
 راه روش با ساختاری سیستمی روش تلفیق اثربخشی مقایسه
  زوجین سازی مثلث و مرزها زناشویی، برتعارضات  محور حل

 
 

 
 ایران ،اصفهان اسالمی، آزاد دانشگاه ،اصفهان )خوراسگان( واحد مشاوره، دکتری دانشجوی                باباصفری عباس 

  رانیاصفهان، ا ،یواحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالم ،یروه روانشناسگ اریدانش         *پور سیدحمید آتش

 رانیاصفهان، ا ،ی(، دانشگاه آزاد اسالمواحد اصفهان )خوراسگان ،یگروه روانشناس استادیار                    زهرا یوسفی

 

 

 
 hamidatashpour@gmail.com                    مسئول:ایمیل نویسنده  14/06/1400رش:  یپذ 07/03/1400افت:  یدر

 ده    یچک 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی تلفیق روش سیستمی ساختاری در مقایسه باا   هدف:
ساازی زویاین   حل محور با روش سیستمی بر تعارضات زناشویی، مرزهاا و مللا   روش راه

آزماون،  یشی با طرح پایش پژوهش از نوع شبه آزما روش پژوهش:شهر اصفهان انجام شد. 
و دارای  متأهال و پیگیری با گروه آزمایش و گواه بود. یامعه آماری کلیه زویین  آزمون پس

زوج باه شا ل در دساتر      30بود که از باین آناان    99-98تعارض شهر اصفهان در سال 
زوج(  10انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه )هار گاروه   

( و مرزها 1375ار گرفتند. ابزارهای پژوهش مقیا  تعارضات زناشویی ثنایی و هم اران )قر
تلفیاق روش سیساتمی    آزماایش روش  ( بود. گاروه 1398سازی دهقانی و یوسفی )و ملل 

حال محاور   ( و گاروه آزمایشای روش راه  1398ساختاری برگرفته از شیرزادی و هم ااران ) 
ای را دریافا    دقیقاه  90( به مدت هشا  یلساه   1399) برگرفته از بسته آموزشی یوسفی

نتاای  نشاان داد    ها: یافتههای م رر تحلیل شاد.   ها با استفاده از واریانس اندازهکردند. داده
روش تلفیق روش سیستمی ساختاری و روش راه حل محور بار بهباود تعارضاات زناشاویی     

(29/178=F  01/0و>P مللااا ،)( 612/5ساااازی=F  01/0و>P )  و مرزهاااای خشاااک
(29/178=F  01/0و>P( مرزهای منعطف )67/905=F  01/0و>P  و مرزهای بی بنادوبار )
(15/202=F  01/0و>P )هستند. نتای  آزمون تاوکی نشاان داد کاه روش تلفیقای از      مؤثر

در مرحله پیگیاری پایادار    ریتأثتر اس  و این روش سیستمی بر متغیرهای وابسته اثربخش
تعارضاات   تاوان گفا  بارای بهباود    با تویه به نتای  حاضار مای   گیری: نتیجهگزارش شد. 

سازی و ابعاد مرزهاا از روش تلفیقای بهاره گرفا   هار رناد هار دو روش        زناشویی، ملل 
 خود را نشان دادند. یریرپذیتأث
 

 سازی ساختاری، راه حل محور، تعارضات زناشویی، مرزها، ملل -سیستمی ها: دواژهیلک

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 خانواده درمانی کاربردی

 
 2717-2430شاپا )ال ترونی ی( 

http://Aftj.ir 
 196-217 |7 پیاپی 3شماره  | 2دوره 

 1400پاییز 

 این مقاله به شکل زیر استناد کنید:به 

 ون متن:در

 (1400پور و یوسفی،  )باباصفری، آتش
 

 

 در فهرست منابع:

و  پ.ر، سیدحمید.، ، آتش.باباصفری، عبا 

 اثربخشی مقایسه (.1400) یوسفی، زهرا.

 راه روش با ساختاری سیستمی روش تلفیق

 و مرزها زناشویی، بر تعارضات  محور حل

فصلنامه خانواده درمانی . زویین سازی ملل 
 .196-217(: 7 پیاپی 3)2، کاربردی

https://orcid.org/0000-0002-1190-4449
https://orcid.org/0000-0003-2090-7577
https://orcid.org/0000-0001-5856-3605


 خانواده درمانی کاربردی |            و همکاران باباصفری |     ...   با روش راه حل محور  بر یساختار یستمیروش س قیتلف یاثربخش سهیمقا  |197

 

 مقدمه

به یامعه سالم در گرو خانواده سالم و دستیابی به خانواده سالم در گرو افرادی اس  که از  دستیابی

های ایتماعی از طریق سالم  روانی مطلوبی برخوردار باشند. ورود به نظام خانواده برع س سایر نظام

 برد یمبین  تولد، به فرزندی گرفتن و ازدواج مم ن اس  و تنها مرگ، عضوی  در نظام خانواده را از

(. هر یک از اعضای خانواده وظایفی دارند و ش س  در انجام وظایف منجر به 2020 ،کرا ، اورت و رابینز)

 1اختالفات یا تعارض زناشویی (.2019 ضات زناشویی را در پی دارد )ویشمن،ایجاد نارضایتی شده و تعار

که در یه  حذف امتیازات دیگری و  قدرتها و منابع  عبارت اس  از هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه

کند، بدیهی اس  که طرفین نزاع بر آن هستند که به حریف خود آسیب  افزایش امتیازات خود بروز می

(. از سوی 2003های او را خنلی سازند و باالخره او را از صحنه بیرون کنند )فینچمن،  برسانند، تاکتیک

گیرند  ویین به دلیل هم اری و تصمیمات مشترکی که میآید که ز دیگر تعارض زمانی به ویود می

توان روی یک پیوستار از  ها را می دریات مختلفی از استقالل و همبستگی را نشان دهند که این تفاوت

رسد دو عامل سیستمی (. به نظر می1397نژاد، بندی کرد )یوسفی و کریم تعارض خفیف تا کامل طبقه

به تعارضات  یده ش لگیری در سازی نیز در این میان نقش رشمو ملل همه در خانواده یعنی مرزها 

 دارند.

و مرزها در محیط  2ی ی از موضوعات مهم در خانواده متغیرهای سیستمی خانواده یعنی ملل  سازی

داوطلبانه یا در ) ثاللیخانواده اس . منظور از ملل  سازی آن اس  که در زمان تنش بین دو نفر شخص 

که  شود یماو( وارد مایرا شود تا تعاملی سه نفری تش یل گردد. ملل  سازی در مواردی انجام پی دعوت 

و بعضی ناسالم. ملل  ناسالم شیوه م رر  اند سالم ها ملل روابط فرد با دیگران توأم با تنش باشد. بعضی 

 شود یم صورت تنش بین دو شخص به شخص یا شیئی دیگر فراف نی برخورد با اضطراب اس  که در

در تعامالت شرک  کند و رگونه که البته این  تواند یممرزبندی سیستم به این معنی اس  که ره کسی 

خانواده از لحاظ میزان  .اند متفاوت یریپذ انعطافخود قواعدی دارد. این قواعد تعاملی یا مرزها از لحاظ 

با  یها خانواده .2 ناپذیرهای بسته و نفوذ با مرز یها خانواده .1: اند گونهو نفوذ مرزها سه  یریپذ انعطاف

 مناسببا مرزهای روشن و کارکرد  یریپذ انعطافبه اندازه کافی  یها خانواده .3مرزهای مبهم و گنگ و 

-درمانی برای بهبود سازهشده در خانواده های رای  و شناختهاز درمان (.2006مینورین، لی و سیمون، )

های سالوادور مینورین و اختاری اس  که بر پایه تجربیات و پژوهشهای خانوادگی درمان سیستمی س

هم اران ش ل گرفته اس . ایده اصلی خانواده درمانی ساختاری این اس  که نشانه مرضی فرد هنگامی که 

شناخ  اس . ی ی از فنون ویژه و منحصر  در باف  الگوهای تعاملی خانواده ارزیابی شود، بهتر قابل درك و

خانواده درمانی ساختاری به ایرا در آوردن الگوهای تعامل خانواده در یلسه درمان اس . همچنین به فرد 

هدف اصلی آن تسهیل حل مش الت مویود و رشد سالم خانواده با تمرکز بر ارتباط بین فردی و اعضای 

اری این اس  که . عالوه بر آن مفروضه اصلی خانواده درمانی ساختباشد یممهم خانواده و شب ه ایتماعی 

                                                           
1. Marital conflicts 

2. Triangulation  
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. شود یمهر خانواده دارای یک ساخ  اس  و این ساخ  تنها زمانی که خانواده در حال عمل اس ، آش ار 

که اعضای خانواده از آن طریق با ی دیگر  هاس  نقشنامرئی و پنهان از  یا مجموعهبه عبارت دیگر ساختار 

کید بر اینجا و اکنون اس . درمانگران خانواده ویژگی عمده درمان در این مدل تأ .کنند یمارتباط برقرار 

درمانی ساختاری از درون سیستم خانواده در پی ایجاد تغییر و رشد و بهبود روابط خانواده هستند )ریتر، 

بر یلسه که  درمانگراس  برای ملال حاکمی   برخوردار(. به هر حال این روش از نقاط ضعفی نیز 2017

تویهی به قدرت تشخیص مرایع که ا در مقابل درمان افزایش دهد و بیمم ن اس  مقاوم  خانواده ر

از دیگر مداخالت درمانی مؤثر یه   (.2016های مرایع را هدر دهد )کار، تواند بسیاری از پتانسیلمی

بهبود کیفی  روابط زناشویی و ارتقاء رضای  زناشویی، درمان راه حل محور اس . درمان کوتاه مدت راه 

ها بر به درمان اس  که به یای تمرکز بر مش الت و بیماری یشناخت بیآسیک روی رد غیر حل محور 

. بدین ترتیب درمانگران راه حل محور به یای تویه به کند یمهای ملب  و سالم زندگی تأکید ینبه

دهند قرار می های مرایعی کارشان را بر روی نیروها، منابع و تواناییی اولیهها، پایهکمبودها و ناتوانی

 (.2006)کیم، 

مرایعان بر اهداف بریسته،  حل محورمحور، در روی رد راه متفاوت از بسیاری از روی ردهای بالینی بینش

ی گذشته و گله و تمرکز دارند. در این روی رد کن اش درباره یریگ اندازهقابل دسترسی، ملمو  و قابل 

(. اساساً درمان کوتاه 1997شناخته شده اس  )برگ و کلی،  ش ای  به عنوان موانعی برای فرایند درمانی

های مم ن را و راه حل مش التشانمدت راه حل محور بر این فرض استوار اس  که درك مرایعان از 

این تغییر را از طریق صحب  با مرایعان و این ه رگونه  حل محورتغییر دهند. روی رد کوتاه مدت راه 

. ی ی از اصول مهم این درمان این اس  که مرایع نسب  به راه آورد یمویود  را حل کنند، به مسائلشان

های های مویود فعلی، شناخ  پیدا کند. شناختی که قابلی  تبدیل به واقعی  ایتماعی و راه حلحل

ریزی نش سته  اگر)1 کند یمباشد. سه تف ر اساسی، درمان راه حل محور را هدای  یدیدتر را دارا می

 اگر 3( به محض این ه دانستید ره کاری مؤثر اس ، آن را بیشتر انجام دهید  2ن را ترمیم ن نید  اس ، آ

 (.2009کاری مؤثر نیس ، آن را دوباره انجام ندهید و کار متفاوتی انجام دهید )فران لین، بولتون و گاز، 

داند. فردی که ماده میمدت راه حل محور هر مرایع را به عنوان یک فرد خود رهبر و آ درمان کوتاه

شود هر مرایع بتواند باع  می ها تفاوتباشد. این های منحصر به فردی را دارا میامتیازات درونی و ویژگی

ی خود اقدام کند. مالك حل مش ل در درمان راه حل محور زمانی اس  که های ویژهبرای یافتن راه حل

ای بر اسا  اهداف تعیین شده، حاصل قابل مالحظه هاییا مش ل کامالً برطرف شده اس  و یا پیشرف 

مشخص کردن مش ل و هدف  )1شده باشد. فرایند درمان راه حل محور معموالً شامل پن  مرحله اس : 

مداخالت یا وظایف طراحی شده برای شناسایی و افزایش استلنائات  )3( شناسایی و افزایش استلنائات  2

(. به هر حل منتقدان 2018ی مش ل و هدف )بورمین، دوباره ارزیابی 5( ارزیابی تأثیرات مداخالت و 4

و بیش از حد مت ی بر  که روی رد راه حل محور بیش از حد ساده، بیش از حد کوتاه مدت دهند یمهشدار 

کند نرسد. همچنین این روی رد اس  و بنابراین احتمال دارد به فواید بلند مدتی که ادعا می یریپذ نیتلق
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را پیش خود نگه  تشانیش افرمولی اس  و مم ن اس  مرایعان یاد بگیرند با درمانگر کنار بیایند و خیلی 

 (.2009دارند )کورکوران و پیالی، 

ها به های گوناگونی در خصوص اثربخشی هریک از این روشپژوهش تاکنونهای دو روش علیرغم کاستی 

( اثربخشی روش 1397ای فرد )آبادی و دوکانهشیرزادی، شفیعاز یمله مجزا انجام شده اس   طور

( اثربخشی این روش بر 1397، فرازی و گلشن )کشاورز افشارساختاری بر کاهش طالق عاطفی  نامنی، 

( بر بهبود عمل رد خانواده  را نشان 1384بهبود سازگاری زویین، موسوی، مرادی و مهدوی هرسینی )

-های خانوادگی نشان دادهمدار را بر سازهحلاثربخشی روش راه گراناند و از سوی دیگر برخی پژوهشداده

( اثربخشی این روش را بر سرزندگی و 1398و حسینیان ) فرپسند، آرینهای گیتییافته اند برای ملال

( اثربخشی این روش را بر سرزندگی و کنترل عواطف نشان 1395عواطف زویی و نامنی و شیرآشتیانی )

حل مدار و اثربخشی آن بر سیستمی و راه-ای به تلفیق دو روش ساختاریش راپ شدهپژوهولی  اندداده

در پژوهش حاضر از تلفیق درمان کوتاه مدت راه حل  رضای  زناشویی و روابط خانوادگی نپرداخته اس .

ه شود، یه  تغییر استفادمدار و خانواده درمانی سیستمی ساختاری که توسط خانواده درمانگر هدای  می

توانند نقاط ضعف هم را پوشش داده و رسد این دو روش از سازوکارهایی برخوردارند که میشد. به نظر می

( برای تلفیق 1399های خانوادگی اثر معنادار داشته باشند. این درمان تلفیقی طبق روش یوسفی )بر سازه

-وسط زویین )طبق روش راهدو روش آماده شده اس  و نتیجه شامل محورهای زیر بود: تعیین اهداف ت

مدار( و بر اسا  روی رد خانواده سالم )طبق نظریه ساختاری(  تویه به ش ل دادن به مرزها )روش حل

دهی ساختار خانواده با های ارتباطی، سازمانسازی، بهبود مهارتملل  یریگ ش لممانع  از  ساختاری(

 تنظیم قدرت در خانواده،های ارتباطی، وزش مهارتزدایی، آماصالح سلسله مراتب قدرت در خانواده، ملل 

)روش ساختاری( و آغاز با تغییرات حداقلی، تنظیم  الحاق به خانواده و مدیری  یلسه توسط درمانگر

گذاشتن  انیدر ممعجزه،  سؤاالتتویه به نقاط ملب  به یای نقاط منفی، استلنایابی،  قدرت در خانواده،

با تویه به مطالب  مدار(.حلده، م توب کردن و بیرونی کردن مسائل )روش راههای درمانگر با خانوافرضیه

رو باشد از این مؤثردرمانی رسد تلفیق رنین درمانی در غنای متون پژوهش و خانوادهبیان شده به نظر می

 به این سؤال بود: ییگو پاسخپژوهش حاضر به دنبال 

بر رضای  زناشویی و روابط خانوادگی خانواده  ه حل محورروش سیستمی ساختاری با روش را آیا تلفیق .1

 اثر معنادار دارد؟ آزمون پسدر مرحله  زویین
خانواده  یو روابط خانوادگ ییزناشو  یبا روش راه حل محور بر رضا یساختار یستمیروش س قیتلفآیا  .2

 ؟پیگیری پایدار اس در مرحله  نیزوی

 

 پژوهش روش

راه حال   -اثربخشی بسته آموزشی درمانی روش سیساتمی سااختاری   )ژوهش با تویه به هدف و ماهی  پ

، آزماون  شیپا از روش آزمایشی با طرح  ابط خانوادگی زویین دارای تعارض(محور بر رضای  زناشویی و رو

به مراکاز مشااوره    کننده مرایعه زویینو پیگیری با گروه گواه استفاده شد. بدین منظور از بین  آزمون پس
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در فصال پااییز ساال     کننده مرایعهزوج از بین زویین  30عشق انتخاب و  راهمرکز مشاوره ، هانشهر اصف

در  هاای ورود و خاروج  باا رعایا  ماالك   این مرکز بود که عل  مرایعه آنان تعارضات زناشاویی   به 1399

ژوهش هاای پا   نموناه رساانی  به ش ل در دساتر  پاس از اطاالع   و در نهای  کردند  نام ثب فراخوان دوره 

زوج( قارار گرفتناد.    10زماایش و گاروه گاواه )هار گاروه       آ های تصادفی در گروهانتخاب شدند و به ش ل 

ساال از زنادگی مشاترك، عادم تشاخیص       3های ورود به پژوهش عبارت بودند از: گذشتن حاداقل  مالك

اخاتالل ایجااد    های شخصیتی و یا اختالل بالینی شدید در زویین که به نحوی که در روند آموزشاختالل

ماواد و ال ال و عادم دریافا  داروهاای       سوءمصارف (، عادم اباتالء باه    DSMنماید )بر اساا  مصااحبه   

و  یمناد  عالقاه   شاود  یما ی مصاحبه تشخیصی و سؤال مستقیم از افراد بررسای  که به وسیله یپزش  روان

و  زماان  هماوره یا درمان مش یها دورهتمایل به شرک  داوطلبانه در پژوهش و بیان تجارب  عدم شرک  در 

 از پاژوهش و  یریگ کنارهعدم تمایل به شرک  در پژوهش و یا  های خروج از پژوهش عبارت بودند ازمالك

 یلسه و بیشتر در آموزش. 2غیب  
 ابزارهای پژوهش 

 54ناشویی ثنایی، براتای و بوساتانی یاک ابازار     پرسشنامه تعارضات ز. 1يپرسشنامه تعارضات زناشوی .1

سؤالی اس  که برای سنجیدن تعارضات زن و شوهری و بر مبنای تجربیات بالینی ثنایی ذاکر ساخته شاده  

سنجد که عبارتند از: کااهش هم ااری، کااهش     اس . این پرسشنامه هش  بعد از تعارضات زناشویی را می

ی، افازایش یلاب حمایا  فرزناد، افازایش رابطاه فاردی باا         هاای هیجاان   رابطه ینسی، افازایش واکانش  

خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، یدا کردن امور مالی از ی دیگر 

زن که برای  72مرد و  48نفری متش ل از  120و کاهش ارتباط مؤثر اس . این پرسشنامه روی یک گروه 

نفاری   150به مراکز مشاوره تهران مرایعه کرده بودند و نیز یاک گاروه گاواه    رفع تعارضات زناشویی خود 

ای از )همیشاه( تاا )هرگاز(     های عادی هنجار شده اس . هار مقیاا  روی یاک مقیاا  پان  دریاه       زوج

شاود. حاداکلر نماره کال      ها اختصاص داده می شود که به تناسب به یک تا پن  نمره به آن گذاری می نمره

 باه دسا   ( α=884/0اس . همسانی درونی کل از طریق آلفای کرونباخ ) 54و حداقل آن  270پرسشنامه 

 آمده اس .

از  یا دریه 5که بر روی یک طیف  باشد یم سؤال 18دارای  پرسشنامهاین . 2یمثلث سازپرسشنامه . 2

میل به مقابله کاردن باا مشا الت ارتبااطی از طریاق         وشود یم یگذار نمرهمخالفم  کامالًموافقم تا  کامالً

مللا  ساازی منفای،    ) ا یا مقخارده   3. این مقیاا  شاامل   کند یمدخیل کردن شخص ثال  را ارزیابی 

. دهقاانی ششادهد و   باشاد  یما پشتیبان و ملل  سازی با فرزند( اس  که حاصل تحلیل عوامال اکتشاافی   

آن تحلیل عامل تأییدی، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیال و همبساتگی    یا سازه( برای روایی 1396یوسفی )

 .اند کردهنمره کل را گزارش کردند. همچنین روایی همگرایی آن را تأیید  هر سؤال با

                                                           
1. Marital Conflict Questionnaire 
2. Triangulation questionnaire 
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 کاامالً از  یا دریاه  5بر روی یک طیف که  باشد یم سؤال 28دارای  پرسشنامه. 1یمرزبندپرسشنامه . 3

دارای سه خرده مقیا  مرزهاای خشاک، مرزهاای بساته و        وشود یم یگذار نمرهمخالفم  کامالًموافقم تا 

آن تحلیل عامل تأییادی،   یا سازه( برای روایی 1396. دهقانی ششدهد و یوسفی )باشد یممرزهای منعطف 

نماره کال را گازارش کردناد. همچناین روایای        ؤال باا تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل و همبستگی هار سا  

 .اند کردههمگرایی آن را تأیید 

طای   . این بسته آموزشیحل محورو روش راه ساختاری -بسته آموزشي تلفیقي روش سیستمي .4

( بود که شامل این مراحل 1399انجام یک پژوهش کیفی تهیه شد و مراحل آن بر گرفته از روش یوسفی )

در ایان  ( 3هاا   هاای آن کاساتی  اساتخراج ( نقاد دو روش و  2و  هاا مزایای هر یک از روش برر ( 1 اس :

مرحله مزایا و معایب مستخرج توسط هف  متخصص خانواده درمانگر به کمک یک فرم ارزیاابی بررسای و   

د مرحله ششام تائیا  ( 5( تلفیق دو نظریه بر مبنای ت میل معایب روش با مزایای روش مقابل  4تائید شد  

( در ایان مرحلاه   6نهایی محورهای روش تلفیقی مستخرج توسط خانواده درمانگران به کمک فرم ارزیابی  

بسته تلفیقی نهاایی کاه در    یابیاعتبار 7آمده شد و  APAهای  ی درمانی تلفیقی بر اسا  خط مش بسته

ان، سااختار و کفایا    این مرحله ضریب کاپای کوهن به عنوان ضریب توافق هف  داور، در مورد محتوا، زم

در اداماه ایان طارح درماان آماده اسا .        شاد.  محاسابه  95/0بسته آموزشی برای آموزش تلفیقای برابار   

که در یدول زیر آمده اس  اهداف و محورهای درمانی بر اسا  نظریه ساختاری تادوین شاد و    گونه همان

اداماه خالصاه یلساات تلفیاق      حل مدار تنظیم شاد. در سپس فنون دستیابی به اهداف بر اسا  روش راه

 مدار آمده اس :حلدرمان ساختاری با درمان راه
های و معیارهاای خاانواده ساالم، آشانایی باا      آموزش شاخص آزمون،آشنایی اولیه، ایرای پیش .یلسه اول

جام از مرزها و نتای  هریک از این نوع مرزها بر انطباق و انسا  هر نوعهای -مفهوم مرزها در خانواده، ویژگی

خانوادگی، ت میل کاربرگ تعیین اهداف برای دستیابی به مرزهاای منعطاف باا آغااز تغییارات کوراک و       

 این تغییرات. یساز مشخص

رویای باا   گیری انطباق متعادل و انسجام متوازن در روبهنقش مرزهای منعطف در ش ل آموزش .یلسه دوم

هاای گساترده و کااهش    رتبااط باا خاانواده   درك اهمی  مرز منعطاف در ا  مش الت و تغییرات خانوادگی،

تعارضات، آموزش نحوه تنظیم قوانین خانوادگی شفاف یه  دستیابی به مرزهای منعطف، آموزش اهمی  

در بهبود وظایف مرتبط با خانواده در حفظ حریم رمز منعطاف.   یریپذ  یمسئولو  هاتویه به پذیرش نقش

مرزهای منعطف، وظایف من برای حفظ مرزهای منعطف، گیری های عوامل مزاحم در ش لت میل کاربرگ

کاربرگ تنظیم اهداف دستیابی به مرزهای منعطف توسط زویین  لیت م .ی ما: صحیح یا غلطقوانین خانه

 و یافتن روزهای استلنایی که در آن مرزهای منعطف ویود داشته و یافتن مزایای آن.

-فظ مرزها منعطف، نقش منفی خودخاواهی و تاک  آموزش اهمی  سلسله مراتب قدرت در ح .یلسه سوم

منفی آن، آشانایی   عواقبات ناشی از نبود سلسله مراتب قدرت و در آشفتگی مرزها، آشنایی با تعارضروی 

های تعیاین اهاداف توساط    های تنظیم سازگار و ناسازگار تنظیم قدرت در خانواده. ت میل کاربرگبا روش

                                                           
1. Demarcation Questionnaire 
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به کمک تغییرات کورک، ت میل کاربرگ وقوع معجزه در تنظایم   زویین برای تنظیم سلسه مراتب قدرت

 آن بر زندگی زویین. آثارقدرت و 

سازی و آثار و عواقب آن در آشفتگی مرزها و سازی، انواع آن، علل ملل آموزش مفهوم ملل  .یلسه رهارم

ی حل مسئله شیوهپیچیده شدن مش الت خانوادگی و به تعویق افتادن حل مش الت خانوادگی، آشنایی با 

ساازی  کنم؟ اثر ملل سازی میهای: من با ره کسانی ملل سازی. ت میل کاربرگبه یای استفاده از ملل 

زدایای کماک   های تنظیم قدرت توسط زویین که باه مللا   من بر روی همسرم، تعیین اهداف و یافتن راه

 احتمالی آن.سازی و آثار کند و ت میل کاربرگ روز معجزه روز بدون ملل می

زدایای در خاانواده و تویاه باه     گیری مرزهاای منعطاف و مللا    بر ش ل مؤثرآموزش عوامل  .یلسه پنجم

خانواده، آشنایی زویین با این ن ته که علی  مش الت خانوادگی حلقوی اسا    یشناس بیآس ارتباطات در

خانواده تحا  عناوان قاوانین    هایی که در های ارتباطی و پیامو نه خطی، بح  و گفتگو در خصوص مهارت

گوش کاردن، انع اا  محتاوای و انع اا  احساا  و       هایشود، آشنایی با مهارتآش ار و پنهان ارائه می

ها در درك متقابل و کاهش تعارضات و افزایش رضای  زناشویی. ت میال  و اهمی  این مهارت یساز خالصه

 ر خانواده.های پایه ارتباطی دکاربرگ: میزان موفقی  من در مهارت

 روش مناساب ساازی،  تویه به مهارت حل تعارض و مسائل ارتبااطی در پیشاگیری از مللا     .یلسه ششم

های سالم )گوش دادن، ایاازه  و افزایش رضای  از زندگی، آشنایی با روش قدرت در خانواده ساختارتنظیم 

و مشا ل و ناه بیشاتر(     دادن برای صحب  کردن دیگری، انتقادپذیری، ارائاه راه حال، پارداختن باه یاک     

ردن مش ل به زمان، پسازی، قطع ارتباط، س، ایتناب کردن، ملل قهر کردنناسالم حل تعارض ) یها روش

مشا الت، کااربرگ حال تعارضاات باه       یبند  یاولوزویی برای  یگذار هدفکوتاه آمدن(. ت میل کاربرگ 

 رو.شیوه حل مسئله در هفته پیش

پیشگیری از ایجاد قوانین  مذاکره در ساخ  دادن به مرزهای خانوادگی و هایتویه به مهارت .یلسه هفتم

باخ  و باخا  و آثاار هریاک از ماوارد     -برد، برد-آشنایی با سه روش مذاکره برد پنهان در ساختار خانواده 

 مورد اشاره بر باف  خانواده و ایجاد رضای  زندگی و یا افزایش تعارضات زناشویی  آشنایی باا مراحال روش  

اختالفات خانوادگی. ت میل کاربرگ تعیین اهداف برای تغییرات کورک در نحوه حل اختالفات  برد در-برد

رو و تاالش بارای وقاوع روش    خانوادگی و ت میل کاربرگ نظارت بر شیوه حال اختالفاات در هفتاه پایش    

 برگزیده زویین.

نظیم سلسله مراتب قدرت و حفاظ  زدایی، تهای ارتباطی زویی یه  ملل آشنایی با مهارت .یلسه هشتم

رویای،  مرزها، آموزش تنظیم زمان گفتگو، تعیین محل و زمان مناسب برای گفتگو، گفتگو به شارط خاوش  

زویین را به هم ریختگی کند،  تواند یمگفتگو در حضور احترام، رعای  انصاف، عدم بازگویی اسرار مگو که 

به یای کسب امتیاز باودن، گفتگاو باا لحان صامیمیانه،      گیری، به دنبال حل مسئله بودن خودداری از مچ

قبول سهم خود در ایجاد مسئله. ت میل کاربرگ تعیین هدف توسط زویین برای تغییارات آرام در ایجااد   

هاای  در زمیناه مهاارت   ها یتوانمندت میل کاربرگ روزهای استلنایی من برای کشف  های ارتباطی،مهارت

 گفتگو.



 خانواده درمانی کاربردی |            و همکاران باباصفری |     ...   با روش راه حل محور  بر یساختار یستمیروش س قیتلف یاثربخش سهیمقا  |203

 

 .آزمون پسو ایرای  سؤاالت، پاسخ به یبند یمعخالصه و  .یلسه نهم

 شایرزادی و هم ااران  پژوهش برگرفته از این بسته آموزشی  .. محتوای آموزش سیستمي ساختاری5 

ها نیز در راستای برابری یلسات شامل نه یلسه بود کاه پایش از آن در   این بخش از آموزش ( بود 1397)

 ید شده بود:ئهای پژوهشی بررسی و تاتالش

آشنایی با اعضا و بیان منطق و اهداف یلسات آموزشی، در ابتدا زویین خود را معرفی کردند و  .لسه اولی

اهداف تش یل یلسات بیان شد. کلیاتی درباره مفاهیم بنیادی نظریه سااختاری میناورین ارائاه شاد. باه      

وشاته و انتظاارات   زویین ت لیف داده شد در فرم مخصوص، تعارضات عمده در زندگی زناشاویی خاود را ن  

 خود از این یلسات را به صورت خالصه بنویسند و با خود به یلسه بیاورند.

هاا در  ها، معرفی زیرمنظومههای ارتباط، به نمایش گذاشتن وضعی  غالب خانوادهآموزش شیوه .یلسه دوم

ردیاد و وضاعی    خاانواده معرفای گ   یها منظومه ریزت لیف یلسه قبل مرور شد، تعریف ارتباط و  خانواده.

ها مورد نمایش و بح  قرار گرف . به زویاین ت لیاف داده شاد کاه باا تویاه باه ت االیف و         غالب خانواده

هر زیرمنظومه، میزان رضای  خود را از هر زیرمنظومه در ارتباط با همسر در خانواده خود و  یها  یمسئول

 همچنین وضعی  ارتباطی خود با همسر خود ارائه کنند.

ای، ت الیف یلسه قبل ماورد  آموزش فنون خانواده و ایرا هر ره بیشتر و بهتر الگوهای مراوده .یلسه سوم

مللا  و مرزساازی ماورد     یریا گ ش لسازی و نحوه درمانی از یمله ملل بررسی قرار گرف . فنون خانواده

ر تعامالت و زندگی برداری از اثرات فنون آموزش داده شده و مرور این فنون دآموزش قرار گرف . یادداش 

 روزمره خود با اعضای خانواده

های مویود حول مش الت خانواده، ت الیف یلسه قبال  ای رای  و ملل بیان الگوهای مراوده .یلسه رهارم

هاای مویاود حاول مشا الت خاانواده      ای و نیاز مللا   مورد بررسی قرار گرف . در مورد الگوهای ماراوده 

زناشویی مطرح شده بررسی شد. انتظارات هر یک از زویاین از همسار    ها در مش التشناسایی و نقش آن

خویش را بنویسند و در یلسه مطرح کنند و مواردی را که از نظر زویین باع  هم اری بیشتر هر یاک از  

 شود را به عنوان راه ار به دیگران بیان کنند.زویین می

ای خانواده از طریاق  اصالح و تغییر الگوهای مراودهای خانواده، اصالح و تغییر الگوهای مراوده .یلسه پنجم

آموزش ارتباط مؤثر و استفاده از مشاوره گروهی برای ایجاد تمایزیافتگی باا خاانواده اصالی و رسایدن باه      

هاای  توافق و تبادل نظر بر سر برقراری ارتباط یدید با والدین، همشیرها و فامیل همدیگر و تغییر وفاداری

های ارتباطی خود نحوه مدیری  و کنترل رابطه، نحوه حل کاردن  خواسته شد که شیوهگذشته، از زویین 

 مش الت مطرح شده در رابطه و نحوه برقراری رابطه با سایر اعضای خانواده را مورد تویه قرار دهند.

-ای مؤثر برای حال تعاارض  های مقابلههای خانواده، آموزش روشمشخص نمودن زیرمنظومه .یلسه ششم

ها و انتظارات اعضا از هم در این یلسه مورد بررسی های اعضا در زیرمنظومهمویود بین زویین، نقش های

 ها توسط زویین یادداش  و به بح  گذاشته شود.قرار گرف . وظایف هر یک از زیرمنظومه

ومه ایجاد مرز، ضمن بررسی ت الیف یلسه قبل، بح  اصلی این یلسه در مورد حفظ زیرمنظ .یلسه هفتم

های فرزندان بود. به افراد ت لیف داده شد تا دوم ورد از مواردی را کاه  زن و شوهری با مرزهای زیرمنظومه



  204 |                                                                                  3شماره      | 2دوره     |1400   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

اند مرزهاای هار یاک از    هایی که توانستهگردد و همچنین زمانمی فرزندانمنجر به یلب حمای  فرزند یا 

 به همراه خود بیاورند.و  سندیبنوها در خانواده را مدیری  کنند با ذکر ملال زیرمنظومه

بازسازی و تغییر خانواده، بازسازی و تغییر خانواده از یمله به فعل در آوردن الگوهاا، ترسایم    .یلسه هشتم

مرزها و تشدید استر ، به افراد م لف به نوشتن و ارائه دو مورد از مواردی که باعا  واکانش هار یاک از     

شود، یادداش  کنند تعیین ت لیف در یوه یدید ارتباط میهمسران و اعضای خانواده در ارتباط با ایرای ش

 های تبادلی و ارتباطی زویین(.ای )شیوهخصوص ایجاد و تمرین الگوهای مراوده

یلسه قبل مورد بررسی قرار  فیت البیان میزان ارتباط هر کدام از زویین با خویشاوندان خود،  .یلسه نهم

ها با همسرانشان در مقابال رابطاه باا    میزان ارتباط هر کدام از آن گرف . نحوه ارتباط هر کدام از زویین و

اعضای خانواده مورد بررسی و آموزش قرار گرف . هر کدام از زویین م لف شدند تا رند ماورد از تجاارت   

شاناختی باا همسار و    شاان شاده و نزدیاک روان   تر شدن آنان با خاانواده اصالی  خویش را که باع  نزدیک

 .آزمون پسگیری، ایرای بندی یلسات و نتیجهرا نوشته و همراه خود بیاورند. یمع فرزندانشان شده

 راه عشقمرکز مشاوره  کنفرانس سالن در آموزشی دوره ،مراکز مشاوره از مجوز کسب از پسشیوه اجرا. 

 آن، برگزاری محل پژوهش، طرح درباره سپس. بود گروهی مداخله و آموزش شرایط واید که شد برگزار

 اخالقی اصول رعای  ،ها یلسه در مطروحه مسائل و یلسه هر مدت طول ،ها یلسه تعداد پژوهش، هدافا

 شد داده توضیح کننده در هر دو گروه آزمایشی های شرک  زوج به اطالعات ماندن محرمانه و رازداری نظیر

 از کتبی نامه  یرضا پژوهش در شرک  برای ها آن تمایل ابراز و ها یآزمودن رضای  یلب از پس و

 یآزمایش های گروه برای هفتگی و گروهی صورت به درمان یها یلسه. شد اخذ گروه سه هر یها یآزمودن

 به پیگیری مرحله در و آزمون پس ،آزمون شیپ مرحله در گواه گروه همراه به آزمایش های گروه. شد برگزار

 نیز گواه گروه پژوهش، پایان از پس اخالقی موازین رعای  برای. دادند پاسخ پژوهش های پرسشنامه

 و ا .ا .پی.ا  افزار نرم رهارم و بیس  نسخه از استفاده با ها داده. کردند دریاف  را های درمانی مداخله

 .شد تحلیل م رر یریگ اندازه با آمیخته واریانس تحلیل روش به
 

 اه یافته

-درمانی تلفیق روش سیستمی ساختاری در گروه کننده شرک های  میانگین و انحراف استاندارد سن زوج

برابر با روش سیستمی ساختاری در گروه  کننده شرک های  (، زوج46/6) 72/32برابر با حل محور  راه

( بود. میانگین و انحراف استاندارد طول مدت 68/5) 63/31های گروه گواه برابر با  ( و زوج32/6) 27/31

 یها (، زوج46/4) 72/14حل محور برابر با  راه-ختاریسا یستمیروش س قیتلفازدواج گروه آزمایش 

گروه گواه برابر با  یها ( و زوج98/5) 97/13ساختاری برابر با  یستمیدر گروه روش س کننده شرک 

 ( بود.43/6) 63/15
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 گروه اساس برزوجین  سازی و ابعاد مرزها میانگین و انحراف استاندارد تعارض زناشویي، مثلث 1 جدول

تلفیق روش سیستمي گروه  گروه گواه مراحل متغیر

 محور حل راه-ساختاری

روش سیستمي گروه 

 ساختاری

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

تعارض 

 زناشویی

 71/14 87/156 6/13 00/155 51/12 07/156 آزمون پیش

 91/17 23/119 61/12 2/95 00/14 9/153 آزمون پس

 49/21 5/119 57/15 2/93 32/17 57/150 پیگیری

 87/16 4/61 24/12 2/61 14/14 4/64 آزمون پیش سازی ملل 

 37/10 6/46 09/12 53/44 63/13 3/59 آزمون پس

 97/6 83/41 32/6 4/37 89/10 87/49 پیگیری

مرزهای 

 خشک

 38/6 90/38 85/7 67/41 09/6 20/39 آزمون پیش

 38/6 9/34 85/7 67/33 09/6 20/38 آزمون پس

 33/10 97/18 08/6 10/27 26/6 2/37 پیگیری

مرزهای 

 منعطف

 93/1 50/9 92/1 20/10 80/1 13/9 آزمون پیش

 97/1 30/21 94/1 90/24 88/1 30/10 آزمون پس

 90/1 83/20 36/2 03/25 31/2 40/10 پیگیری

مرزهای 

 بندوبار یب

 90/1 83/20 36/2 03/25 90/1 83/21 آزمون پیش

 36/2 03/10 90/1 83/8 92/1 60/21 آزمون پس

 94/1 43/9 77/1 63/9 91/3 40/21 پیگیری
 

آزمون و پیگیری گروه آزمایش  دهد که نمرات متغیرهای وابسته زویین پسنشان می 2نتای  یدول 

اس . به منظور بررسی معناداری این تفاوت و با تویه به این ه سه بار کنترل تغییر کرده  نسب  به گروه

های ت راری استفاده شد.  هر آزمودنی در معرض ارزیابی قرار گرفته اس ، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

-هاستفاده شد و نتای  نشان داد داد اسمیرنف-کلموگرافها از آزمون یه  بررسی نرمال بودن نمرات داده

ها از آزمون لوین استفاده شد که نتای  نشان فرض برابری واریانسها نرمال هستند، به منظور بررسی پیش

و به منظور برابری واریانس  ها در واریانس متغیرهای وابسته تفاوت معناداری ویود نداردداد بین گروه

زمون مارلی استفاده شد. نتای  در گیری درکل از آ ها در سه مرحله اندازه نمرات متغیر وابسته در گروه

 آمده اس . 3یدول 

 
 و کرویت ها انسیوار. نتایج آزمون توزیع طبیعي نمرات و آزمون همگني 2جدول 

مرحله  متغیر

 مداخله

 آزمون ماچلي آزمون لوین اسمیرنوف-کلموگروف

 معناداری آماره معناداری آماره معناداری آماره

تعارضات 

 زناشویی

 069/0 800/0 240/0 452/1 200/0 080/0 آزمون پیش

 084/0 544/2 200/0 074/0 آزمون پس



  206 |                                                                                  3شماره      | 2دوره     |1400   پاییز   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 080/0 606/2 200/0 090/0 پیگیری

 058/0 506/0 086/0 524/2 054/0 085/0 آزمون پیش سازی ملل 

 168/0 818/1 081/0 088/0 آزمون پس

 057/0 937/2 200/0 077/0 پیگیری

 124/0 613/0 481/0 739/0 082/0 087/0 ونآزم پیش مرزهای خشک

 979/0 021/0 200/0 730/0 آزمون پس

 908/0 097/0 078/0 091/0 پیگیری

 198/0 531/0 499/0 701/0 063/0 092/0 آزمون پیش منعطف یمرزها

 867/0 143/0 084/0 088/0 آزمون پس

 354/0 050/1 200/0 072/0 پیگیری

مرزهای 

 دوباربن یب

 144/0 931/0 394/0 943/0 080/0 087/0 آزمون پیش

   450/0 805/0 200/0 074/0 آزمون پس

 125/0 466/1 083/0 086/0 پیگیری

 
کند، واریانس متغیرهای ها از توزیع نرمال پیروی میدهد که داده نشان می 2ها در یدول نتای  آزمون

متغیرهای وابسته در سه مرحله در کل با هم تفاوت معناداری ندارد  وابسته تفاوت معنادار ندارد و واریانس

 های ت راری رعای  شده اس . های استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهفرض و پیش

 
های تکراری رضایت زناشویي، روابط خانوادگي، تعارض  . نتایج تحلیل واریانس اندازه3جدول 

 های سیستمي خانواده زوجین بر حسب گروه زناشویي و ویژگي

مجموع  اثر متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ین گمیان

وراتذمج  

F ضریب  داریمعنا  مجذور  

 اتا

توان 

 آزمون

تعارض 

 زناشویي

807/69669 مراحل مداخله  2 904/34834  900/754  000/0  897/0  000/1  

مراحل 

 مداخله*گروه

615/32909  4 404/8227  294/178  000/0  804/0  000/1  

319/68871 گروه  2 659/34435  685/52  000/0  548/0  000/1  

سازی مثلث 807/17148 مراحل مداخله   2 404/8574  874/146  000/0  628/0  000/1  

مراحل 

 مداخله*گروه

526/1310  4 631.327 612/5  002/0  114/0  977/0  

496/5114 گروه  2 248/2557  240/8  001/0  159/0  956/0  

000/6845 مراحل مداخله مرزهای خشک  2 500/3422  692/170  000/0  662/0  000/1  

مراحل 

 مداخله*گروه

178/3080  4 044/770  405/38  000/0  469/0  000/1  

889/2393 گروه  2 944/1196  521/10  000/0  195/0  986/0  

289/5060 مراحل مداخله مرزهای منعطف  2 144.2530 550/4560  000/0  981/0  000/1  

844/2009مراحل   4 461/502  679/905  000/0  954/0  000/1  
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 مداخله*گروه

267/4885 گروه  2 633/2442  554/222  000/0  836/0  000/1  

مرزهای 

بندوبار يب  

636/9444 مراحل مداخله  2 181/2472  992/789  000/0  901/0  000/1  

مراحل 

 مداخله*گروه

459/2530  4 615/632  154/202  000/0  823/0  000/1  

452/3557 گروه  2 726/1778  082/184  000/0  809/0  000/1  

 
ها(( اثر اصلی عامل زمان برای متغیرهای  ، بر حسب نمرات حاصل از ))گروه4با تویه به مندریات یدول 

یعنی   باشد معنادار می بندوبار یبسازی، مرزهای خشک، مرزهای منعطف و مرزهای  تعارض زناشویی، ملل 

مرزهای منعطف و سازی، مرزهای خشک،  ی نمرات تعارض زناشویی، ملل  های برآورده شده میانگین

آزمون و پیگیری در کل، تفاوت معناداری را نشان  ی پس آزمون به مرحله از مرحله پیش بندوبار یبمرزهای 

سازی،  ها( برای متغیرهای تعارض زناشویی، ملل  (. اثر اصلی عامل عضوی  گروهی )گروهp<05/0دهد ) می

های پژوهشی در  یعنی گروه  به دس  آمد معنادار بندوبار یبمرزهای خشک، مرزهای منعطف و مرزهای 

تفاوت  بندوبار یبسازی، مرزهای خشک، مرزهای منعطف و مرزهای  مجموع، از نظر تعارض زناشویی، ملل 

(. تعامل عامل زمان و عضوی  گروهی )شرایط پژوهشی( برای p<05/0دهد ) معناداری را نشان می

از نظر  بندوبار یبک، مرزهای منعطف و مرزهای سازی، مرزهای خش متغیرهای تعارض زناشویی، ملل 

سازی، مرزهای  یعنی روند تغییرات نمرات متغیرهای تعارض زناشویی، ملل   آمد به دس آماری معنادار 

ها تفاوت معناداری  آزمون در بین گروه آزمون به پس از پیش بندوبار یبخشک، مرزهای منعطف و مرزهای 

ه به معنای این اس  که بین گروه آزمایش و کنترل تغییر معناداری در (. این یافتp<05/0داشته اس  )

از  بندوبار یبسازی، مرزهای خشک، مرزهای منعطف و مرزهای  ی تعارض زناشویی، ملل  میانگین نمره

، توان آماری 00/1اس . توان آماری تعارض زناشویی آزمون و پیگیری به ویود آمده  آزمون به پس پیش

، توان آماری 00/1، توان آماری مرزهای منعطف 00/1، توان آماری مرزهای خشک 977/0سازی  ملل 

گیری اس . همچنین  دهنده حجم نمونه مناسب برای یک رنین نتیجه نشان 00/1 بندوبار یبمرزهای 

% از 9/46سازی،  % از تغییرات ملل 4/11% از تغییرات تعارض زناشویی، 4/80 دهد که ضریب اتا نشان می

مربوط  بندوبار یب% از تغییرات مرزهای 3/82% از تغییرات مرزهای منعطف، 4/95یرات مرزهای خشک، تغی

آمده  5ها از آزمون توکی استفاده شد. نتای  در یدول . به منظور مقایسه اثربخشی روشهاس آموزشبه 

 .اس 
 

زهای خانوادگي زوجینسازی و مرها تعارض زناشویي، مثلث گروه . مقایسه تفاوت میانگین4جدول    

تفاوت  گروه متغیرها

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

کران  معناداری

 پایین

 کران باال

تعارض 

 زناشویی

گروه  _گروه سیستمی ساختاری

 درمانی تلفیق

*400/17  811/3  000/0  825/9  975/24  

-644/21*گروه -گروه سیستمی ساختاری  811/3  000/0  220/29-  069/14-  
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 گواه

گواهگروه -درمانی تلفیق  گروه  
*044/39-  811/3  000/0  620/46-  469/31-  

سازی ملل  گروه  _گروه سیستمی ساختاری 

 درمانی تلفیق

233/2  626/2  397/0  986/2-  453/7  

گروه -گروه سیستمی ساختاری

 گواه

*911/7-  626/2  003/0  131/13-  691/2-  

گروه گواه-گروه درمانی تلفیق   
*144/10-  626/2  000/0  364/15-  925/4-  

مرزهای 

 خشک

گروه  _گروه سیستمی ساختاری

 درمانی تلفیق

*222/3-  590/1  046/0  383/6-  062/0-  

گروه -گروه سیستمی ساختاری

 گواه

*278/7-  590/1  000/0  438/10-  117/4-  

گروه گواه-گروه درمانی تلفیق   
*056/4-  590/1  013/0  216/7-  895/0-  

مرزهای 

 منعطف

گروه  _سیستمی ساختاری گروه

 درمانی تلفیق

*833/2-  494/0  000/0  815/3-  852/1-  

گروه -گروه سیستمی ساختاری

 گواه

*267/7  494/0  000/0  285/6  248/8  

گروه گواه-گروه درمانی تلفیق   
*100/10  494/0  000/0  118/9  082/11  

مرزهای 

بندوبار یب  

گروه  _گروه سیستمی ساختاری

 درمانی تلفیق
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دهد که روش تلفیقی ساختاری راه حل محور نسب  به روش ساختاری نشان می 4نتای  مندرج در یدول 

تغیرهای وابسته اثر بیشتری دارد. به منظور مقایسه نتای  در مراحل پژوهش از مقایسه زویی استفاده بر م

 آمده اس . 6شد که نتای  آن در یدول 
 

 یریگیآزمون و پ پس آزمون، شیدر سه مرحله پ يبنفرون يبیآزمون تعق جی. نتا5جدول 

 سطح معناداری انحراف معیار میانگین زمان ب زمان الف متغیرهای وابسته

 001/0 34/1 8/59 آزمون پس آزمونپیش تعارض زناشویی

 001/0 24/1 8/61 پیگیری

 001/0 32/1 2 پیگیری آزمون پس

 001/0 43/1 67/16 آزمونپس آزمون شیپ ملل  سازی

 001/0 54/1 8/23 پیگیری

 001/0 35/1 13/7 پیگیری آزمون پس

 001/0 87/1 8 ونآزم پس آزمونپیش مرزهای خشک

 001/0 45/1 57/14 پیگیری
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 001/0 65/1 57/6 پیگیری آزمون پس

 001/0 76/1 2/16 آزمون پس آزمون شیپ بندوبار یبمرزهای 

 001/0 44/1 4/15 پیگیری

 001/0 43/1 -8/0 پیگیری آزمون پس

 001/0 11/1 -7/14 آزمون پس آزمون شیپ مرزهای منعطف

 001/0 31/1 -83/14 پیگیری

 001/0 43/1 -13/0 پیگیری آزمون پس

 
آزمون و و پس آزمون شیپمشخص اس  که بین میانگین  5گزارش شده در یدول  یها افتهیمطابق با 

(. به طوری P <001/0آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معناداری ویود دارد )همچنین میانگین پیش

تفاوت دارد همچنین بین میانگین  یآماربه لحاظ  آزمون شیپاز میانگین و پیگیری  آزمون پسکه میانگین 

نشان از پایداری  که  تفاوت معنادار آماری در متغیرهای وابسته ویود دارد آزمون پسنمرات پیگیری با 

 از مداخله دارد. متأثرنتای  

 

 گیری بحث و نتیجه

 با محور حل با روش راه سهیدر مقا یتارساخ یستمیروش س قیتلف یاثربخش نییپژوهش با هدف تع نیا

نتای  نشان داد . شهر اصفهان انجام شد نیزوی سازی¬مرزها و ملل  ،ییبر تعارضات زناشو یستمسی روش

ی آموزشی درمانی تلفیق روش سیستمی  سازی در گروه بستهکه تعارضات زناشویی، ابعاد مرزها و ملل 

ای به تلفیق پژوهش راپ شده تاکنونالتر از گروه کنترل بود. محور به طور معناداری با حل راه-ساختاری

حل مدار و اثربخشی آن در مقایسه با ساختاری نپرداخته اس  که بتوان سیستمی و راه-دو روش ساختاری

هر ترتیب این روش نیز مانند روش  اما بهها بررسی کرد همسویی یا ناهمسویی آن را با سایر روش

های حاصل از باشد و نتایجش با یافته مؤثرتوانسته اس   ییتنها بهمدار حلروش راهو  ییتنها بهسیستمی 

( در 1397ای فرد )آبادی و دوکانهشیرزادی، شفیعهای هایی همسو اس  از یمله با یافتهرنین پژوهش

در  (1397، فرازی و گلشن )کشاورز افشارزمینه اثربخشی روش ساختاری بر کاهش طالق عاطفی  نامنی، 

( بر بهبود 1384زمینه اثربخشی این روش بر بهبود سازگاری زویین، موسوی، مرادی و مهدوی هرسینی )

هایی که پژوهشعمل رد خانواده  در زمینه اثربخشی روش ساختاری همسو اس . همچنین نتای  با نتای  

 یها افتهیبرای ملال با اند همسو اس  مدار را بر متغیرهای خانوادگی نشان دادهلحاثربخشی روش راه

( در زمینه اثربخشی این روش بر سرزندگی و عواطف و نامنی و 1398فر و حسینیان )پسند، آرینگیتی

 باشد( در زمینه اثربخشی این روش بر سرزندگی و کنترل عواطف همسو می1395شیرآشتیانی )
تعارضات زناشویی به  از آنجا کهگف   توان یمبهبود تعارضات زناشویی  در تبیین اثربخشی این روش بر

عدم توافق و مخالف  دو فرد با ی دیگر، ناسازگاری با نظرات، اهداف و رفتاری اس  که در یه  معنای 

ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختالف اهداف و  رنین ستیزه گیرد و هم مخالف  با دیگری صورت می

، تفاوت یا ناسازگاری بین همسران ویود داشته باشد تعارض عدم توافق هر یاباشد و  ادراکات مختلف می
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ها کمک اند که به آنرسد در مجموع در این دوره فنونی را آموختهآید بنابراین به نظر می به ویود می

گیری مش الت کرده اس  تا بهبود یابند برای ملال فنون درك متقابل اثر هریک از اعضا بر ش ل

های کنترل و فنون حفظ مرزها، تعدیل قدرت در خانواده و بهبود شیوه ی ارتباط،خانوادگی، فنون برقرار

تویه به رفع نیازهای خانوادگی همه از یمله مواردی بودند که توانسته بودند رابطه زویین را بهبود 

-اصالح مرزهای خانوادگی به کمک تویه به پتانسیلبخشیده و تعارضات آنان را کاهش دهند برای ملال 

-های خانوادگی به کمک اصالح مرزها و ملل دهی به زیرسیستمای ملب  در زندگی خانوادگی  سامانه

دهی به سلسله مراتب قدرت در خانواده و بهبود ارتباطات زدایی، کاهش تعارضات زناشویی با سامان

هایی که حیطهترین تعیین اهداف زویین برای تعیین مهمخانوادگی با اصالح ررخه تبادالت خانوادگی، 

باید حل شود، تویه به نقاط ملب  زندگی به یای نقاط منفی یه  کاهش تعارضات، یافتن استلناهایی 

که رطور آن اند و فهم ایندر زندگی خانوادگی که از زندگی که باع  کاهش تعارضات زناشویی شده

اند باع  کاهش تعارضات شوند و تهاند که توانساند و ره اقداماتی انجام دادهروزهای خوش را تجربه کرده

معجزه از زویین خواسته شد که بیان کنند که اگر معجزه  سؤاالتتوانند، همچنین در قالب ررا حاال نمی

-در زندگی آنان رخ دهد رطور تعارضات آنان کاهش خواهد یاف  و ره ریزی از یانب شخص آنان می

ا تغییرات حداقلی برای کاهش تعارضات، تویه به نقاط تواند باع  ایجاد تعارضات زناشویی شود، تغییر ی

در ملب  به یای نقاط منفی برای کاهش تعارضات یه  حفظ حریم و مرزها با همسر و خانواده همسر، 

زدایی بر یو خانواده از یمله فنونی های درمانگر با خانواده در زمینه اثر مرزها و ملل گذاشتن فرضیه انیم

 مطالب فوق ارائه شد و توانسته به کاهش تعارضات منجر شود. ها نآبودند که در قالب 

توان گف  از آنجا که مرزبندی سیستم، به در تبیین اثربخشی این روش بر بهبود مرزهای خانوادگی می

تواند در تعامالت شرک  کند و رگونه که البته این خود قواعدی دارد. این این معنی اس  که ره کسی می

ای که از یریان اند. برابر نظر برتاالنفی به خانوادهپذیری متفاوتی یا مرزها از لحاظ انعطافقواعد تعامل

شود و به نظامی که از مرزهای آن اطالعاتی خرویی و ورودی مستمر برخوردار اس  نظام باز گفته می

نظام چنین ( هم2016شود )کار، میتوان گذش ، یعنی ورودی و خرویی ندارد نظام بسته گفته نمی

رسد به این ترتیب به نظر می کند ینمها آشفته اس  و از الگوی خاصی پیروی مرزها در برخی از خانواده

های ملب  های ارتباطی، اصالح مرزهای خانوادگی، تویه به پتانسیلاین روش زویین در زمینه مهارت در

دهی به هش تعارضات زناشویی با سامانهای خانوادگی، کادهی به زیرسیستمدر زندگی خانوادگی، سامان

اند به سلسله مراتب قدرت در خانواده، بهبود ارتباطات خانواده و اصالح ررخه تبادالت خانوادگی توانسته

توان مرزهای منعطف را ش ل هایی دس  یابند که به آنان نشان داده اس  که رگونه میو مهارت هاآگاهی

زدایی وضعی  مرزهای آشفته را بهبود بخشیده اس  و مرزهای خشک  توان به کمک مللداد و رگونه می

حل مدار کمک کرده اس  تا زویین احسا  را تعدیل نماید همچنین فنون تلفیق شده از روش راه

در مقابل درمانگر کاهش  دفاعشانشان در تعیین اهداف بهبود یابد و به دنبال آن مقاوم  و خودمختاری

ی هم اری بیشتر با درمانگر گردند. همچنین این فنون به زویین کمک کرده تا دهیابد و بنابراین آما

 (.2019)فران لین و هم اران،  باشندبرای بهبود داشته  انگیزش بیشتری
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زا در ای آسیبسازی سازهملل  کالًتوان گف  از آنجا که سازی میاین روش بر ملل  اثربخشدر زمینه 

گردد تا توازن قدرت در خانواده از طریق اتحاد بر علیه همسر با آید و باع  مییباف  خانواده به حساب م

متوسل به منابع قدرت  نیزوی نیببه تعارضات  یده سامانشخص ثال  به هم خورده و خانواده برای 

بیرونی شده و نتیجه آن تعارضات بیشتر، کاهش اعتماد و صمیم  در خانواده اس  )مینورین و سیمون، 

ها کمک کرده اند که به آنهایی دس  یافتهها و آگاهیها زویین به مهارت( بنابراین در این آموزش2006

-شان افزایش یافته و کمتر برای مراقب  از خود در باف  خانواده دس  به ملل های همسرداریتا مهارت

-اند، شیوهای ارتباطی را آموختههاند، مهارتسازی آشنا شدهها با آثار منفی ملل سازی بزنند از یمله آن

اند و مجموعه این فنون کمک کرده تا زویین های خانوادگی را فراگرفتهبه زیرسیستم یده سامانهای 

اهداف  نییتع گریداز سوی  سازی بزنند.سازی را بهبود بخشند و در نتیجه کمتر دس  به ملل ملل 

ی زناشویی که باید حل شود، تویه به نقاط ملب  های بهبود زندگترین حیطهزویین برای تعیین مهم

-زندگی به یای نقاط منفی، یافتن استلناهایی در زندگی خانوادگی از زندگی که باع  زناشویی بهتر شده

اند در اند که توانستهاند و ره اقداماتی انجام دادهکه رطور آن روزهای خوش را تجربه کردهاند و فهم این

معجزه از زویین خواسته شد که  سؤاالتتری داشته باشند، همچنین در قالب نیکنار هم تجارب شیری

آنان بهبود خواهد یاف  )فران لین و  یرطور زندگبیان کنند که اگر معجزه در زندگی آنان رخ دهد 

-( بنابراین این مجموع از فنون در کنار سایر فنون مورد اشاره کمک کرده اس  تا ملل 2019هم اران، 

 .یابدکاهش سازی 

از سوی دیگر در زمینه اثربخشی روش ساختاری بر رضای  زناشویی، تعارضات زناشویی، روابط خانوادگی، 

ی، یزداهای ساختاری که عبارتند از ملل توان گف  د راین روش مجموعه آموزشسازی و مرزها میملل 

در کل یو خانوادگی را به سم  های خانوادگی، بهبود سلسله مراتب قدرت توانسته تنظیم زیرسیستم

آرامش بیشتر پیش ببرد و از طریق منعطف سازی مرزها، افزایش قدرت زیرسیستم زویی و بهبود قوانین 

خانوادگی از یمله فنون این روش اس  که باع  شده زویین به ی دیگر نزدیک شده، ارتباطات بهتری 

کمتر به  عتاًیطبارضات کمتر، رضای  بیشتر و داشته باشند، احسا  رفاق  بیشتری کنند و در نتیجه تع

ملل  سازی دس  بزنند و روابط بهتری را تجربه کنند و مرزها از خشک و آشفته به سم  منعطف حرک  

حل رسد فنون راهتوان گف  به نظر میحل مدار میروش ساختاری راه در خصوص اثربخشی بیشتر نماید.

تویه به نقاط قوت به یای نقاط ضعف، ت نیک استلنایابی و  مدار همچون تعیین هدف به کمک زویین،

اند تا امید و انگیزش زویین افزایش یابد و روز معجزه همگی از یمله فنونی هستند که کمک کرده

اصالح مرزهای خانوادگی به کمک تویه به  مقاوم  زویین را برای تغییر کاهش دهد و در نتیجه در کنار

های خانوادگی به کمک اصالح مرزها و دهی به زیرسیستمدگی خانوادگی  سامانهای ملب  در زنپتانسیل

دهی به سلسله مراتب قدرت در خانواده و بهبود ارتباطات زدایی، کاهش تعارضات زناشویی با سامانملل 

 الزم نسب  به روش ساختاری به تنهایی باشد. یمؤثرترخانوادگی با اصالح ررخه تبادالت خانوادگی روش 

هایی داش  از یمله ی سان بودن  ها محدودی به ذکر اس  این پژوهش نیز همچون سایر پژوهش

 ی سان بود. آموزشگرهمچنین محقق و ها. و محقق و گزینش و گمارش غیر تصادفی آزمودنی آموزشگر
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این  از طرح درمان حاصل از درمانگراننتای  حاصل از این پژوهش خانواده  بر اسا شود می پیشنهاد

ها از انتخاب تصادفی پژوهش برای بهبود متغیرهای خانوادگی بهره ببرند. همچنین در سایر پژوهش

 برای افزایش اعتبار متفاوت باشند. آموزشگرشود محقق و استفاده شود  ضمن آن ه پیشنهاد می

 

 مشارکت نویسندگان

احد اصفهان )خوراسگان( اس  و کلیه این مقاله مستخرج از رساله دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی و

 .اندنویسندگان در انجام و نگارش مقاله هم اری داشته

 

 مالحظات اخالقي

 ،در این پژوهش، موازینی اخالقی شامل اخذ رضای  آگاهاناه، تضامین حاریم خصوصای و رازداری    

ش مختاار  بااره خاروج از پاژوه   در کننادگان  شارک  ها،  آوری داده رعای  شدند. با تویه نحوه یمع

 بودند  پس از اتمام پژوهش، گروه گواه نیز تح  مداخله قرار گرفتند.

 

 قدرداني

از این طریق از کلیه زویینی که ما را یاری کردند   این پژوهش حاصل رساله دکتری مشاوره اس 

 .شودمیسپاسگزاری 

 

 تعارض منافع

 ض مالی و منافع نداشتند.نویسندگان تعار حمای  مالی نداشته اس  و گونه چیهاین پژوهش 
 

 

 منابع
 زوج و روایتی –(. مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار 1398سیمین. ) ،حسینیان و ،.نیره ،آرین فر

 :(3)7، مطالعات زن و خانواده .آشفته زویین عواطف کنترل و سرزندگی بر خودتنظیمی مدت کوتاه درمانی

51-85. 
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25-34  

 . تهران: انتشارات بعل .های سنجش خانواده و ازدواجمقیا (. 1388ثنایی، باقر. )

سازی معادالت ساختاری میل به طالق بر اسا   (. مدل1398یوسفی، زهرا. ) .، وهد، زهرادهقانی ششد

های  پذیری و شیوه شناختی )توافق سازی، رابطه با همسر( و متغیرهای روان ملل ) یستمیسمتغیرهای 



 خانواده درمانی کاربردی |            و همکاران باباصفری |     ...   با روش راه حل محور  بر یساختار یستمیروش س قیتلف یاثربخش سهیمقا  |213

 

-155 :(1)15، پژوهی خانوادهکنترل( و متغیر ایتماعی )نحوه گذراندن اوقات فراغ ( مادران شهر اصفهان. 

170. 
(. مقایسه اثربخشی خانواده درمانی 1397ای فرد، فریده. ) .، و دوکانهعبداهلل، یآباد عیشف .،شیرزادی، شاداب

سالم .  یها خانهبه  کننده مرایعهبوئن و مینورین بر کاهش طالق عاطفی و بهبود کیفی  زندگی زویین 
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 1 2 3 4 5 .شود یمطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع هنگام دلخوری، راب 89
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5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم (12
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      در زندگی من و همسرم کسی هس  که یانبدار من باشد. 1

      در زندگی من و همسرم کسی هس  که سعی می ند به من کمک کند. 2

      و همسرم کسی هس  که از او راهنمائی میگیریم. در زندگی من 3

      ف ر می نم در زندگی من و همسرم اگر او نبود ما از هم تا حاال یدا شده بودیم. 4

هر موقع با همسرم اختالف پیدا کنیم کسی یا کسانی هستند که میتوانیم با آنها درد و دل  5

 کنیم.

     

      شود کسی هس  که از من طرفداری کند.هر موقع با همسرم دعوایم می 6

همسرم میداند که اگر بخواهد مرا اذی  کند کسی یا اشخاصی هستند که مانع این کار  7

 میشوند.

     

      در زندگی من و همسرم کسی هس  که اسرار من و همسرم را میداند. 8

انم باید با همسرم ره در زندگی من و همسرم کسی هس  که اگر نباشد من واقعاً نمید 9

 برخوردی داشته باشم.

     

در زندگی من و همسرم کسی هس  که برخی از مش الت زندگی متاهلی ما را به دوش  10

 می شد.

     

      در زندگی من و همسرم کسی هس  که اگر نباشد من کم میآورم. 11

      آنها طرفدار من اس .در اختالفات بین من و همسرم بچهام یا بچههایم یا ی ی از  12

      همسرم میداند اگر بخواهد در زندگی کار خودش را ب ند من و بچههایم از او دور میشویم. 13

      هایم اسراری ویود دارد که همسرم از آنها مطلع نیس . بین من و بچه 14
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      ندارد.در زندگی من و شوهرم کسی هس  که مرا راهنمایی می ند و همسرم اطالعی  15

هر وق  از زندگی متاهلی خسته میشوم و یا با همسرم دعوایم میشود به خانوادهام بر  16

 میگردم.

     

*** 
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      در خانوادهی ما نظم دقیق و مح می ویود دارد. 1

      سایل شخصی همسرم استفاده می نم.من گاهی از و 2

      در خانوادهی ما کسی از کسی حساب نمیبرد. 3

      در خانوادهی ما به هنگام صرف غذا همه باید حضور داشته باشند. 4

      من و همسرم اسراری داریم که دیگری از آن آگاه نیس . 5

      خصیاش سؤال بپرسم.همسرم خیلی بدش میآید من از او دربارهی زندگی ش 6

      من بخشی از زمانم را صرف یمع آوری اطالعات خصوصی همسرم می نم. 7

      در خانوادهی ما هیچ ریز پنهانی ویود ندارد. 8

      در خانوادهی ما سر در آوردن از کار ی دیگر کار بسیار دشواری اس . 9

رد حریم دیگران شود به شدت با او در خانوادهی ما اگر کسی بیایازهی دیگری وا 10

 شود. برخورد می

     

      در خانهی ما هیچ ریز سر یای خودش نیس . 11

      من و همسرم با هم اسراری داریم که هیچ کس از آنها مطلع نیس . 12

      من و همسرم بدون اطالع بچهها اتاق آنها و وسایلشان را بررسی می نیم. 13

      دم حساب بان ی یدا دارم.من برای خو 14

      من برای خودم اموالی دارم که همسرم مطلع نیس . 15

      از بعضی کارهای همسرم سر در نمیآورم. 16

      اسرار زیادی دارم که همسرم نمیداند. 17

      تخلف از قواعد خانوادگی در خانهی ما یرم سنگینی اس . 18

      وانیم از خطاهای هم بگذریم.ما به هنگام نیاز میت 19

      خانوادهی من به راحتی از اشتباهات عبور نمی نند. 20

      ما با کسب ایازه میتوانیم از وسایل هم استفاده کنیم. 21

      ما با کسب ایازه میتوانیم برخی قواعد خانوادگی را به هنگام نیاز کنار بگذاریم. 22
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Abstract 
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of the mixture of the structural 

systematic method in comparison with the solution-oriented method on marital 

conflicts, boundaries, and triangulation of couples in Isfahan. Methods: The 

research was quasi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up with study 

and control groups. The statistical population included all married couples and 

couples with conflicts in Isfahan in 2019-2020, from which 30 couples were selected 

by convenience sampling and randomly divided into three study groups and one 

control group (10 couples in each group). The research tool included the Marital 

Conflict Scale of Sanai et al. (1996) and the Borders and Triangulation Scale of 

Dehghani and Yousefi (2019). The study group received the mixed method of the 

structural system taken from Shirzadi et al. (2017), and the other study group 

received the solution-oriented method taken from the Yousefi training package 

(2016) for eight 90-minute sessions. The data were analyzed using repeated 

measures variance. Results: The results indicated that the mixed method of 

structural systematic method and solution-oriented method are effective on 

improving marital conflicts (F = 178.229 and P <0.01), triangulation (F = 5.612 and 

P <0.01) and inflexible boundaries (F = 178.29 and P <0.01), flexible boundaries (F 

= 905.67 and P <0.01) and promiscuous boundaries (F = 202.15 and P <0.01). The 

results of the Tukey test indicated that the mixed method is more effective than the 

system method on dependent variables, and this effect was reported stable in the 

follow-up stage. Conclusion: It can be concluded from the present results that the 

mixed method can be used to improve marital conflicts, triangulation, and border 

dimensions. However, both methods showed their effectiveness. 

Keywords: Systematic-Structural, Solution-Oriented, Marital Conflicts, Boundaries, 

Triangulation 
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