانگر تا گیرد قرار یدرمان خانواده و درمانی زوج آموزشی های برنامه لیست در یدرمان

در های پژوهش  یتمحدوددر ارتباط با  .بپردازند ها خانواده و ها زوج مشکالت درمان به ها رویکرد این

تواند نتایج این  غیر بومی و مبتنی بر فرهنگ غربی اشاره کرد که می خصوص سنجش ابراز هیجانی با ابزار

ای در خصوص ابرازگری  پرسشنامهشود  شنهاد میقرار دهد؛ به همین منظور پی تأثیرپژوهش را تحت 

 مبتنی بر فرهنگ کشورمان تدوین و هنجاریابی شود.  هیجانی

 

موازیناخالقی

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

کنندگان در  ها، شرکت کمیل تمامی سؤالبه ت تأکیدها ضمن  توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 مورد خروج از پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.



سپاسگزاری

پژوهش و در  کننده شرکتهای  زوجهمه  و حکمت و سعادت شهر تهرانمدیران مراکز خدمات مشاوره از 

شود.میتشکر و قدردانی  همکاری داشتند؛ که در اجرای این پژوهش افرادی  همه
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 مشارکتنویسندگان

پژوهش حاضر حاصل اقتباس از رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد 

، یساز مفهومدر طراحی،  همه نویسندگان این پژوهشاسالمی واحد رودهن به تصویب رسیده است و 

 نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانیپیش، هاداده تحلیل آماریها، داده یگردآور، یشناس روش

 داشتند. 

 

تعارضمنافع

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





 عمناب

ر بهبود حل محور ب  درمانی راه اثربخشی زوج (.1399) و حبی، محمدباقر. ،بهبهانی، مریم.، ذوالفقاری، مریم.

 .18-37(: 4)1، فصلنامه خانواده درمانی کاربردیهای آشفته.  الگوهای ارتباطی و کنترل عاطفی زوج

(. مقایسه 1398و صرافی فروشانی، غالمرضا. ) ،جهانبخشیان، نیره.، رسولی، محسن.، تاجیک اسمعیلی، عزیزاله.

درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر سازگاری های خانواده و زوج  نظام  اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه

 86-73(: 11)26، مجله علوم پزشکی رازیزناشویی زنان. 

درمانی هیجان مدار و  (. بررسی و مقایسه آموزش زوج1397یوسفی، زهرا. ) .،سعادتی، نادره .،رستمی، مهدی

، مشاوره کاربردیدوفصلنامه حل مدار بر کاهش ترس از صمیمیت و افزایش رضایت جنسی زوجین.  راه

8(2 :)1-22 

ابراز هیجان با  یها سبکرابطه (. 1385و آزادفالح، پرویز. ) زاده طباطبایی، سیدکاظم. نیا، پروین.، رسول رفیعی

 84-105(: 1)10، مجله روانشناسی. سالمت عمومی در دانشجویان

انواده درمانی راهبردی کوتاه مدت اثربخشی خ (.1399) و لطفی کاشانی، فرح. ،دربانی، سیدعلی.، فرخزاد، پگاه.

 54-68(، 1)1، فصلنامه خانواده درمانی کاربردیزناشویی.  یها تعارضبر 

. ترجمه شکوه نوابی نژاد، ها، ازدواج و خانواده مبانی مشاوره زوج(. 1395و اشتاوفر، مارک. ) ،کاپوتزی، دیوید.

 (.2015ر اثر به زبان اصلی، )انتشا نادره سعادتی و مهدی رستمی. تهران: انتشارات جنگل

و  جانیابراز ه یها سبک .(1392) ، عباس.یو عطار ،، مهناز.یاثیغسپیده.،  ان،یمعمارمحمود.،  ،یطباطبائ

 353-342(: 5)11، یعلوم رفتار قاتیتحق .یاساس یمبتال به اختالل افسردگ مارانیب یفراشناخت یباورها

ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی  (.1399) محسن. ،رورگل پو ، .حمید ،، آتش پور.فرناز ،نوابی فر

و  یپزشک روانمجله  .گانه )انیاگرام( بر ابرازگری هیجان متقاضیان ازدواج های شخصیتی نُه مبتنی بر تیپ
 15-2 :(1) 26 ،روانشناسی بالینی ایران
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 پرسشنامهابرازگریهیجانی

کامالًسؤاالتردیف

مخالفم

نظریمخالفم

ندارم

کامالًموافقم

موافقم

 آید میاشک در  هایم چشمکه از  خندم می دیشد قدر آناغلب  1

 .گیرد میدرد  میپهلوها ای

1 2 3 4 5 

http://www.123library.org/book_details/?id=1080


  124|1شماره      | 2دوره     |1400   بهار   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 
 5 4 3 2 1 .خندم می ادیمن ز 2

مرا با  تواند میکتاب،  کیخواندن  ای ونیزیتماشا کردن تلو 3

 بلند بخنداند. یصدا

1 2 3 4 5 

خاطرات  یبرخ یادآوریبا به  توانم میکه تنها هستم،  یوقت 4

 م را بخندانم.گذشته خود

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .کنم میگفتگو لمس  یاغلب دوستانم را در ط 5

 5 4 3 2 1 .خندم میمن آرام و آهسته  6

شخص نشان  کیلمس کردن  ایمن با در آغوش گرفتن  7

 که او را دوست دارم. دهم می

1 2 3 4 5 

 دانم نمیکند،  ریمرا غافلگ هیهد کیبا دادن  یاگر دوست 8

 ونه واکنش نشان دهم.چگ

1 2 3 4 5 

، خجالت دهد میانجام  یمن کار خوب یبرا یهر وقت کس 9

 مشکل دارم. یو در ابراز قدردان کشم می

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .فهمند یماین را  ها آندوست دارم،  واقعاًوقتی افرادی را  10

 5 4 3 2 1 را دوست دارم. ها آنکه  میگو یم گرانیمن اغلب به د 11

 5 4 3 2 1 .کنم می یخواه معذرت، ام دادهرا اشتباه انجام  یکار یوقت 12

 دادیدادوباگر فردی مرا در یک محل عمومی خشمگین کند،  13

 .اندازم یمراه 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .شوند یممتوجه  انمیاطراف معموالً نم،یخشمگ یوقت 14

 5 4 3 2 1 اسم را بفهمند.احس توانند یم، ام چهرهاز حالت  گرانید 15

، روند ینمکه دوست دارم پیش  طور آنهمیشه وقتی که کارها  16

 .کنم میرا ابراز  ام یدیناام

1 2 3 4 5 
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Abstract  
Aim: This study was aimed to determine the effectiveness of couple therapy based on 

object relationships and compare it with solution-oriented couple therapy on the 

emotional expression of spouses with marital conflict. Method: The present study was 

quasi-experimental with pre-test and post-test with a two-month control and study 

groups and a statistical population of 192 couples referring to Hekmat and Saadat 

Counseling Centers in the first six months of 2019. After screening the subjects with 

King and Ammons (1990) Emotional Expression Questionnaire, 60 couples who got less 

than 40 scores from the cut-off point were selected by convenience sampling method and 

were randomly placed in the Object Relationship Couple Therapy study groups (10 

couples), the solution-oriented couple therapy study group (10 couples) and control 

group (10 couples) . The first study group received eight 90-minute sessions of Donovan 

Object Relationship Couple Therapy Intervention (2013), and the second study group 

received the MacDonald Solution Axis Couple Therapy intervention for eight 90-minute 

sessions (2007), and the control group did not receive any intervention. The data were 

analyzed using repeated measures mixed variance analysis. Results: The findings 

showed the effect of object relationship couple therapy intervention on positive 

emotional expression (F = 114.76, P = 0.001), emotional intimacy expression (F = 

228.85, P = 0.001) and negative emotional expression (F = 34.88, P = 0.001). And it 

showed the effect of solution-oriented couple therapy intervention on positive emotional 

expression (F = 49.96, P = 0.001), emotional intimacy expression (F = 116.30, P = 

0.001), negative emotional expression (F = 16.46, P = 0.004) and the stability of this 

effect in the follow-up stage. Conclusion: The results of this study indicate that object 

relations couple therapy intervention and solution-oriented couple therapy are 

appropriate methods to increase positive emotional expression and emotional intimacy 

expression and reduce negative emotional expression in spouses with marital conflict. 
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