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 دهیچک

 با حاضر ژوهشپ. دارد بدنبال را یاریبس یمنف تبعات و است شیافزا به رو یاجتماع و یفرد معضل کی عنوان به طالق 

 در قالط متقاضی وجینز یارتباط یالگوها بهبود بر "محور حل راه مدت کوتاه یدرمان زوج" اثربخشی نییتع هدف

 . شد انجام 1397سال

 یآمار امعهج. بود کنترل گروه و یریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ با یا مداخله مهین حاضر پژوهش طرح: قیتحق روش

. بودند قطال یمتقاض که بود 1397 سال در یخو شهرستان یدادگستر به کننده مراجعه نیزوج هیکل شامل پژوهش نیا

 تیجمع شنامهپرس. شدند تقسیم( زوج 10 گروه هر) یمساو گروه دو به قرعه حکم به و شده انتخاب زوج 20 نیب نیا از

 فادهاست ها داده یآور جمع یبرا یساالو و ستنسنیکر( CPQ) یارتباط یالگوها پرسشنامه ی پرسشنامه ،یشناخت

 کرونباخ یآلفا بیضر محاسبه با یدرون یهمسان روش به ییایپا و یفیک روش به محتوا ییروا با ها پرسشنامه ییروا. شدند

 مداخله هگرو نیزوج یبرا قهیدق 60 مدت به "محور حل راه مدت کوتاه درمان" مداخله جلسه 6. شد دییتا و یبررس

 نرم از استفاده با اه داده. کردند لیتکم را ها ابزار تا شد خواسته مطالعه در کننده شرکت  زوج دو هر از سپس. شد اجرا

 .شد لیتحل 21 نسخه اس اس یپ اس افزار

 (.P<05/0) تاس اثربخش قطال متقاضی وجینز  یارتباط یالگوها بهبود بر "محور حل راه مدت کوتاه درمان": ها افتهی

 حوزه در شود یم شنهادیپ. است موثر وجینز یارتباط یالگوها بهبود بر "محور حل راه مدت کوتاه درمان": یرگی جهینت

 .  کرد استفاده ها آن نیب روابط یارتقا و نیزوج مشکالت رفع منظور به مداخله نیا از یدرمان زوج

 قطال ،یارتباط یالگوها محور، حل راه مدت کوتاه درمان: ها واژه دیکل
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 مقدمه

 ر،یم و گمر شیافزا سالمت، کاهش با ییزناشو یزندگ ختم. یدانندم فرد یزندگ در یبحران دادیرو کی طالق

 دهند یم ننشا آمارها. ]7[ است همراه عملکرد در اختالل و اضطراب و یافسردگ یباال سطوح ،یذهن رفاه نییپا سطح

 10000 هر از رانیا در یرسم آمار اساس بر. است افتهی شیافزا یتوجه قابل طور به ریاخ یها سال در طالق زانیم که

. ]34[ است دهیرس هزار 39 به طالق زانیم 1397 سال در و شود یم منجر طالق به مورد 200 حدود ازدواج، مورد

 عوامل نندما یمختلف عوامل. ]26[ است شده یمعرف ازدواج به طالق نسبت زانیم نظر از جهان کشور نیچهارم ران،یا

 و یاطارتب های مهارت نفس، عزت همچون یفرد اتیخصوص و عوامل و یکیژنت و یطیمح عوامل ،یاجتماع و یاقتصاد

 .]9[ هستند مؤثر طالق ظهور ای و ییزناشو تیرضا در ییزناشو تیمیصم

 ینا یجمله از. دارد لنباد به را ریبسیا ءسو رثاآ قطال که هددمی ننشا دیمتعد یهشهاوپژ گرید یسو از

 جتماعیا و گیادخانو دی،فر پاشیوفر قطال ندداد ننشا که د،کر رهشاا رانهمکا و ویموس مطالعه به انمیتو هشهاوپژ

 دارای قطال که داردمی نبیا نیز  1یسو. ]29[دارد یبیشتر منفی اتثرا دانمر به نسبت نناز ایبر و شتهدا پی در را

 عجتماا و قطال انندزفر ،مطلقه نناز و دانمر بر لدینیوا و قانونی ،نیروا ،جتماعیا دی،قتصاا عمیق یپیامدها و رثاآ

 معد ،پریشیروان ری،بزهکا و مجر د،عتیاا با قطال بین یبطهرا از ه،شد منجاا یسیهاربر از ریبسیا همچنین. ]37[ستا

 یهشهاوپژ. ]32[میکنند حکایت آن نظایر و یستیز جامعه ،کشیدخو ،تربیتی و شیزموآ مسایل ،شخصیتی دلتعا

 95 خیابانی نکادکو صددر 26 و]21[رکشو کل دانمعتا وریپرزبا کزامر به نجعاامر از صددر 5/2 که هددمی ننشا یگرد

. میکنند ندگیز ریناپد یا دریناما با و گرفته قطال هاآن درما و رپد که هستند هاییادهخانو انندزفر ]6[ اریفر انخترد

 قطال همچنین.]39[نددبرشمر دیعا نکادکو یپرخاشگر از بیشتر را قطال نکادکو یپرخاشگر نیز رانهمکا و یعقوبی

 .]25[ستا مؤثر نکادکو ریفتار یهالختالا در ،لدینوا

 مشکالت و تیمیصم فقدان ییزناشو مشکالت از یاریبس شهیر که دهد یم نشان زین ینیبال تجارب و مطالعات

 حتی ،باشند تشانمشکال حل ایبر وریضر تباطیار یها رتمها فاقد ینـجزو رـگا.]8[است ها زوج نیب یارتباط

 دیمف امروز اندازه به خود خیتار از یزمان هر در یدرمان خانواده. ]19[شد هداخو ناشدنی حل نیز شکلـم رینـتکوچک

 کننده خشنود روابط یها هیپا که یامن یها یوابستگ جادیا در را نقش غالب نقش همچنان ها خانواده. است نبوده

                                                      
1 Weiss, S 



 قطال متقاضی وجينز یارتباط یالگوها بهبود بر "محور حل راه مدت کوتاه یدرمان زوج" اثربخشی 

129 

 

 که آنان یزندگ تیفیک بردن باال زین و کودکان یرفتار و یاجتماع یها ارزش ینگهدار و نیتلق در را است یبزرگسال

 مطرح یدرمان خانواده در که یمشکالت یدگیچیپ و تعداد بر امروزه. ]5[کنند یم فایا ،یماریب و استرس با مقابله یبرا

 ،یخودکش مواد، مصرف سوء یباال زانیم. اند شده تر ناهمگون مراجعان، تیجمع که چنان هم است شده افزوده گردد، یم

 یکردهایرو از یاریبس یطرف از .]5[دارد پرخطر یها خانواده در شهیر  خشونت و نوجوانان یباردار طالق، الکل، به ادیاعت

 عمده نقش. کند یم دیتاک آنها یسازگار و متیصم در نیزوج یارتباط مشکالت حل تیاهم بر یدرمان زوج معاصر

 یعیطب نقش کردن فعال و نیزوج در متیصم شیافزا و خانواده انسجام و یارتباط یها مهارت بردن باال یدرمان خانواده

 الزم ن،یبنابرا. است مهارت یک نیزوج نیب در مناسب روابط حفظ و جادیا اساس، نیا بر. است یبخش امیالت در خانواده

 .بود نیزوج نیب یارتباط یالگوها بهبود و تیتقو یراستا در موثر یمداخالت دنبال به است

 درمان، یها روش انواع از یکی. است شده گرفته کار به ییزناشو مشکالت حل یبرا یمختلف یدرمان یکردهایرو

 کوتاه درمان. است( Solution -Focused Brief  Couple Therapy) "محور حل راه مدت کوتاه درمان زوج "

 بر ها مارییب و مشکالت بر تمرکز جای به که است درمان به یشناخت بیآس ریغ کردیرو کی محور حل راه مدت

 و کمبودها به توجه جای به محور حل راه درمانگران بیترت نیبد. ]36[ دارد دیتأک یزندگ سالم و مثبت هایجنبه

 یها شاخه از یکی کردیرو نیا. دهندیم قرار مراجع های ییتوانا و منابع روها،ین روی بر را کارشان هیاول هیپا ها،یناتوان

 مختصر درمان از یشکل و شده، بنا درمانگر و مراجع یهمکار بر که است یدرمان خانواده ی طهیح در مدرن پست کردیرو

 اهداف بر مراجعان محور حل راه در. ]16[ کند یم هیتک حل راه خلق و انطباق یبرا مراجع ییتوانا و منابع بر که است

 تیشکا و گله و گذشته درباره کنکاش کردیرو نیا در. دارند تمرکز رییگ اندازه قابل و ملموس ،یدسترس قابل برجسته،

 اصل نیا بر "محور حل راه مدت کوتاه درمان" اساساً. ]27[ است شده شناخته یدرمان ندیفرا برای یموانع عنوان به

 صحبت قیطر از را رییتغ نیا و دهد رییتغ را ممکن های حل راه و مشکالتشان از مراجعان درك است قادر که است استوار

 5 شامل "محور حل راه مدت کوتاه درمان".. ]24[ آورد یم وجود به کنند، حل را مسائلشان چگونه نکهیا و مراجعان با

 عنوان مشکل که است ییها زمان در استثنائات شیافزا و ییشناسا -2 هدف و مشکل کردن مشخص -1: است مرحله

 و د،یجد ، ندهیآ گذشته، در استثنائات شیافزا و ییشناسا برای مداخالت یطراح -3. است نبوده مشکل بصورت شده

 . هدف و مشکل دوباره یابیارز -5 مداخالت راتیتاث یابیارز -4 یتکرار
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 میترس در تا شود یم خواسته ای ژهیو طور به مراجعان از  ،"محور حل راه مدت کوتاه درمان" اصول طبق

 یزندگ در را انداز چشم آن خود، منابع و قوت نقاط گذشته، های تیموفق آوردن ادی به با و شرکت، ندهیآ انداز چشم

 در افراد به کمک با تواند یم یدرمان کردیرو نیا که است شده داده نشان مطالعات جینتا. ]36[ کنند اصالح خود روزانه

 حل راه افتنی جهینت در و موجود مسائل از بهتر درك و خود یزندگ در ارزشمند اهداف و مشکالت کردن مشخص جهت

 سازد لیتسه یستیبهز و روان سالمت یارتقا و سازگاری شیافزا ،یزندگ تیفیک یارتقا در را ها آن ریمس موثرتر، یها

]20-8[. 

 آثار از اعم آن از یناش متعدد یمنف یامدهایپ و تبعات و رانیا در طالق آمار رشد به رو روند به توجه با

 قرار یبررس مورد شتریب آن در لیدخ عوامل و ابعاد و موضوع نیا تا است الزم یفرهنگ و یخانوادگ ،یفرد ،یاجتماع

 روابط اصالح به رود یم انتظار که باشند ییرهایمتغ جمله از توانند یم ها آن در مناسب یارتباط یالگوها بهبود. ردیگ

 بهبود در سازنده مداخالت ییشناسا یبرا تالش دنبال به. نجامدیب طالق به ها آن شیگرا کاهش جهینت در و نیزوج

 "محور حل راه مدت کوتاه درمان" به توان یم نیزوج نیب در طالق احتمال کاهش منظور به نیزوج یارتباط یالگوها

 نیهم بر. کند عمل موثر نهیزم نیا در تواند یم رسد یم نظر به یزندگ سالم و مثبت های جنبه بر دیتاک با که کرد اشاره

 وجینز یارتباط یالگوها بهبود بر "محور حل راه مدت کوتاه درمان" یاثربخش نییتع هدف با حاضر مطالعه اساس،

 .شد انجام 1397 سال در قطال متقاضی

 کار روش

 جامعه. بود کنترل گروه و یریگیپ و آزمون پس - آزمون شیپ مراحل با ای مداخله مهین حاضر پژوهش طرح

 طالق یمتقاض که بود 1397 سال در یخو شهرستان یدادگستر به کننده مراجعه نیزوج هیکل شامل پژوهش نیا یآمار

 قرعه حکم به و شده انتخاب نمونه گروه عنوان به بودند، دارا را مطالعه به ورود یارهایمع که زوج 20 نیب نیا از. بودند

 پژوهش، در شرکت یبرا تیرضا شامل ورود یارهایمع. شدند تقسیم( تن 20 یعنی زوج 10 گروه هر) یمساو گروه دو به

. بود نبودند، یروانشناس و خانواده و مشاوره رشته از زین و نوشتن و خواندن سواد و یجد یروان و یجسم یماریب نداشتن

. بود مطالعه در یهمکار ادامه یبرا لیتما عدم و مداخله جلسات از جلسه دو از شیب بتیغ شامل زین خروج یارهایمع

 :شد استفاده 20/0 یبتا و 57/0 یدلتا مقدار ،95/0 نانیاطم سطح گرفتن نظر در با ریز فرمول از نمونه تعداد یبرا
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 یابزارها و نیزوج کیدموگراف اطالعات اخذ نهیزم در ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با از ها داده یآور جمع یبرا

 .باشد می فرزند تعداد و تحصیالت میزان ازدواج، مدت سن، جنس، شامل کیدموگراف اطالعات. شد استفاده ریز

 یبررس منظور به را ایفرنیکال دانشگاه در ]13[ یساالو و ستنسنیکر را پرسشنامه نیا :یارتباط یالگوها پرسشنامه

 یابیهنجار و ترجمه ]4[پور عبادت توسط 1379 سال در ران،یا در و نمودند یطراح نیزوج متقابل یارتباط یالگوها

 درجه( 9) دارد امکان یلیخ تا( 1)ندارد امکان اصال از یا درجه نه اسیمق کی در و دارد سوال 35 پرسشنامه نیا. دیگرد

 یزمان -1: است داده شرح ییزناشو تعارض از مرحله سه طول در را همسران یرفتارها پرسشنامه نیا. است شده یبند

 درجه یا نقطه 9 اسیمق در کی هر پاسخ که است سوال 4 یدارا مرحله نیا شود یم جادیا مشکل نیزوج روابط در که

 بعد -3. است سوال 18 یدارا مرحله نیا شود، یم بحث یارتباط مشکل درباره که یزمان مدت در -2. است شده یبند

 است شده لیتشک اسیمق خرده سه از .است شده لیتشک سوال 13 از قسمت نیا که یارتباط مشکل به راجع بحث از

 . متقابل اجتناب ارتباط ، متقابل سازنده ارتباط ،یریگ کناره/  توقع ارتباط: از عبارتند که

 و بنمن کار با یاریبس شباهت ییکایآمر یها یآزمودن یرو بر] 12[ یویه و ستنسنیکر ییایپا جینتا

 محققان نیا یها پژوهش در آمده بدست کرونباخ یآلفا. دارد یآلمان و یسیسوئ یها یآزمودن یرو بر ]11[همکارانش

 .است یبخش تیرضا جینتا که است شده گزارش ٪85 تا ٪44 از یارتباط یالگوها پرسشنامه اسیمق 5 یرو بر

 آزمون نیا ییروا و اعتبار یبررس به ]3[اقدام یدیجاو و انیمهدو ،یریشع صمدزاده، 1392 سال در رانیا در

( 76/0 کرونباخ یآلفا) یمناسب اعتبار از یارتباط یالگوها پرسشنامه که داد نشان ها داده لیتحل و هیتجز که پرداختند

 .آمد بدست( 95/0 تا 30/0 از) شده ذکر یها اسیمق با پرسشنامه یهمگرا ییروا ن،یبرا عالوه. است برخوردار

 15 نظرات یهماهنگ قیطر از "یارتباط یالگوها پرسشنامه" یفیک روش به محتوا ییروا ، حاضر پژوهش در

 با یدرون یهمسان روش به ییایپا و دییتأ رودهن واحد یاسالم آزاد دانشگاه یروانشناس و مشاوره گروه متخصصان از تن

 مداخله مرکز به کننده مراجعه نیزوج از تن 32 یعنی حاضر پژوهش های نمونه یرو بر کرونباخ یآلفا بیضر محاسبه

 .آمد بدست 86/0 "یارتباط یالگوها پرسشنامه" یبرا ،یخو شهرستان یدادگستر طالق در

. ]30[ شد انجام "محور حل راه مدت کوتاه درمان" ای قهیدق 60 جلسه 6 مداخله، گروه یبرا حاضر مطالعه در

 و روان سالمت یارتقا و سازگاری شیافزا ،یزندگ تیفیک یارتقا در "محور حل راه مدت کوتاه درمان" بودن اثربخش

 .باشد یدرمان روش نیا ییروا انگریب تواند یم که] 20-8[ است شده داده نشان مختلف جوامع و افراد در یستیبهز
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 "محور حل راه مدت کوتاه درمان" خالصه

 پاسخگویی ه،شد تعیین تاـجلس در منظم شرکت وملز: قبیل از ورهمشا یطاشر از ای خالصه نبیا :اول جلسه

 فیتعر مراجعان، مقاومت بر تمرکز ،"محور حل راه مدت کوتاه درمان" و کلی لصوا نبیا ن،جعاامر تبهاماا و تالاسؤ به

 اهداف به مشکل لیتبد کند، لیتبد جمله کی به را کلمه آن و دیبگو کلمه کی در را مشکل که مراجع از دعوت مشکل،

 .شود یم داده فیتکل یآت جلسه یبرا و ردگی یم صورت مشکل درباره مناظره و بحث دسترس، قابل

 -حل راه دیکررو سساابر دخو افهدا ینوتد جهت جینزو به کمک قبل، هفته فیتکال یبررس :دوم جلسه

 ات،یشکا کننده طرف بر های حل راه یبررس ،(هدف نییتع) یگیر ازهندا قابل و سملمو ،معین ،مثبت رتصو به رمحو

 .شود یم داده فیتکل یآت جلسه یبرا و ردیگ یم صورت مشکالت -حل راه های حلقه بندی فرمول

 یابنددر تا جینزو به کمک مشکل، یبررس و قبل جلسه از ای خالصه شده، داده فیتکل یبررس :سوم جلسه

 نجیزو به ضمناً. ددگر تعبیر مختلفی یها¬رتصو به ادهخانو ادفرا  از یک به کمک هر توسط ستا ممکن اماجر یک که

 درباره زدن حرف ،نمایند تحسین زمال یها نماز در را یکدیگر نندابتو و دهبر پی دخو یها ینمنداتو به تا ودش می کمک

 و شده انجام مثبت داستان کی کردن دایپ ای، معجزه سئواالت و استثنائات کردن برجسته و افتنی فن از استفاده نده،یآ

 .شود یم داده فیتکل یآت جلسه یبرا

 دجوو به تا جینزو به کمک فهد جلسه ینا در قبل، جلسه از ای خالصه و فیتکال یبررس: چهارم جلسه

 سطح طریق ینا به و ببرند پی ندهیآ و یتکرار و دیجد و گذشته در دخو همسر دجوو و ندگیز در مثبت تستثنائاا

 جلسه یبرا و شود یم داده حیتوض یاسیمق سئواالت فن از استفاده آن، از استفاده و دیکل شاه فن رود، باال نناآ واریمیدا

 .شود یم داده فیتکل یآت

 ادامه) ساآ همعجز پرسش از دهستفاا با ریفتار مخلّ یلگوهاا ءمحاا قبل، هفته فیتکال یبررس :پنجم جلسه

 و خلف برهان از استفاده مدار، حل راه سئواالت از استفاده وانمودی، فیتکال فن از استفاده  ،(قبل هفته دیکل شاه فن

 .شود یم داده یآت جلسه یبرا فیتکل و شود یم انجام متناقض بندی شرط

 به "مهم ربسیا" واژة دبررکا زشموآ شده، انجام فیتکال یبررس و قبل جلسات از ای خالصه :ششم جلسه

 سحساا ،تفکر زطر ایبر را ییگرد روش و راه نیزوج تا ،هندد می منجاا نالا که نچهآ یجا به "دشو می ستهاخو" یجا
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 دست درمان اهداف به مراجعان ایآ که نیا نییتع دار، درجه سئواالت از استفاده ،گیرند پیش در دخورفتار و دعملکر و

 .ردگی یم صورت یزندگ یبازساز نهیزم در نیزوج به الزم یها هیتوص ارائه اند؟، افتهی

 افتیدر تهران یاسالم آزاد یپزشک علوم دانشگاه از اخالق مجوز کسب به نسبت طرح یاجرا از قبل و ابتدا در

 یبرا  مداخله گروه یبرا قهیدق 60 مدت به محور حل راه مدت کوتاه یدرمان زوج جلسه 6 ها، داده یآور جمع یبرا. شد

 تجربه یدارا که پژوهش نیا اول سندهینو توسط یخو شهرستان یدادگستر طالق در مداخله و مشاوره مرکز در زوج هر

 جلسه کی در تا شد خواسته کنندگان شرکت از مداخله، یاجرا از قبل. شد اجرا است، خانواده مشاوره نهیزم در یکار

 هرگونه شد خواسته ها آن از و شد داده حیتوض ها آن به آن هدف و یپژوهش طرح انجام نحوه مورد در و کننده شرکت

 کنندگان شرکت به پژوهش در اخالق تیرعا منظور به. شد اجرا زین آزمون شیپ نیهمچن و کنند مطرح دارند یسوال

 انیپا از بعد مداخله، یاجرا از قبل. ماند خواهد محرمانه پژوهشگر نزد ها آن یشخص اطالعات که شد داده نانیاطم نیا

 شد خواسته مطالعه در کنندگان شرکت از مداخله، جلسات اتمام از( دیاسات شنهادیپ به توجه با) بعد ماه سه و جلسات

 مرکز مشاوره اتاق در یانفراد صورت به را "یارتباط یالگوها پرسشنامه" ،"یشناخت تیجمع اطالعات پرسشنامه" تا

 راه مدت کوتاه درمان" جلسات نکهیا به توجه با. کنند لیتکم یخو شهرستان یدادگستر طالق در مداخله و مشاوره

 در مداخله و مشاوره مرکز در یدادگستر پروتکل طبق جلسه کی هفته هر و جداگانه طور به زوج هر یبرا "محور حل

 یدادگستر طرف از یحکم مداخله، جلسات اتمام از قبل تا شد درخواست[ شد اجرا یخو شهرستان یدادگستر طالق

 گروه. دیانجام طول به کسالی حدود رفت،یپذ صورت بعد ماه سه که یریگیپ دوره با ها داده آوری جمع مدت. نشود صادر

 لیتحل روش با شده یآور جمع های داده. گذراندند خانواده شعبه در یدادگستر در را طالق جلسات یقانون روال کنترل

 .شد تحلیل 21 نسخه  اس اس یپ اس افزار نرم توسط و مکرر یرگی اندازه با انسیوار

 ها افتهی

 تیجمع مشخصات اساس بر. داشتند حضور( زوج 10) تن 20 کنترل، و مداخله گروه هر در مطالعه نیا در

 کننده شرکت نیزوج یسن دامنه کنترل گروه و "مدت کوتاه محور حل راه" گروه در پرسشنامه، کی قالب در یشناخت

 4 فرزند بدون فرزندان، تعداد نظر از و. بود سال 7 تا 2 نیب نیزوج ازدواج مدت بود، سال 35 یال 18 پژوهش نیا در

 . بود زوج 3 فرزند دو و زوج 3 فرزند کی زوج،
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 در مطالعه مورد یرهایمتغ در گروه دو های یآزمودن نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم شامل یفیتوص یها آماره

 .    است شده ارائه 1 جدول

 و آزمون پس و آزمون شیپ در گروه دو مناسب یارتباط یالگو به مربوط یفیتوص اطالعات: 1جدول

 یریگیپ

 گروه

  مداخله کنترل

 متغیر آزمونپیش آزمونپس پیگیری آزمونپیش آزمونپس پیگیری

M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) 

25/256(31/24) 20/243(93/27) 25/247(87/8) 10/276(69/10) 90/281(86/9) 25/249 

(91/10) 

الگوی ارتباطی 

 مناسب

 

 یالگو نمرات بهبود موجب"محور حل راه مدت کوتاه درمان" است، مشاهده قابل 1 جدول در همانگونکه

 حسب بر یارتباط یالگو نمره تفاوت سهیمقا به مکرر واریانس تحلیل آزمون از استفاده با ادامه در. است شده یارتباط

 آزمون جینتا و شد یبررس رهایمتغ یتینرمال فرض شیپ آن از قبل. شد پرداخته یگروه درون و یگروه نیب تیموقع

 یهمگن فرض باکس. ام آزمون جینتا اساس بر(. <05/0P) بود ها داده بودن نرمال از یحاک رنفیاسم -کالموگروف

 (.P>05/0) است شده تیرعا ریمتغ دو هر یبرا انسیکووار -انسیوار یهاسیماتر

 را یارتباط یالگوها یخط بیترک ابتدا در لیتحل نیا. است شده آورده 2 جدول در رهیمتغ چند آزمون جینتا 

 .دهد یم قرار سهیمقا مورد جداگانه طور به زمان و گروه یتعامل اثرات زین و زمان حسب بر ها، گروه نیب در
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   با احتساب نمرات پیگیری الگوهای ارتباطی متغیری بر  چند نتایج آزمون: 2جدول 

منبع  متغیر

 تغییرات

المبدای 

 ویلکز

F  درجه

 آزادی گروه

درجه 

 خطا آزادی

p-

value 

 

 اندازه اثر

الگوهای 

 ارتباطی
 11/20 47/0 زمان

2 37 000/0 
52/0 

 54/0 000/0 37 2 31/22 45/0 زمان × گروه 

      

 آزمون، شیپ یاجرا بار سه در یارتباط یالگوها یها نمره نیب است، شده داده نشان 2 جدول در که چنان آن

 نمره نیب که دهد یم نشان جدول نیا جینتا دوم بخش نیهمچن. دارد وجود یمعنادار تفاوت یریگیپ و آزمون پس

 یمعنادار تفاوت کنترل و مداخله  گروه دو در یریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ یاجرا بار سه در یارتباط یالگوها

 از بعد دارد وجود تعامل شیآزما گروه و یریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ یاجرا بار سه نیب ،یعبارت به. دارد وجود

 اما. شود یم یبررس یآزمودن درون اثرات آزمون جینتا دارد، وجود یدار معنا تفاوت اجرا بار سه نیب شد مشخص نکهیا

 جینتا که شود آزمون- خطا انسیکووار سیماتر یهمسان یبررس – یموخل تیکرو آزمون مفروضه تا است ازین آن از قبل

 هاوس نیگر آزمون از اساس نیا بر و( P<05/0) است نشده تیرعا  یارتباط یتاگوها مورد در فرض نیا که داد نشان آن

  .شد استفاده زریگ
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 یارتباط یالگوها یها نمره در تفاوت الگوهای بررسی برای مکرر واریانس تحلیل آزمون جینتا: 3 جدول

مجموع  منبع اثر متغیرها اثرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

MS F آماره p-

value 

 اندازه اثر

 33/0 0001/0 83/18 20/3803 89/1 61/7214 زمان الگوهای ارتباطی  

 31/0 0001/0 58/17 34/3551 89/1 85/6736 زمان × گروه 

    93/201 08/72 53/14556 خطا گروهیدرون 

87/1230 هاگروه الگوهای ارتباطی  بین گروهی

1 

1 87/12301 23/44 000/0 53/0 

    07/278 38 91/10566 خطا  

   

 مشخص باال جدول در که همانطور. است شده داده نشان یگروه نیب و یگروه درون یاثرها آزمون 3 جدول در

 یالگوها زانیم نیب و است معنادار( =P، 83/18F=0001/0)  یارتباط یالگوها ریمتغ مورد در زمان اثر است، شده

 راه درمان اتا، مجذور اندازه اساس بر. دارد وجود یمعنادار تفاوت یریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ زمان در  یارتباط

 اثر جدول نیا در نیهمچن. کند زیمتما را یریگیپ و آزمون پس آزمون، شیپ تا است بوده موفق درصد 33 به محور حل

 ،P=0001/0) یارتباط یالگوها ریمتغ یبرا یآمار نظر از اثر نیا که است؛ شده داده نشان زین گروه و زمان نیب یتعامل

58/17=F) و آزمون پس آزمون، شیپ نمرات در کنترل و مداخله گروه دو نیب نکهیا شدن مشخص از پس. است معنادار 

 آزمون مفروضه. شود یم یبررس یآزمودن نیب اثرات آزمون جینتا دارد، وجود یمعنادار تفاوت یارتباط یالگوها یریگیپ

 دهدیم نشان نیا و ستین دارمعنا یاحتمال یارتباط یالگوها ریمتغ یبرا F آزمون که داد نشان نیلو های انسیوار یهمگن

 یگروه نیب اثرات یبررس به توان یم اکنون ن،یبنابرا. است برقرار مستقل یها گروه نیب در انسیوار یهمگن مفروضه که

 .پرداخت

 کنترل و مداخله گروه دو در( P، 23/44=F=0001/0) یارتباط یالگوها نمرات نیب که دهد یم نشان 3 جدول

 یبنفرون یبیتعق آزمون ،یآمار لیتحل ادامه در و مکرر انسیوار لیتحل جینتا گرفتن نظر در با. دارد وجود یمعنادار تفاوت

 آزمون پس در وابسته ریمتغ نمرات تفاوت که دهد یم نشان یارتباط یالگوها ریمتغ یبرا آن جینتا. دیگرد محاسبه زین
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 یالگوها ریمتغ نمرات تفاوت(. P=01/0) است شده دییتا زین یآمار نظر از مقدار نیا که است 30/14 آزمون شیپ با

 تفاوت(. P=03/0) است شده دییتا زین یآمار نظر از مقدار نیا که بوده 97/17 آزمون شیپ با یریگیپ زمان در یارتباط

 است نشده دییتأ یآمار نظر از مقدار نیا که بوده 67/3 آزمون پس با یریگیپ زمان در یارتباط یالگوها ریمتغ نمرات

(05/0<P.) 

  بحث

 متقاضی وجینز یارتباط یالگوها بر "محور حل راه مدت کوتاه درمان" اثربخشی نییتع هدف با حاضر مطالعه

 مناسب یارتباط یالگوها بهبود بر "محور حل راه مدت کوتاه درمان" که داد نشان حاضر مطاله جینتا. شد انجام قطال

 بهبود بر یدرمان کردیرو نیا بودن اثربخش بر یمبن یقبل مطالعات جینتا با افتهی نیا. بود موثر طالق یمتقاض نیزوج در

 ؛]2[همکاران، و یشاکرم) یقبل یها افتهی با افتهی نیا. است هماهنگ نیزوج در سازگاری شیافزا و یارتباط یالگوها

 و همسو ]17[کیساپوزن و دیبرا مک پان،یاست سنت داگالس، و ؛]40[ همکاران، و 1مرمنیز ؛]1[همکاران، و یداوود

  یشازــفا بر روــلمحــحراه یــهوانیگرــمدر زوج ثربخشیا ایمطالعه در ]40[رانهمکا و  مرمنیز. باشد یم منطبق

 یشازــفا ردرمحو حل راه مانیدر زوج که ندداد ننشا و نددکر  یــسربر را وییــناشز عیتــضو دوــبهب و ریگازاــس

 ریگازسا بر محور حل راه درمان یبخش اثر ]33[  2راسل. است موثر وییــناشز عیتــضو دوــبهب و وییــناشز ریگازاــس

 یهـمؤلف راـچه رـه نمادر عنو ینا که داد ننشا هاداده روی بر ریماآ یتحلیلها. تـسا داده ارقر سیربر ردمو را ناشوییز

 را تــمحب ازرــبا و قــفاتو ،تگیــهمبس ،وییـــناشز ایتـــضر یـــیعن پانیرـــسا وییـــناشز یرگازاـس ساـمقی

 کردیرو یبخش اثر یبررس هدف با خود پژوهش در ]1[یبهرام و یاعتماد ،یداوود. دهد یم شیافزا یدار یمعن روــهطــب

 شهر مشاوره مراکز به کننده مراجعه نیزوج طالق مستعد مردان و زنان در طالق به شیگرا کاهش یبرا محور حل راه

 ،یشاکرم. است موثر( 0p<001)سطح در طالق به شیگرا کاهش بر محور حل راه کردیرو که داد نشان جینتا اصفهان،

 یگروه محور حل راه مدت کوتاه یدرمان زوج یاثربخش یبررس هدف با خود پژوهش در ]35[انیطالئ و ا،زهراکاریداورن

 ییزناشو روابط تیفیک ارتقاء و بهبود جهت بر یدرمان روش نیا که دندیرس جهینت نیا به ییزناشو روابط تیفیک بهبود بر

 .است موثر

                                                      
1 Zimmerman 
2   Russell 
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 گفت توان یم طالق یمتقاض نیزوج روابط یبازساز بر مدت کوتاه محور حل راه یدرمان زوج یبخش اثر نییتب در

 به یکمتر توجه و ها حل راه افتنی بر مدت کوتاه محور حل راه یدرمان خانواده مشکل، با متناسب بر یمبتن کردیرو کی

 ییگرا سازه و]10[ ، 1تسونیب یستمیس یها دگاهید هیپا بر ینظر مدل نیا. است یکنون مشکالت درك ای فیتعر

 را مشکالت ، مدت کوتاه محور حل راه یدرمان خانواده. است ]18[ ، 3لوکنز و لوکنز و افران ،]16[ ، 2زریش ید یاجتماع

 یتعامل یرفتارها رییتغ با ها خانواده به کمک درمان، کار ن،یبنابرا. کند یم حفظ و داده توسعه یانسان تعامالت قالب در

 رـب هیدگاد ینا. ]16[ آورد دست به را حل راه کی بتوان تا است متفاوت یقیطر به تهایموقع و رفتارها از آنها ریتفس ای و

 باـجتنا یرـما ونیـگرگد و تغییر ر،محو حل راه ناـمدر هیدگاد سساا بر. دارد تأکید هیندآ چنین هم و نکنوا و اـج نـیا

 که ستا مسایلی روی بر تمرکز نمادر عوـن نـیا در اذـل. ستا پذیر مخصوصاً نمکاا هندزسا اتتغییر و دهوـب ذیرـناپ

 و ناـمدر ،تـعل ینـههمـب ندارد توجه تغییر غیرقابل مشکالت به کردیرو نیا. ]22[دارد دوـجو آن در تغییر لحتماا

 می دیکررو ینا هـک دـهد یـم ننشا تتحقیقا. ]31[ستا یافته تشهر واریمیدا  ورهشاــم در روـمح لـح راه ورهشاــم

 مراجعه نیزوج نکهیا به توجه با. ]28[کند می عمل بخو نسیاورژا اردمو در یـحت و دـبیانجام بوـمطل ایجـنت هـب نداتو

 دیشد تعارضات به منجر که هستند یارتباط مشکالت جمله از یمختلف یتعارضات یدارا طالق در مداخله مراکز به کننده

 و نیزوج یزندگ و رفتار در رییتغ قابل یها جنبه بر دیتاک آورد، یم نییپا را نیزوج عملکرد سطح و شده ییزناشو

 دییتا مورد نیزوج روابط بهبود بر را کردیرو نیا یبخش اثر متعدد قاتیتحق که باشد دیمف اریبس تواند یم یفور مداخالت

 .است داده قرار
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 یرگی جهینت
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The Effectiveness “Solution -Focused Brief Couple Therapy” On Couples' 

Communication patterns in Divorce Applicant 
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Abstract 

Introduction: Divorce is on the rise as an individual and social problem and has many 

negative consequences. The aim of this study was to determine the effectiveness 

“Solution-Focused Brief Couple Therapy” on Couples' Communication patterns in 

divorce applicant couples. 

Methods: The method of the present study was a semi-intervention with pretest, posttest 

and follow-up and control group. The statistical population of this study included all 

couples who referred to the judiciary of Khoy city in 2018 who were seeking divorce. 

From this, 20 pairs were selected and divided into two equal groups (10 pairs in each 

group) by lot. Demographic questionnaire, The questionnaire of Christensen & Salavi 

Communication Patterns Questionnaire (CPQ)” were used to collect data. The validity of 

the questionnaires was measured by content validity by qualitative method and reliability 

by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. 6 sessions of 

“Solution -Focused Brief Therapy” intervention was performed for 60 minutes for the 

intervention couple. Both couples in the study were then asked to complete the 

instruments. Data were analyzed using SPSS. 21. 

Results: The “Solution -Focused Brief Couple Therapy” is effective in improving 

Couples' Communication patternsin divorce applicant.(P <0.05.) 

Conclusion: “Solution -Focused Brief Couple Therapy” is effective in improving 

Couples' Communication patterns. It is suggested that in the field of couple therapy, this 

intervention be used to solve the problems of couples and improve the relationship 

between them. 

Keywords: Solution -Focused Brief Therapy, Couples' Communication patterns, 

Divorce 
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