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 چکیده 

 اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش  .است ارتباط در زناشووییروابط با است که متغیرهایی مهمترین از  شناختیپذیریانعطاف  مقدمه:

 اجرا گردید.  متاهل زنان زناشوییرضایت و شناختیپذیریانعطاف بر محورحلراه رویکرد بر مبتنی گروهی آموزش بخشی

و  دوطلبانه برداری نمونه شیوه به که آزمونپس و آزمونپیش نوع از آزمایشینیمه  هایطرح مطالعه حاضر بصورت  روش پژوهش:

 مراکز به کنندهمراجعه داوطلب  زناننفر از    30تعداد   آماری جامعه .ه استشد انجام گواه و های آزمایشگروه در تصادفیانتخاب

 متغییر اعمال برای بودند.  شده داده  اختصاص نفر(15) گواه گروه و  نفر(15) آزمایش  گروه  دو در کهد  بو تهران 3 منطفه مشاوره

 جهت شد. اجرا دقیقه 90 مدت به جلسه یک هفته ، هرهفته هشت مدت به که بود شده  استفاده محورحلراه از پروتکل مستقل

پرسشنامه اطالعات آوریجمع فندروال  دنیس شناختیپذیریانعطاف از     .بود شده استفاده انریچزناشوییرضایت پرسشنامه و و 

 شد.  استفاده (MANCOVمانکوا ) و (ANCOVA) آنکوا های آزمون و  SPPS26 افزار نرم در  اطالعات

 منطقه مشاوره مراکز به کنندهمراجعه متاهل نزنا زناشوییرضایت و شناختیپذیریانعطاف بر محورحلراه گروهی آموزش  یافته ها: 

  بوده است.(  >50/0p) بود دارمعنا رابطه و داشته تاثیر تهران 3

انعطافبررضایت محورحلآموزش گروهی راه  اثربخشی توجه به بانتیجه گیری:    درمان انتظار میرود ،پذیری شناختیزناشویی و 

 معرفی دادگستری مشاوره مراکز و شهرداری سراهایها، فرهنگسطح دانشگاه در خانوادهحوزه مشاوران و درمانگران به محورحل راه

 شود.  برداشته عملی گامی زوجینزناشویی و خودکارآمدیرضایتبهبودجهت  زوجین،برای درمان این بکارگیری با  تا شود
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 : مقدمه

(،  2اجتماعی ) واحد یک عنوانب شودتشکیل می زناشویی  پیوند با  که خانواده  و (  1)  است انسانی  پیوندهای ترینکهن از زناشوییپیوند

(  و نفساعتمادبه ها،ارزش و احساساترشدموجب که است آدمیشخصیت دهندةشکل و جامعهنهادهای  مهمترین از  (3عاطفی 

 تضمین را زناشوییزندگی تداوم که متغیرهایی از شود. یکیمی افراد منطقی گیریتصمیم نهایت  در و انتخابقدرت شدن،اجتماعی

های استحکام از مهمترین شاخصزناشویی  رضایت  (.4است )  زناشوییرضایت است آن گروه در خانواده و زناشویی زندگیسالمت و

وان بع زناشوییرضایت دیگر عبارتیب (. 5نند )رضایت میک م بودن احساسخانواده است که طی آن زن و شوهر از ازدواج و باهعملکرد

 (. 6است ) تعریف شده ازدواج فعلیهایجنبه همه در زناشوییزندگی از شادکامی از شخصیاحساس

 توانایی را پذیریطوری که انعطافبه (7است ) ارتباط در زناشووییروابط با است که متغیرهایی مهمترین  از شناختیپذیریانعطاف

 و لزوم در صورت حرکت مسیر دادن تغییر سازگاری،توانایی مختلف،ایمنظره درک  مستلزم که زندگی، تغییرات با انطباق   تمایل و

 آمیز مثبتانطباق  رفتار استرس، و  تهدید تراژدی،هایاتفاق  ها، ن بحرا هنگام در افراد که اندهکرد تعریف رشد، و  یادگیری به تمایل

 عنوان بمتعدی از این سازه ارائه شده است ( تعاریف9کند )جدید معین میهایو نوع واکنش افراد را در مقابل تجربه (.8دهند ) نشان

شناختی به هایکلی توانایی تغییر آمایهطورای انطباقی تعریف شده است و بهشیوهها بهپاسخ به موقعیت  برایافکار  توانایی تغییر  مثال

 آموزشی های(.روش10شناختی است )پذیریاصلی در تعاریف انعطاف عنصر  های در حال تغییر محیطی،نظور سازگاری با محرکم

زوجین، شناختیروانهایویژگی بهبود هایروش ازهای آن وجود دارد که یکیی و مؤلفهزناشویبردن رضایتبرای باال مختلفی درمانی و

رفتاری وابسته به همکاری بین درمانگر  مدرن نسبت به مداخالتعنوان یک رویکرد پست که ب  (11است )  محورحلراهدرمانی  زوج روش

برای درمان طبقه )بندی میو مراجع   به و دارد مراجع به  نسبت شناختی غیربیماری دیدگاه یک محور حلراه (. درمان12شود 

 مشکالت بر تمرکز جایبه محورمشکل دیدگاه خالفبر رویکرد این بیابند. در حلراه خود کنونیمشکالت برای کندمی کمک مراجعین

 و امکانات بر هامحدودیت جایبه آمد؛ وجودبه  دشازر  توسط 1970 دههدر که این رویکرد  (.13شود ) می تاکید  هاحلراه یافتن بر

 رمحوحل راه درمان پایه هایفرضیه  . (14دارد ) تاکید سالمتی بر  بیماری و شناسیآسیب جایبه  و قوتنقاط ها برضعف جایبه

حل برای مشکل ، توسعه راه  ندارد،تغییرات بزرگ ، راه  کارایی عدم تغییر روش موثر ، تغییر روشی که (انجام بیشتر و1از:  اندعبارت

عملکرد   اهمیت و یکسو از خانوادهعملکرد بر تأثیرگذار هایدرمان زمینه در پژوهشیهاییافته به استناد با  (15)حل نه توصیف مشکل

 شناختیپذیریانعطاف بر  محورحلراه مشاوره تأثیر پژوهش این از هدف دیگر، سوی از خانوادگیزندگی در همسر از و رضایت خانواده

 .بود زناشوییرضایت

 

 : روش پژوهش

 .آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل استپسآزمونطرح پیش آزمایشی باکاربردی و نیمه هایاین پژوهش از نوع پژوهش

 نفر 30 تعداد مذکور میان جامعه از که است تهران سه منطقه مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زنان شامل  پژوهش  آماریجامعه

 هایمالک  .شدند داده نفر( اختصاص 15) گواهگروه نفر( و  15) آزمایش  گروه دو در تصادفیانتصاب شیوه به شدند و  انتخاب داوطلب

 مراکز  به  مراجعه -4نوشتن.  و خواندنسواد حداقل داشتن -3متاهل.  تاهل: وضعیت -2زن.،  جنسیت: -1برای گروه آزمایش:  ورود

-روان اختالالت بیماری به نبودن مبتال  -6مشترک.  زندگی سال 5 حداقل  -5زناشویی.  زندگی در مشکالت داشتن دلیل به مشاوره

 طول در روانشناختی درمان دریافت عدم - 8پژوهش. تیم با همکاری و مطالعه به ورود از شخصیرضایت داشتن -7محرز.  ناختیش
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برای گروههایمالک گذشته.   ماه 6 از مطالعه   هرگونه به ابتال  -2مداخله.  جلسات  در حضورادامه به تمایلعدم-1  : آزمایشخروج 

نکنند. شرکت مداخلهجلسات در دلیلبدون جلسه 3 افراد از کدام هر  -3جلسات.   طول در شدید روانشناختیاختالل  یا جسمیبیماری

 ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:  مداخله.  جلسات طول در گردانروان  داروهای عدم مصرف -4

انعطاف:  پذیری شناختیانعطافپرسشنامه   فندروال  دنیس توسط  2010سال   در  شناختی پذیریپرسشنامه   مورد و تهیه و 

 برای افراد، نیاز مورد شناختی پذیرینوع انعطاف درباره کوتاه خودگزارشی مقیاس یک ( این پرسشنامه24) است گرفته قرار استفاده

 ارزیابی میزان برای پرسشنامه است. این ترانطباقی و ترتفکر متعادل با انطباقیغیر افکار موفق کردن جایگزین و چالش کشیدن به

 رفتاری شناختی در درمان پذیر انعطاف تفکر ایجاد و فرد پیشرفت میزان برای ارزیابی و غیربالینی و بالینی کار در فرد پیشرفت

 تمایل است: شده طراحی شناختی پذیریاز انعطاف جنبه سه  گیری اندازه برای پرسشنامه رود. اینمی کار به نیز  روانی هایبیماری

 و رفتارهای انسانی، و رخدادها برای چندگانه جایگزین هایدرک تبیین توانایی پذیر،کنترل صورت به دشوار هایدرک موقعیت به

 عبارتی، است. به عاملی معتبر دو سازه یک  ابزار این حال، این دشوار. با برای شرایط  چندگانه جایگزین هایحلراه ایجاد توانایی

 کنترل مقیاسخرده برای سؤال  7و   هامقیاس جایگزینخرده برای سؤال  13شامل   که است ماده  20شامل   مقیاس این نهایی نسخه

 روش شود.گذاری مینمره  7موافقم=  تا بسیار 1مخالفم=   بسیار از ای لیکرتدرجه 7 مقیاس اساس بر پرسشنامه این سؤاالت  .است

 به برای عددی پاسخ هایجمع ارزش و سؤاالت از تعدادی معکوس گذارینمره به مشخص شده مقیاس این برای که گذارینمره

 و فرد باالتر شناختی پذیریانعطاف دهندهباشد نشان باالتر مقیاس این در آزمودنی نمرات نیاز دارد. هرچه کل نمره آوردن دست

  91/0تا    84/0بین   آن کل نمره و مقیاس خرده دو برای باشد. آلفای کرونباخمی پذیرانعطاف تفکر ایجاد در فرد باالی پیشرفت میزان

 و -39/0با  برابر بک پرسشنامه افسردگی با فندروال و دنیس شناختی پذیریمه انعطافهمزمان پرسشنا است. روایی آمده دست به

 نیز را پرسشنامه این ایرانی نسخه ( روایی24بود )  75/0رابینس   و مارتین شناختی پذیریانعطاف مقیاس آن با همگرای روایی

 (. 25اند )آورده دست به 71/0و  90/0به ترتیب  را آن بازآزمایی پایایی و کرونباخ آلفای و اندکرده مطلوب گزارش

این   یابی شده است،( طراحی و اعتبار26زناشویی توسط اولسون و همکاران ): پرسشنامه رضایتانریچ زناشوییرضایت پرسشنامه 

 کامالا مخالفم، مخالف،نه موافقنه موافقم، موافقم،  ای لیکرت )کامالا درجه گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج  47پرسشنامه شامل  

 یدهندهنشان باشد، بیشتر فرد نمره چه شوند. هرمی گذاریمعکوس نمره صورت به هاپرسش از  برخی ضمن است. در مخالفم(

نمره باالتر زناشوییرضایت حداکثر  تحریف12پرسشنامه    .است 47 نمره حداقل و 235 کوتاهفرم در آزمودنیاست.  آرمانی،  بعد 

جنسی، فرزندپروری، خانواده  یفراغت، رابطهاوقات   های فعالیت مالی،تعارض، مدیریتشخصیتی، ارتباطات، حل  زناشویی، مسائلرضایت

 گزارش  در یچانر پرسشنامه هایمقیاس خرده آلفایدهد، ضرایبسنجش قرار میمذهبی را موردگیریطلبی وجهتو دوستان، مساوات

اعتبار  90/0تا    48/0( بین  26و همکاران ) اولسون  گزارش  92/0کرونباخ  آلفای روش  از استفاده با را سوالی  47فرم   بوده است. 

 گزارش و محاسبه  95/0کوتاه  فرم برای و  93/0فرم بلند   برای را آزمون درونیسلیمانیان همسانی باراولین برای اند. در ایرانکرده

 . (27ت )اس کرده

محور حلرویکرد راه ( استفاده شد. برنامه درمانی 14شازر )محور دیحلمستقل، از پروتکل راهدر پژوهش حاضر برای اعمال متغیر

 .شد دقیقه به شرح زیر اجرا 91جلسه به مدت   هفته یکهفته هرمدت هشت به
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آزمون و رازداری و اجرای پیش دهی به بیماران در مورد اجرای اصولهدف این جلسه معارفه و ایجاد ارتباط و اطمینان  جلسه اول:

کند، به بیماران این نکته را  درمانگر خود را به بیماران معرفی می کهکلی درمان است. پس از اینها و بیان اصولچارچوب   تعیین

این  ها به همراه آورد. تکلیفتری را برای آنبخشلذتتواند زندگی  های این نوع از درمان میتکنیک  نبست  کارشود که بهیادآور می

 خود را برای جلسه آینده به صورت مکتوب بنویسند.جلسه این است که بیماران اهداف

 سپس و  بودن گیریاندازهو قابل ملموس و  معین و مثبت اصل سه بر شاناهداف کردنمنطبق و بیماران اهداف  بررسی  :دوم جلسه

 شرایطبهبود رفتنباال مورد در خودشان دید از که هاییحل و راه کنند صحبت خودمشکالت مورددر که شودمیخواسته  بیماران از

 خودامکانات ارزیابی به بتوانند تا کنندبیان واضح و دقیق صورتبه زندگی از را خود انتظارات کنند و بیان را هست مؤثر شانزندگی

 و بیندیشند معجزه به سواالت شانپاسخ مورد در که است این جلسه این بپردازند. تکلیف شانهایخواسته  به رسیدن  در راستای

 داربی خواب از روز یک اگر که است شرح این به معجزه بیاورند. محتوای سؤال بعدی جلسه برای مکتوب صورتبه را هایشانجواب

 بود؟ خواهد متفاوت زندگیتان در چیزی چه است، حل شده کامل مشکلتان که ببینند و شوند

شان در مورد سواالت مورد پاسخ آسا و تامل دررفتاری با استفاده از پرسش معجزههدف این جلسه حذف الگوی مخل  :جلسه سوم

شود و در کنار راهنمایی  نظر میاند بحث و تبادلبیماران ارائه داده هایی کهحلراهها و  شرایط استثناست. در این جلسه در مورد پاسخ

 داده  ها توضیحببرند و برای آن افتاده پی  ها اتفاقآنان نهفته و قبال در زندگی آن  هایی که در پاسخحلمختلف راههایها، جنبهبه آن

 که است این جلسهاین تکلیف  .انداند اما به آن توجه نکردهخود داشته زندگی  هایی از این معجزه را درها بخشکه در حقیقت آن 

 خود بیاورند.  با آتی جلسه برای و کرده یادداشت را خود هایتوانمندی 

-پی ببرند و سطح کیفیت  کنندگان به موارد مثبت زندگی خودهدف این جلسه یافتن موارد استثناست که شرکت:  جلسه چهارم

پایهندگی  ز بر  را  ببرند ویخود  باال  و خودکارآمدی کشف شده،  در   خوکفایی  کنند  و دقت  دهند  کاهش  را  حوزه مشکالت خود 

کنندگان دادند تکلیف این جلسه این است که شرکتکردند، چه کار متفاوتی انجام میمی هایی که احساس خوکارآمدی بیشتری زمان

 . کنندمشابه با خودشان را دارند، پیشنهاد می را به دیگرانی که مشکالت یی راه حل هاچه 

متفاوت و بدیع  هایحل یافتن راه کنندگان برایشدن شرکت ها و تثبیت است و تحسینحلهدف این جلسه ایجاد راه :جلسه پنجم 

طرز مطلوبی استفاده  خود بههایقابلیتتوانند از منابع و زندگی خود میشرایط و کیفیت  جدید خود تا دریابند برای بهبودبرای اهداف

خواهند   شان بردارند، چه کارکوچک برای مشکالتبدهند که اگر قرار باشد قدمی  به این سواالت جواب کنندگان بایستیکنند. شرکت

 انجام خواهند داد.  زندگی خود چه کار متفاوتیمطلوبکرد و زمانی که مشکالتشان حل شد برای تثبیت روند

 .هایشان پیدا کنندهای روزانه خود جایگزین کنند تا احساس جدیدتری در مورد توانمندی واژه )به جای( را در عملکرد  ششم:جلسه  

کنندگان برای اتمام جلسات   گیری از طول این مدت درمان و آماده کردن شرکتبندی و نتیجه : هدف این جلسه جمعجلسه هفتم

جلسات تا به االن چه چیزی بهتر شده است و چه چیزی   ن پرسیده شود که از زمان شروعکنندگااست. عالوه بر این، از شرکت

شان  تغییراتی را در زندگی  کار کنند و چهخواهند چهدرمان میدهید و این که بعد از اتمام   انگیزه شماست که به تالش توان ادامهمایه

 کنند؟  اجرا

 از انجام پس آزموناجرای آزمون پیگیری یک ماه پس  :جلسه هشتم
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 : یافته ها

از  داده  SPSS 26افزار  در این پژوهش به کمک نرم   اثربخشی مداخله  آزمون  ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی 

 در  05/0ها، مقدار  . حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیهاستفاده شد(  ANCOVAمتغیره یا آنکووا )کوواریانس تکتحلیل

 (. p ≤05/0نظر گرفته شد)

 میزان تحصیالت پاسخگویان بررسی شد. از آزمون کای اسکوئر برای بررسی همگنی تحصیالت پاسخگویان استفاده شد.  1در جدول 

 

 توصیف میزان تحصیالت پاسخگویان به همراه آزمون همگنی کای اسکوئر .1جدول  

Table 1. Describing the level of education of the respondents along with the Chi-square 

homogeneity test 

 تطبقا ویژگی
 آزمون کای اسکوئر گروه آزمایش گروه کنترل

 pمقدار  درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/33 5 7/26 4 دیپلم 
 7/46 7 7/46 7 فوق دیپلم و لیسانس      میزان تحصیالت 881/0

 20 3 7/26 4 فوق لیسانس و دکترا 
 

تفاوت معنی داد که  نشان  آزمون کای دو  )نتایج  ندارد  گروه وجود  بین  نظر تحصیالت  از  داد  p>0/ 05داری  نشان  نتایج  بیشتر ( 

و گروه آزمایش    40/38دیپلم و لیسانس بودند. همچنین میانگین سنی گروه کنترل  پاسخگویان در دو گروه دارای تحصیالت فوق 

بود که نتیجه آزمون تی مستقل   73/10و در گروه آزمایش    33/11بود و میانگین سابقه زندگی مشترک در گروه کنترل    53/37

 (.p>05/0گی مشترک دو گروه همگن بودند )نشان داد از نظر سن و سابقه زند

به توصیف متغیرهای اصلی )انعطاف پذیری شناختی و رضایت زناشویی( پرداخته شد. متغیرها با استفاده از آماره های    2در جدول  

 میانگین و انحراف استاندارد توصیف شدند.  

 زناشویی به تفکیک گروه و زمان آزمون  میانگین و انحراف استاندارد انعطاف پذیری شناختی و رضایت .2جدول  

Table 2. Mean and standard deviation of cognitive flexibility and marital satisfaction 

based on group and test time 

 

 

 

 

 

 

 زمان متغیر
 گروه آزمایش  گروه کنترل

انحراف  میانگین 

 استاندارد

انحراف  میانگین 

انعطاف پذیری   استاندارد

 شناختی

پیش آزمون 

 آزمون 

87/71 27/8 33/73 46/8 
 58/7 13/81 85/7 20/72 پس آزمون
 44/6 87/81 16/9 67/72 پیگیری

 رضایت زناشویی
پیش آزمون 

 آزمون 

73/98 17/6 60/99 93/6 
 93/5 40/133 37/5 60/102 پس آزمون
 73/7 60/134 33/6 27/103 پیگیری
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 متاهل  زنان  زناشوییرضایت و شناختیپذیری انعطاف بر محورحل راه رویکرد بر مبتنی گروهی آموزش بخشی اثر بررسی

آزمون به در پیش  87/71شناختی در گروه کنترل از  پذیریانعطافداد میانگینشناختی نشانپذیریبررسی مقادیر میانگین انعطاف 

رسید    13/81به    33/73پذیری شناختی در گروه آزمایش از  داشت و میانگین انعطافنمره افزایش  33/0آزمون رسید و  پسدر    20/72

نمره  80/7و   با  ارتباط  در  است. همچنین  کنترل  گروه  تغییرات  میزان  به  نسبت  زیادی  نسبتا  تفاوت  که  داشت  افزایش  کل نمره 

از  رضایت افزایش را نشان داد اما در گروه آزمایش    87/3رسیده است و    60/102به    73/98زناشویی، میانگین گروه کنترل  نمره 

زیاد  نمره افزایش را نشان داد که نشان از تفاوت نسبتا  80/33در پس آزمون رسید و    40/133آزمون به  در پیش  60/99میانگین از  

ریانس برای بررسی اثربخشی مداخله استفاده شد. الزم به ذکر  آزمون دارد. در ادامه از آزمون تحلیل کووازناشویی در پسنمره رضایت

بررسی شد   کوواریانس  تحلیل  آزمون  انجام  از  قبل  رگرسیونی  و همگنی شیب  واریانس  بودن، همگنی  نرمال  مفروضات  که  است 

 مفروضات فوق برقرار بود. 

مورد تایید    محور بر انعطاف پذیری شناختیحلآموزش گروهی رویکرد راهها نشان داد فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی مداخله  یافته

افزایش معنیمحور  حلآموزش گروهی رویکرد راه(. نتایج نشان داد  p<05/0قرار گرفت )  شناختی پذیریانعطاف دار میزان  موجب 

 . 3جدول  است 427/0اثر برابر با ها شده است. شدت اندازه آزمودنی

بر انعطاف  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت بررسی اثربخشی آموزش گروهی رویکرد راه حل محور  .3جدول  

 ی پذیری شناخت

Table 3. Results of univariate analysis of covariance to evaluate the effectiveness of group 

solution-oriented training on cognitive flexibility 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 
 اندازه اثر pمقدار  Fمقدار  میانگین مجذورات

 427/0 <001/0 16/20 47/459 1 47/459 گروه

 008/0 638/0 227/0 86/13 1 86/13 پیش آزمون

    79/22 27 40/615 خطا

مورد تایید قرار زناشویی  محور بر رضایتحلآموزش گروهی رویکرد راهها نشان داد فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی مداخله  یافته

ها شده  آزمودنیزناشویی  رضایتدار میزان  معنی  افزایشموجب  محور  حلآموزش گروهی رویکرد راه(. نتایج نشان داد  p<05/0گرفت )

با   برابر  اثر  اندازه  شدت  می  890/0است.  نشان  اثر  اندازه  مقادیر  مقایسه  رویکرد  است.  گروهی  آموزش  اثربخشی  میزان  که  دهد 

 . 4جدول  پذیری شناختی بوده استمحور بر افزایش رضایت زناشویی بیشتر از انعطافحلراه
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 سجادی

خانواده و بهداشت

بر رضایت  ک متغیره جهت بررسی اثربخشی آموزش گروهی رویکرد راه حل محور نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ت .4جدول  

 زناشویی

Table 4. Results of univariate analysis of covariance to evaluate the effectiveness of group 

solution-oriented training on marital satisfaction 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 
 اندازه اثر pمقدار  Fمقدار  میانگین مجذورات

 890/0  <001/0 66/217 94/7025 1 94/7025 گروه

 026/0 400/0 73/0 66/23 1 66/23 پیش آزمون

    28/32 27 54/871 خطا

 

به تفکیک    5آزمون و پیگیری در جدول  نتیجه آزمون تی همبسته با هدف مقایسه نمرات مرحله پس:  بررسی ماندگاری اثر مداخله

(  p>05/0باشد )گروه آزمایش و کنترل آمده است. چنانچه میانگین مرحله پیگیری نسبت به پس آزمون تغییر معنی داری نداشته  

 به معنای پایداری و ماندگاری نتایج است. 

نتایج نشان داد که به طور کلی در هر دو متغیر رضایت زناشویی و انعطاف پذیری شناختی تاثیر مداخله ماندگار و پایدار بود. یافته 

س آزمون تغییر معنی دار نداشت ها نشان داد میانگین رضایت زناشویی و انعطاف پذیری شناختی در مرحله پیگیری نسبت به پ 

(05/0<p .بر این اساس ماندگاری اثربخشی مداخله تایید شد .) 

 

 آزمون تی همبسته جهت مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دو زمان پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه ها  . 5جدول     

Table 5. Correlated t-test to compare the means of research variables in two posttest and 

follow-up stages separately based on groups 

 متغیرها گروه
 اختالف میانگین 

 میانگین ها 

خطای 

 استاندارد
 pمقدار 

 پیگیری پس آزمون

رضایت زناشویی   کنترل 

 شخصیتی 

60/102 27/103 67/0 585/1 680/0 
 543/0 749/0 47/0 67/72 20/72 انعطاف پذیری شناختی 

رضایت زناشویی   آزمایش 

 شخصیتی 

40/133 60/134 20/1 831/1 523/0 
 299/0 679/0 73/0 87/81 13/81 انعطاف پذیری شناختی 

        

 و نتیجه گیری:   بحث

 پایه  بر محورحلراه درمان بنابراینزناشویی موثر است.  محور بر رضایتحلنشان داد آموزش گروهی رویکرد راه  مطالعه حاضر  نتایج

 مسائل در مورد بحث  نه شودمی هدایت آینده به امیدواری  و مراجع جاری نیروهای کشف  واسطه به و مساله حل نه است سازیحلراه

 هایموفیت و هاکردن قابلیتبرجسته  بر افراد  های ناتوانی و نقایص بر تاکیدجایبه رویکرد این گذشته. در هاآن هایعلت و موجود
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 متاهل  زنان  زناشوییرضایت و شناختیپذیری انعطاف بر محورحل راه رویکرد بر مبتنی گروهی آموزش بخشی اثر بررسی

( از 17های نجارپوریان، حسنی، سماوی و سامانی )( در پژوهش16است ) متمرکز درمان فرایند طی در حمایتیروابط ایجاد و افراد

 ( بر13زوجین همچنین پژوهش فرانکین )( بر صمیمیت 18ص و همکاران )زناشویی؛ مخلسازگاریاثربخشی این رویکرد بر بهبود

 ( بر کاهش دلزدگی زناشویی نشان داده شده است.  19خانوادگی و آلتونداگ و بولوت ) مرزهایبهبود

توانایی   آنان شوند،می فرض باکفایت و سالم افراد، مدارحلدرمان راهگفت درتوانشناختی میپذیریمدار برانعطافحلدر مورد اثر راه

و   غیرمنطقیباورهای از تا کرد شانکمک باید  راه ایندر فقط دارند و  را شانزندگی به بخشیدن بهبود جهت هاییحلراه طراحی

 عنوان به رویکرد این  ( 20بخشند ) دوباره  جانی خود هایبه توانایی  و  یابند رهایی  شانهایشکست  به نسبت ذهنیهایمشغولیت

 نظر در خودزندگی کارشناسان عنوانبه را مراجعان کند ومی تاکید کنندهمراجعه هایتوانمدی و هاموفقیت بر که است  رویکردی

های  (. پژوهش 21ها وجود دارد )آن کشف و شناسایی که قابلیت دارند هاییحلراه هابحران و مشکالت اکثر  که معتدند و گیرندمی

ها همسو با نتایج تورنس  که این یافته شناختی است.پذیری( داللت بر اثربخشی این رویکرد بر انعطاف23؛  22؛  16انجام شده پیشین )

 باشد. ( می20(؛ تقوی و همکاران، )23(؛ جانسون و همکاران )22(؛ بهبهانی و ذوالفقاری )16(؛ میرابی و همکاران )21)

 در مراجعان خود هایتوانایی و هااز اندوخته مدارحلراه درمان که  کرد بیان توان می گونه این حاضر پژوهش هاییافته به باتوجه

 در خودمختاری و خودکفاییحس کهطوریکند. بهمی ایجاد مراجعان را در امید از تصویری کار این و کندمی استفاده تغییر فرایند

 شود.می انجام هاحلراه این دادن به  ساختار و هاحلراه خلق در مراجعان تواناسازی طریق از کار این  (.22شود )می تقویت مراجعان

 مانندمی باقی برند،می کاربه هاآن حل  برای زوج که وسیله روشیبه زوجی مشکالت که معتقدند مدار حلراه درمانگران رو، این  از

 قادر را هاآن آورد،می زوجین یاد به استفاده لزوم هنگام در را مشکالتحل هایمهارتمدار  حلراه درمانیشوند. زوجمی بدتر و

 افراد تغییر زوجین موجب از یکی تغییر دهند. توسعه را مدتطوالنی هایحلراه و کنند نابود را مشکل  نامعیوب تا چرخۀ سازدمی

 های زندگیبحران  و موانع و خطرات درستی به تا کندمی کمک مراجعان به محورحلراه (. رویکرد23) شودمی سیستم در دیگر

مدار حلراه مداخله و دهد. درمانمی ارائه حمایتی منابع و هاتوانمندی از مناسب بسیار یک بینش، مراجع به و کند را شناسایی خود

 و نه است  هابحران و مشکالت با مواجهه  هایحلراه و تمرکز و یافتن برای مراجعان و درمانگر بین  مشترکفعالیت یک بر مبتنی

کند  می تاکید کنندهمراجعه  هایتوانمندی و  هاموفقیت  بر که استرویکردی عنوانبه رویکرد (. این16ها  )بحران این خود بر تمرکز

 که قابلیت دارند ییهاحلراه هابحران و مشکالت اکثر که معتقدند و گیرندمی نظر در خودزندگی کارشناسان  به عنوان را مراجعان و

 (. 21ها وجود دارد )آن کشف و شناسایی

ها همسو با نتایج نجارپوریان و همکاران زناشویی موثر است. که این یافتهمحور بر رضایتحلنتایج نشان داد آموزش گروهی رویکرد راه

 تبیین باشد. در( می 28محمدی و همکاران )(، دین19آالنداگ و بیولیوت )(،  13(، فرانکل و همکاران )18(، مخلص و همکاران )17)

 به را امیدواری تواندمراجع می زندگی در استثنائات آرام  کشف محور  حلراه در درمان گفت  توانمی دست آمدهبه نتایج احتمالی

 مراجعان استثناء سؤال واسطه تکنیکبه وقتی انیدرم جلسات (. در19ببیند ) را بهتری یبه آینده شدن نزدیک تا  کند القا مراجع

 این شدت وجود،صورت در یا  را نداشتند خود باهمسر زناشویی رابطه از ناشی مشکالت که یاد بیاورند به را هاییزمان توانستند

شان  زناشوییروابط هاموقعیت آن در دریابند  تا داد مراجعان اجازه به مشکلبدون لحظات این استخراج است، کم بوده بسیار مشکالت

 خواهدمی از مراجعان محورحلراهدرمان (. در18نمایند )  رفتار همانگونه اکنون نیز تا  انددادهمی انجام کارهاییچه هاآن و بوده چگونه

این  مشخص 10 تا 1 از بندیدرجه یک مقیاس  روی بر را خودمشکالت میزان تا  تا کنند می کمک مراجعان سؤاالت به کنند. 

 به فکر کردن بدون اغلب همسران کنند.تعیین درمان داخل و خارج را مشکل یا خاص یمسئله پیشرفت یکعدم  یا هاپیشرفت
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 همسران به  محورحلکنند. درمانگران راهمی پافشاری مطلوب نتایج آوردن به دست بدون رفتارشان در و دهندمی  پاسخ یکدیگر

 فایدهبی الگوهای کنند،  تأکید شناخت همسرانشان بر و  خود کنند، متوقف را بدانند مقصر را که یکدیگر مسئله این تا  کنند می کمک

به دهند تغییر را ) بهتری تعادل و  مداخله از  دیگریکی مقیاسیسؤاالت و براستثنائات عالوه (.13برسند   درمانگران ای سؤاالت 

 حلیراه یا آینده به نسبت  دید مراجع یدرباره اطالعاتی کردن پیدا به آسامعجزه پرسش  .(28است ) آسامعجزه  پرسش محور،حلراه

 هابه آن خواهندمی که پردازندمی هاییحلراه  به  راجع بحث به درمانجو و درمانگر دیگر کند. به عبارتکمک می مشکلحل برای

 در شود.می رضایت کاهش مشکالت باعث برخی وقوع  از پیشگیری حتی و مشکالت   شدت کاهش طریق از شیوه این لذا برسند،

 .شوند زوجین در افزایش رضایت باعث شده داده توضیح طریق فرایندهای از محورحلراه درمانیزوج که داشت انتظار توانمی نتیجه

 بر پایه محورحلراه درمان میتوان انتظار داشت زناشویی موثر استمحور بر رضایتحلبا توجه به اینکه آموزش گروهی  با رویکرد راه

 در هاآن هایعلت و موجود مسائل در مورد بحث نه آینده به امیدواری و مراجع جاری نیروهای کشف واسطه  به  و سازیحلراه

 و شهرداری سراهایها، فرهنگسطح دانشگاه در خانوادهحوزه مشاوران  و درمانگران به محورحلراه درمان انتظار میرود،  گذشته  

 زوجینزناشویی و خودکارآمدیرضایتبهبودجهت  زوجین،برای  درمان این بکارگیری با  تا شود معرفی دادگستری مشاوره مراکز

 یرد.پذ زناشویی در راستای ارتقاء سالمت عمومی جامعه صورتافزایش رضایت کاهش تعارضات و  تاشود  برداشته عملی گامی

 :اداتپیشنه

 و و مناطق هااستان سایر در پژوهش  این پیشنهاد پژوهشی، سطح در نتایج،  پذیریتعمیم قدرت افزایش برای شودمی پیشنهاد

 ناسازگاراولیه،هایطرحواره  با متعارضزوجین آماری )همانندآقایون، یا هر دو زوج، هایجامعه دیگر متفاوت،هایفرهنگ دارای جوامع

کنترل ... و متعارض فرزند بدون زوجین به با شود. اجرا  شده ذکر عوامل (  و بررضایت محورحلراه  اثربخشی توجه  زناشویی 

شناختیانعطاف پیشنهاد سطح در ،پذیری  سطح   در خانوادهحوزه مشاوران و درمانگران به محورحلراه  درمان شودمی کاربردی 

-بهبودجهت  زوجین،برای  درمان این بکارگیری با هاآن  تا شود معرفی دادگستری مشاوره مراکز و شهرداری سراهایفرهنگها،  دانشگاه

 باشند. برداشته عملی گامی زوجینزناشویی و خودکارآمدیضایتر

 : محدودیت های پژوهش  

ها گذشته؛  مشترک آنسال از زندگی 5 حداقل سوم تهران که زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه به  تحقیقدامنه بودنمحدود

حاضر پژوهش شرکت درجهت زنان از بعضی تمایلپذیری شناختی و عدمزناشویی و انعطافرضایت بر تاثیرگذار متغیرهای کنترلعدم

 بود.   حاضرهای پژوهشمحدودیت از کردن فقط زنانو شرکت

 کاربرد پژوهش: 

 اقع شود. می توان در حل تعارض بین زوجین ناسازگار موثر ونتایج پژوهش حاضر 

 تعارض منافع: 

 . ندنویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضاد منافعی ندار
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