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 چکیده

در  شهر اصفهان    نیزوج  یخانوادگ  و روابط  ییزناشو  تیمحور بر رضا  حلراه  -   یستمیس  ی قیتلف  یدرمانزوج   یاثربخش  باهدفاین پژوهش  

جامعه آماری کلیه زوجین  .  بود  کنترلو پیگیری با گروه آزمایش و    آزمونپس آزمون،  با طرح پیش  یشیآزما مه ینپژوهش از نوع  این  انجام شد.  

نفره به     40ای  بود که از بین آنان نمونه  99-98شهر اصفهان در سال    12منطقه    به مراکز مشاوره  کنندهمراجعه و دارای تعارض    متأهل

  ی ها نامهپرسش از    هاداده   یآور جمع   یبرا .  گمارده شدندکنترل  گروه آزمایش و    در دوشکل در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی  

گروه پژوهش سه بار قبل،   دو . هر استفاده شد (FRQروابط خانوادگی بارنز و السون ) نامهپرسش ( و ENRICHرضایت زناشویی اینریج )

آزمایش    گروه  یافت نکرددر ی امداخله   کنترلگروه    کهی درحالروزه در معرض ارزیابی توسط ابزارهای پژوهش قرار گرفتند.    45بعد و پیگیری  

اندازهبا روش تحلیل  های گردآوری شده  حل محور( را دریافت کرد. دادهوش راهر  -  یتلفیق سیستم  یدرمانزوج )  روش های  واریانس با 

بر بهبود  محور  حلراه -  یستمیس یقیتلف یدرمانزوجشدند. نتایج نشان داد تحلیل    SPSS-23  افزارنرم  تکراری، آزمون تعقیبی توکی و

توان برای بهبود  مینتایج حاضر،    بهباتوجه   (.P  <=05/0اند )رضایت زناشویی و ابعاد آن و روابط خانوادگی و. ابعاد آن اثر معنادار داشته

 رضایت زناشویی و روابط خانوادگی از این روش تلفیقی بهره گرفت.

 زناشویی، روابط خانوادگیحل محور، رضایت  روش سیستمی ساختاری، روش راه  کلیدی: یهاواژه
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the effectiveness of the combination of systemic and solution-

focused couple therapies on marital satisfaction and family relationships of couples in Isfahan. The 

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

experimental and control groups. The statistical population of the study included all married couples 

who had conflict and referred to counseling centers in District 12 of Isfahan 2019-2020. Among them, 

a sample of 40 people was selected by using a convenience sampling and they were randomly assigned 
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to experimental and control groups.  The ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire and the 

Barnes and Olson Family Relationships Questionnaire (FRQ) were used to collect data. Both research 

groups were evaluated by research tools three times before, after and 45-day follow-up. The control 

group did not receive any intervention, but the experimental group received the combination of systemic 

and solution-focused couple therapies. The collected data were analyzed by using analysis of variance 

with repeated measures, Tukey post hoc test and SPSS-23 software. The results showed that the 

combination of systemic and solution-focused couple therapies had a significant effect on improving 

marital satisfaction and its dimensions and family relationships (P <= 0.05). Based on the present 

results, this combined method can be used to improve marital satisfaction and family relationships. 

Keywords: Structural Systemic Method, Solution-Focused Method, Marital Satisfaction, Family 

Relationships 

 

 مقدمه 

از پیچیده  نیترکوچک   عنوانبهتشکیل خانواده    منشأ زن و مرد،    1ازدواج  ترین روابط  واحد اجتماعی است و در واقع یکی 

طبیعت   جهان  در  مخالف  جنس  دو  میان  برع   نظامبهورود  (.  2019،  2والرستین)  استاجتماعی  ساکخانواده  نظامیس    ی هار 

، کورنو) بردیمن  یت در نظام خانواده را از بین است و تنها مرگ، عضوکگرفتن و ازدواج مم  یق تولد، به فرزندیاز طر  یاجتماع 

شود.  یم  یتیجاد نارضا یبه اف منجر یست در انجام وظاکدارند و ش ی فیخانواده وظا یاعضا از  یک . هر(2020، 3وونا و  لدبرانتیه

  . (2220،  4ویسمن، سالینگر و اسبارا)است    یی ت زناشویژه در آغاز ازدواج، عدم رضاین نظام به ویا  ی اساس  ی هابیاز آس  یکی

 داشته  گریدیک  از  یخوشبخت  و  تیرضا  از  یناش  احساس  مواقع  شتریب  در  شوهر  و  زن  آن  در  هک  است  یتیوضع  5ییزناشو  تیرضا

 از  هک  هستند  ییشوهرها  و  زن  سازگار  نیزوج  گرید  عبارت  به  (.  7،2020به نقل از کارنی و برادباری  6،2011)لی و فانگ   باشند

  ادامه   یچگونگ  ،یگذار  هی سرما  فراغت،  اوقات  گذراندن  مثل  ی زندگ  گوناگون  مسائل  نهیزم  در  و  اندیراض  گری دیک  با  شانروابط

  زناشویی   نارضایتی   .  (8،2020)ویلیامسون و الونر دارند  نظر  اتفاق  هم  با   یادیز  حد   تا   ره یغ   و   ندهیآ  یبرا  م یتصم  و   هادهیا  ، یزندگ

نیز نشان    پژوهش   .(2016،  9کارنی و برادباریو    النر)  باشد  آن   هایمؤلفه  از  برخی   به  مربوط  یا  باشد   کلی   به صورت  است  ممکن

بیشتری دارند، در روابط خانوادگی خود موفق هستند و  داده است که زوج هایی که رضایت زناشویی دارند، سازگاری زناشویی  

 (.  1396، ، فاتحی زاده و جزایری مشکالت را با یکدیگرحل می کنند )موسوی
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 اساات 1خانواده روابط یالگو ،دارد  زوجین نقش اساااساای  زندگی کیفیت  و یسااازگار  ،خانواده  تعامالت در  که متغیر دیگری

 ارتباطی یهاوارهطرح  یا  خانواده ارتباطی یالگو مفهوم  اصااوالً.  (1398ی،اصاافهان  ییکسااا  ی ولیاسااماع  کیتاج  ی،نظر  ،چیپ گل)

 خانواده  یاعضاا  اینکه  و  یکدیگر  با خانواده  یاعضاا ارتباط  اسااس  بر که  اسات  خانواده ارتباطی  یدنیا از  علمی یسااختار خانواده

کوئرنر و )شاااودمی تعریف  دارند، ارتباطات این از  معنایی  چه اینکه و  دهندمی  انجام یکار چه و  گویندمی  یکدیگر به  یچیز چه

اینکه وظایف اصلی خانواده )حمایت و فردیت( اجرا شود، خانواده باید دارای برای  . (3،2022پرا؛ به نقل از لیو و در2004،  2ماکی

در زمیناه الگوهاای ارتبااطی خاانواده دو  (.  5،2019، باه نقال از تاادروس1981،  4سااااخات کاارآماد بااشاااد )مینوچین و فیشااامن

  از . منظور(6،2021کینیمک)اسادوکی و گیری گفت و شانود و جهت گیری همنوایی وجود داردگیری کلی شاامل جهتجهت

 وارد  باورها و هاارزش  ها،گرایش یسااز  یکساان و  رأیی  هم یبرا  اعضاا، بر  خانواده که اسات یفشاار همنوایی میزان  یگیرجهت

 و  گفت یگیر  جهت. اسات  اساتوار بزرگسااالن  دیگر و  مادر  و  پدر از  یشانو حرف بر  نسال ها  میان ارتباط الگو این در.  آوردمی

 در آزاد و  باز  طور به  مباحث در  مشاارکت و  یکدیگر  با انگیخته  خود  تعامالت به خانواده  یاعضاا که دارد اشااره  فضاایی به شانود

نیز   هاپژوهش  .(7،2021وان، اوربانویچ و وحیدبی)  شااوند  می تشااویق  جدید  یها  ایده  ابراز  و موضااوعات از  وساایعی طیف مورد

پور و باباصافری، آتشنشاان داده اسات که عوامل سایساتمی مانند مرزها و مثلث ها در تعارضاات زناشاویی نقش مهمی دارند )

 (. 1400یوسفی،

و روابط خانوادگی  (  1396،  انیدرودو    ایپاک ن  ،یثانمساعودی )برای بهبود رضاایت زناشاویی  گوناگونی    یهادرماناز طرفی،  

  . این درمان (2017، 9)ریتر اسات 8یسایساتمی سااختار  یدرمانخانواده  هاآن نیترشادهشاناختهو  نیترجیرا وجود دارد که یکی از

 ی سااختارسایساتمی   یدرمانخانواده یاصال  دهیا  و اسات گرفتهشاکل (1988)  10نیکولز  و  نینوچیم  یهاپژوهش  و اتیتجرب  هیپا بر

 اساات  شااناخت  و  درکقابل  بهتر  شااود، یابیارز  خانواده  یتعامل یالگوها  بافت در هک  یهنگام  فرد یمرضاا  نشااانه هک اساات نیا

  بر  زکتمر  با  خانواده  سااالم رشااد  و موجود التکمشاا حل لیتسااه  آن  یاصاال  هدف نیهمچن. (2021 ،11ریتر و بوردا، مینوچین)

  ی درمانخانواده یاصال  مفروضاه  برآنعالوه. (12،2019کالپینتواسات ) یاجتماع   هکشاب  و خانواده  مهم یاعضاا  و یفردنیب ارتباط

  ارکآشا اسات،  عمل حال در  خانواده هک  یزمان  تنها سااخت نیا  و  اسات سااخت یک یدارا خانواده هر  هک  اسات نیا یسااختار
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  با  قیطر  آن از  خانواده یاعضاا هک  هاساتنقش  از  پنهان  و  ینامرئ  یامجموعه سااختار  گریدعبارتبه.  (2018مینوچین،)  شاودیم

.  (2019،نتویکالپ )  اسات  اکنون  و نجایا بر  دیتأک  مدل نیا در  درمان  عمده  ژگیی. و(1،2019پرون)  کنندیم برقرار ارتباط  گریدیک

وود،  )هساتند    خانواده  روابط بهبود  و  رشاد و رییتغ  جادیا  پی در  خانواده ساتمیسا درون از سااختاری  یدرمانخانواده درمانگران

گر بر جلسه  به هر حال این روش از نقاط ضعفی نیز برخودار است برای مثال حاکمیت درمان ، (2،2019کریستنسون،الو و کران

تواند بسایاری از  توجهی به قدرت تشاخی  مراجع که میمقاومت خانواده را در مقابل درمان افزایش دهد و بیکه ممکن اسات  

با این وجود، پیشاینه پژوهشای بسایار غنی از اثربخشای  .(2120،  3اددی، کالیتون و هرتلین)های مراجع را هدر دهدپتانسایل

سااختاری بر رضاایت زناشاویی، ساازگاری زناشاویی، تعارضاات زناشاویی و روابط خانوادگی وجود دارد -درمانی سایساتمیزوج

 (.1399، انییتقی و ریجزا ی،زیپار  ییصفورا ی،اریهوش ؛1392؛ عاشوری و منشئی،1399ی،رازیشو   محرر  یثناگوی، رشکاریم)

حل محور اسات درمانی راهالگوهای ارتباطی زوجین زوجرضاایت زناشاویی   بهبود جهت مؤثر  درمانی  مداخالت  از  یکی دیگر

 غیر  رویکرد  یاکحال محور  درماانی راهزوج  (.1400،، آروناد، زنادی و کیوانجنیادی  زادهعاتیشااار؛  1399،حبی)بهبهاانی و  

  نیروها،  یرو بر  و  زندگی  ساالم  و مثبت یهاجنبه بر  هایبیمار و مشاکالت  بر  تمرکز  یجابه که  اسات  درمان به  یشاناختبیآسا

 رویکرد  در باالینی  یبرخالف بسااایااری از رویکردهاا .(2120  و همکااران، 4شاااازردی)  کنادیم  تاأکیاد مراجع  یهااتواناایی  و  مناابع

فرانکلین، بااتون و )  دارناد  تمرکز  یانادازه گیر  قاابال  و  ملموس  دساااترسااای،  قاابال  برجساااتاه،  اهاداف  بر  مراجعاان  محورحالراه

  و  شاااانمشاااکالت از  مراجعاان کدر  کاه اسااات  اساااتوار  فرض  این بر محور  حالراه  کوتااه مادت  درماان همچنین،  (5،2019گااز

 چگوناه  اینکاه  و  مراجعاان  باا  صاااحبات  طریق  از  را  تغییر  این  محورحالراه  کوتااه مادت  رویکرد.  دهناد  تغییر  را  ممکن  یهااحالراه

  ی پژوهشا  نهیشایپ . (2021شاازر و همکاران،به نقل از دی1991و همکاران،   6)کلی می آورد وجود به  کنند، حل  را  شاانمساائل

  ی و روابط خانوادگ ییتعارضاات زناشاو ،ییزناشاو یساازگار  ،ییزناشاو تیبر رضاا  محورحلراه  یدرمانزوج یاز اثربخشا  یغن اریبسا

اخالق  ؛ خوش1395ی،هاشام آباد یقنبرو    آباد میابراه  یاصاغر  ی،دمحرمیسا  ،1400همکاران،)شاریعت زاده جنیدی و  وجود دارد

 (.  2019و نریمانی،

  و گذشته را رها کند   کند  پیدا  شناخت  فعلی،  موجود یهاحلراه به نسبت  مراجع که  است این درمان این  مهم  اصول  از  یکی

 ساههمچنین،  .اسات  دارا را  جدیدتر یهاحلراه  و اجتماعی  واقعیت به  تبدیل  قابلیت که  شاناختی. (2019، و همکاران )فرانکلین

 دانستید  اینکه محضبه (2 نکنید؛ ترمیم را  آن است،  نشکسته  یچیز اگر (1  کندیم هدایت را  محور  حلراه درمان  اساسی،  تفکر
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  . دهید  انجام  متفاوتی  کار  ندهید و  انجام  دوباره را  آن  نیسات، مؤثر یکار ( اگر3  دهید؛  انجام  بیشاتر را آن اسات، مؤثر یکار چه

 اساتثنائات؛ افزایش  و شاناساایی(  2  هدف؛ و مشاکل کردنمشاخ ( 1: اسات  مرحله  پنج شاامل  معموالً  محور حلراه درمان  فرایند

  دوبارة   ارزیابی( 5و   مداخالت تأثیرات  ارزیابی( 4 اسااتثنائات؛  افزایش و  شااناسااایی یبرا  شااده  طراحی  وظایف  یا  مداخالت( 3

محور بیش از حد ساده، بیش از حد    حلراه. به هر حل منتقدان هشدار می دهند که رویکرد (2018، 1بیچمین)هدف    و مشکل

کناد نرساااد. کوتااه مادت، و بیش از حاد متکی بر تلقین پاذیری اسااات و بناابراین احتماال دارد باه فوایاد بلناد مادتی کاه ادعاا می

شاان را پیش خود همچنین این رویکرد خیلی فرمولی اسات و ممکن اسات مراجعان یاد بگیرند با درمانگر کنار بیایند و شاکایت

 .(2019،  2الیسون و تورنسفین)دارند  نگه 

طور ها به اثربخشای هریک از این روش های گوناگونی در خصاو کنون پژوهشهای دو روش تاکاساتی  رغمیعلدر نتیجه، 

و اثربخشای آن بر  حل محوریساتمی و راهسا  - یبه تلفیق دو روش سااختار یاشادهچاپپژوهش  ولی  ؛  مجزا انجام شاده اسات

و  محور  حلراه  مدتکوتاهدر پژوهش حاضاار از تلفیق درمان    ،نی؛ بنابرانپرداخته اساات رضااایت زناشااویی و روابط خانوادگی

این دو    ،رسادبه نظر میاساتفاده شاد.  رییشاود، جهت تغیم  تیکه توساط خانواده درمانگر هدا یسااختار  یساتمیسا  یدرمانخانواده

  های خانوادگی اثر معنادار داشاته باشاند توانند نقاط ضاعف هم را پوشاش داده و بر ساازهروش از ساازوکارهایی برخوردارند که می

  رونیازا  ؛باشااد مؤثردرمانی  درمانی در غنای متون پژوهش و خانوادهرسااد تلفیق چنین به نظر می  ،مطالب بیان شااده بهباتوجه

 تیبر رضاامحور   حلراهبه این ساؤال بود: آیا تلفیق روش سایساتمی سااختاری با روش   ییگوپاسا پژوهش حاضار به دنبال  

   ؟بخش استاثر نیخانواده زوج  یروابط خانوادگ یی وزناشو

 

 روش پژوهش 

  ی جامعه آمار.  بود  کنترل گروه باو پیگیری    آزمونسپ  -ن  آزموشیپ  طرح  با  یشیآزمانیمه  یهاپژوهش  نوع  از  حاضر  پژوهش 

بود که از  99-98شهر اصفهان در سال  12منطقه  به مراکز مشاوره کنندهمراجعهو دارای تعارض  متأهلشامل کلیه زوجین   موردمطالعه

نفر( گمارده    20نفر( و کنترل )  20گروه آزمایش )  دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دونفره به شکل در     40ای  بین آنان نمونه

  20آزمایشی برای هر گروه  و نیمه  یشیآزما  یهاپژوهشنمونه پیشنهادشده برای    استناد به حجم  با  حجم نمونه  انتخاب  شدند.

(  2و داوطلبانه جهت شرکت در پژوهش،  آگاهانه تیرضا( 1های ورود به پژوهش شامل:  (. مالک1396دالور،) نفر صورت گرفت

  مشترک  یسال از زندگ 3گذشتن حداقل ( 3 به تشخی  پژوهشگر بر اساس مصاحبه اولیه() داشتن تعارض در زندگی مشترک

 سوءمصرفو    جسمی و مصرف داروی روانپزشکی  ( نداشتن معلولیت5( نداشتن اختالل جدی روانپزشکی به تشخی  پژوهشگر،  4

 
1. Beauchemin 
2. Finlayson &Turns 



( انجام  2(غیبت بیش از دو جلسه، 1های خروج از پژوهش شامل: و مالک مداخله آموزشی دیگر زمانهم ( عدم مشارکت 6 مواد

 ( عدم تمایل به شرکت در طول جلسات بود.3ندادن تکالیف، 

 ابزارهای پژوهش

 2و دارکمن ریتوساط اولساون، فورن چینریا ییزناشاو تیرضاا  نامةپرساش:  ENRICH )1رضشایت زناششویی    نامهپرسشش - 1

 یتیشاخصا  وضاوعاتم -3  ییزناشاو  ضاایتر  - 2 یقرارداد  اسا پ   -1)  اسیمق -  خرده 12  و از دارد ساؤال 115  .شاد هی( ته1983)

ها بچه  و  زدواجا -9 یجنس  وابطر -8فراغت   اوقات به  مربوط  یهاتیفعال  -7  یمال ظارتن  -6تعارض  لح -5 ییزناشو رتباطا -4

  ساؤاالت به  اسات. پاسا   شاده لکیعقدتی( تشا  یریگجهت  -12مرد    زن برابری به مربوط  هاینقش  -11و دوساتان  ساتگانب  -10

، 10،  7،  6،  5،  3  سؤاالت. اسات(  1:مخالف  امالًک،2:مخالف  ،3:مخالف نه و  موافق نه ،4:موافق  5:موافق  امالًک)ای نهیگز 5  صاورتبه

، در این گریدعبارتبهشاوند.  گذاری میمعکوس نمره  صاورتبه 34،  33، 32،  29، 28،  27،  26، 23،  22،  21، 19،  18، 14،  13

  ی ی ایاپا(  1983) همکااران و اولساااون  شاااود.داده می 5و به گزیناه کامالً مخاالفم نمره    1کامالً موافقم نمره  نةیگزساااؤاالت به  

 قیطر  را  نامهپرساش  ییایپا( 1379) عبادت پور  و( 1376)  انیمانیسال.  کردند  گزارش 95/0 آلفا بیضار روش  با را  نامهپرساش

 به دست آمد. 88/0در این پژوهش ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ    .اندکرده گزارش 95/0 آلفا بیضر محاسبه

  4بارنز و اولساااون  یاس روابط خانوادگیاز مق  یسااانجش روابط خانوادگ یبرا:  FRQ )3روابط خانوادگی    نامهپرسششش- 2

 یگذارنمره یتا کامالً ناراضا یاز کامالً راضا  یادرجه 5 فیط یروعبارت اسات   10 یحاو  نامهپرساشن  یاساتفاده شاد، ا (1982)

می باشاد و   50-5بین   نامهپرساشدامنه نمرات این  .  شاودیجمع م  گریکدینمره کل دارد. تمام ساؤاالت با   اسیمق  نیا .شاودیم

  نمراه باالتر نشاان دهنده روابط خانوادگی رضاایت بخش و نمره پایین نشاان دهنده روابط خانوادگی کمتر رضاایت بخش اسات. 

 قیآن از طر  ییای( بوده و پاα= 95/0نفر ) 2265بر   یمبن  یا( بر اسااس نمونه1982توساط اولساون و بارنز ) اسیمق  نیا روایی

و  97/0  نامهپرساش نیا  ( روایی 1397زاده و یوسافی )شاماعیبه دسات آمده اسات. در پژوهش   86/0کرونباخ  آلفای  بیضار

 گزارش شد.  90/0برابر با  کرونباخ  یآلفا قیاز طرپایایی آن 

 شیوه اجرای پژوهش 

از کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان  اخذ  پژوهش حاضر با خوراسگان( و مراجعه به مراکز )  مجوزهای الزم 

زوج واجد شرایط به   40 شمول ی هابر اساس مالک یافراد داوطلب، غربالگر ةپس از مراجع  اصفهان آغاز شد. 12مشاوره منطقه 

 
1. Enriching and nurturing relationship issues, communication and happiness (ENRICH) 
2. Olson, Fournier, and Darkman  
3. Family Relations Questionnaire (FRQ) 
4. Barnes & Olson  



. هر دو گروه  ر( گمارده شدندنف 20) نفر( و گواه 20) تصادفی در دو گروه آزمایش صورتبهسپس  .انتخاب شد  در دسترسشیوه 

در    بارکی  یاقهینوددق  ةجلس  ده  به مدتآزمون پاس  دادند، پس از آن گروه آزمایش  مذکور در مرحله پیش  یهاپر سشنامهبه  

 ( :CVR 91/0محتوای کیفی و ضریب اعتبار )  بر اساستدوین شده  ر،  محو  حلروش راه  -  یستمیس  تلفیقی  ی درمانزوج هفته  

  هانامهپرسشبه    مجدداًآزمون  هر دو گروه در مرحله پسسپس    ای دریافت نکرد.مداخله  گونهچی هو گروه گواه    (1401)باباصفری،

تلفیقی    ی درمانزوج  خالصه جلساتکردند.    لیمذکور را تکم  یها پر سشنامهکنندگان  نیز شرکت  روز  45پاس  دادند پس از گذشت  

 بیان شده است.   1در جدول  رمحو حلروش راه - یستمیس

 (. 1401)باباصفری، رمحو حلروش راه - یستمیس یقیتلف یدرمان  ی درمانخالصه زوج. 1جدول 

 شرح جلسه  جلسه 

جلسه  

 اول

ان  یب   ییو مفهوم تعارضات زناشو   یو سپس اهداف جلسات، روش درمان   شدندگر آشنا  یو با همد   کردند   ین جلسه ابتدا افراد خود را معرفی در ا

خالصه    صورتبهن جلسات را  ی رده خود را نوشته و انتظارات خود از اکبرگه تعارضات عمده بروز    یک ه در  ک   شد ف داده  یلکبه افراد ت  .شد

 اورند. یب   ندهیسند و با خود به جلسه آیبنو

جلسه  

 دوم  

  ها خانوادهت غالب  ی ت وضعیو در نها   شد یخانواده معرف  یهامنظومه  ری زف ارتباط و  ی ، سپس تعرشدف جلسه قبل مرور  یلکن جلسه ابتدا تی ر اد

 .نندکادداشت  یرا    هانی تمرج ی ن و نتای را تمر یارتباط یهامهارتتا  شدف داده  یلکبه افراد ت  گرفتقرار   یو بررس موردبحث

جلسه  

 سوم  

ن  ی ، سپس مورد تمرشدآموزش داده    یید و بازگو یهمانند الحاق، تقل  یدرمان خانواده. فنون  شدافت بازخورد از جلسه قبل شروع  ین جلسه با در یا

 د.ننک ی بردارادداشتیروزمره خود   یدر بهبود زندگ  یدرمان خانوادهتا از اثرات فنون  شدف داده یلکافراد ت به. گرفتقرار  

  جلسه

 چهارم 

تیا با مرور  بازخورد شروع  یالکن جلسه  الگوهاشدف جلسه قبل و دادن  الت  ک موجود حول مش  ی هامثلثج و  ی را  یامراوده  ی. سپس درباره 

ه از نظر آنان  کرا    ینند و مواردکسند و در جلسه مطرح  یش را بنوی تا انتظارات خود از همسر خو  شدف داده  یلک. به افراد تشدخانواده بحث  

 نند. ک ان یگران ب یار به دکراه عنوان به، شودیم ن یاز زوج  یکشتر هر یب  ی ارکباعث هم

جلسه  

 پنجم

ر خانواده  ییو تغ  یبازساز   ی ارهاک . سپس راهشدف جلسه قبل شروع  یالکت  ین جلسه با بررسی ا  ، بود  ر خانوادهییو تغ  یبازسازهدف این جلسه  

 .نندکان یسند و ب یرا بنو  شودیمنش که باعث واک یتا دو مورد از موارد  شدف داده یلکافراد تبه سپس:  قرار گرفت.   یو بررس موردبحث

جلسه  

 ششم 

از آنها با همسرانشان در مقابل    هرکدامزان ارتباط  یاز افراد با م  یک . سپس نحوه ارتباط هر  شد  ف جلسه قبل شروع یالکت  ی ن جلسه با بررسیا

شدن    ترکی نزده باعث  ک تا چند مورد از تجارب خود را    شد ف داده  یلکبه افراد ت  .قرارگرفتنو آموزش    ی خانواده خود مورد بررس  ی رابطه با اعضا

 اورند. یآنان از همسرشان شده است را نوشته و به همراه خود ب  یشده و باعث دور شان یاصلآنان با خانواده 

جلسه  

 هفتم

به افراد  گرفت.  قرار    ی و بررس  موردبحثشاوندان و دوستان  ی با خو   ی . سپس رابطه خانوادگشدف جلسه قبل شروع  یالکت  ی ن جلسه با بررسیا

شاوندان همسر و داشتن رابطه مناسب با دوستان  یبا خو  یساختن رابطه خانوادگه باعث متعادل  ک را    ییارهاکتا چند مورد از راه  شدف داده  یلکت

 . اورندیسند و به همراه خود ب یبنو  شودیم کمشتر

جلسه  

 هشتم  

شتر در مورد زمان و  یب   یبر سر اختالفات جنس  ییه اختالفات زناشوکنیا   بهباتوجه. سپس  شدف جلسه قبل شروع  ی الکت  ین جلسه با بررسیا

ت رابطه  یفکیتا در درباره زمان و  شدف داده یلکبه افراد ت شد. داده ییها آموزشبه افراد  یدرباره مسائل جنس ن جلسهی، در ا بودت رابطه یفکی

 ند.یز عمل نمایو به توافق برسند و به توافق خود ن  کنند با همسرانشان بحث  یجنس

جلسه  

 نهم 

  ی هامنظومه  ر یز  یبا مرزها   یوشوهرزن  یهامنظومه  ریز ن جلسه در مورد حفظ  ی ا  ی شد. بحث اصلف جلسه قبل شروع  ی الکت  ین جلسه با بررسیا

سند و به همراه خود  یبنو  گرددیما فرزندان  ی ت فرزند  یه منجر به جلب حما ک را    یتا دو مورد از موارد  شد ف داده  یلکفرزندان بود. به افراد ت

 اورند. یب 

جلسه  

 دهم  

  .شد  بحث و تبادل نظر  یامور مال  جداکردن  یجابه  یح امور مالی ت صحیر یف جلسه قبل شروع شد. سپس درباره مدیالکت  ین جلسه با بررسیا

 نند.کنند با همسرانشان توافق  ک  ی سع  یرا به بحث بگذارند و در مورد امور مال  ی ه تجارب مختلف خود درباره امور مالک ف داده شد  یلکبه افراد ت

 



- SPSS   افزارنرمو    مکرر  یریگاندازه  و   ره یچندمتغ  انسیکووار  لیها از آزمون تحلداده  لیوتحلهیتجز  یبرادر این پژوهش      

  ة آگاهان  تیو کسب رضا  درمانیزوج  یهاپژوهش، حضور داوطلبانه در جلسه   یمالحظات اخالق  تیرعا  منظوربه.  شد  استفاده  23

دستاوردها،    ،یاحتمال  یهاانیروش اجرا، هدف انجام پژوهش، ز  ةدربار  ن،یها در نظر گرفته شد. همچنشرکت در جلسه   یکامل برا

  ریپژوهش ز  یمراحل اجرا  ةهم  ن، یداده شد. افزون بر ا  یو عمل  ی علم  ةکنند ها پاس  قانعکنندهو مدت پژوهش به شرکت  تیماه

  ز ین  هاب یجبران آس  ب،یها و در صورت آسکنندهبه شرکت  دنینرس  بیآسها،  جلسه  بودن  گانیرارفت.    ش ینظر استاد راهنما پ 

 قرار گرفت. تیدر اولو

 هاافتهی

 شادهدادهنشاان(  1)ها در جدول  آزمودنی  یشاناختتیجمعشاود. مشاخصاات  ها مطرح میداده  لیوتحلهیتجزدر این بخش نتایج  

  است.

 گروه  خانوادگی در دو روابط  زناشویی و رضایت توصیفی متغیرهای  یهاشاخ   2جدول 

 

میانگین و انحراف معیار متغیرهای رضایت زناشویی و روابط خانوادگی گروه آزمایش   شودیممشاهده   2که در جدول   طورهمان

از روش تحلیال واریاانس    هاادادهدر این پژوهش جهات تحلیال    پیگیری باا هم اختالف معناادار دارناد.آزمون و  و کنترل در پس

 یابیدر معرض ارز یساه بار هر آزمودن  نکهیا بهباتوجهتفاوت و  نیا  یمعنادار یبررسا  منظوربه  مکرر اساتفاده شاد.  یهایریگاندازه

  آزمون از  هانرمال بودن نمرات داده  یاساتفاده شاد. جهت بررسا  یتکرار  یهابا اندازه  انسیوار لیقرار گرفته اسات، از آزمون تحل

 نیاز آزمون لو  هاانسیوار  یبرابر  فرضشیپ  بررسای  منظوربه  بودند، نرمال  هانشاان داد داده  جیاساتفاده شاد و نتا  لکیو روشااپی

  یبرابر  یبررسا  منظوربهوجود ندارد،   یوابساته تفاوت معنادار  یرهایمتغ  انسواری در  هاگروه نیدادبنشاان   جیاساتفاده شاد که نتا

وابسااته در سااه گروه تفاوت   یرهایمتغ  انسیکووارنشااان داد   جیوابسااته از آزمون باکس اسااتفاده شااد و نتا ریمتغ  انسیکووار

ها در وابساته در گروه رینمرات متغ  انسیوار یبرابر  منظوربهکه   دهدیمرا نشاان    یآزمون ماچل  جی( نتا3ندارد. جدول ) یمعنادار

  استفاده شد.   یریگسه مرحله اندازه

 گیری در کل برابری واریانس متغیرهای وابسته در سه مرحله اندازه منظوربهنتایج آزمون ماچلی ( 3  جدول

 آزمون  آزمون شیپ آزمون پس پیگیری

انحراف   میانگین 

 معیار 

انحراف   میانگین 

 معیار 

انحراف   میانگین 

 معیار 

 متغیرها گروه

  تیرضا آزمایش  90/8 57/82 37/8 8/158 10/10 47/154

 کنترل  39/11 00/75 02/15 20/73 36/12 20/70 ییزناشو

روابط   آزمایش  66/12 73/85 89/12 63/129 1/13 97/124

 کنترل  59/12 67/76 45/12 77/81 31/12 43/76 ی خانوادگ



 معناداری  Mauchly’s W df منبع تغییرات

 769/0 2 994/0 رضایت زناشویی

 062/0 2 710/0   یروابط خانوادگ

 

فرض  که واریانس متغیرهای وابسته در سه مرحله در کل با هم تفاوت معناداری ندارد و این پیش  دادنشان    (3)جدول  نتایج      

های تکراری نتایج تحلیل واریانس اندازه  ( 4)های تکراری رعایت شده است. جدول  استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 هد. د بر حسب گروه را نشان می خانوادگی و روابطزناشویی  رضایت

  خانواده  سیستمی یهاویژگی و زناشویی تعارض خانوادگی،  روابط زناشویی،  رضایتتکراری  گیرینس اندازهنتایج تحلیل واریا( 4   جدول

 بر حسب گروه زوجین

منبع 

 تغییرات

مجموع   متغیرها

 مجذورات 

Df ن یگانیم

 ورات ذمج

F مجذور  داری معنا

 اتا

توان  

 آزمون 

رضایت 

 زناشویی

درون  

 ها آزمودنی

عامل  

 )زمان( 1

956/97584 2 478/48792 258/2558 000/0 967/0 000/1 

عامل  

 *گروه 1

422/63362 4 606/15840 545/820 000/0 950/0 000/1 

     073/19 174 622/3318 خطا 

بین  

 ها آزمودنی

 000/1 836/0 000/0 386/222 478/79619 2 956/159238 گروه

روابط  

 ی خانوادگ 

درون  

 ها آزمودنی

عامل  

 )زمان( 1

600/40094 2 200/20047 208/12918 000/0 993/0 000/1 

عامل  

 *گروه 1

711/16750 4 678/4187 504/2698 000/0 984/0 000/1 

     552/1 174 022/270 خطا 

بین  

 ها آزمودنی

 000/1 571/0 000/0 804/57 078/28204 2 156/56408 گروه

 

  روابط  زناشویی،   رضایتمتغیرهای    ها( اثر اصلی عامل زمان برایبر حسب نمرات حاصل از )گروه  (، 4)جدول  نتایج  با توجه      

آزمون به  از مرحله پیش  یروابط خانوادگ   یی وزناشو  تینمرات رضا  شدة های برآورده  باشد. یعنی میانگینمعنادار میخانوادگی  

  ها( برای (. اثر اصلی عامل عضویت گروهی )گروهp  <05/0دهد )آزمون و پیگیری در کل، تفاوت معناداری را نشان میپس  مرحلة

  رضایت های پژوهشی در مجموع، از نظر نمرات  معنادار به دست آمد. یعنی گروه  خانوادگی   روابط   زناشویی،   رضایت متغیرهای  

(. تعامل عامل زمان و عضویت گروهی )شرایط پژوهشی(  p  <05/0دهد )را نشان میتفاوت معناداری  خانوادگی روابط زناشویی،

آمد. یعنی روند تغییرات نمرات متغیرهای   به دستاز نظر آماری معنادار    خانوادگی   روابط   زناشویی و  رضایت برای متغیرهای  



  <05/0ها تفاوت معناداری داشته است )وهدر بین گرو پیگیری  آزمون  آزمون به پساز پیش  خانوادگی  روابط  زناشویی و  رضایت

p.)  که 000/1  یی، توان آماری تعارض زناشو000/1  خانوادگی  روابط   ، توان آماری000/1معادل    زناشویی  رضایتوان آماری  ت

نتیجه نشان برای یک چنین  مناسب  نمونه  است. همچنین ضریب  دهنده حجم  تغییرات    %0/95دهد که  می  اتانشانگیری  از 

 بوده است. درمانی زوجمربوط به  خانوادگی روابطاز تغییرات  %4/98، زناشویی رضایت

 ی ر یگجهینتبحث و  

 یداریمعن  ریتأث  نیزوج  رضاایت زناشاوییبر   حل محورراه  - یساتمیسا قیتلف  یدرمانزوجکه نشاان داد  پژوهش حاضار  نتایج  

. شااودیشااهر م نیزوج رضااایت زناشااویی افزایش موجب  حل محورراه  -  یساایسااتم یقیتلف  یدرمانزوجکه   یمعن نیابه   دارد.

کرده    یرا بررسا  نیزوج رضاایت زناشاویی برحل محور راه -  یسایساتم یقیتلف  یدرمانزوج  ریتأث  میکه به طور مساتق  یپژوهشا

 فرد یدوکانه ای و آباد عیشااف  ،یرزادیشاا  یهاپژوهش  جیبا نتا  افتهی نیا  ،حالنیباانشااد.    افتی  جینتا یهمخوان یبرا،  باشااد

 3(، اونس 2019)  2ویهر و ساااهین، مک(، رامیش2017) 1(، اسااپارر2019تادروس ) ،(1395)  شاایراشاایانینامنی و    ،(1397)

   .باشدیمهمسو ( به صورت تلویحی 2017)

 یهاکیتکنتلفیق باید گفت  زوجین بر رضاایت زناشاویی   حل محورراه  -  یسایساتم تلفیقی  یدرمانزوجدر تبیین اثربخشای 

 مداخلهاین  گریدعبارتبه ،بر افزایش رضاایت زناشاویی زوجین داشاته اسات  یاجانبههمه  ریتأثدرمانی رویکردهای ذکر شاده زوج

مشاکل  کردنمشاخ به تشاریح مرزهای بین زوجین و منبع قدرت در رابطه ایشاان پرداخته اسات و هم از طرفی جهت   زمانهم

و متوجه  در خانواده داشاته باشاند    یشاتریقدرت بموجب شاده اسات   یریگجهتکرده اسات و این  تفاده معجزه اسا  ساؤاالتاز 

خودشاان    بخشجهینت  ریو غ  بخشجهینت هایحلراه ساپس.  (1401باباصافری،)  اندقرار داده  مورداساتفادهرا   ییچه راهکارهاشاوند 

مشاخ  شاد که علت   شاانیبرافنون آموختند   نای ضامن آنان  آنچه  با  کنند،  مشاخ  را  روابطشاانبهبود  یو همسارشاان برا

 ن ای. (2017اسپار،) اندداشته ییمشکالت سهم به سزا نیا یرگیدر شکل کیهر   زیو آنان ن ساتین طرفهکی  یمشاکالت خانوادگ

مشاکالت خودشاان    یساوبه  توجهشااننگرش آنان نسابت به همسارشاان شاده و باعث گشاته تا    لیباعث تعد  رتیو بصا نشیب

  ابد ی  شیافزا  یت از زندگیرضاا  جهیو درنت  ابدیاز تمرکز بر مشاکالت طرف مقابل کاهش    یکالت ناشامشا  کل در و شاود متمرکز

از رابطه    یکه مشاکالت ناشا  اورندیب  ادیرا به   ییهازمان  توانندیم  ابندمیدر زوجینول این مسایر طدر    عالوهبه.  (2019تادروس،)

لحظات بدون   نیکم بوده اسات، اساتخراج ا اریمشاکالت بسا نیدر صاورت وجود، شادت ا  ایبا همسار خود را نداشاتند  ییزناشاو

 
1 Sparrer 
2 Ramisch, McVicker  & Sahin 
3 Owens 



تا    انددادهیمانجام   ییکارهاچهآنها    وچگونه بوده   شاانییزناشاوروابط   هاتیموقعدر آن   ابندیمشاکل به مراجعان اجازه داد تا در

 .  (1401  ی)باباصفر  ندیهمان گونه رفتار نما زیاکنون ن

باعث بهبود جو خانواده و در  زین  ساازیقدرت و کاهش مثلث تیفنون اصاالح مرزها، بهبود روابط، بهبود و وضاع ن،یهمچن

 نتریمهم نییتع یاهداف، برا نییمذکور از فنون تع هایروش  کنار در. اندنقش داشاته ییزناشاو تیرضاا  یرگیدر شاکل  جهینت

  ی در زنادگ  ییاساااتثنااهاا  افتنیا  ت،یارضاااا  شیجهات افزا  ینقااط منف  یجااباه  یتوجاه باه نقااط مثبات زنادگ  ت،یارضاااا  هاایطاهیح

انجام   اقداماتی چه و  اندخوش را تجربه کرده  یچطور آن روزها کهنای  فهم  و اندکامل داشاااته  تیرضاااا  یکه از زندگ  یخانوادگ

در قالب   نیمچن، ه(2017)اونس   شااد  دهیپرساا توانندیرا جلب کنند و چرا حاال نم  گریکدی ترضااای  اندتوانسااته که  اندداده

 رساندیم ییزناشاو تیآنان رخ دهد چطور به رضاا  یکنند که اگر معجزه در زندگ  انیخواساته شاد که ب نیمعجزه از زوج  ساؤاالت

توجاه باه نقااط مثبات    ،یحاداقل راتییتغ  ایا رییرا بر هم بزناد، تغ تیارضاااا نیاداماه ا  توانادیاز جااناب شاااخ  آناان م یزیو چاه چ

  - ه  یفرضا  گذاشاتنانیدرمو مرزها با همسار و خانواده همسار،   میجهت حفظ حر تیبه رضاا  یابیساتد  یبرا  ینقاط منف یجابه

بودناد کاه مطاالاب ماذکور   یبر جو خاانواده و مکتوب کردن از جملاه فنون  زداییاثر مرزهاا و مثلاث ناهیدرماانگر باا خاانواده در زم  یاها

 (.2019،و همکاران نیدر قالب آنها ارائه شد )فرانکل

 ریتاأث نیزوج  یروابط خاانوادگ  بر حال محورراه  -  یسااایساااتم یقیتلف  یدرماانزوجپژوهش حااضااار نشاااان داد   گرید  افتاهیا

شود.  یمشاهر   نیزوج  یروابط خانوادگ بهبودموجب   حل محورراه  - یسایساتم یقیتلف  یدرمانزوجکه   یمعن نیا.  دارد یداریمعن

کرده    یرا بررساا  نیزوج  خانوادگی روابط بر حل محورراه - یساااختار یقیتلف  یدرمانزوج  ریتأث  میکه به طور مسااتق  یپژوهشاا

اسااپارر    (2013)  2(، فوربس2018)  1کالینگی  هاپژوهش  جیبا نتا  افتهی نیا  ،حالنیباانشااد.    افتی  جینتا یهمخوان ی، براباشااد

 همسو بود.   (1401) باباصفری (،2019) شی(، رام2017)

روابط  ازآنجاکه ،توان گفتمی نیزوج  خانوادگی روابط بر  حل محورراه  -  یسایساتم  یقیتلف  یدرمانزوجدر تبیین اثربخشای  

خانواده خودش رضاایت دارد از بودن با  اش و از ارتباط با  دهد که فرد از ارتباطات با همسار و خانوادهخانوادگی در کل نشاان می

کند، احساااس  کند، از ارتباطات با آنان احساااس خسااتگی و ناراحتی نمیهای آنان حساااب میبرد، روی کمکها لذت میآن

. به نظر (2018کالینگ،)  آنان احسااس امنیت داشاته باشاد  در کنارتواند به هنگام نیاز  شاود و میکند از ساوی آنان درک میمی

های ارائه شاده د راین دوره کمک کرده اسات تا روابط خانوادگی و ابعاد آن در کل بهبود یابد برای مثال رساد بعضای آموزشمی

، همدلی، حل تعارض آموزش داده شاد، همچنین از زوجین پرسایده شاد که چه  دادنگوشبه زوجین ساه مهارت حل مسائله،  

( و از آنان خواسااته شااد تا  حل مدارراهدهند )پرسااشااگری فن  م میاقدامات محیطی و روانی برای آرامش همساارشااان انجا

 
1 Cowling 
2 Forbes 



بندی نمایند؛ از زوجین خواساته شاد تا بگویند  رتبه  یشاناخترواناصالی جسامی و نیازهای    یایدونعملکردشاان را در ارتباط با  

 . (2013فوربس،)  ها را ارضا کنندو آنتوانند به این دو نیاز اهمیت بدهند کنند می  روزمرهریزی برای زندگی که اگر چگونه برنامه

توضاایح دهند که چطور   محور این امکان را فراهم آورد تا زوجین بتوانند حلراهساااختاری و    یدرمانزوج یهاکیتکنتلفیق 

نیاز تواند به حفظ مرزها کمک کند و روابط آنان را بهبود ببخشاد و چطور ارضاای این دو  نیاز در یکدیگر می دودساتهارضاای این 

رساااد مجموع این فنون باه افزایش آگااهی و بهبود مهاارت آناان در بهبود تواناد باه حفظ مرزهاا کماک کناد باه نظر میدر زوج می

ساازی و تنظیم قدرت در ها در خانواده مانند بهبود رضاایت زناشاویی، کاهش مثلثبهبود ساازه  حالنیدرع اند  روابط کمک کرده

های خودشاان و با خانواده همسارانشاانهای  با خانواده همسارانشاانابعاد آن در ارتباط زوجین با  کل به بهبود روابط خانوادگی و 

تواند ادراک و احسااس ای میدهد که بهبود سااختار در خانواده هساتهاسات این نتایج نشاان می  در بین این زوجین کمک کرده

 .(1401باباصفری،) بهبود ببخشند های خودشان نیزهای یکدیگر و خانوادهآنان را نسبت به خانواده

و   و محقق  آموزشااگربه یکسااان بودن  توانیماساات که   ییهاتیمحدودها دارای این پژوهش نیز همچون سااایر پژوهش

  ی ها پژوهش موضااوع این پژوهش در که  شااودیمپیشاانهاد   ،نی؛ بنابراها اشاااره کردآزمودنی  یرتصااادفیغ   مارشگو   گزینش

برای افزایش اعتبار متفاوت   آموزشاگرشاود محقق و ضامن آنکه پیشانهاد میتصاادفی تکرار شاود.  انتخاب بهباتوجه آتی  آزمایشای

نیز جهت اطمینان از نتایج حاصاله  هااساتاندیگر    شاودیمین پژوهش در شاهر اصافهان اجرا گردید، پیشانهاد اهمچنین،   باشاند.

نتایج حاصال از این   بر اسااسشاود  پیشانهاد میدر نهایت،  . گرددتکرار  رشااغلیغ متفاوت سانی، جغرافیایی، شااغل و    یهانمونهدر 

 از طرح درمان حاصل از این پژوهش برای بهبود متغیرهای خانوادگی بهره ببرند.    درمانگرانخانواده   ،پژوهش

 سپاسگزاری

 شود.است. از این طریق از کلیه زوجینی که ما را یاری کردند سپاسگزاری می  مشاورهاین پژوهش حاصل رساله دکتری 

 منابع 

آن با   یاثربخش سهیمحور و مقا حلراه با روش  یساختار  یستمیروش س قیتلف یدرمان - یبسته آموزش نیتدو (.1401باباصفری، عباس. )
س رضا   یساختار  یستمیروش  خانوادگ  ،ییزناشو  تیبر  زناشو  ،یروابط  و  ییتعارض  سیسهای گژیو  خانواده    یتمی 

و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی    یشناسروان . رساله دکتری، دانشکده  ننده به مراکز مشاوره شهر اصفهانکنندهمراجعهزو

 خوراسگان( )  واحد اصفهان

محور    حلراه با روش    یساختار   یستمیروش س  قیتلف  یاثربخش  سه ی(. مقا1400زهرا. )  ،یوسفیو    د؛یحم   دی عباس؛ آتش پور، س  ،ی باباصفر

 .192-214(،  3)  2  ،یکاربرد   یدرمانخانواده .  ن یزوج  یساز مثلث مرزها و    ،ییزناشو  تعارضات

)  ،یو حب  ؛یذوالفقار   ،یبهبهان اثربخش2020محمدباقر.  الگوها   حلراه  یدرمانزوج   ی(.  بر  آشفته.    یارتباط  یمحور  زنان  عواطف  و کنترل 

 .37-18(،  1)4  ،یکاربرد   یدرمانخانواده 
 و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.   یشناسروان (. روش تحقیق در  1396دالور، علی. )

ارشد، ،    یارشناسک  نامهانیپا .  ییزناشو  یبار رضاامند  یارد شاناختیکرو  بر اساس  یرمنطقیرات غکتف  یبررس(.  1376)  برکای ان، علیمانیسل

 معلمت یدانشگاه ترب  .یشناسروان و    یتیده علوم تربک دانش



  ی به روش ساختار  یمشاوره گروه  ی(. اثربخش1395. )محمدجواد ،آباد میابراه  یاصغر ؛ی، بهرام علیهاشم آباد یقنبر ؛مانیا ی،محرم دیس

 .  78-63(,  2)6  ،و مشاوره  ینیبال  یشناسروان   یهاپژوهش .  ییزناشو  تیبر عملکرد خانواده و رضا
حل محور بر رضایت و سازگاری  راه   یدرمانزوج اثربخشی    (1400)   شیما.  ،کیوان  ؛امین   ،زندی؛  نوسیس   ،آروند  ؛آراگل  ،جنیدی   زادهعت یشر

 38-49:(2)  3کاربردی.    یشناسروان سنجش و پژوهش در مشاوره و  زناشویی زوجین.  

در   یبا ارتباطات خانوادگ  یآزار و تجربة کودک  تیپنج عامل شخص  نیروابط چندگانه ب  ی(. بررس1397زهرا. )  ی،وسفی  ؛د یناه  ،زادهی شماع

 . 113-121(,  3)19  ،یکاربرد   یشناسروان دانش و پژوهش در  مردم اصفهان.    نیب

بر کاهش طالق   نی نوچیبوئن و م یدرمانخانواده  یاثربخش سهی(. مقا1397. )دهیفرد، فر ی؛ دوکانه اعبداهلل ،یآباد  عیشاداب؛ شف ،یرزاد یش

 . 25-40(،  35)  9  ،یآموزش  تیریمد  قاتیتحقسالمت.    یهاخانهبه    کنندهمراجعه   نیزوج  یزندگ  تیفیو بهبود ک  یعاطف
  ، زن و مطالعات خانواده زنان.    ییزناشو  تیبر سطح رضا  یساختار   یدرمانخانواده   یاثربخش(.  1392. )المرضاغ   ،یمنشو    مال؛ج  ،یعاشور 

5(19  ,)133-146  . 
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