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ِAbstract 
Due to unpredictable situations and difficult living 
conditions, people continuously need advice and 
guidance in life. The current study aimed to 
determine the effect of solution-focused group 
counseling on family function and marital 
satisfaction of married women in Mashhad city. 
The present study is an applied research of a quasi 
experimental-type (pre and post-test design with 
control group). The study population includes all 
married women referred to the Counseling center 
of Faculty of Education & Psychology of Ferdowsi 
University of Mashhad in 1393; using voluntary 
sampling method, 20 married women were 
selected and were randomly assigned in 
experiment group and control group. The 
participants completed Marital Satisfaction 
Questionnaire and Family Functioning Scale 
(FAD-1) in the pre-test and post-test. The 
experiment group women participated in eight 
120-minute sessions with solution-focused 
approach, and the control group received no 
intervention. Data were analyzed using one-way 
covariance analysis and SPSS-21 software. The 
results showed that solution-focused group 
counseling on family function and marital 
satisfaction is effective significantly higher than 
experiment group. However, it can be concluded 
that family dysfunction and low marital 
satisfaction in married women could improve by 
solution-focused group counseling. Also, this 
approach can be used in the family area to promote 
marital satisfaction and family function as an 
efficient method to be employed in the family 
field. 
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 چکیده
 بینی پیش غیرقابل موقعیتهاي با مواجهه دلیل به افراد در زندگی

به مشاوره و در زندگی  پیوسته طور بهزندگی  دشوار شرایط و
مشاوره پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر  دارند. نیاز راهنمایی

حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت راه گروهی با رویکرد
یک حاضر پژوهش  جرا گردید.زناشویی زنان شهر مشهد ا

پژوهش کاربردي و از نوع شبه آزمایشی بود )طرح پیش آزمون و 
جامعه پژوهش شامل کلیه زنان آزمون با گروه کنترل(.  پس

کننده به مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و  متاهل مراجعه
 02بود، که  3131روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

گیري داوطلبانه کنندگان با روش نمونه ان شرکتزن متأهل از می
طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل  انتخاب شدند و به

ها پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و آزمودنی قرار گرفتند.
( در دو نوبت پیش آزمون و FAD-1مقیاس عملکرد خانواده )

سه جل 8پس آزمون را تکمیل کردند. زنان گروه آزمایش در 
ساعت  0درمان با رویکرد راه حل مدار و هر جلسه به مدت 

اي دریافت نکردند. شرکت کردند و زنان گروه کنترل هیچ مداخله
افزار  ن تحلیل کوواریانس یک راهه و نرمها با استفاده از آزموداده
03-SPSS  .مشاوره گروهی اثر که  نتایج نشان دادتحلیل شدند
نواده و رضایت زناشویی گروه آزمایش حل مدار بر عملکرد خاراه
توان نتیجه گرفت که طور معناداري مؤثر است. به هر حال، می به

به کارکرد نامناسب خانواده و رضایت زناشویی پایین در زنان 
حل مدار بهبود پیدا تواند تحت تاثیر مشاوره گروهی راهمتاهل می

ایت زناشویی تواند براي ارتقاي رض همچنین این رویکرد می .کند
عنوان یک روش کارآمد در حوزه خانواده  و عملکرد خانواده به

 کار گرفته شود.  به
 

، عملکرد خانواده، حل مدار راهگروهی  مشاوره هاي كلیدي: واژه
 رضایت زناشویی

                                                           
 نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده است.این مقاله برگرفته از پایان 

  دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد مشاوره  iman_moharrami@yahoo.com 

 نویسنده مسئول(استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد( 
 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
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 مقدمه

 کانون و انسانی عواطف بروز اجتماعی مبدأ واحد این است، اجتماع واحد کوچکترین خانواده
 هر بالندگی و که سالمت است اي اندازه به آن اهمیت.  است بین فردي و تعامالت روابط ترین صمیمانه

 به خانواده(. 3188 بیرشک، ه:ترجم ،0222 ستیر،) است آن خانواده در رشد و سالمت به وابسته جامعه

که  است سانیان مناسبات ترین اساسی و ترین عمیق دربرگیرنده بیشترین، اجتماعی واحد گروه یک عنوان
 که دانست ارتباطی توان می را ازدواج هم رفته، روي گیرد. می شکل زناشویی زندگی و ازدواج اساس بر

 و اقتصادي روانی، عاطفی، زیستی، ابعاد داراي که ارتباطی است؛ اي گسترده و نظیربی تمامیت داراي
به نقل از  ،0228) 3گلدنبرگ نبرگ ودگلدر تعریف (. 3181، بهرامی و زاده فاتحی ،اولیاءاست ) اجتماعی
 هايادراك وها  فرضیه تاریخچه مشترك، اساس بر که است خرده فرهنگی ( خانواده0233،  اسپنسر

 افراد دارد. وجود چندالیه و عمیق اي رابطه آن اعضاي بین مشترك اهداف و جهان مورد در شده درونی

 گره هم به متقابل و پایدار قدرتمند، هیجانی ايهدلبستگی و هاوفاداري طریق از نظامی، چنین در

0ساختار یکی منظر دو از خانواده موضوع اند. خورده
1خانواده و عملکرد 

 متقابل کنش یا تعامالت شامل 

 از خارج و داخلی عوامل ارتباط از ناشی هايدگرگونی و تحوالت و دیگري خانواده یک اعضاي بین

 (.3181، دي)منا است بوده توجه مورد خانواده
هاي مهم از ها و مهارتاز رفتاراي  باشد که مجموعه می هعملکرد خانواد ،یکی از عوامل مهم در خانواده

سالم یا ناسالم بودن یک خانواده را  بخشی ازگیرد و  می ها و عواطف را در برجمله حل مسائل، نقش
 براي مشترکی تالش خانواده، عملکرد که شود می گفته خانواده عملکرد تعریف کند. در می توصیف

پورتس، هاول، براون، آیزنبرگ و ماس  (.3118 ،ذاکر)ثنایی است خانواده در تعادل حفظ و برقراري
، هاتعارض حل حیات، طول در شده ایجاد شرایط با انطباق در خانواده توانایی را خانواده عملکرد (3330)

 از صیانت هدف با افراد بین مرزهاي رعایت و طیانضبا الگوهاي در موفقیت و اعضاء میان همبستگی

 در متفاوت شخصیت گیري شکل باعث در عملکرد خانواده کیفی و کمی تغییرات .اند دانسته خانواده نظام

 باشد، افراد رفتاري سالمت براي اي پشتوانه است ممکن اینکه وجود با موارد بیشتر در و شود می خانواده

، فراهانی و اسالمی )کدیور، دارد بستگی متعددي عوامل به که کند می جادای را خاصی رفتاري مشکالت
 از اغلب و داشته مشکل عاطفیهاي زمینه موضوع در داراي عملکرد ضعیف هايخانواده تمام(. 3181

2مسأله حل فرایند طی
 فاقد ارتباط یا و شده گرفته نادیدهها  ارتباط ،هاخانواده این درهستند.  عاجز 

1هیجانی هايگستره واکنش نیست، واضح و مشخص نقش پاسخدهی و تخصیص است، صالحیت
 

 حال عین در .است غیرعادي محیط و بافت با تناسبدر  هاواکنش این کیفیت و کمیت و بوده محدود
 عاطفی سرمایه گذاري به اقدام یکدیگر مورد در و نداشته اي عالقه یکدیگر به خانواده اعضاي

 

                                                           
1.  Goldenberg, & Goldenberg. 
2.  structure 
3.  family function 
4.  problem solving  
5.  emotional reactions 
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 (.3183 جعفري، و ار)زهراک کنند نمی
گذارد، روابط سالم و مبتنی بر سازگاري و  می عواملی که بر بقاء، دوام و رشد خانواده اثراز دیگر 

ی یل موثر در ثبات و پایااز عوام 3تفاهم بین اعضاء، به خصوص زن و شوهر است. رضایت زناشویی

ی ینین جامعه است. در روابط زناشوها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان و همچخانواده

سنگ زیربناي رضایت زناشویی  ،شود. در واقع می عوامل متعددي باعث رضایت همسران از یکدیگر

، باعث کند می عمر زن و شوهر را زیاد، کند می عملکرد خوب خانواده است و نقش والدینی را تسهیل

شناختی، روان (، کاهش مشکالت3331)ناك، توسعه اقتصادي، رضایت بیشتر از زندگی ، افزایش سالمتی

هاي بهتر حل  هاي ارتباطی و حل مسأله و مهارت(، مهارت0222)آبراهام و براین،  مدیریت بهتر تعارض

ها زن و شوهر که در آنهایی  در خانواده (.3188، هاشمی نصرت آبادشود )حسینی نسب و  می هاتعارض

تري داشته و نقش خود را بهتر  کنند، کارکرد مناسب می رضایتبا هم تفاهم دارند و از زندگی احساس 

مندي زناشویی، در امر ازدواج و زندگی  رضایت(. لذا 3181زاده،  )بخشی، اسدپور و خدادادي کنند ایفا می

دهد. براي  می یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه ، وآید می بسیار مهم به شماراي  زناشویی مؤلفه

ادن میزان شادي و میزان پایداري رابطه، یکی از رایج ترین مفاهیم رضایت و سازگاري زناشویی نشان د

رضایت  حقیقت،در  (.3181اعتمادي،  و به نقل از احمدي، فتحی آشتیانی ،3332 ،0)دانیل و باالرد است

ایتمندي رض توان نتیجه خرسندي عمومی از زندگی مشترك، رضایت از روابط جنسی و می زناشویی را

اما چنانچه زندگی زناشویی شرایطی نامساعد را براي (. 3132 ،مولید )عباسی عاطفی و هیجانی دانست

یابد، بلکه اثري  مثبت ازدواج تحقق نمیهاي  ارضاي نیازهاي مختلف همسران ایجاد کند، نه تنها جنبه

نیست بلکه طیف  راي همسرانبخواهد گذاشت. این اثرات منفی فقط منفی و گاه جبران ناپذیر را به جا 

، افسردگی، 1گیري توان به گوشه می د که از میان آنکن می را در فرزندان آنان ایجاد هاوسیعی از اختالل

ضعف در شایستگی اجتماعی، ضعف در عملکرد تحصیلی و مشکالت ارتباطی اشاره کرد )لورنسیو، 

0223.) 

 نیازهاي از آگاهی داشتن و است عاطفی و نیعقال و جسمانی مختلف نیازهاي ارضاي محل خانواده
 و زیستی تمایالت شناخت و هاتکنیک به شدن تجهیز و هاآن ءارضا چگونگی شناخت و روانی و زیستی
 بین در ارتباطی و روانی مشکالت بروز موجب اینصورت غیر در که باشدمی ناپذیر انکار ضرورتی روانی

 طالق و متارکه خانواده، پاشیدگی هم از موجب وضعیت این امهاد صورت در که باشدمی خانواده اعضاي
بر این دارد. اهمیت   مشاورهاقداماتی از قبیل  بنابراین(. 0232، و ردزوان شود )عدالتی می شوهر و و زن

و  هااساس الزم است تحقیقات کاربردي و راهکارهایی براي افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارض
 طالق و ناسازگاريِ یِاجتماع-واده صورت گیرد تا در آینده از پیامدهاي نامطلوب روانیناسازگاري در خان

                                                           
1.  marital satisfaction 

2.  Daniel, & Balard 

3.  withdrawal 
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 (.3181نژاد،  )جانباز فریدونی، تبریزي و نوابی و فرزندان آنها پیشگیري گرددها  زناشویی بر روي خانواده
عمده نماید و بر تغییرات  می روشی است که بر مشکالت هشیار مراجعین توجه 3مشاوره گروهی

، خاص و کوتاه مدت است. هدف این روش اصالح هايتمرکز نمی نماید و جهت گیري آن حل موضوع
و ها  احساس پیگیري و آموزش است و فرایندهاي بین فردي و راهبردهاي حل مساله را که بر افکار،

درگیر مشکالت  کنندگان در جلسات مشاوره گروهی شود. شرکت می رفتارهاي هشیار مبتنی هستند شامل
 ،کوريو  )کوري محیطی هستند هايِناشی از بحران گستره زندگی و فشارهايِ مربوط به وظایف رشديِ

هاي  در حوزه مشاوره خانواده و جزء نظریهها  ها و نظریهیکی از روش 0حل مداررویکرد راه. (0232
رد بلکه به خود مشکالت موجود نیز نه تنها به گذشته فرد توجه ندا این روش باشد.و جدید می 1پسامدرن

این عقیده  بر حل مداررویکرد راه گذارد. هاي موجود میکید اساسی را بر راه حلأنگرد و ت می توجهی با کم
 کند می ت و کم فایده است پافشاريتحلیل مشکالت آن، روندي طوالنی مد گذشته و که تمرکز بر

  (.0230 گلدنبرگ و گلدنبرگ،)
 حل مدار از یک رویکرد غیرمتداول و ناشناخته به رویکردي تبدیل شددهه، درمان راه در کمتر از دو

، 2شود )گینگریچ و ایزنگارت می از آن استفادهاي  ها به طور فزایندهکه در ایاالت متحده و دیگر کشور
، روانی خدمات خانواده و بهداشتهاي  (. هم اکنون این رویکرد در محیط3181به نقل از نظري،  ،0222

 و گیرد )میلر، هابل می ها مورد استفاده قرارها، مدارس و بیمارستانموسسات حمایت از کودکان، زندان
که این روش تغییر سریع و اند  ادعا کرده مدارحل (. مشاوران راه3181 به نقل از نظري، ،3331، 1دانکن

، ر، لون و کوديککند )استال می راهممراجع را فهاي  طور درجه باالیی از رضایت مندي پایدار و همین
ر رشد و آفرین به به جاي تمرکز بر رفتارهاي مشکلرویکرد دیدگاهی قابلیت محور است کاین (. 3333

مراجع در جلسه درمان بر اساس هاي  (. قابلیت3331 ،جانگو دي )برگ ها تمرکز داردپرورش راه حل
شود و مقاومت مراجعین در جلسه  می زا تشخیص داده مثبت و غیرمشکلهاي  تمرکز بر تعامالت و یافته

 )آنچه باید افزایش پیدا کند( به عوض تمرکز بر نقائص از بین درمان به دلیل تمرکز بر موارد مثبت
حل مدار در جلسه مشاوره بر معانی کلمات تاکید دارد و راه (. درمانگر0221ِ ،و همکاران )کونولی رود می

کند و فرایند  می انداز متفاوتی نگاهجستجوي خارجی حقیقت به واقعیت از چشم به جاي تحلیل بیرونی و
، به نقل از نظري ،3338 ئولین،ا)روزن و ک شود می سازي به کار برده محاوره در این روش براي معنی

که  ببیننداي  را به گونهها  دهد که واقعیت می (. همچنین محاوره درمانی به درمانگر و مراجع اجازه3188
( و اگر مراجعان بتوانند با موفقیت 3388، )آندرسون و گولیشیان فضا براي چشم اندازهاي جدید باز شود

 شود. می اي حل و کنترل مشکل نشان دادهبه یک تغییر شناختی و احساسی برسند توانایی آنها بر

                                                           
1.  group counseling 

2.  solution focus therapy 

3.  post modern 

4.  Gingrich, & Ayzngart 

5.  Miller., Hubble, & Duncan 
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 شویی را در ابعادتواند رضایت زنا می حل محور( نشان دادند که مشاوره راه3181نظري و بیرامی )

هردو شاغل بهبود هاي  رخاشگري، زمان با هم بودن، توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در زوج
قمري تحقیقات متعدد بیانگر تاثیر مثبت این رویکرد درمانی در ابعاد مختلف خانواده است. ببخشد. 

 کردن جدا بعد در جز به زناشویی رضتعا ابعاد همه کاهش درراه حل مدار  رویکرد که داد ( نشان3188)
حل مدار بر درمانی راهزوج  دریافتند که( 3132) ، اعتمادي و بهرامیداوودي ؛است اثربخش مالی امور

که ( نشان دادند 3133) ، اعتمادي، بهرامی و شاه سیاهداوودي موثر است؛کاهش گرایش به طالق 
به نقل از  ،0221) کرومی ؛استبعد انسجام موثر بوده فقط در بر سازگاري زناشویی  مدار حلرویکرد راه

و  ؛تاثیرگذار باشدها  تواند براي رفع مشکالت ارتباطی در زوج می رویکرداین نشان داد که ( 3132آزادي، 
را در مقایسه با سایر رویکردها مورد بررسی قرار  مدار تحلیل رویکرد راه حل-( در یک فرا0223والوون )

که این رویکرد به عنوان رویکرد آزمایشی و دیگر رویکردها تحت عنوان رویکردهاي  ايبه گونه ،داد
 هاي انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایجپژوهش 0221تا  3381شدند. از سال کنترل آزمون 

 داشته است. مثبت زیاديتأثیر  مداررویکرد راه حل  هاهنشان داد که در اکثر این مطالع
 خراسان در 3130در سال  ،گزارش شده از سوي اداره ثبت احوال کشور ایران طالق اربا توجه به آم

یک ( در 3113ري )ابه نظرگرفتن این مطلب که و با در صورت گرفته استطالق  31002 بالغ بر رضوي
 عملکردِ عادي پرداخته است و بینهاي  حال طالق و زوج درهاي  به مقایسه عملکرد خانواده زوج مطالعه

عملکرد بدست آورده است، بنابراین  معناداري تفاوت عادي هايِ زوج و طالق حالِ در هايزوج انوادهخ
 یکی بخش رضایت ازدواج آنکه باباشد. از طرفی،  می خانواده یکی از عوامل تاثیرگذار در پایداري خانواده

 شرایط خانوادگی دگیزن و چنانچه ازدواج اما شود، می محسوب جامعه روانی بهداشت عوامل مهم از
 بلکه یابد، تحقق نمی روانی بهداشت تنها نه نکند، ایجاد هازوج روانی ارضاي نیازهاي براي را مساعدي
و  افسردگی عصبی، هاياختالل که اي گونه به گذارد؛ می جاي به را ناپذیري جبران گاهی و منفی تأثیرات

 و زناشویی آشفتگی تأثیر تحت روانشناختیهاي  يبیمار از بسیاري. است آن پیامدهاي جمله از خودکشی
پژوهشی در هاي  استناد به یافتهبا  (.0232پریس،  و گایل آلن، بارل،) است زا فردي اضطراب بین روابط

گذار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی از یک سو و اهمیت عملکرد خانواده و  تاثیرهاي  زمینه درمان
مشاوره گروهی راه حل  تاثیر پژوهش این هدف از ،از سوي دیگر خانوادگیرضایت از همسر در زندگی 

آیا درمان راه حل ( 3: شددو سوال مطرح  .بود در زنان متاهل زناشوییخانواده و رضایت  مدار بر عملکرد
تواند رضایت  می آیا درمان راه حل مدار( 0 تواند عملکرد خانواده زنان متاهل را بهبود ببخشد؟ می مدار

 زناشویی زنان متاهل را بهبود ببخشد؟
 

 روش

  نمونه گیريجامعه، نمونه و روش 

 در پژوهش حاضر از طرح پژوهشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و 
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رضایت زناشویی و عملکرد کلیه زنان داراي مشکالت حاضر  جامعه پژوهش. گروه گواه استفاده شد

که با توجه به  بودندها  نقش و ، عواطفیدر زمینه حل مسائل و مشکالت، ارتباطم ناسالخانواده 

کنندگان به  مراجعهاز جمله پایین بودن رضایت زناشویی و عملکرد خانواده ضعیف از بین هایی  مالك

به روش  زن متاهل 02انتخاب شدند.  مشهد کلینیک دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی

وضعیت  و طبقه اقتصادي ،تحصیالتسطح  مراجعه کنندگان بر اساسمیان از  داوطلبانهگیري  نمونه

عبارت ورود هاي  مالك قرار گرفتند. گواه و آزمایش گروه دودر  تصادفی انتخاب شدند و به روششغلی 

تر از ره پاییننم ،رضایت زناشویی در پرسشنامه 12تر از  نمره پایین ،حداقل یک فرزند دارا بودن :بودند از

و   .دارا بودن وضعیت مالی متوسط به باالو داشتن حداقل مدرك دیپلم  ،عملکرد خانوادهدر مقیاس  332

 همزمان حضور ،هر جلسه زماندرصد کل  02 در کنندگان شرکتتاخیر خروج عبارت بودند از: هاي  مالك

 ان. اعصاب و رو داروهاي مصرف و دیگر درمانیهاي  گارگاه یا گروه در
 

 گیري اندازه ابزار

از این پرسشنامه براي بررسی  3383در سال  السون و فورز: 1انريچ زوجی رضايت پرسشنامه

 خانواده در که تغییراتی به نسبت مقیاس  که این ندو معتقداند  میزان رضایت زناشویی استفاده کرده

 ابزار یک عنوان به تواند می که باشد می اي ماده 11 مقیاس خرده 2شامل ، وتاس حساس آید می بوجود

 به پرسشنامهاین هاي  ماده .گردد استفاده تعارض حل و ارتباطات، ،زناشویی رضایت در زمینه تحقیق

 نه و موافق ، نه0=مخالفم 3=کامال مخالفم)اند  مرتب شده اي گزینه پنج یک طیف لیکرت صورت

 این کرونباخ آلفاي پایایی ضریب (3331)و اولسون  فورز. (1=موافقم کامالً ،2=، موافقم1=مخالف

( 3183 ،، به نقل از آسوده0222) السون امی و السون دیوید ؛32/2 (3111) سلیمانیان ؛30/2 را پرسشنامه

 ،82/2 ،81/2 ترتیب به آرمانی تحریف و تعارض، حل ارتباط، زناشویی، رضایت هايمقیاس خرده براي

 ،83/2 ،81/2 ترتیب به باالهاي  مقیاس خردهیک از  هر براي یآزمای-بازضریب پایایی  و 81/2 و 82/2

 .وردندآ دست به 11/2و 10/2 ،18/2 ،18/2 ترتیباین ضرایب را به ( 3183) آسودهو  30/2 و 32/2

بر اساس الگوي  مقیاس عملکرد خانواده(:  FAD-1) 3خانواده عملکردمقیاس سنجش 

هاي سازمانی و  با هدف توصیف ویژگی  3381ر سال د و بیشاب ، بالدوینتوسط اپستاین 1مسترمک

نمره کند.  می عامل ارزیابی 1ساختاري خانواده تهیه شده است. این مقیاس، کارکرد خانواده را در قالب 

( متغیر 2 =کامالً مخالف ،1 =، مخالف0 =، موافق3 =کامالً موافقم) 2تا  3 این مقیاساي  مادهگذاري هر 

عملکرد سالم  321باالتر از هاي  هبیانگر عملکرد مختل و نمر 332کمتر از هاي  هرنم مقیاس. در این است

 و بیشاب ، بالدوینتاینساپ سوالی استفاده شده است. 21در پژوهش حاضر از فرم  .کند می را اندازه گیري
 

                                                           
1.  Enrich Satisfaction Questionnaire Couple 

2.  Family Functioning Scale 

3.  McMaster 
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زاده محمدي و ملک  ؛30/2 را و کارکرد کلی 10/2 رانقش  مولفه( ضرایب آلفاي کرونباخ 3381)
ضریب پایایی این  FAD-3سؤالی  21( با استفاده از فرم 3113بهاري ) ؛81/2 و 10/2( 3181سروي )خ

( 3183 عسکریان، و ی،کامکاريچساعت از نقل به ،3183) و نجاریان 31/2( 3112نجاریان ) ؛32/2را 
 عملکرد مقیاس در را کلی عملکرد و مساله حل عواطف، ابراز هايمقیاس خرده کرونباخ آلفاي یباضر

-3سوالی  21فرم با استفاده از ( 3112) نجاریان .کردند گزارش 31/2 و 11/2 ،30/2 ترتیب به خانواده
FAD  0، هاي خانوادگینقش -3 کرد:شناسایی براي این مقیاس روش تحلیل عاملی سه عامل را و- 

  .همراهی عاطفی -1حل مسأله و 

 

 روند اجراي پژوهش
دادن به  که داراي معیارهاي ورود به پژوهش بودند از طریق پاسخ هایی هکنند در ابتدا شرکت

به ها  آنمشخص شدند و  شناختی جمعیتپرسشنامه رضایت زناشویی و عملکرد خانواده و اطالعات 
ها  آوري داده آزمون و جمع صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مرحله دوم اجراي پیش

مدار  راه حل مشاوره گروهی با رویکرد جلسه دو ساعته 8 گروه آزمایش درر مرحله سوم از دو گروه بود. د
پس از اتمام جلسات درمانی از گروه آزمایش و  .دریافت نکرداي  شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله

 گواه پس آزمون گرفته شد. 
 

 ها تجزيه و تحلیل داده
تحلیل  ی ماننداستنباطآمار میانگین و انحراف معیار و  دمانناز آمار توصیفی با استفاده  ها داده

 افزار آماري براي علوم اجتماعی  آن از طریق نرمي ها مفروضهرعایت اساس  برراهه  اریانس یکوکو

03-SPSS .تحلیل شدند 
 

بر اساس كتاب هنر مشاوره راه حل مدار از )رويکرد راه حل مدار ي ها صورت جلسه

   (1211فاتحی زاده و میرنیا،  :، ترجمه3412، گاترمن
برقراري احترام و درك و اعتماد مدار،  راه حلکنندگان، معرفی درمان  آشنایی با شرکتجلسه اول: 

 .زندگی از زبان افراد براي درك بیشتر و ایجاد فضاي صمیمانهي ها بین اعضاي گروه، بیان واقعیت

به اهدافی مثبت و عملی که با زبان خود  هالیست کردن مشکالت مراجعین و تبدیل آنجلسه دوم: 
شد. به عنوان مثال، عدم درگیري عاطفی زوجین به این جمله که با همسرم بیشتر  می مراجعین بیان

 .شد می درگیري عاطفی خواهم داشت تبدیل
گذشته در زندگی مراجعین یعنی زمانی که مشکالت فعلی وجود نداشته ي ها مرور استثناءجلسه سوم: 

با هدف یادآوري راه  ،که جدیدا رخ داده است و در آن مشکالت فعلی وجود نداردیی ها استثناء است و

 .اند که تغییر را به همراه داشتهیی ها حل
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شکست خورده و تبدیل ي ها ، مبارزه با ساختار معیوب قبلی، بررسی راهها جلسه چهارم: بهبود ارتباط

 .اند در بهبود ارتباطات کمی موثر بودهکه یی ها حل تن راهها به راه حل، اصالح و به جریان انداخآن

هاي غلط در زمینه عواطف بین و روشها کاهش اشتباه تغییر دیدگاه مراجعان با هدف جلسه پنجم:

  .و کارساز نبوده استاند  فردي در خانواده و جلب رضایت همسر، که بارها تکرار شده

و  ها جدید و کنار گذاشتن افکار، احساسي ها حل ارائه راه جلسه ششم: القاي تغییرات به مراجعان و

 .رفتارهاي معیوب گذشته

جلسه هفتم: ترسیم وضعیت فعلی مراجعان، تثبیت و تحکیم تغییرات به وجود آمده، استفاده از 

 .کردن مراجعان به لحظاتی که مشکالت حل شده است سازي و نزدیک آسا با هدف تصویر سواالت معجزه

با هدف تحسین  مثبت و ارائه بازخورد مراجعان مشکالت در ایجاد شدهتم: بررسی تغییرات جلسه هش

 مراجعان به زندگی شخصی.ي ها دادن توانایی و تعمیم انجام تکالیفدر جهت  مراجعان

 

 ها يافته

 
 3جدول

 کنندگان شناختی شرکت اطالعات جمعیت

 فراوانی درصد نسبی فراوانی سطوح متغیر متغیر

 تتحصیال

 دیپلم

 فوق دیپلم
 لیسانس

 فوق لیسانس

1 

1 

1 

2 

12% 

31% 

11% 

02% 

 وضعیت اقتصادي

 

 %11 33 متوسط

 %21 3 باال

 وضعیت شغلی

 

 خانه دار
 دانشجو
 کارمند

32 
1 
1 

12% 

01% 

01% 

 تعداد فرزندان

 

 یک فرزند
 دو فرزند
 سه فرزند

8 

3 
1 

22% 
21% 
31% 
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 0جدول

 در گواه و آزمایشي ها عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در گروهتغیرهاي ممیانگین و انحراف استاندارد 
 حل پیش آزمون و پس آزمونامر

 انحراف استاندارد میانگین نوع آزمون ها گروه متغیر

 21/02 11/322 پیش آزمون گروه آزمایش 

 11/02 323 پس آزمون  عملکرد خانواده
 31/32 11/322 پیش آزمون گروه کنترل 
 21/8 81/321 پس آزمون  
 02/31 88/81 پیش آزمون گروه آزمایش 

 11/01 11/331 پس آزمون  رضایت زناشویی
 10/3 88 پیش آزمون گروه کنترل 
 22/3 13/81 پس آزمون  

 

آزمون از براي بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در گروه آزمایشی و گروه کنترل، 
 دو مرحلهعملکرد خانواده در ي ها هتوزیع نمرکه نتایج نشان داد شد، و اده استف 3کالموگروف اسمیرنوف

رضایت زناشویی  در متغیر( و  =310/2P=  ،12/2Z) ( و پس آزمون =811/2P=  ،10/2zآزمون ) پیش
 ( نرمال =382/2P=   ،21/2Z( و پس آزمون ) =381/2P=  ،21/2zآزمون ) مرحله پیشدودر 
آزمون  از در گروه آزمایش و گروه کنترل ها جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس همچنین باشد. می
 در دو گروه رعایت شده است ها نتایج نشان داد که همگنی واریانس که استفاده گردید، 0لون

(21/2>  p) شاخص وF  داري و سطح معنی 12/2مقیاس عملکرد خانواده در گروه آزمایش و کنترل
بدست  011/2داري و سطح معنی 21/3ضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل ر F شاخص و 111/2
در دو متغیر  آزمون پیش و ها گروه بین که داد نشان نیز ها رگرسیونخط  شیب همگنی مفروضهآمد. 

همپراش( رابطه بین متغیرهاي کمکی ) در اینکه همچنین با توجه به(. p>21/2) ندارد وجود تعاملوابسته 
توان  می ( >21/2p) بدست آمد 21/2کوچکتر از  داريسطح معنی)پس آزمون(،  رهاي وابستهو متغی
رعایت  وابسته هايبا متغیر (همپراشهاي کمکی )متغیر بودن رابطه بین بین خطی مفروضه که گفت

 2تحمل شاخص که داد نشاننیز  خطاها استقالل و متغیرها 1بودن خطی هم هايشده است. مفروضه
 و بدست آمد 32 از تر کوچک 1عامل تورم واریانس. باشد می 32/2 از تر کوچک بین پیشغیر مت براي

 برابر شد اجرا خطاها استقالل مفروضه بررسی منظور به که 1واتسون دوربین شاخص مقدار همچنین
 

                                                           
1.  Kolmogorov-Smirnov 

2.  levene' s Test 

3.  collineaity 

4.  tolerance 

5.  variance inflation factor 

6.  Durbin-Watson  
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  یک راهه به کار گرفته شد. آزمون تحلیل کوواریانس فوق، هايمفروضه. با توجه به رعایت بود 8/3
 

 1ل جدو
 و گواه آزمایشي ها در گروه زناشوییو رضایت  عملکرد خانواده متغیرهايکوواریانس تحلیل نتایج  

 متغیر منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات p F آزمونتوان 

 پیش آزمون 11/311 3 11/311 21/2 211/2 01/2

عملکرد 
 خانواده

 گروه 83/2133 3 83/2133 18/33 < 223/2 12/2

 خطا 23/0811 31 11/002   

 کل 013032 31    

 پیش آزمون 82/0021 3 82/0021 21/32 221/2 21/2

رضایت 
 زناشویی

 گروه 12/0011 3 12/0011 18/32 < 223/2 22/2

 خطا 18/0823 31 33/033   

 کل 311331 31    

  = R Squared(11/2و  11/2 ( 11/2و  11/2   عملکرد خانواده و رضایت زناشویی به ترتیب کنندگی مداخله راه حل مدار برقدرت تبیین

 

گروه آزمایش نشان داد که بین  با کنترل نمره پیش آزمون،اریانس یک راهه وکوآزمون تحلیل  Fنسبت 
 ین یافته نشانا .(223/2p< ،18/33=(3،31)F) داردتفاوت معناداري وجود در متغیر عملکرد خانواده و گواه 

باالتر عملکرد خانواده در گروه راه حل مدار در مقایسه با گروه کنترل ي ها میانگین نمرهدهد که  می
گروه زنان میزان عملکرد خانواده  توانسته استي گروهی راه حل مدار  مشاوره و بیانگر این است که است

اثر اشی از ن عملکرد خانوادهمتغیر ه در درصد تغییرات به وجود آمد 11 ، ورا افزایش دهد تحت مداخله
  راه حل مدار است. مداخله
تفاوت معناداري وجود  و گواه آزمایشگروه زنان بین رضایت زناشویی که  نشان دادنیز  دیگر افتهی
گروه  زنانرضایت زناشویی ه میانگین نمردهد که  می نشاناین یافته . (223/2p< ،18/32=(3،31)F) دارد

حاکی از اثربخش بودن این روش باالتر است و در مقایسه با گروه کنترل  راه حل مدارمداخله تحت 
این روش از اثر ناشی  در رضایت زناشویی زنان ایجاد شدهتغییرات  از درصد 11 است، واي  مداخله
 است. اي  مداخله

 
 بحث

 حل مدار برش راهبه رو گروهی مشاوره آیا که شود داده پاسخ سؤال دو شد به سعی پژوهش این در

که مشاوره گروهی به روش  حاکی از آن بود ها یافته دارد؟ تأثیرزنان  و رضایت زناشویی خانواده عملکرد
و ابراز عواطف بهبود ببخشد و مشکالت  ها نقشتواند عملکرد خانواده را در زمینه  می حل مدارراه

که با رعایت اصول و قواعد  شدتالش  پژوهشلذا در این کاهش دهد.  ها مراجعین را در این زمینه
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حل مدار مراجعین را از تمرکز بر هاي درمان راهمشاوره گروهی و استفاده از  مفاهیم نظري، فنون و روش
ها را محدود کرده بود به سمت اهداف سوق دهد و براي رسیدن به هر هدف که دید آن مشکالت شان

 11از که  ایی درمان راه حل مدار نشان دادکاردر  (3331) لی. اتخاذ شدیی ها در جلسات درمان راه حل
که در مرکز خانواده اي  مطالعه و شده استبودي روابط خانوادگی گزارش % به22مورد مطالعه خانواده 

 است صورت گرفتهواقع در ایالت ویسکانسین از  ایاالت متحده آمریکا  3میلواکی درمانی کوتاه مدت در
(. 3333 )دشیزر، را در درمان مشکالت مراجعان گزارش کرده است 82/2 تا 10/2 دامنه موفقیت از

با تغییر در فراوانی  ند( که معتقد3383) دیویس -و وینر اوهانلوني ها همچنین نتایج این پژوهش با یافته
توان ساخت و سازمان خانواده را نشانه گرفت و وقایع درون  می و طول مدت یک اختالل یا یک مشکل

موجود را تغییر داد، از این جهت که با کاهش در دفعات تکرار و مدت ي ها و پویاییخانوادگی زندگی 
 همسو و هم جهت، ه استمشکالت مطرح شده مراجعان برخی از مشکالت خانوادگی آنها حل شد

  .باشد می
تواند  می حل مدار این است که تغییر یک عضو از خانواده یا زوجهاي درمان راهیکی از پیش فرض

ي ها حلژوهش حاضر با تغییراتی که در راه(. در پ3181 ،و گلی )نظري افراد دیگر سیستم را تغییر دهد
 ها و عواطفبسیاري از مشکالتی که درگیر آن بودند و در ارتباط با خانواده، نقش ،مراجعین رخ داد
ش بود. به این دلیل که نتایج نشان . این نتیجه بسیار مهم و ثمربخندتغییر پیدا کرد ،ندبود اعضاي خانواده

توسط یک  مناسبي ها راه حل و اجراي باشد با ارائه می داد بسیاري از مشکالتی که مربوط به خانواده
علت مشکل و یا قابل حل است و نیازي نیست که درمانگر در جستجوي  نفر از اعضاي همان خانواده،

ند با موفقیت به یک تغییر شناختی و احساسی برسند، از طرفی اگر مراجعان بتواندار باشد.  شخص مشکل
این در (. 3388شود )آندرسون و گولیشیان،  می ها براي حل و کنترل مشکل نشان دادهتوانایی آن
را به  ها واقعیت مراجعان باعث شد در جلسات مشاوره به روش راه حل مدار محاوره درمانیپژوهش، 

درمان معتقد است که وقتی یک این همچنین  .دازهاي جدید باز شودببینند که فضا براي چشم اناي  گونه
درمان صورت گرفته است و  ،تغییر ادراکی یا رفتاري ایجاد شود و به دنبال آن مشکل مراجع کاهش یابد

و این مطلب تبیین دیگري در  فقط ایجاد یک شکاف در مشکل کافی است که بتوان آن را کاهش داد
  .نتایج بدست آمده است

 تواند رضایت زناشویی می حل مدارداد که مشاوره گروهی به روش راه نشان هایافته ،از سوي دیگر
ادیل،  (،0222موري و موري ) ،(0223نلسون و کلی ) (،0222مود ) هايپژوهش را در زنان بهبود ببخشد.

 بخشی اثر (3183) واقف وحید و معین آبادي، و شفیع (3181) بیرامی و نظري، (0221باتلر و دیلمن )

 دهند. قرارمی تایید مورد زناشویی رضایت افزایش در را دارم حلراه رویکرد
 تغییر زبان، طریق از واقعیت باید ابتدا مشکل، تغییر براي (3331) و برگ دشازر نظرات براساس

، از اه حلراه در خصوص صحبت به مشکل درباره صحبت از جهت تغییر ،حاضر پژوهش درنماید.  تغییر

                                                           
1.  Milwaukee 
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رضایت زناشویی  بهبود در ،طریق یادآوري لحظات استثنائی که در آن لحظات هیچ مشکلی وجود نداشته
و تغییر دیدگاه مراجعان به صورتی که بتوانند مجدد دهی  با چهارچوبهمچنین  .ه استداشت مهمی نقش

( بسیاري از 0221 رکوران،)کو رسید، نگاه کنند می که قبال منفی به نظر دیدگاهیدیگري از ي ها به جنبه
 مشاور در پاسخ به گفته خانمی که اظهار داشت ،. به عنوان مثالحل گردیدمشکالت بین زوجین 

، مشکل "دهد که او به تنهایی با ماشین در جاده رانندگی کند همسرش به او اعتماد ندارد و اجازه نمی"
فتار همسر شما نشانه دوست داشتن و کنی این ر آیا فکر نمی"اجع را به این صورت مطرح کرد کهمر

. کردو تغییر پیدا  شد. با این رویه نگاه مراجعان نسبت به مشکالت به چالش کشیده "عالقه به شما است
 باشد باعث می که از مفاهیم اصلی درمان راه حل مدار ها یافتن و برجسته کردن استثناءاز طرفی فن 

هایی که زمان ،یعنی ،وان شده به صورت مشکل نبوده استهایی که مشکل عنشود مراجعان به زمان می
و یا لحظاتی که محبت بین  وجود نداشته، دعوایی بین زن و شوهر مشارکت داشتهمرد با همسر خود 

پر مشکل، مراجعین به سمت ي ها هاعضاي خانواده زیاد بوده است فکر کنند و با کنار زدن دردها و لحظ
ما "وقتی در یک خانواده موقعیتی که به صورت ،دیگر . به عبارتدندهدایت شدون مشکل بي ها هلحظ

رفتیم رابطه خوبی  می ما وقتی با هم به مسافرت"شکل گرفته است به صورت "هرگز با هم نبوده ایم
 بر لحظات بدون مشکل و استثناء تاکید شده است.و یابد  می تغییر شکل "داشتیم

 

 گیري نتیجه
حل مدار نه تنها در حل مسائل فردي بلکه در حل مسائل راه مشاورهکه می توان نتیجه گیري کرد 

توان گفت که با تغییر راه  می ار است وذهاي افراد تاثیرگبین فردي و تغییر سازمان خانواده و حتی نقش
معیوب خانواده ي ها توان زنجیره می افراد نسبت به مشکالتي ها معیوب گذشته و تغییر نگرشي ها حل

شود که در این پژوهش این نتیجه  می جدیدي ایجاد  يها حل راه ،گذشتهي ها کرد و با قطع پویایی را قطع
سایر افرادي که درگیر مشکالت مشابهی به در پژوهش با نگاه  کنندگان بدست آمد. همچنین شرکت

ها مشکالت آنکنندگان دریافتند که بسیاري از  سایر شرکتي ها بودند آشنا شدند و با گوش دادن به گفته
شان معناي دوست داشتن و  کالتدر واقع مشکل نبوده است و حتی در بعضی موارد مراجعان از مش

راه حل مدار این بود  مشاورهنکته جالب در جلسات  بود. ثمربخشاستنباط کردند که این نیز بسیار  عالقه
 ر به حل مشکل فکرتچهارم به بعد دیدگاه مراجعان نسبت به مشکل عوض شد و بیش از جلسهکه 
  کردند و حالت عجز و درماندگی نسبت به مشکل را فراموش کردند. می

 حذف کلیه در محقق باعث ناتوانی شبه آزمایشیاستفاده از طرح پژوهشی  در پژوهش حاضر

استفاده از روش  .شود می گزارش محدودیت یک عنوان به مزاحم گردید و این شرایط متغیرهاي
عالوه بر طوالنی کردن روند گزینش افراد و انصراف برخی از افرادي که ثبت نام  بانهداوطلگیري  نمونه

کرده بودند باعث شد که نمونه انتخابی معرف جامعه زنان نباشد و این در کار تعمیم نتایج پژوهش 
ن راه درما شود تاثیر می پیشنهاد با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، .کند می محدودیت ایجاد
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هایی که در چرخه زندگی خانوادگی خود در مرحله سال به باال و در بین زوج 12مدار در طیف سنی  حل
شود به منظور شناخت  می همچنین پیشنهادسازي فرزندان قرار دارند بررسی شود.  آشیانه خالی و روانه

یی بر فرزندان رابطه این دو زا و جدي عملکرد ناسالم در خانواده و عدم رضایت زناشو بهتر تاثیر آسیب
از جمله اختالل شخصیت ضداجتماعی و پرخاشگري فیزیکی و کالمی در یی ها لمتغیر را با اختال

 فرزندان بررسی شود. 
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که در تصویب  علوم تربیتی و از اساتید محترم دانشکدهدر پایان 

علوم تربیتی و از پرسنل و کارکنان کلینیک دانشکده  همچنین و اند و اجراي پژوهش کمک نموده
که از ابتداي این پژوهش ما را همراهی کردند کمال تشکر و قدردانی  روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 م. یرا دار
 
 
 
 

 منابع

حل اي  بررسی تاثیر روش مداخله (.3181. )حمداعتمادي، او  لیع شتیانی،آفتحی  ؛دابخش، خاحمدي
 .183-221، 2  ،8، مجله روانشناسی نوادگی بر کاهش ناسازگاري زوجین.مشکل خا

 -هیجانی -عقالنی و محور -حل راه درمانی زوج اثربخشی ايمقایسه بررسی(. 3132. )ینبز آزادي،
 کارشناسی نامه پایان. طالق متقاضیي ها زوج زناشویی ناسازگاري و مشکالت کاهش بر رفتاري

 .شهدم فردوسی دانشگاه، ارشد

  (.3130) .ایران کشور احوال ثبت اداره

 کارشناسی نامهپایان .خوشبخت زوجین دیدگاه از موفق ازدواج فاکتورهاي  (.3183. )حمد حسینم آسوده،
 .تهران دانشگاه ،خانواده مشاوره ارشد

 افزایش بر سازي غنی برنامه تاثیرآموزش(. 3181. )اطمهف بهرامی، و ریمم زاده، فاتحی ؛رگسن اولیاء،
 .3-12 ،(32)پیاپی 0 -3 ،2، تربیتی نویني ها اندیشه  .ها زوج زناشویی رضایتمندي

(. ارتباط رضایت زناشویی با افسردگی زوجین. 3181. )لیزاده، ع خدادادي و حمد؛ اسدپور، ممیدبخشی، ح
 .11-21 ،0، 33 ،مجله علمی دانشکده علوم پزشکی قزوین

هاي درحال بی و مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهاي غیر طالق و زوجارزیا (. 3113. ) رشادف ،بهاري
 دانشگاه تربیت ،نامه کارشناسی ارشد . پایانطالق مرجوعی به سازمان پزشکی قانونی کشور

 .معلم تهران
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، 0 ،3 ،مشاورهي ها و پژوهش ها تازه .نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان .(3118) .اقر، بذاکرثنایی 
21-03. 

 مدت کوتاه درمانی زوج اثربخشی(. 3181. )کوهش نژاد، نوابی و صطفیم تبریزي، ؛بريک فریدونی، جانباز
 فصلنامه. بابلسر شهرستان فرهنگیان درمانگاه مراجعان زناشویی رضایت افزایش بر بخشی خودنظم
 .031-003 ،31 ،2، پژوهی خانواده

(. بررسی رابطه بین 3188. )فتوحی بناب، سکینهورج و آباد، ت شمی نصرتها نسب، سید داوود؛حسینی
نوین ي ها پژوهشتبریز )گاه شفصلنامه روانشناسی دان  گیري مذهبی و سازگاري زناشویی. جهت

 .23-10، 32 ،2 ،روانشناختی(
(. رویکرد کوتاه مدت راه حل محور براي کاهش 3132) .اطمهف بهرامی، و ذراع اعتمادي، ؛هراداوودي، ز

 .303-312، 21، 33فصلنامه رفاه اجتماعی، ق زنان و مردان مستعد طالق. گرایش به طال

(. تأثیر رویکرد زوج درمانی 3133. )رضیهشاه سیاه، مو  اطمه؛ بهرامی، فذرا؛ اعتمادي، عهراداودي، ز
مجله بر سازگاري زناشویی در زنان و مردان مستعد طالق شهر اصفهان.   محور -کوتاه مدت راه حل

 .332 -333 ،11 ،32 ،شت روانیاصول بهدا

روان سنجی و اعتباریابی ي ها (. بررسی مقدماتی ویژگی3181. )فارو ملک خسروي، غ لیزاده محمدي، ع
 .12 -83، 1، 0 ،پژوهیفصلنامه خانواده مقیاس سنجش کارکرد خانواده. 

 . چاپها نظریه و فرآیند تاریخچه، خانواده. مفاهیم، ي مشاوره .(3183). روغف جعفري، و یانوشک زهراکار،

  .ارسباران انتشارات :تهران ل،او

: تهران(. 3188. )بیرشک بهروز ترجمه. خانواده روانشناسی در سازي آدم(. 0222. )یرجینیاو ستیر،
 .رشد انتشارات

 : تهران. روانشناختی آزمونهاي(. 3183. )هنازم ریان،گعس امبیز وک کامکاري، ؛حمودم ساعتچی،
 .ویرایش نشر

بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی )بر اساس رویکرد شناختی( بر نارضایتی . (3111). علی اکبرمانیان، یسل
 پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران. .زناشویی

 اطارتب تحلیل رویکرد دو اثربخشی مقایسه(. 3183. )میترا واقف، وحید و الدن معین، عبداله؛ آبادي، شفیع
 زن فصلنامه. تهران شاغل متأهل زنان زناشویی رضایتمندي سطح تغییر در محور -حل راه و متقابل

 .03 -22 ،1 ،3 جامعه، و

 مطالعات فصلنامه .زوجین فرهنگی هايارزش با زناشویی تعهد رابطه (.3132. )سینح مولید، عباسی

 .1 -32 ،پیش شماره ،شرق انتظامی
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 زناشویی تعارض مختلف ابعاد کاهش در محور-حل راه مشاوره اثربخشی یبررس(. 3188. )حمدم قمري،
 .112 -113 ،33، 1، پژوهی خانواده فصلنامه. شاغل دو هري ها زوج

 ،ساختار تعامالت خانواده ي هرابط (. بررسی3181)  .حمد نقیم فراهانی، و بدالهع اسالمی، ؛روینپ کدیور،
 پیش آموزان دانش در جنسی تفاوتهاي و فشارهاي روانی با مقابله يها سبک با خانواده عملکرد

 .31-301 ،0، 12 ،تربیتی علوم و نشناسی روا همجلدانشگاهی. 

 ر،رنجگ ایرامعلیب ،بهارياله  یفمترجمان س. گروه درمانی(. 0232. )رالدو کوري، ج ماریان اشنایدرکوري، 
تهران: . چاپ نهم (.3133. )ينقشبند یامکسمیرهاشمی و  الکم ،حسین شاهی برواتیمیدرضا ح

 نشر روان.

 (.3133) .میرنیایال لو  زاده فاتحی مترجمان مریم، هنر مشاوره راه حل مدار(. 0231. )جفري تی ،گاترمن
 .نهفت انتشاراتجلد اول، تهران: 

 .خانواده درون فضاي و روزمرگی تحلیل خانواده: جامعه شناسی جامعه شناسی(. 3181) .رتضیم منادي،
 دانژه. انتشارات ران:ته

نامه کارشناسی ارشد مشاوره  . پایانهنجاریابی مقیاس عملکرد خانواده در ایران(. 3112. )رزانهنجاریان، ف
 خانواده، دانشگاه آزاد رودهن.

محور بر -نی سازي ارتباط و مشاوره راه حلبررسی و مقایسه تاثیر برنامه غ(. 3181. )لی محمدعنظري، 
 دانشگاه تربیت معلم تهران. ،. پایان نامه دکتري رشته مشاورهجین هر دو شاغلرضایت زناشویی زو

ي ها محور بر رضایت زناشویی در زوج-(. تاثیر روان درمانی راه حل3181و گلی، م. )علی محمد نظري، 
، 0 ،شاهرودو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی دانش و تندرستی مجلههر دو شاغل. 

2 ،13- 11. 

محور بر رضایت زناشویی -(. بررسی اثر مشاوره راه حل3181. )نصوربیرامی، م و لی محمدنظري، ع
 .31 -331، 3، 1 ،پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز -فصلنامه علمیهر دو شاغل. ي ها زوج

 علم.  . تهران: نشرمبانی زوج درمانی و خانواده درمانی(. 3188. )نظري، علی محمد
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