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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.

چکیده
افراد در زندگی به دلیل مواجهه با موقعیتهاي غیرقابل پیش بینی
و شرایط دشوار زندگی بهطور پیوسته در زندگی به مشاوره و
 پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره.راهنمایی نیاز دارند
گروهی با رویکرد راهحل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت
 پژوهش حاضر یک.زناشویی زنان شهر مشهد اجرا گردید
پژوهش کاربردي و از نوع شبه آزمایشی بود (طرح پیش آزمون و
 جامعه پژوهش شامل کلیه زنان.)پسآزمون با گروه کنترل
متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و
02  که، بود3131 روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال
زن متأهل از میان شرکتکنندگان با روش نمونهگیري داوطلبانه
انتخاب شدند و بهطور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل
 آزمودنیها پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و.قرار گرفتند
) در دو نوبت پیش آزمون وFAD-1( مقیاس عملکرد خانواده
 جلسه8  زنان گروه آزمایش در.پس آزمون را تکمیل کردند
 ساعت0 درمان با رویکرد راه حل مدار و هر جلسه به مدت
.شرکت کردند و زنان گروه کنترل هیچ مداخلهاي دریافت نکردند
دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و نرمافزار
 نتایج نشان داد که اثر مشاوره گروهی. تحلیل شدندSPSS-03
راهحل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی گروه آزمایش
 میتوان نتیجه گرفت که، به هر حال.بهطور معناداري مؤثر است
به کارکرد نامناسب خانواده و رضایت زناشویی پایین در زنان
متاهل میتواند تحت تاثیر مشاوره گروهی راهحل مدار بهبود پیدا
 همچنین این رویکرد میتواند براي ارتقاي رضایت زناشویی.کند
و عملکرد خانواده بهعنوان یک روش کارآمد در حوزه خانواده
.بهکار گرفته شود
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. این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده است
iman_moharrami@yahoo.com
 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
) استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول
 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
خانواده کوچکترین واحد اجتماع است ،این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون
صمیمانهترین روابط و تعامالت بین فردي است  .اهمیت آن به اندازهاي است که سالمت و بالندگی هر
جامعه وابسته به سالمت و رشد خانواده در آن است (ستیر ،0222 ،ترجمه :بیرشک .)3188 ،خانواده به
عنوان یک گروه واحد اجتماعی دربرگیرنده بیشترین ،عمیقترین و اساسیترین مناسبات انسانی است که
بر اساس ازدواج و زندگی زناشویی شکل میگیرد .روي هم رفته ،ازدواج را میتوان ارتباطی دانست که
داراي تمامیت بینظیر و گستردهاي است؛ ارتباطی که داراي ابعاد زیستی ،عاطفی ،روانی ،اقتصادي و
اجتماعی است (اولیاء ،فاتحیزاده و بهرامی .)3181 ،در تعریف گلدنبرگ و گلدنبرگ ،0228( 3به نقل از
اسپنسر  )0233 ،خانواده خرده فرهنگی است که بر اساس تاریخچه مشترك ،فرضیهها و ادراكهاي
درونی شده در مورد جهان و اهداف مشترك بین اعضاي آن رابطهاي عمیق و چندالیه وجود دارد .افراد
در چنین نظامی ،از طریق وفاداريها و دلبستگیهاي هیجانی قدرتمند ،پایدار و متقابل به هم گره
خوردهاند .موضوع خانواده از دو منظر یکی ساختار 0و عملکرد خانواده 1شامل تعامالت یا کنش متقابل
بین اعضاي یک خانواده و دیگري تحوالت و دگرگونیهاي ناشی از ارتباط عوامل داخلی و خارج از
خانواده مورد توجه بوده است (منادي.)3181 ،
یکی از عوامل مهم در خانواده ،عملکرد خانواده میباشد که مجموعهاي از رفتارها و مهارتهاي مهم از
جمله حل مسائل ،نقشها و عواطف را در بر میگیرد و بخشی از سالم یا ناسالم بودن یک خانواده را
توصیف میکند .در تعریف عملکرد خانواده گفته میشود که عملکرد خانواده ،تالش مشترکی براي
برقراري و حفظ تعادل در خانواده است (ثناییذاکر .)3118 ،پورتس ،هاول ،براون ،آیزنبرگ و ماس
( )3330عملکرد خانواده را توانایی خانواده در انطباق با شرایط ایجاد شده در طول حیات ،حل تعارضها،
همبستگی میان اعضاء و موفقیت در الگوهاي انضباطی و رعایت مرزهاي بین افراد با هدف صیانت از
نظام خانواده دانستهاند .تغییرات کمی و کیفی در عملکرد خانواده باعث شکلگیري شخصیت متفاوت در
خانواده میشود و در بیشتر موارد با وجود اینکه ممکن است پشتوانهاي براي سالمت رفتاري افراد باشد،
مشکالت رفتاري خاصی را ایجاد میکند که به عوامل متعددي بستگی دارد (کدیور ،اسالمی و فراهانی،
 .)3181تمام خانوادههاي داراي عملکرد ضعیف در زمینه موضوعهاي عاطفی مشکل داشته و اغلب از
طی فرایند حل مسأله 2عاجز هستند .در این خانوادهها ،ارتباطها نادیده گرفته شده و یا ارتباط فاقد
1
صالحیت است ،تخصیص و پاسخدهی نقش مشخص و واضح نیست ،گستره واکنشهاي هیجانی
محدود بوده و کمیت و کیفیت این واکنشها در تناسب با بافت و محیط غیرعادي است .در عین حال
اعضاي خانواده به یکدیگر عالقهاي نداشته و در مورد یکدیگر اقدام به سرمایه گذاري عاطفی
Goldenberg, & Goldenberg.
structure
family function
problem solving
emotional reactions
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نمیکنند (زهراکار و جعفري.)3183 ،
از دیگر عواملی که بر بقاء ،دوام و رشد خانواده اثر میگذارد ،روابط سالم و مبتنی بر سازگاري و
تفاهم بین اعضاء ،به خصوص زن و شوهر است .رضایت زناشویی 3از عوامل موثر در ثبات و پایایی
خانوادهها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان و همچنین جامعه است .در روابط زناشویی
عوامل متعددي باعث رضایت همسران از یکدیگر میشود .در واقع ،رضایت زناشویی سنگ زیربناي
عملکرد خوب خانواده است و نقش والدینی را تسهیل میکند ،عمر زن و شوهر را زیاد میکند ،باعث
افزایش سالمتی ،توسعه اقتصادي ،رضایت بیشتر از زندگی (ناك ،)3331 ،کاهش مشکالت روانشناختی،
مدیریت بهتر تعارض (آبراهام و براین ،)0222 ،مهارتهاي ارتباطی و حل مسأله و مهارتهاي بهتر حل
تعارضها میشود (حسینی نسب و هاشمی نصرت آباد .)3188 ،در خانوادههایی که در آنها زن و شوهر
با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت میکنند ،کارکرد مناسبتري داشته و نقش خود را بهتر
ایفا میکنند (بخشی ،اسدپور و خداداديزاده .)3181 ،لذا رضایتمندي زناشویی ،در امر ازدواج و زندگی
زناشویی مؤلفهاي بسیار مهم به شمار میآید ،و یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه میدهد .براي
نشان د ادن میزان شادي و میزان پایداري رابطه ،یکی از رایج ترین مفاهیم رضایت و سازگاري زناشویی
است (دانیل و باالرد ،3332 ،0به نقل از احمدي ،فتحی آشتیانی و اعتمادي .)3181 ،در حقیقت ،رضایت
زناشویی را میتوان نتیجه خرسندي عمومی از زندگی مشترك ،رضایت از روابط جنسی و رضایتمندي
عاطفی و هیجانی دانست (عباسی مولید .)3132 ،اما چنانچه زندگی زناشویی شرایطی نامساعد را براي
ارضاي نیازهاي مختلف همسران ایجاد کند ،نه تنها جنبههاي مثبت ازدواج تحقق نمییابد ،بلکه اثري
منفی و گاه جبران ناپذیر را به جا خواهد گذاشت .این اثرات منفی فقط براي همسران نیست بلکه طیف
وسیعی از اختاللها را در فرزندان آنان ایجاد میکند که از میان آن میتوان به گوشهگیري ،1افسردگی،
ضعف در شایستگی اجتماعی ،ضعف در عملکرد تحصیلی و مشکالت ارتباطی اشاره کرد (لورنسیو،
.)0223
خانواده محل ارضاي نیازهاي مختلف جسمانی و عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهاي
زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء آنها و تجهیز شدن به تکنیکها و شناخت تمایالت زیستی و
روانی ضرورتی انکار ناپذیر میباشد که در غیر اینصورت موجب بروز مشکالت روانی و ارتباطی در بین
اعضاي خانواده میباشد که در صورت ادامه این وضعیت موجب از هم پاشیدگی خانواده ،متارکه و طالق
زن و و شوهر میشود (عدالتی و ردزوان .)0232 ،بنابراین اقداماتی از قبیل مشاوره اهمیت دارد .بر این
اساس الزم است تحقیقات کاربردي و راهکارهایی براي افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضها و
ناسازگاري در خانواده صورت گیرد تا در آینده از پیامدهاي نامطلوب روانی-اجتماعیِ طالق و ناسازگاريِ
1. marital satisfaction
2. Daniel, & Balard
3. withdrawal
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زناشویی بر روي خانوادهها و فرزندان آنها پیشگیري گردد (جانباز فریدونی ،تبریزي و نوابینژاد.)3181 ،
مشاوره گروهی 3روشی است که بر مشکالت هشیار مراجعین توجه مینماید و بر تغییرات عمده
تمرکز نمی نماید و جهت گیري آن حل موضوعهاي خاص و کوتاه مدت است .هدف این روش اصالح،
پیگیري و آموزش است و فرایندهاي بین فردي و راهبردهاي حل مساله را که بر افکار ،احساسها و
رفتارهاي هشیار مبتنی هستند شامل میشود .شرکتکنندگان در جلسات مشاوره گروهی درگیر مشکالت
مربوط به وظایف رشديِ گستره زندگی و فشارهايِ ناشی از بحرانهايِ محیطی هستند (کوري و کوري،
 .)0232رویکرد راهحل مدار 0یکی از روشها و نظریهها در حوزه مشاوره خانواده و جزء نظریههاي
پسامدرن 1و جدید میباشد .این روش نه تنها به گذشته فرد توجه ندارد بلکه به خود مشکالت موجود نیز
با کمتوجهی مینگرد و تأکید اساسی را بر راه حلهاي موجود میگذارد .رویکرد راهحل مدار بر این عقیده
که تمرکز بر گذشته و تحلیل مشکالت آن ،روندي طوالنی مدت و کم فایده است پافشاري میکند
(گلدنبرگ و گلدنبرگ.)0230 ،
در کمتر از دو دهه ،درمان راهحل مدار از یک رویکرد غیرمتداول و ناشناخته به رویکردي تبدیل شد
که در ایاالت متحده و دیگر کشورها به طور فزایندهاي از آن استفاده میشود (گینگریچ و ایزنگارت،2
 ،0222به نقل از نظري .)3181 ،هم اکنون این رویکرد در محیطهاي خدمات خانواده و بهداشت روانی،
موسسات حمایت از کودکان ،زندانها ،مدارس و بیمارستانها مورد استفاده قرار میگیرد (میلر ،هابل و
دانکن ،3331 ،1به نقل از نظري .)3181 ،مشاوران راهحل مدار ادعا کردهاند که این روش تغییر سریع و
پایدار و همینطور درجه باالیی از رضایت منديهاي مراجع را فراهم میکند (استالکر ،لون و کودي،
 .)3333این رویکرد دیدگاهی قابلیت محور است که به جاي تمرکز بر رفتارهاي مشکلآفرین بر رشد و
پرورش راه حلها تمرکز دارد (برگ و ديجانگ .)3331 ،قابلیتهاي مراجع در جلسه درمان بر اساس
تمرکز بر تعامالت و یافتههاي مثبت و غیرمشکل زا تشخیص داده میشود و مقاومت مراجعین در جلسه
درمان به دلیل تمرکز بر موارد مثبت (آنچه باید افزایش پیدا کند) به عوض تمرکز بر نقائص از بین
میرود (کونولی و همکاران .)0221 ،درمانگرِ راهحل مدار در جلسه مشاوره بر معانی کلمات تاکید دارد و
به جاي تحلیل بیرونی و جستجوي خارجی حقیقت به واقعیت از چشمانداز متفاوتی نگاه میکند و فرایند
محاوره در این روش براي معنیسازي به کار برده میشود (روزن و کائولین ،3338 ،به نقل از نظري،
 .)3188همچنین محاوره درمانی به درمانگر و مراجع اجازه میدهد که واقعیتها را به گونهاي ببینند که
فضا براي چشم اندازهاي جدید باز شود (آندرسون و گولیشیان )3388 ،و اگر مراجعان بتوانند با موفقیت
به یک تغییر شناختی و احساسی برسند توانایی آنها براي حل و کنترل مشکل نشان داده میشود.
group counseling
solution focus therapy
post modern
Gingrich, & Ayzngart
Miller., Hubble, & Duncan
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نظري و بیرامی ( )3181نشان دادند که مشاوره راهحل محور میتواند رضایت زناشویی را در ابعاد
رخاشگري ،زمان با هم بودن ،توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در زوجهاي هردو شاغل بهبود
ببخشد .تحقیقات متعدد بیانگر تاثیر مثبت این رویکرد درمانی در ابعاد مختلف خانواده است .قمري
( )3188نشان داد که رویکرد راه حل مدار در کاهش همه ابعاد تعارض زناشویی به جز در بعد جدا کردن
امور مالی اثربخش است؛ داوودي ،اعتمادي و بهرامی ( )3132دریافتند که زوج درمانی راهحل مدار بر
کاهش گرایش به طالق موثر است؛ داوودي ،اعتمادي ،بهرامی و شاه سیاه ( )3133نشان دادند که
رویکرد راهحل مدار بر سازگاري زناشویی فقط در بعد انسجام موثر بوده است؛ کرومی ( ،0221به نقل از
آزادي )3132 ،نشان داد که این رویکرد میتواند براي رفع مشکالت ارتباطی در زوجها تاثیرگذار باشد؛ و
والوون ( )0223در یک فرا-تحلیل رویکرد راه حل مدار را در مقایسه با سایر رویکردها مورد بررسی قرار
داد ،به گونهاي که این رویکرد به عنوان رویکرد آزمایشی و دیگر رویکردها تحت عنوان رویکردهاي
کنترل آزمون شدند .از سال  3381تا  0221پژوهشهاي انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد که در اکثر این مطالعهها رویکرد راه حل مدار تأثیر مثبت زیادي داشته است.
با توجه به آمار طالق گزارش شده از سوي اداره ثبت احوال کشور ایران ،در سال  3130در خراسان
رضوي بالغ بر  31002طالق صورت گرفته است و با در نظرگرفتن این مطلب که بهاري ( )3113در یک
مطالعه به مقایسه عملکرد خانواده زوجهاي در حال طالق و زوجهاي عادي پرداخته است و بین عملکردِ
خانواده زوجهاي در حالِ طالق و زوج هايِ عادي تفاوت معناداري بدست آورده است ،بنابراین عملکرد
خانواده یکی از عوامل تاثیرگذار در پایداري خانواده میباشد .از طرفی ،با آنکه ازدواج رضایت بخش یکی
از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب میشود ،اما چنانچه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط
مساعدي را براي ارضاي نیازهاي روانی زوجها ایجاد نکند ،نه تنها بهداشت روانی تحقق نمییابد ،بلکه
تأثیرات منفی و گاهی جبرانناپذیري را به جاي میگذارد؛ به گونهاي که اختاللهاي عصبی ،افسردگی و
خودکشی از جمله پیامدهاي آن است .بسیاري از بیماريهاي روانشناختی تحت تأثیر آشفتگی زناشویی و
روابط بین فردي اضطرابزا است (بارل ،آلن ،گایل و پریس .)0232 ،با استناد به یافتههاي پژوهشی در
زمینه درمانهاي تاثیر گذار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی از یک سو و اهمیت عملکرد خانواده و
رضایت از همسر در زندگی خانوادگی از سوي دیگر ،هدف از این پژوهش تاثیر مشاوره گروهی راه حل
مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در زنان متاهل بود .دو سوال مطرح شد )3 :آیا درمان راه حل
مدار میتواند عملکرد خانواده زنان متاهل را بهبود ببخشد؟  )0آیا درمان راه حل مدار میتواند رضایت
زناشویی زنان متاهل را بهبود ببخشد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیري
در پژوهش حاضر از طرح پژوهشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و
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گروه گواه استفاده شد .جامعه پژوهش حاضر کلیه زنان داراي مشکالت رضایت زناشویی و عملکرد
خانواده ناسالم در زمینه حل مسائل و مشکالت ،ارتباطی ،عواطف و نقشها بودند که با توجه به
مالكهایی از جمله پایین بودن رضایت زناشویی و عملکرد خانواده ضعیف از بین مراجعهکنندگان به
کلینیک دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند 02 .زن متاهل به روش
نمونهگیري داوطلبانه از میان مراجعه کنندگان بر اساس سطح تحصیالت ،طبقه اقتصادي و وضعیت
شغلی انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .مالكهاي ورود عبارت
بودند از :دارا بودن حداقل یک فرزند ،نمره پایینتر از  12در پرسشنامه رضایت زناشویی ،نمره پایینتر از
 332در مقیاس عملکرد خانواده ،داشتن حداقل مدرك دیپلم و دارا بودن وضعیت مالی متوسط به باال .و
مالكهاي خروج عبارت بودند از :تاخیر شرکتکنندگان در  02درصد کل زمان هر جلسه ،حضور همزمان
در گروه یا گارگاههاي درمانی دیگر و مصرف داروهاي اعصاب و روان.
ابزار اندازهگیري
1

پرسشنامه رضايت زوجی انريچ  :فورز و السون در سال  3383از این پرسشنامه براي بررسی
میزان رضایت زناشویی استفاده کردهاند و معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده
بوجود میآید حساس است ،و شامل 2خرده مقیاس  11ماده اي میباشد که میتواند به عنوان یک ابزار
تحقیق در زمینه رضایتزناشویی ،ارتباطات ،و حل تعارض استفاده گردد .مادههاي این پرسشنامه به
صورت یک طیف لیکرت پنج گزینه اي مرتب شدهاند (کامال مخالفم= 3مخالفم= ،0نه موافق و نه
مخالف= ،1موافقم= ،2کامالً موافقم= .)1فورز و اولسون ( )3331ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این
پرسشنامه را 2/30؛ سلیمانیان (2/32 )3111؛ دیوید السون و امی السون ( ،0222به نقل از آسوده)3183 ،
براي خرده مقیاسهاي رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل تعارض ،و تحریف آرمانی به ترتیب ،2/82 ،2/81
 2/82و  2/81و ضریب پایایی باز-آزمایی براي هر یک از خرده مقیاسهاي باال به ترتیب ،2/83 ،2/81
 2/32و  2/30و آسوده ( )3183این ضرایب را به ترتیب  2/10 ،2/18 ،2/18و 2/11بهدست آوردند.
مقیاس سنجش عملکرد خانواده :) FAD-1( 3مقیاس عملکرد خانواده بر اساس الگوي
مکمستر 1توسط اپستاین ،بالدوین و بیشاب در سال  3381با هدف توصیف ویژگیهاي سازمانی و
ساختاري خانواده تهیه شده است .این مقیاس ،کارکرد خانواده را در قالب  1عامل ارزیابی میکند .نمره
گذاري هر مادهاي این مقیاس  3تا ( 2کامالً موافقم=  ،3موافق=  ،0مخالف=  ،1کامالً مخالف=  )2متغیر
است .در این مقیاس نمرههاي کمتر از  332بیانگر عملکرد مختل و نمرههاي باالتر از  321عملکرد سالم
را اندازه گیري میکند .در پژوهش حاضر از فرم  21سوالی استفاده شده است .اپستاین ،بالدوین و بیشاب
1. Enrich Satisfaction Questionnaire Couple
2. Family Functioning Scale
3. McMaster
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( )3381ضرایب آلفاي کرونباخ مولفه نقش را  2/10و کارکرد کلی را 2/30؛ زاده محمدي و ملک
خسروي ( 2/10 )3181و 2/81؛ بهاري ( )3113با استفاده از فرم  21سؤالی  FAD-3این ضریب پایایی
را 2/32؛ نجاریان ( 2/31 )3112و نجاریان ( ،3183به نقل از ساعتچی،کامکاري و عسکریان)3183 ،
ضرایب آلفاي کرونباخ خرده مقیاسهاي ابراز عواطف ،حل مساله و عملکرد کلی را در مقیاس عملکرد
خانواده به ترتیب  2/11 ،2/30و  2/31گزارش کردند .نجاریان ( )3112با استفاده از فرم  21سوالی -3
 FADو روش تحلیل عاملی سه عامل را براي این مقیاس شناسایی کرد -3 :نقشهاي خانوادگی-0 ،
حل مسأله و  -1همراهی عاطفی.
روند اجراي پژوهش
در ابتدا شرکتکنندههایی که داراي معیارهاي ورود به پژوهش بودند از طریق پاسخدادن به
پرسشنامه رضایت زناشویی و عملکرد خانواده و اطالعات جمعیتشناختی مشخص شدند و آنها به
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .مرحله دوم اجراي پیشآزمون و جمعآوري دادهها
از دو گروه بود .در مرحله سوم گروه آزمایش در  8جلسه دو ساعته مشاوره گروهی با رویکرد راه حلمدار
شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخلهاي دریافت نکرد .پس از اتمام جلسات درمانی از گروه آزمایش و
گواه پس آزمون گرفته شد.
تجزيه و تحلیل دادهها
دادهها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند تحلیل
کوواریانس یکراهه بر اساس رعایت مفروضههاي آن از طریق نرمافزار آماري براي علوم اجتماعی
 SPSS-03تحلیل شدند.
صورت جلسههاي رويکرد راه حل مدار (بر اساس كتاب هنر مشاوره راه حل مدار از
گاترمن ،3412 ،ترجمه :فاتحی زاده و میرنیا)1211 ،
جلسه اول :آشنایی با شرکتکنندگان ،معرفی درمان راه حلمدار ،برقراري احترام و درك و اعتماد
بین اعضاي گروه ،بیان واقعیتهاي زندگی از زبان افراد براي درك بیشتر و ایجاد فضاي صمیمانه.
جلسه دوم :لیست کردن مشکالت مراجعین و تبدیل آنها به اهدافی مثبت و عملی که با زبان خود
مراجعین بیان می شد .به عنوان مثال ،عدم درگیري عاطفی زوجین به این جمله که با همسرم بیشتر
درگیري عاطفی خواهم داشت تبدیل میشد.
جلسه سوم :مرور استثناءهاي گذشته در زندگی مراجعین یعنی زمانی که مشکالت فعلی وجود نداشته
است و استثناءهایی که جدیدا رخ داده است و در آن مشکالت فعلی وجود ندارد ،با هدف یادآوري راه
حلهایی که تغییر را به همراه داشتهاند.
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جلسه چهارم :بهبود ارتباطها ،مبارزه با ساختار معیوب قبلی ،بررسی راههاي شکست خورده و تبدیل
آنها به راه حل ،اصالح و به جریان انداختن راهحلهایی که در بهبود ارتباطات کمی موثر بودهاند.
جلسه پنجم :تغییر دیدگاه مراجعان با هدف کاهش اشتباهها و روشهاي غلط در زمینه عواطف بین
فردي در خانواده و جلب رضایت همسر ،که بارها تکرار شدهاند و کارساز نبوده است.
جلسه ششم :القاي تغییرات به مراجعان و ارائه راهحلهاي جدید و کنار گذاشتن افکار ،احساسها و
رفتارهاي معیوب گذشته.
جلسه هفتم :ترسیم وضعیت فعلی مراجعان ،تثبیت و تحکیم تغییرات به وجود آمده ،استفاده از
سواالت معجزهآسا با هدف تصویرسازي و نزدیککردن مراجعان به لحظاتی که مشکالت حل شده است.
جلسه هشتم :بررسی تغییرات ایجاد شده در مشکالت مراجعان و ارائه بازخورد مثبت با هدف تحسین
مراجعان در جهت انجام تکالیف و تعمیمدادن تواناییهاي مراجعان به زندگی شخصی.
يافتهها
جدول3
اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان
متغیر

سطوح متغیر

فراوانی نسبی

درصد فراوانی

تحصیالت

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

1
1
1
2

%12
%31
%11
%02

متوسط

33

%11

باال

3

%21

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

وضعیت اقتصادي
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جدول0
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در گروه هاي آزمایش و گواه در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون
متغیر

گروهها

نوع آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

گروه آزمایش

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

322/11
323
322/11
321/81
81/88
331/11
88
81/13

02/21
02/11
32/31
8/21
31/02
01/11
3/10
3/22

عملکرد خانواده
گروه کنترل
گروه آزمایش
رضایت زناشویی
گروه کنترل

براي بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در گروه آزمایشی و گروه کنترل ،از آزمون
کالموگروف اسمیرنوف 3استفاده شد ،و نتایج نشان داد که توزیع نمرههاي عملکرد خانواده در دو مرحله
پیشآزمون ( ) z=2/10 ، P=2/811و پس آزمون ( ) Z=2/12 ، P=2/310و در متغیر رضایت زناشویی
در دومرحله پیشآزمون ( )z=2/21 ، P=2/381و پس آزمون (  ) Z=2/21 ، P=2/382نرمال
میباشد .همچنین جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانسها در گروه آزمایش و گروه کنترل از آزمون
لون 0استفاده گردید ،که نتایج نشان داد که همگنی واریانس ها در دو گروه رعایت شده است
( ) p >2/21و شاخص Fمقیاس عملکرد خانواده در گروه آزمایش و کنترل  2/12و سطح معنیداري
 2/111و شاخص  Fرضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل  3/21و سطح معنیداري  2/011بدست
آمد .مفروضه همگنی شیب خط رگرسیونها نیز نشان داد که بین گروهها و پیشآزمون در دو متغیر
وابسته تعامل وجود ندارد ( .)p<2/21همچنین با توجه بهاینکه در رابطه بین متغیرهاي کمکی (همپراش)
و متغیرهاي وابسته (پس آزمون) ،سطح معنیداري کوچکتر از  2/21بدست آمد ( ) p<2/21می توان
گفت که مفروضه خطی بودن رابطه بین بین متغیرهاي کمکی (همپراش) با متغیرهاي وابسته رعایت
2
شده است .مفروضههاي هم خطی بودن 1متغیرها و استقالل خطاها نیز نشان داد که شاخص تحمل
براي متغیر پیشبین کوچکتر از  2/32میباشد .عامل تورم واریانس 1کوچکتر از  32بدست آمد و
همچنین مقدار شاخص دوربین واتسون 1که بهمنظور بررسی مفروضه استقالل خطاها اجرا شد برابر
Kolmogorov-Smirnov
levene' s Test
collineaity
tolerance
variance inflation factor
Durbin-Watson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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 3/8بود .با توجه به رعایت مفروضههاي فوق ،آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه به کار گرفته شد.
جدول 1
نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهاي عملکرد خانواده و رضایت زناشویی در گروههاي آزمایش و گواه
متغیر
عملکرد
خانواده

رضایت
زناشویی

منبع تغییرات

F

p

توان آزمون

مجموع مجذورات درجه آزادي میانگین مجذورات
311/11
2133/83
002/11

2/21
33/18

2/211
> 2/223

2/01
2/12

32/21

2/221

2/21

32/18

> 2/223

2/22

پیش آزمون
گروه
خطا
کل
پیش آزمون

311/11
2133/83
0811/23
013032
0021/82

3
3
31
31
3

0021/82

گروه

0011/12

3

0011/12

خطا

0823/18

31

033/33

کل

311331

31

قدرت تبیینکنندگی مداخله راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی به ترتیب  2/11و  2/11 ) 2/11و R Squared = )2/11

نسبت  Fتحلیل آزمون کوواریانس یک راهه با کنترل نمره پیش آزمون ،نشان داد که بین گروه آزمایش
و گواه در متغیر عملکرد خانواده تفاوت معناداري وجود دارد ( .)F)3،31(=33/18 ،p<2/223این یافته نشان
می دهد که میانگین نمرههاي عملکرد خانواده در گروه راه حل مدار در مقایسه با گروه کنترل باالتر
است و بیانگر این است که مشاورهي گروهی راه حل مدار توانسته است میزان عملکرد خانواده زنان گروه
تحت مداخله را افزایش دهد ،و  11درصد تغییرات به وجود آمده در متغیر عملکرد خانواده ناشی از اثر
مداخله راه حل مدار است.
یافته دیگر نیز نشان داد که بین رضایت زناشویی زنان گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداري وجود
دارد ( .)F)3،31(=32/18 ،p<2/223این یافته نشان میدهد که میانگین نمره رضایت زناشویی زنان گروه
تحت مداخله راه حل مدار در مقایسه با گروه کنترل باالتر است و حاکی از اثربخش بودن این روش
مداخلهاي است ،و  11درصد از تغییرات ایجاد شده در رضایت زناشویی زنان ناشی از اثر این روش
مداخلهاي است.
بحث
در این پژوهش سعی شد به دو سؤال پاسخ داده شود که آیا مشاوره گروهی به روش راهحل مدار بر
عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان تأثیر دارد؟ یافتهها حاکی از آن بود که مشاوره گروهی به روش
راهحل مدار میتواند عملکرد خانواده را در زمینه نقشها و ابراز عواطف بهبود ببخشد و مشکالت
مراجعین را در این زمینهها کاهش دهد .لذا در این پژوهش تالش شد که با رعایت اصول و قواعد
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مشاوره گروهی و استفاده از مفاهیم نظري ،فنون و روشهاي درمان راهحل مدار مراجعین را از تمرکز بر
مشکالت شان که دید آنها را محدود کرده بود به سمت اهداف سوق دهد و براي رسیدن به هر هدف
در جلسات درمان راه حلهایی اتخاذ شد .لی ( )3331در کارایی درمان راه حل مدار نشان داد که از 11
خانواده مورد مطالعه  %22بهبودي روابط خانوادگی گزارش شده است و مطالعهاي که در مرکز خانواده
درمانی کوتاه مدت در میلواکی 3واقع در ایالت ویسکانسین از ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته است
دامنه موفقیت از  2/10تا  2/82را در درمان مشکالت مراجعان گزارش کرده است (دشیزر.)3333 ،
همچنین نتایج این پژوهش با یافتههاي اوهانلون و وینر -دیویس ( )3383که معتقدند با تغییر در فراوانی
و طول مدت یک اختالل یا یک مشکل میتوان ساخت و سازمان خانواده را نشانه گرفت و وقایع درون
زندگی خانوادگی و پویاییهاي موجود را تغییر داد ،از این جهت که با کاهش در دفعات تکرار و مدت
مشکالت مطرح شده مراجعان برخی از مشکالت خانوادگی آنها حل شده است ،همسو و هم جهت
میباشد.
یکی از پیش فرضهاي درمان راهحل مدار این است که تغییر یک عضو از خانواده یا زوج میتواند
افراد دیگر سیستم را تغییر دهد (نظري و گلی .)3181 ،در پژوهش حاضر با تغییراتی که در راهحلهاي
مراجعین رخ داد ،بسیاري از مشکالتی که درگیر آن بودند و در ارتباط با خانواده ،نقشها و عواطف
اعضاي خانواده بودند ،تغییر پیدا کردند .این نتیجه بسیار مهم و ثمربخش بود .به این دلیل که نتایج نشان
داد بسیاري از مشکالتی که مربوط به خانواده می باشد با ارائه و اجراي راه حلهاي مناسب توسط یک
نفر از اعضاي همان خانواده ،قابل حل است و نیازي نیست که درمانگر در جستجوي علت مشکل و یا
شخص مشکلدار باشد .از طرفی اگر مراجعان بتوانند با موفقیت به یک تغییر شناختی و احساسی برسند،
توانایی آنها براي حل و کنترل مشکل نشان داده میشود (آندرسون و گولیشیان .)3388 ،در این
پژوهش ،محاوره درمانی در جلسات مشاوره به روش راه حل مدار باعث شد مراجعان واقعیتها را به
گونهاي ببینند که فضا براي چشم اندازهاي جدید باز شود .همچنین این درمان معتقد است که وقتی یک
تغییر ادراکی یا رفتاري ایجاد شود و به دنبال آن مشکل مراجع کاهش یابد ،درمان صورت گرفته است و
فقط ایجاد یک شکاف در مشکل کافی است که بتوان آن را کاهش داد و این مطلب تبیین دیگري در
نتایج بدست آمده است.
از سوي دیگر ،یافتهها نشان داد که مشاوره گروهی به روش راهحل مدار می تواند رضایت زناشویی
را در زنان بهبود ببخشد .پژوهشهاي مود ( ،)0222نلسون و کلی ( ،)0223موري و موري ( ،)0222ادیل،
باتلر و دیلمن ( ،)0221نظري و بیرامی ( )3181و شفیع آبادي ،معین و وحید واقف ( )3183اثر بخشی
رویکرد راهحل مدار را در افزایش رضایت زناشویی مورد تایید قرارمی دهند.
براساس نظرات دشازر و برگ ( )3331براي تغییر مشکل ،ابتدا باید واقعیت از طریق تغییر زبان،
تغییر نماید .در پژوهش حاضر ،تغییر جهت از صحبت درباره مشکل به صحبت در خصوص راهحلها ،از
1. Milwaukee
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طریق یادآوري لحظات استثنائی که در آن لحظات هیچ مشکلی وجود نداشته ،در بهبود رضایت زناشویی
نقش مهمی داشته است .همچنین با چهارچوبدهی مجدد و تغییر دیدگاه مراجعان به صورتی که بتوانند
به جنبههاي دیگري از دیدگاهی که قبال منفی به نظر میرسید ،نگاه کنند (کورکوران )0221 ،بسیاري از
مشکالت بین زوجین حل گردید .به عنوان مثال ،مشاور در پاسخ به گفته خانمی که اظهار داشت
"همسرش به او اعتماد ندارد و اجازه نمیدهد که او به تنهایی با ماشین در جاده رانندگی کند" ،مشکل
مراجع را به این صورت مطرح کرد که"آیا فکر نمیکنی این رفتار همسر شما نشانه دوست داشتن و
عالقه به شما است" .با این رویه نگاه مراجعان نسبت به مشکالت به چالش کشیده شد و تغییر پیدا کرد.
از طرفی فن یافتن و برجسته کردن استثناءها که از مفاهیم اصلی درمان راه حل مدار میباشد باعث
میشود مراجعان به زمانهایی که مشکل عنوان شده به صورت مشکل نبوده است ،یعنی ،زمانهایی که
مرد با همسر خود مشارکت داشته ،دعوایی بین زن و شوهر وجود نداشته و یا لحظاتی که محبت بین
اعضاي خانواده زیاد بوده است فکر کنند و با کنار زدن دردها و لحظههاي پر مشکل ،مراجعین به سمت
لحظههاي بدون مشکل هدایت شدند .به عبارت دیگر ،وقتی در یک خانواده موقعیتی که به صورت"ما
هرگز با هم نبوده ایم" شکل گرفته است به صورت"ما وقتی با هم به مسافرت می رفتیم رابطه خوبی
داشتیم" تغییر شکل مییابد و بر لحظات بدون مشکل و استثناء تاکید شده است.
نتیجهگیري
می توان نتیجه گیري کرد که مشاوره راهحل مدار نه تنها در حل مسائل فردي بلکه در حل مسائل
بین فردي و تغییر سازمان خانواده و حتی نقشهاي افراد تاثیرگذار است و میتوان گفت که با تغییر راه
حلهاي معیوب گذشته و تغییر نگرشهاي افراد نسبت به مشکالت میتوان زنجیرههاي معیوب خانواده
را قطع کرد و با قطع پویاییهاي گذشته ،راهحلهاي جدیدي ایجاد میشود که در این پژوهش این نتیجه
بدست آمد .همچنین شرکتکنندگان در پژوهش با نگاه به سایر افرادي که درگیر مشکالت مشابهی
بودند آشنا شدند و با گوش دادن به گفتههاي سایر شرکتکنندگان دریافتند که بسیاري از مشکالت آنها
در واقع مشکل نبوده است و حتی در بعضی موارد مراجعان از مشکالتشان معناي دوست داشتن و
عالقه استنباط کردند که این نیز بسیار ثمربخش بود .نکته جالب در جلسات مشاوره راه حل مدار این بود
که از جلسه چهارم به بعد دیدگاه مراجعان نسبت به مشکل عوض شد و بیشتر به حل مشکل فکر
میکردند و حالت عجز و درماندگی نسبت به مشکل را فراموش کردند.
در پژوهش حاضر استفاده از طرح پژوهشی شبه آزمایشی باعث ناتوانی محقق در حذف کلیه
متغیرهاي مزاحم گردید و این شرایط به عنوان یک محدودیت گزارش میشود .استفاده از روش
نمونهگیري داوطلبانه عالوه بر طوالنی کردن روند گزینش افراد و انصراف برخی از افرادي که ثبت نام
کرده بودند باعث شد که نمونه انتخابی معرف جامعه زنان نباشد و این در کار تعمیم نتایج پژوهش
محدودیت ایجاد میکند .با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود تاثیر درمان راه
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حلمدار در طیف سنی  12سال به باال و در بین زوجهایی که در چرخه زندگی خانوادگی خود در مرحله
آشیانه خالی و روانهسازي فرزندان قرار دارند بررسی شود .همچنین پیشنهاد میشود به منظور شناخت
بهتر تاثیر آسیبزا و جدي عملکرد ناسالم در خانواده و عدم رضایت زناشویی بر فرزندان رابطه این دو
متغیر را با اختاللهایی از جمله اختالل شخصیت ضداجتماعی و پرخاشگري فیزیکی و کالمی در
فرزندان بررسی شود.
در پایان از اساتید محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که در تصویب
و اجراي پژوهش کمک نمودهاند و همچنین از پرسنل و کارکنان کلینیک دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که از ابتداي این پژوهش ما را همراهی کردند کمال تشکر و قدردانی
را داریم.
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عملکرد خانواده با سبکهاي مقابله با فشارهاي روانی و تفاوتهاي جنسی در دانشآموزان پیش
دانشگاهی .مجله روا نشناسی و علوم تربیتی.31-301 ،0 ،12 ،
کوري ،ماریان اشنایدر و کوري ،جرالد .)0232( .گروه درمانی .مترجمان سیفاله بهاري ،بایرامعلی رنجگر،
حمیدرضا حسین شاهی برواتی ،مالک میرهاشمی و سیامک نقشبندي .)3133( .چاپ نهم .تهران:
نشر روان.
گاترمن ،جفري تی .)0231( .هنر مشاوره راه حل مدار ،مترجمان مریم فاتحیزاده و لیال میرنیا.)3133( .
جلد اول ،تهران :انتشارات نهفت.
منادي ،مرتضی .)3181( .جامعه شناسی خانواده :جامعه شناسی تحلیل روزمرگی و فضاي درون خانواده.
تهران :انتشارات دانژه.
نجاریان ،فرزانه .)3112( .هنجاریابی مقیاس عملکرد خانواده در ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره
خانواده ،دانشگاه آزاد رودهن.

نظري ،علی محمد .)3181( .بررسی و مقایسه تاثیر برنامه غنی سازي ارتباط و مشاوره راه حل-محور بر
رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل .پایان نامه دکتري رشته مشاوره ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
نظري ،علی محمد و گلی ،م .)3181( .تاثیر روان درمانی راه حل-محور بر رضایت زناشویی در زوج هاي
هر دو شاغل .مجله دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود،0 ،

.11 -13 ،2
نظري ،علی محمد و بیرامی ،منصور .)3181( .بررسی اثر مشاوره راه حل-محور بر رضایت زناشویی
زوجهاي هر دو شاغل .فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.31 -331 ،3 ،1 ،
نظري ،علی محمد .)3188( .مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی .تهران :نشر علم.
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