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Abstract
Introduction: Divorce is on the rise as an individual and social problem and has many negative 
consequences. The aim of this study was to determine the effectiveness “Solution-Focused Brief 
Therapy” on marital intimacy and contingencies of self-worth in divorce applicant couples.
Methods: The method of the present study was a semi-intervention with pretest, posttest and follow-
up and control group. The statistical population of this study included all couples who referred to 
the judiciary of Khoy city in 2018 who were seeking divorce. From this, 20 pairs were selected and 
divided into two equal groups (10 pairs in each group) by lot. Demographic questionnaire, “Marital 
Intimacy Needs Questionnaire” and “Contingencies of Self-Worth Scale” were used to collect data. 
The validity of the questionnaires was measured by content validity by qualitative method and 
reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. 6 sessions of 
“Solution -Focused Brief Therapy” intervention was performed for 60 minutes for the intervention 
couple. Both couples in the study were then asked to complete the instruments. Data were analyzed 
using SPSS. 21.
Results: The “Solution -Focused Brief Therapy” is effective in improving marital intimacy and 
potential self-esteem (P <0.05).
Conclusions: “Solution -Focused Brief Therapy” is effective in improving marital intimacy and 
potential self-esteem. It is suggested that in the field of couple therapy, this intervention be used to 
solve the problems of couples and improve the relationship between them.
Keywords: Solution -Focused Brief Therapy, Marital Intimacy, Contingencies of Self-Worth, 
Divorce.
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چکیده
مقدمــه: طــالق بــه عنــوان یــک معضــل فــردی و اجتماعــی رو بــه افزایــش اســت و تبعــات منفــی بســیاری را بدنبــال دارد. پژوهــش 
حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشی "درمــان کوتــاه راه حــل - محــور" بر صمیمیــت زناشــویی و خــود ارزشــمندی احتمالــی زوجین متقاضی 

طالق در ســال1397 انجــام شــد. 
روش کار: طــرح پژوهــش حاضــر نیمــه مداخلــه ای بــا پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری و گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل کلیــه زوجیــن مراجعــه کننــده بــه دادگســتری شهرســتان خــوی در ســال 1397 بــود کــه متقاضــی طــالق بودنــد. 
از ایــن بیــن 20 زوج انتخــاب شــده و بــه حکــم قرعــه بــه 2 گــروه مســاوی )هــر گــروه 10 زوج( تقســیم شــدند. "پرسشــنامه جمعیــت 
ــمندی  ــاس خودارزش ــویی" )Marital Intimacy Needs Questionnaire( و "مقی ــت زناش ــای صمیمی ــنامه نیازه ــناختی"،  "پرسش ش
احتمالــی" )Contingencies of Self-Worth Scale) بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد. روایــی ابــزار هــا بــا روایــی محتــوا بــه 
روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بررســی و تاییــد شــد. 6 جلســه مداخلــه "درمــان 
کوتــاه راه حــل محــور" بــه مــدت 60 دقیقــه بــرای زوجیــن گــروه مداخلــه اجــرا شــد. ســپس از هــر 2 زوج  شــرکت کننــده در مطالعــه 

خواســته شــد تــا ابــزار هــا را تکمیــل کردنــد. داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 21 تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: "درمــان کوتــاه راه حــل محــور" بــر بهبــود صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی احتمالــی زوجین متقاضی طالق اثربخــش 

.)P<0/05(است
نتیجــه گیــری: "درمــان کوتــاه راه حــل محور" بــر بهبود صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی احتمالــی زوجین موثر اســت. پیشــنهاد 

مــی شــود در حــوزه زوج درمانــی از ایــن مداخلــه بــه منظــور رفــع مشــکالت زوجیــن و ارتقــای روابــط بیــن آن هــا اســتفاده کــرد.  
کلیدواژه ها: درمان کوتاه راه حل محور، صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی احتمالی، طالق.

مقدمه
طــالق یــک رویــداد بحرانــی در زندگــی فــرد مــی داننــد. ختــم 
ــا کاهــش ســالمت، افزایــش مــرگ و میــر،  زندگــی زناشــویی ب
ســطح پاییــن رفــاه ذهنــی، ســطوح بــاالی افســردگی و اضطــراب 
نشــان                                           آمارهــا   .)1( اســت  همــراه  عملکــرد  در  اختــالل  و 
ــه طــور  ــر ب ــزان طــالق در ســال هــای اخی ــد کــه می مــی دهن
ــار رســمی  ــر اســاس آم ــه اســت. ب ــل توجهــی افزایــش یافت قاب

ــه  ــورد ب ــدود 200 م ــورد ازدواج، ح ــر 10000 م ــران از ه در ای
ــه  ــزان طــالق ب طــالق منجــر مــی شــود و در ســال 1397 می
39 هــزار رســیده اســت )2(. ایــران، چهارمیــن کشــور جهــان از 
نظــر میــزان نســبت طــالق بــه ازدواج معرفــی شــده اســت )3(. 
عوامــل مختلفــی ماننــد عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی، عوامــل 
ــون  ــردی همچ ــات ف ــل و خصوصی ــی و عوام ــی و ژنتیک محیط
عــزت نفــس، مهــارت هــای ارتباطــی و صمیمیــت زناشــویی در 
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ــر هســتند )4(. ــور طــالق مؤث ــا ظه ــت زناشــویی و ی رضای
صمیمیــت  عبــارت  اســت  از  رابطــه  نزدیــک،  خودمانــی  و  معمــواًل 
 محبــت آمیــز  یــا  رابطــه ای  عاشــقانه  و  شــخصی  بــا  فــرد  دیگــری 
 کــه  مســتلزم  داشــتن  اطالعــات بســیار  جزیــی  یــا  شــناخت  عمیق 
ــادی  ــامل  ابع ــی  و  ش ــدی  تعامل ــت  فراین ــت )5(. صمیمی  وی  اس
ــناخت،  درک،   ــد،  ش ــن  فراین ــور  ای ــت.  مح ــم  اس ــه  ه ــط  ب  مرتب
پذیــرش،  همدلــی  بــا  احساســات  فــرد  دیگــر،  قدردانــی  و  پذیــرش 
ــی  ــت که  م ــیعی  اس ــوم  وس ــت  مفه ــت )6(.  صمیمی ــدگاه  اوس  دی
ــا  افشــای  خصوصــی  ــات  زندگــی  ت ــاره  جزئی ــد  از  بحــث  درب توان
تریــن  احساســات  را  کــه  کســی  بــه  راحتــی  در  مــورد  آن ها  ســخن 
ــراری  ــی  برق ــت  توانای ــرد )7(.  صمیمی ــر  گی ــد،  در  ب ــی گوی  نم
ــلم  و  ــق  مس ــت  و  ح ــف اس ــان  عواط ــری  و  بی ــا  دیگ ــاط  ب  ارتب
 از  حالــت هــای  طبیعــی انســان اســت )8(. بنابرایــن، صمیمیــت 
زناشــویی  یکــی  از  عوامــل  مهــم  در  ایجــاد  یــک رابطــه گــرم بیــن 
ــی و درک  ــایی واقع ــا خودافش ــه ب ــه اي ک ــت، رابط ــن اس زوجی
شــخص دیگــر در مشــارکتی برابــر همــراه اســت )9(. در حالــت 
صمیمیــت، زوجیــن بــه طــور زبانــی یــا غیرزبانــی در حالــی کــه 
ــاس  ــر حس ــات همدیگ ــه احساس ــد، ب ــاد دارن ــر اعتم ــه یکدیگ ب
ــد  ــت دارن ــی و محب ــاس نزدیک ــود احس ــه خ ــتند و در رابط هس
)10(. یافتــه مطالعــات متعــدد گویــای ایــن اســت کــه صمیمیــت 
بیــن زوجیــن، از مولفــه هــای اساســی در پایــداری و اســتحکام 
ــف  ــه در تضعی ــی ک ــر عامل ــت و ه ــویی اس ــی زناش ــک زندگ ی
آن نقــش داشــته باشــد، در واقــع عاملــی مخــرب در رضایــت و 
ســازگاری زناشــویی اســت و مــی توانــد احتمــال وقــوع طــالق 
ــز  ــمندی نی ــر، خودارزش ــوی دیگ ــد )11(. از س ــش ده را افزای
متغیــری اســت کــه در تقویــت و یــا برعکــس، تضعیــف صمیمیت 

ــد نقــش ایفــا کنــد. و رضایــت زناشــویی مــی توان
خودارزشــمندی بــه عنــوان شــاخصی از میــزان رضایــت از خــود 
و یــا احتــرام بــه خــود، بیانگــر میــزان اعتبــار، تاییــد، پذیــرش و 
ارزشــی اســت کــه فــرد بــرای خــود قائــل اســت )12(. احســاس 
ــر انســانی اســت  ــاز اساســی ه ــک نی ــای ی خودارزشــمندی گوی
ــت از  ــی و در نتیجــه احســاس رضای ــادل روان ــش و تع ــه آرام ک
ــک  ــمندی در ی ــت )13(. خودارزش ــته اس ــه آن وابس ــی ب زندگ
بافــت ارتباطــی بــه خصــوص در روابــط بیــن زوجیــن بــه عنــوان 
یکــی از عوامــل مهــم تعییــن کننــده در شــکل دهــی الگوهــای 
رفتــاری و عاطفــی محســوب مــی شــود و گویــای نگــرش فــرد 
ــا  ــف در خودارزشــمندی ب ــران اســت )14(. ضع ــود و دیگ ــه خ ب
ــاد  ــا ایج ــه ب ــرا ک ــت چ ــراه اس ــیاری هم ــی بس ــای منف پیامده
ــد و  ــالل مــی کن ــرد را دچــار اخت ــی ف ــادل و پویای اضطــراب تع

ــا تحــت تاثیــر قــرار دادن بازدهــی، کارایــی، قــدرت یادگیــری  ب
ــی را  ــول و بالندگ ــان تح ــی جری ــه ای منف ــه گون ــت ب و خالقی
مختــل مــی ســازد )15(. طبــق یافتــه مطالعــات موجــود، زوجینــی 
کــه از خودارزشــمندی باالیــی برخوردارنــد، بهتــر و ســریع تــر بــر 
ــر  ــد، در براب ــی آین ــق م ــود فائ ــی و ارتباطــی خ تعارضــات درون
ــر ظاهــر مــی شــوند،  ــر و مقــاوم ت مشــکالت زندگــی موفــق ت
آمادگــی بیشــتر بــرای پذیــرش نواقــص خــود و همسرشــان دارند 
و لــذا از زندگــی زناشــویی خــود رضایــت بیشــتری گــزارش مــی 
ــه  ــط صمیمان ــن اســاس، ایجــاد و حفــظ رواب ــر ای ــد )16(. ب دهن
و خودارشــمندی در بیــن زوجیــن یــک مهــارت اســت. بنابرایــن، 
ــت و  ــتای تقوی ــر در راس ــی موث ــال مداخالت ــه دنب ــت ب الزم اس
بهبــود صمیمیــت بیــن زوجیــن و خودارزشــمندی در آن هــا بــود.
روش هــای درمانــی مختلفــی بــرای حــل مشــکالت زناشــویی به 
کار گرفتــه شــده اســت. یکــی از انــواع روش هــا، »درمــان کوتــاه 
 )Solution -Focused Brief Therapy( »راه حــل - محــور
اســت. »درمــان کوتــاه  راه حــل - محــور« یــک رویکــرد غیــر 
ــر  ــز ب ــاي تمرک ــه ج ــه ب ــان اســت ک ــه درم ــناختی ب آســیب ش
مشــکالت و بیمــاري هــا، بــر جنبــه هــاي مثبــت و ســالم زندگــی 
ــه  تأکیــد دارد )17(. بدیــن ترتیــب درمانگــران راه حــل محــور ب
جــاي توجــه بــه کمبودهــا و ناتوانــی هــا، پایــه اولیــه کارشــان را 
بــر روي نیروهــا، منابــع و توانایــی هــاي مراجــع قــرار مــی دهنــد. 
ایــن روش یکــی از شــاخه هــای رویکــرد پســت مــدرن در حیطــه 
ــر  ــع و درمانگ ــکاری مراج ــر هم ــه ب ــت ک ــی اس ــواده درمان خان
ــر منابــع و  بنــا شــده، و شــکلی از درمــان مختصــر اســت کــه ب
توانایــی مراجــع بــرای انطبــاق و خلــق راه حــل تکیــه مــی کنــد 
)18(. »درمــان کوتــاه  راه حــل - محــور« بــر اهــداف برجســته، 
ــز دارد.  ــري تمرک ــدازه گی ــل ان ــوس و قاب ــی، ملم ــل دسترس قاب
ــکایت  ــه و ش ــته و گل ــاره گذش ــکاش درب ــرد کن ــن رویک در ای
بــه عنــوان موانعــی بــراي فراینــد درمانــی شــناخته شــده اســت 
)19(. اساســًا »درمــان کوتــاه راه حــل -محــور« بــر ایــن اصــل 
اســتوار اســت کــه قــادر اســت درک مراجعــان از مشکالتشــان و 
راه حــل هــاي ممکــن را تغییــر دهــد و ایــن تغییــر را از طریــق 
صحبــت بــا مراجعــان و اینکــه چگونــه مسائلشــان را حــل کننــد، 
ــاه راه حــل - محــور«  ــان کوت ــه وجــود مــی آورد )20(. »درم ب
شــامل 5 مرحلــه اســت: 1- مشــخص کــردن مشــکل و هــدف 
2- شناســایی و افزایــش اســتثناء هــا در زمــان هایــی اســت کــه 
مشــکل عنــوان شــده بصــورت مشــکل نبــوده اســت. 3- طراحــی 
ــش اســتثناء هــا در گذشــته،  ــراي شناســایی و افزای مداخــالت ب
ــالت 5-  ــرات مداخ ــی تاثی ــراری 4- ارزیاب ــد، و تک ــده، جدی آین
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ارزیابــی دوبــاره مشــکل و هــدف.
ــان  ــاه راه حــل - محــور«، از مراجع ــان کوت ــق اصــول »درم طب
بــه طــور ویــژه ای خواســته مــی شــود تــا در ترســیم چشــم انــداز 
آینــده شــرکت، و بــا بــه یــاد آوردن موفقیــت هــای گذشــته، نقاط 
قــوت و منابــع خــود، آن چشــم انــداز را در زندگــی روزانــه خــود 
اصــالح کننــد )21(. نتایــج مطالعــات نشــان داده شــده اســت کــه 
ــراد در جهــت  ــه اف ــا کمــک ب ــد ب ــی توان ــی م ــن روش درمان ای
مشــخص کــردن مشــکالت و اهــداف ارزشــمند در زندگــی خــود 
و درک بهتــر از مســائل موجــود و در نتیجــه یافتــن راه حــل هــای 
ــش  ــت زندگــی، افزای ــای کیفی ــا را در ارتق ــر، مســیر آن ه موثرت
ــای ســالمت روان و بهزیســتی تســهیل ســازد  ســازگاري و ارتق

 .)25-22(
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد آمــار طــالق در ایــران و تبعــات 
و پیامدهــای منفــی متعــدد ناشــی از آن اعــم از آثــار اجتماعــی، 
ــوع و  ــن موض ــا ای ــت ت ــی الزم اس ــی و فرهنگ ــردی، خانوادگ ف
ابعــاد و عوامــل دخیــل در آن بیشــتر مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
صمیمیــت بیــن زوجیــن و ارتقــای خودارزشــمندی در آن هــا مــی 
ــه  ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــند ک ــی باش ــه متغیرهای ــد از جمل توانن
اصــالح روابــط زوجیــن و در نتیجــه کاهــش گرایــش آن هــا بــه 
طــالق بینجامــد. بــه دنبــال تــالش بــرای شناســایی مداخــالت 
ــود خودارزشــمندی  ــزان صمیمیــت و بهب ســازنده در افزایــش می
زوجیــن بــه منظــور کاهــش احتمــال طــالق در بیــن زوجیــن می 
تــوان بــه »درمــان کوتــاه راه حــل محــور« اشــاره کــرد کــه بــا 
تاکیــد بــر جنبــه هــاي مثبــت و ســالم زندگــی بــه نظــر می رســد 
مــی توانــد در ایــن زمینــه موثــر عمــل کنــد. بــر همیــن اســاس، 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی »درمــان کوتــاه راه 
حــل -محــور« بر صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی زوجین 

متقاضی طالق در ســال 1397 انجــام شــد.

روش کار
ــش  ــل پی ــا مراح ــه ای ب ــه مداخل ــر نیم ــش حاض ــرح پژوه ط
آزمــون - پــس آزمــون و پیگیــری و گــروه کنتــرل بــود. جامعــه 
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه زوجیــن مراجعــه کننــده بــه 
دادگســتری شهرســتان خــوی در ســال 1397 بــود کــه متقاضــی 
ــه  ــای ورود ب ــه معیاره ــن 20 زوج ک ــن بی ــد. از ای ــالق بودن ط
مطالعــه را دارا بودنــد، بــه عنــوان گــروه نمونــه انتخــاب شــده و 
بــه حکــم قرعــه بــه 2 گــروه مســاوی )هــر گــروه 10 زوج یعنــی 
20 تــن( تقســیم شــدند. معیارهــای ورود شــامل رضایــت بــرای 
شــرکت در پژوهــش، نداشــتن بیمــاری جســمی و روانــی جــدی 

و ســواد خوانــدن و نوشــتن و نیــز از رشــته مشــاوره و خانــواده و 
روانشناســی نبودنــد، بــود. معیارهــای خــروج نیــز شــامل غیبــت 
بیــش از 2 جلســه از جلســات مداخلــه و عــدم تمایــل بــرای ادامــه 
ــر  ــه از فرمــول زی ــداد نمون ــرای تع ــود. ب ــه ب همــکاری در مطالع
بــا در نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان 0/95، مقــدار دلتــای 0/57 و 

بتــای 0/20 اســتفاده شــد:
 

ــناختی  ــت ش ــنامه جمعی ــا از پرسش ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــزان  ــدت ازدواج، می ــن، م ــس، س ــامل جن ــامل  ش ــن ش زوجی

ــد. ــتفاده ش ــد اس ــداد فرزن ــالت و تع تحصی
 Marital( زناشــویی"  صمیمیــت  نیازهــای  "پرسشــنامه 
 )26(  Bagarozzi توســط )Intimacy Needs Questionnaire

در ســال 2001 بــرای ارزیابــی صمیمیــت بیــن زوجیــن طراحــی 
ــد  ــد دارد. بع ــارت و 8 بع ــنامه دارای 41 عب ــت. پرسش ــده اس ش
روانشــناختی   ،5 تــا   1 از  عبــارت   5  ،)emotional( عاطفــی 
 ،)rational( ــی ــا 10، عقالن ــارت از 6 ت )psychological(، 5 عب
ــا  ــارت از 16 ت ــی )sexual(، 5 عب ــا، 15 جنس ــارت از 11 ت 5عب
20، جســمانی )physical(، 5 عبــارت از 21 تــا 25 ، معنــوی 
 )aesthetic( 6 عبــارت از 26 تــا ،31 زیبــا شــناختی ،)spiritual(
social-( 5 عبــارت از 32 الــی 36 ، و اجتماعــی – تفریحــی
recreation( 5 عبــارت از 37 تــا 41 را مــورد بررســی قــرار مــی 

دهنــد. بــرای هریــک از ابعــاد بــه جــز بعــد معنــوی کــه 6 عبارت 
دارد، 5 عبــارت جهــت ارزیابــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و در 
یــک طیــف 10 گزینــه ای از 1 )ایــن نیــاز در مــن وجــود نــدارد( 
تــا 10 )ایــن نیــاز در مــن قــوی اســت( درجــه بنــدی شــده اســت. 
ــا 10  ــن 1 ت ــره ای بی ــارت نم ــر عب ــه ه ــنامه ب ــن پرسش در ای
تعلــق مــی گیــرد و حداقــل نمــره 41 و حداکثــر نمــره برابــر بــا 
410 اســت کــه کســب نمــره باالتــر نشــان دهنــده میــزان باالتــر 
صمیمیــت زناشــویی بیــن زوج اســت. هرچــه فــرد نمــرة بیشــتري 

کسب کنـــد، نشـــانه صـــمیمیت زناشـــویی بیشــتر است. 
Bagarozzi )26( در مطالعــه خــود بــر روی 110 زوج در آتالنتــا 

ــویی"  ــت زناش ــای صمیمی ــنامه نیازه ــراي "پرسش ــی همگ روای
را از طریــق همبســته کــردن آن بــا "مقیــاس صمیمیــت" 
ــد  ــورد تایی ــتگی 0/62 م ــب همبس ــا ضری )Intimacy Scale( ب
ــا محاســبه  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــت.  پایای ــرار گرف ق
 Oh & .ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق  0/94 حاصل شــد
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Hwang )27( در مطالعــه ای در 60 زوج جــوان در کــره جنوبــی، با 

محاســبه همبســتگی "پرسشــنامه نیازهــای صمیمیــت زناشــویی" 
ــد.  ــرای را 0/50 بدســت آم ــی همگ ــت" روای ــاس صمیمی و “مقی
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای

کرونبــاخ در نمونــه فــوق 0/88 مــورد تاییــد قــرار دادنــد. 
ــه روش  ــوا ب ــی محت ــکاران )28( روای ــادی و هم ــران، اعتم در ای
ــویی"  ــت زناش ــای صمیمی ــنامه نیازه ــوری "پرسش ــی و ص کیف
توســط 15 تــن از مدرســین مشــاوره در ایــران و 15 زن و شــوهر 
در اصفهــان مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت. پایایــی بــه روش 
ــاخ در 69 زن  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب همســانی درون
ــد. در  ــزارش ش ــره کل 0/91 گ ــرای نم ــان ب ــوهر در اصفه و ش
مطالعــه دیگــر در ایــران، کاردان ســورکی و همــکاران )29( روایــی 
ســازه "پرسشــنامه نیازهــای صمیمیــت زناشــویی" بــر روی 115 
زوج در شــهر ســاری بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی بررســی و 
8 بعــد تاییــد شــد. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی با 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ 0/91 در نمونــه فــوق بدســت آمد. 
Contingencies Self-( "مقیــاس خودارزشــمندی احتمالــی"
Worth Scale( توســط Crocker و همــکاران )30( در ســال2003 

ســاخته شــد و ایــن مقیــاس شــامل 35 عبــارت اســت کــه در یــک 
طیــف 7 گزینــه ای از کامــاًل مخالفــم )1( تــا کامــاًل موافقــم )7( 
جهــت ارزیابــی میــزان ارزش، بهــاء، قیمــت و اهمیــت نســبت بــه 
ــا  ــره ه ــه نم ــا طراحــی شــده اســت. دامن ــی ه خویشــتن آزمودن
بیــن 35 تــا 245 مــی باشــد و کســب نمــره باالتــر نشــان دهنــده 
خودارزشــمندی بیشــتر در آزمودنــی اســت. هــر چــه  نمــرة حاصــل 
شــده بیشــتر باشــد، نشــان دهنــده میــزان بیشــتر خودارزشــمندی 
ــق  ــه عش ــامل 7 مولف ــاس ش ــن مقی ــس. ای ــود و بالعک ــد ب خواه
و حمایــت خانــواده )family love and support( )5 عبــارت 
 outdoing others( رقابــت و ســبقت جویــی ،)7،10،16،24،29
ــمی  ــر جس ــارت 3،12،25،32،20(، ظاه in competition( )5 عب

عشــق   ،)1،17،21،30،4 عبــارت   5(  )physical appearance(
خدایــی )God's love( )5 عبــارت 2،8،18،26،31(، شایســتگی 
آموزشــی )academic competence( )عبــارت 13،19،22،27،33(، 
 5( )being a virtuous or moral person( تقــوا و پرهیــزگاری
 others'( و تاییــد از ســوی دیگــران )عبــارت 5،11،14،28،34

ــد. ــی باش ــارت 6،9،15،35،23( م approval( )5 عب

Crocker و همــکاران )30( در مطالعه خود نســخه انگلیســی روایی 

ــمندی  ــاس خودارزش ــدی "مقی ــی تایی ــل عامل ــازه روش تحلی س
ــت 393 زن  ــه ای آن را در جمعی ــی و 7 مولف ــی" را بررس احتمال
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــرار دادن ــد ق ــورد تایی ــی م ــرد انگلیس و م

همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در جمعیــت 
فــوق، 0/81 و در بیــن 195 مــرد و 188 زن در انگلیــس بــه ترتیــب 
ــد. Crocker & Luhtanen )31( در  ــزارش دادن 0/79 و 0/84، گ
مطالعــه خــود بــر روی 642 دانشــجوی انگلیســی، روایــی همگرای 
"مقیــاس خودارزشــمندی احتمالــی" را بــا همبســتگی 0/52 آن بــا 
"مقیــاس عــزت نفــس" )Self Esteem Scale( مــورد تاییــد قــرار 
ــب  ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــد. پایای دادن

آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق 0/94 بــه دســت آمــد.
 ســبزه آرای لنگــرودی و همــکاران )32( در پژوهشــی در 502 
دانشــجو در لنگــرود روایــی ســازه "مقیــاس خودارزشــمندی 
احتمالــی" را بــه روش تحلیــل عاملــی بــه روش اکتشــافی بررســی 
کردنــدو نتایــج کــه دارای 7 مولفــه را نشــان داد. پایایــی بــه روش 
ــه  ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون
فــوق 0/86 بــود. زکــی )33( نیــز در مطالعــه خــود روایــی همگرای 
"مقیــاس خودارزشــمندی احتمالــی" را بــا "مقیــاس عــزت نفس" 
در 270 دانــش آمــوز مقطــع دبیرســتان در شــهر اصفهــان محاســبه 
ــه  ــرار داد. پایایــی ب ــد ق و ضریــب همبســتگی 0/58 را مــورد تایی
ــاخ در   ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس

نمونــه فــوق 0/88 گــزارش شــد. 
در پژوهــش حاضــر، روایــی محتــوا بــه روش کیفــی "پرسشــنامه 
نیازهــای صمیمیــت زناشــویی" و "مقیــاس خودارزشــمندی 
ــن از متخصصــان  ــق هماهنگــی نظــرات 15 ت ــی" از طری احتمال
گــروه مشــاوره و روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن 
ــا محاســبه ضریــب  ــی ب ــه روش همســانی درون تأییــد . پایایــی ب
ــه هــای پژوهــش حاضــر یعنــی 32  ــر روی نمون ــاخ ب ــا کرونب آلف
ــالق  ــه در ط ــز مداخل ــه مرک ــده ب ــه کنن ــن مراجع ــن از زوجی ت
دادگســتری شهرســتان خــوی، بــرای "پرسشــنامه نیازهــای 
ــمندی  ــاس خودارزش ــرای  "مقی ــویی" 0/84 و ب ــت زناش صمیمی

ــد. ــت آم ــی" 0/82 بدس احتمال
در مطالعــه حاضــر بــرای گــروه مداخلــه، 6 جلســه 60 دقیقــه ای 
ــش  ــد )34(. اثربخ ــام ش ــور" انج ــل -مح ــاه راه ح ــان کوت "درم
ــت  ــای کیفی ــور" در ارتق ــل -مح ــاه راه ح ــان کوت ــودن "درم ب
زندگــی، افزایــش ســازگاري و ارتقــای ســالمت روان و بهزیســتی 
در افــراد و جوامــع مختلــف نشــان داده شــده اســت )25-23( کــه 

ــد بیانگــر روایــی ایــن روش درمانــی باشــد. مــی توان
خالصه "درمان کوتاه راه حل - محور"

جلســه اول: بیان خالصه اي از شرایط مشاوره از قبیل: لزوم شــرکت 
ابهامات  و  سؤاالت  به  پاسخگویی  شده،  تعیین  جلسـات  در  منظم 
مراجعان، بیان اصول کلی و "درمــان کوتــاه راه حــل محــور"، 
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تمرکــز بــر مقاومــت مراجعــان، تعریــف مشــکل، دعــوت از مراجــع 
کــه مشــکل را در یــک کلمــه بگویــد و آن کلمــه را بــه یــک جمله 
تبدیــل کنــد، تبدیــل مشــکل بــه اهــداف قابــل دســترس، بحــث و 
مناظــره دربــاره مشــکل صــورت مــی گیــرد و بــرای جلســه آتــی 

تکلیــف داده مــی شــود.
جلســه دوم: بررســی تکالیــف هفتــه قبــل، کمک به زوجین جهت 
تدوین اهداف خود براساس رویکرد راه حل- محور به صورت مثبت، 
معین، ملموس و قابل اندازه گیري )تعییــن هــدف(، بررســی راه حــل 
هــاي بــر طــرف کننــده شــکایات، فرمــول بنــدي حلقــه هــاي راه 
حــل مشــکالت صــورت مــی گیــرد و بــرای جلســه آتــی تکلیــف 

داده مــی شــود.
جلســه ســوم: بررســی تکلیــف داده شــده، خالصــه اي از جلســه 
قبــل و بررســی مشــکل، کمــک بــه زوجین تا دریابند که یک ماجرا 
ممکن است توسط هر کمک بــه یک از  افراد خانواده به صورت 
به  تا  بــه زوجین کمک می شود  تعبیر گردد. ضمناً  هاي مختلفی 
توانمندي هاي خود پی برده و بتوانند یکدیگر را در زمان هاي الزم 
تحسین نمایند، حــرف زدن دربــاره آینــده، اســتفاده از فــن یافتــن و 
برجســته کــردن اســتثنائات و ســئواالت معجــزه اي، پیــدا کــردن 
ــرای جلســه آتــی تکلیــف  یــک داســتان مثبــت انجــام شــده و ب

داده مــی شــود.
ــل،  ــف و خالصــه اي از جلســه قب ــارم: بررســی تکالی جلســه چه
در این جلسه هدف کمک به زوجین تا به وجود استثنائات مثبت در 
زندگی و وجود همسر خود در گذشــته و جدیــد و تکــراری و آینده پی 
ببرند و به این طریق سطح امیدواري آنان باال رود، فــن شــاه کلیــد و 
اســتفاده از آن، اســتفاده از فن ســئواالت مقیاســی توضیــح داده می 

شــود و بــرای جلســه آتــی تکلیــف داده مــی شــود.
جلســه پنجــم: بررســی تکالیــف هفتــه قبــل، امحاء الگوهاي مخّل 
رفتاري با استفاده از پرسش معجزه آسا )ادامــه فــن شــاه کلیــد هفتــه 
قبــل(،  اســتفاده از فــن تکالیــف وانمــودي، اســتفاده از ســئواالت 
راه حــل مــدار، اســتفاده از برهــان خلــف و شــرط بنــدي متناقــض 

انجــام مــی شــود و تکلیــف بــرای جلســه آتــی داده مــی شــود.
ــف  ــل و بررســی تکالی جلســه ششــم: خالصــه اي از جلســات قب
انجــام شــده، آموزش کاربرد واژة "بسیار مهم" به جاي "خواسته 
می شود" به جاي آنچه که االن انجام می دهند، تــا زوجیــن راه 
و روش دیگري را براي طرز تفکر، احساس و عملکرد و رفتارخود 
در پیش گیرند، اســتفاده از ســئواالت درجــه دار، تعییــن ایــن 
ــه  ــد؟، ارائ ــه ان ــه اهــداف درمــان دســت یافت ــا مراجعــان ب کــه آی
توصیــه هــای الزم بــه زوجیــن در زمینــه بازســازی زندگــی صورت                          

مــی گیــرد.

در ابتــدا و قبــل از اجــرای طــرح نســبت به کســب مجوز اخــالق از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســالمی تهــران دریافــت شــد. بــرای 
جمــع آوری داده هــا، 6 جلســه "درمــان کوتــاه راه حــل محــور" 
ــر زوج در  ــرای ه ــه  ب ــروه مداخل ــرای گ ــه ب ــدت 60 دقیق ــه م ب
مرکــز مشــاوره و مداخلــه در طــالق دادگســتری شهرســتان خــوی 
ــه کاری در  ــه دارای تجرب ــن پژوهــش ک ــنده اول ای ــط نویس توس
زمینــه مشــاوره خانــواده اســت، اجــرا شــد. قبــل از اجــرای مداخلــه، 
ــرکت  ــه ش ــک جلس ــا در ی ــد ت ــته ش ــدگان خواس ــرکت کنن از ش
کننــده و در مــورد نحــوه انجــام طــرح پژوهشــی و هــدف آن بــه 
آن هــا توضیــح داده شــد و از آن هــا خواســته شــد هرگونــه ســوالی 
دارنــد مطــرح کننــد و همچنیــن پیــش آزمــون نیــز اجــرا شــد. بــه 
ــه شــرکت کننــدگان ایــن  منظــور رعایــت اخــالق در پژوهــش ب
اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات شــخصی آن هــا نــزد پژوهشــگر 
ــان  ــد از پای ــه، بع ــرای مداخل ــل از اج ــد. قب ــد مان ــه خواه محرمان
جلســات و ســه مــاه بعــد )بــا توجــه بــه پیشــنهاد اســاتید( از اتمــام 
ــدگان در مطالعــه خواســته شــد  ــه، از شــرکت کنن جلســات مداخل
تــا پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه نیازهــای 
صمیمیــت زناشــویی" و "مقیــاس خودارزشــمندی احتمالــی" را بــه 
ــه در  ــز مشــاوره و مداخل ــاق مشــاوره مرک ــرادی در ات صــورت انف
طــالق دادگســتری شهرســتان خــوی تکمیــل کننــد. بــا توجــه بــه 
ــر  ــرای ه ــل - محــور" ب ــاه راه ح ــان کوت ــه جلســات "درم اینک
زوج بــه طــور جداگانــه و هــر هفتــه یــک جلســه طبــق پروتــکل 
ــتری  ــالق دادگس ــه در ط ــاوره و مداخل ــز مش ــتری در مرک دادگس
ــل از اتمــام  ــا قب شهرســتان خــوی اجــرا شــد[ درخواســت شــد ت
ــود.  ــادر نش ــتری ص ــرف دادگس ــی از ط ــه، حکم ــات مداخل جلس
ــد  ــاه بع ــه 3 م ــری ک ــا دوره پیگی ــا ب ــع آوری داده ه ــدت جم م
ــروه  ــد. گ ــول انجامی ــه ط ــال ب ــدود یکس ــت، ح ــورت پذیرف ص
کنتــرل روال قانونــی جلســات طــالق را در دادگســتری در شــعبه 
خانــواده گذراندنــد. داده هــای جمــع آوری شــده بــا روش تحلیــل 
واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر و توســط نــرم افــزار اس پی اس 

اس  نســخه 21 تحلیــل شــد.

یافته ها
ــن )10  ــرل، 20 ت ــه و کنت ــروه مداخل ــر گ ــه در ه ــن مطالع در ای
ــر اســاس مشــخصات جمعیــت شــناختی  زوج( حضــور داشــتند. ب
ــاه راه حــل -  ــان کوت ــروه "درم ــک پرسشــنامه، در گ ــب ی در قال
محــور" و گــروه کنتــرل دامنــه ســنی زوجیــن شــرکت کننــده در 
ایــن پژوهــش 18 الــی 35 ســال بــود، مــدت ازدواج زوجیــن بیــن 
2 تــا 7 ســال بــود. و از نظــر تعــداد فرزنــدان، بــدون فرزنــد 4 زوج، 
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یــک فرزنــد 3 زوج و دو فرزنــد 3 زوج بــود. آماره هــای توصیفــی 
شــامل میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات آزمودنــی هــای دو 

ــده  ــه ش ــدول 1( ارائ ــه در )ج ــورد مطالع ــای م ــروه در متغیره گ
اســت.    

جدول1: اطالعات توصیفی مربوط به صمیمیت زناشویی و خودارزشمندی احتمالی 2 گروه در پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری  
گروه

کنترل مداخله

پیگیریمتغیر پس آزمون پیش آزمون پیگیری پس آزمون پیش آزمون

میانگین
 )انحراف معیار( 

میانگین
 )انحراف معیار(

میانگین
 )انحراف معیار(

میانگین
 )انحراف معیار(

میانگین
)انحراف معیار(

میانگین
)انحراف معیار(

)24/31(256/25 )27/93(243/20 )8/87(247/25 )10/69(276/10 )9/86(281/90 )10/91(249/25 صمیمیت زناشویی

)8/68(163/00 )6/11(167/10 )7/45(164/35 )5/13(169/20 )4/97(169/30 )6/74(166/30 خودارزشمندی 
احتمالی

همانگونکــه در )جــدول 1( قابل مشــاهده اســت، "درمــان کوتاه راه 
حــل- محــور" موجــب بهبــود نمــره صمیمیــت و خودارزشــمندی 
شــده اســت. در ادامــه بــا اســتفاده از آزمــون تحلیل واریانــس مکرر 
بــه مقایســه تفــاوت نمــره صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی 
ــه  ــی پرداخت ــی و درون گروه ــن گروه ــت بی ــب موقعی ــر حس ب
ــا بررســی شــد  ــی متغیره ــرض نرمالیت ــش ف ــل از آن پی شــد. قب
و نتایــج آزمــون کالموگــروف- اســمیرنف حاکــی از نرمــال بــودن 
ــس  ــون ام. باک ــج آزم ــاس نتای ــر اس ــود )P<0/05(. ب ــا ب داده ه

فــرض همگنــی ماتریس هــای واریانــس- کوواریانــس بــرای هــر 
.)P<0/05( 2 متغیــر رعایــت شــده اســت

 نتایــج آزمــون چندمتغیــره در )جــدول 2( آورده شــده اســت. 
ــویی و  ــت زناش ــی صمیمی ــب خط ــدا ترکی ــل در ابت ــن تحلی ای
ــز  ــان و نی ــب زم ــر حس ــا، ب ــروه ه ــن گ ــمندی را در بی خودارزش
اثــرات تعاملــی گــروه و زمــان بــه طــور جداگانــه مــورد مقایســه 

ــد. ــی ده ــرار م ق

جدول 2: نتایج آزمون چند متغیری بر صمیمیت زناشویی و خودارزشمندی احتمالی با احتساب نمرات پیگیری 

درجه آزادی Fالمبدای ویلکزمنبع تغییراتمتغیر
اندازه اثرp-valueدرجه آزادی خطاگروه

صمیمیت 
زناشویی

0/4720/112370/0000/52زمان
0/4522/312370/0000/54گروه× زمان 

خودارزشمندی 
احتمالی

0/669/462370/0000/33زمان
0/814/122370/0240/18گروه× زمان 

آن چنــان کــه در )جــدول 2( نشــان داده شــده اســت، بیــن نمــره 
ــرای  ــار اج ــمندی در 3 ب ــویی و خودارزش ــت زناش ــای صمیمی ه
پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود 
دارد. همچنیــن بخــش دوم نتایــج ایــن جــدول نشــان مــی دهــد 
کــه بیــن نمــره صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی احتمالــی در 
3 بــار اجــرای پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری در 2 گــروه  
مداخلــه و کنتــرل تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. بــه عبارتــی، بیــن 
ــروه  ــری و گ ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــرای پی ــار اج 3 ب

ــن  ــد بی ــخص ش ــه مش ــد از اینک ــود دارد. بع ــل وج ــه تعام مداخل
ــرات  ــج آزمــون اث ــاداری وجــود دارد، نتای ــاوت معن ــار اجــرا تف 3 ب
درون آزمودنــی بررســی مــی شــود. امــا قبــل از آن نیــاز اســت تــا 
مفروضــه آزمــون کرویــت موخلــی –  بررســی همســانی ماتریــس 
ــج آن نشــان داد کــه  کوواریانــس خطــا - آزمــون شــود کــه نتای
ایــن فــرض در مــورد صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی 
ــن اســاس از  ــر ای ــت نشــده اســت )P<0/05( و ب ــی رعای احتمال

آزمــون گریــن هــاوس گیــزر اســتفاده شــد.
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جدول 3: نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر براي بررسی الگوهاي تفاوت در نمره های صمیمیت زناشویی و خودارزشمندی احتمالی

مجموع منبع اثرمتغیرهااثرات
اندازه اثرF p-value آماره MSدرجه آزادیمجذورات

درون گروهی

صمیمیت زناشویی

خودارزشمندی  

احتمالی

7214/611/893803/2018/830/00010/33زمان

6736/851/893551/3417/580/00010/31گروه× زمان 

14556/5372/08201/93خطا
383/011/26301/774/670/0270/11زمان

83/751/2665/981/020/3360/02گروه× زمان 
3113/2348/2364/55خطا

بین گروهی

صمیمیت زناشویی

خودارزشمندی

احتمالی

12301/87112301/8744/230/0000/53گروهها

10566/9138278/07خطا
594/071594/0711/730/0010/23گروهها
1920/713850/54خطا

12301/87112301/8744/230/0000/53گروهها
10566/9138278/07خطا

ــی  ــن گروه ــی و بی ــای درون گروه ــون اثره ــدول3( آزم در )ج
نشــان داده شــده اســت. همانطــور کــه در جــدول بــاال مشــخص 
ــویی  ــت زناش ــر صمیمی ــورد متغی ــان در م ــر زم ــت، اث ــده اس ش
 ،P=0/027( ــی ــمندی احتمال )F=18/83 ،P=0/0001( و خودارزش
ــویی و  ــت زناش ــزان صمیمی ــن می ــت و بی ــادار اس F=4/67( معن
خودارزشــمندی احتمالــی در زمــان پیــش آزمــون، پــس آزمــون و 
پیگیــری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. بــر اســاس انــدازه مجــذور 
ــد و  ــب 33 درص ــه ترتی ــور" ب ــل مح ــاه راه ح ــان کوت ــا، "درم ات
11 درصــد موفــق بــوده اســت تــا پیــش آزمــون، پــس آزمــون و 
پیگیــری را متمایــز کنــد. همچنیــن در ایــن جــدول اثــر تعاملی بین 
زمــان و گــروه نیــز نشــان داده شــده اســت؛ کــه ایــن اثــر از نظــر 
آمــاری بــرای متغیــر صمیمیــت )F=17/58 ،P=0/0001( معنــادار 
ــه و  ــن 2 گــروه مداخل ــس از مشــخص شــدن اینکــه بی اســت. پ
کنتــرل در نمــره پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری صمیمیت 
زناشــویی و خودارزشــمندی احتمالــی تفــاوت معناداری وجــود دارد، 
نتایــج آزمــون اثــرات بیــن آزمودنــی بررســی مــی شــود. مفروضــه 
 F آزمــون همگنــی واریانــس هــای لویــن نشــان داد کــه آزمــون
بــرای متغیرهــای صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی احتمالــی 
معنــادار نیســت و ایــن نشــان مــی دهــد کــه مفروضــه همگنــی 
ــن،  ــرار اســت. بنابرای واریانــس در بیــن گــروه هــای مســتقل برق

اکنــون مــی تــوان بــه بررســی اثــرات بیــن گروهــی پرداخــت.
)جــدول 3( نشــان مــی دهــد کــه بیــن نمــره صمیمیــت زناشــویی 
 ،P=0/001( و خــود ارزشــمندی احتمالی )F=44/23 ،P=0/0001(

F=11/73( در 2 گــروه مداخلــه و کنتــرل تفــاوت معنــاداری وجــود 
دارد. بــا در نظــر گرفتــن نتایــج تحلیــل واریانــس مکــرر و در ادامــه 
تحلیــل آمــاری، آزمــون تعقیبــی بنفرونــی نیــز محاســبه گردیــد. 
نتایــج آن بــرای متغیــر صمیمیــت زناشــویی نشــان مــی دهــد کــه 
تفــاوت نمــرات متغیــر وابســته در پــس آزمــون بــا پیــش آزمــون 
14/30 و بــرای متغیــر خودارزشــمندی احتمالــی 4/37 اســت کــه 
 .)P=0/01( ــت ــده اس ــد ش ــز تایی ــاری نی ــر آم ــدار از نظ ــن مق ای
ــا  ــری ب ــان پیگی ــر صمیمــت زناشــویی در زم ــره متغی ــاوت نم تف
پیــش آزمــون 17/97 و بــرای خودارزشــمندی احتمالــی 2/27 بــوده 
 .)P=0/03( کــه ایــن مقــدار از نظــر آمــاری نیــز تاییــد شــده اســت
تفــاوت نمــرات متغیــر صمیمــت زناشــویی در زمــان پیگیــری بــا 
پــس آزمــون 3/67 و تفــاوت نمــره متغیــر خودارزشــمندی احتمالی 
ــد نشــده اســت  ــدار از نظــر آمــاری تأیی ــن مق ــوده کــه ای 2/10 ب

.)P<0/05(

بحث 
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشی "درمــان کوتــاه راه حل 
محــور" بر صمیمیــت زناشــویی و خودارزشــمندی احتمالــی زوجین 
ــه حاضــر  متقاضی طالق در ســال 1397 انجــام شــد. نتایــج مطال
ــش  ــر افزای ــور" ب ــل مح ــاه راه ح ــان کوت ــه "درم ــان داد ک نش
صمیمیــت زناشــویی در زوجیــن متقاضــی طــالق موثــر بــود. ایــن 
یافتــه بــا نتایــج مطالعــات قبلــی مبنــی بــر اثربخــش بــودن ایــن 
روش درمانــی بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی و افزایــش ســازگاري در 
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زوجیــن هماهنگ اســت )35-38(. نظــری و همــکاران )35( نیز در 
مطالعــه خــود نشــان داده انــد کــه در زنــان گــروه مداخلــه "درمــان 
ــزان فرســودگی  ــه کاهــش می ــادر ب ــاه راه حــل -محــور"  ق کوت
ــکاران )36(  ــی و هم ــت. عباس ــالق اس ــه ط ــل ب ــویی و می زناش
نیــز در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه "درمــان کوتــاه راه حــل 
-محــور" بــا تمرکــز بــر یافتــن راه حل هــا بــه جــای تمرکــز بــر 
ــر کاهــش افســردگی و افزایــش رضایــت زناشــویی  مشــکالت، ب
در زنــان متاهــل موثــر اســت. شــاکرمی و همــکاران )37( نیــز در 
مطالعــه ای بــه بررســی اثــرات مثبــت "درمــان کوتــاه راه حــل- 
محــور" در زنــان پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه ایــن مداخلــه بــا 
ــه مشــکالت  ــازنده در زمین ــای س ــن راه حــل ه ــر یافت ــد  ب تاکی
ــن             ــه بی ــود رابط ــویی و بهب ــش زناش ــش تن ــویی، در کاه زناش
آن هــا موثــر اســت.  نتایــج مطالعــه ثنایی و همــکاران )38( نشــان 
داد کــه  "درمــان کوتــاه راه حــل- محــور" بــر کاهــش فرســودگی 
زناشــویی و بهبــود کیفیــت زندگــی زنــان متأهــل موثــر اســت.  در 
تبییــن ایــن یافتــه بایــد بیــان داشــت کــه بســیاری از مشــکالت 
زناشــویی و اختالفــات زوجیــن پیامــد برداشــت اشــتباه آن هــا از 
مســائل و موضوعــات زندگــی مشــترک اســت کــه موجــب مــی 
ــا  ــه ب ــات، ن ــکالت و اختالف ــا مش ــه ب ــن در مواجه ــود زوجی ش
واقعیــت موجــود بلکــه بــر اســاس تصــورات خــود بــه واکنــش بــا 
همسرشــان بپردازنــد کــه چنیــن فراینــدی نتیجــه ای جــز افزایــش 
احساســات منفــی در آن هــا و کاهــش صمیمیــت بیــن آن هــا در 
ــاه راه  ــی اســت کــه "درمــان کوت برنخواهــد داشــت. ایــن در حال
ــا درک  ــی تــالش دارد ت ــا اســتفاده از روش های حــل- محــور" ب
زوجیــن از مشکالتشــان، موانــع موجــود در زندگــی و راه حــل هایی 
کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، تغییــر یابــد و همچنیــن به 
آن هــا کمــک کنــد تــا بــه ایــن شــناخت دســت پیــدا کنند کــه هر 
مشــکلی مــی توانــد بــه دلیــل بکارگیــری راه حــل هــای نادرســت 
باشــد یــا بــه ایــن طریــق تشــدید شــود و همچنیــن ســعی مــی 
ــه مشــکالت زناشــویی خــود  ــا دیــدگاه زوجیــن نســبت ب شــود ت
ــی  ــای احتمال ــل ه ــده و راه ح ــه ش ــکار گرفت ــای ب ــل ه و راه ح
دیگــر کــه مــی توانــد ســودمند باشــد، اصــالح شــود )21( و ســطح 

صمیمیــت زناشــویی بیــن آن هــا افزایــش یابــد. 
ــا مســائل و  ــه هنــگام رویارویــی ب در واقــع بســیاری از زوجیــن ب
ــل مــی شــوند  ــی و مهــارت هــای خــود غاف مشــکالت، از توانای
ــاد و  ــایی ابع ــود و شناس ــکل موج ــر مش ــز ب ــای تمرک ــه ج و ب
علــل آن و یافتــن فرصــت هــا و توانمنــدی هــای موجــود بــرای 
ــن زدن  ــا دام ــوند و ب ــی ش ــر م ــر درگی ــا یکدیگ حــل مشــکل، ب
بــه بحــران موجــود و تشــدید آن، زمینــه مســاعدی بــرای ایجــاد 

احساســات منفــی نســبت بــه هــم را فراهــم مــی آورنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه در جلســات  "درمــان کوتــاه راه حــل- محــور" 
بــه زوجیــن کمــک مــی شــود تــا زمــان هایــی را بیــاد بیاورنــد کــه 
بــا وجــود مشــکالت، آن هــا در رابطــه زناشــویی خــود از رضایــت 
و صمیمیــت زناشــویی دلخــواه خــود بهــره منــد بودنــد، تــا دریابنــد 
کــه آن هــا در آن مواقــع چــه کارهایــی انجــام مــی داده انــد تــا 
اکنــون نیــز همانگونــه رفتــار نماینــد و صمیمیــت زناشــویی خــود 

ــد. را افزایــش دهن
 بعــالوه، نتایــح نشــان داد کــه  "درمــان کوتــاه راه حــل- محــور" 
بــر افزایــش خودارزشــمندی احتمالــی در زوجیــن متقاضــی طــالق 
موثــر بــود. ایــن یافتــه با نتایــج مطالعــات قبلــی مبنی بــر اثربخش 
بــودن ایــن روش درمــان بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی و افزایــش 
ســازگاري در زوجیــن هماهنــگ اســت )Wand .)26،23،24 و 
همــکاران در بررســی خــود بــر روی پرســتاران نشــان دادنــد کــه 
ــالمت  ــطح س ــش س ــور" در افزای ــل- مح ــاه راه ح ــان کوت “درم
روان و بهبــود روابــط بیــن فــردی ایــن گــروه موثــر اســت )22(. در 
ایــن راســتا ،Gingerich & Eisengart نیــز در مطالعــه فراتحلیلی 
خــود بــه بررســی تعــدادی پژوهــش در مــورد بکارگیــری "درمــان 
کوتــاه راه حــل- محــور" و نتایــج آن بــه ایــن یافتــه دســت پیــدا 
کردنــد کــه روش مداخلــه بــا کمــک بــه افــراد در یافتــن راه حــل 
ــش  ــف در افزای ــای مختل ــت ه ــه و مناســب در موقعی ــای بهین ه
ســطح ســالمت و بهزیســتی و کیفیــت زندگــی آن هــا مــی توانــد 
موثــر باشــد )Daki & Savage .)23 نیــز در مطالعــه خــود نشــان 
دادنــد کــه “درمــان کوتــاه راه حــل- محــور" بــا آمــوزش بــه افراد 
بــرای یافتــن راه حــل هــای خالقانــه مــی توانــد از طریــق ایجــاد 
توانایــی مهــارت تنظیــم هیجــان، بــه آن هــا در غلبه بر مشــکالت 
کمــک کنــد )25(.  بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر مــی توان 
ــل-  ــاه راه ح ــان کوت ــه روش "درم ــی  ب ــه زوج درمان ــت ک گف
ــر خودارزشــمندی زوجیــن تاثیــر مثبتــی دارد. زوجینــی  محــور" ب
ــل احســاس  ــه دلی ــی هســتند ب ــه دارای خودارزشــمندی ضعیف ک
ضعــف درونــی و عــدم رضایــت از خــود، دچــار تعارضــات بســیاری 
بــا خــود و همسرشــان هســتند. در واقــع ایــن زوجیــن ســعی دارند، 
ــه اشــکال مختلــف کــه  ــی خــود را ب احســاس بــی ارزشــی درون
عمومــاً ناســالم و مخــرب هســتند جبــران کننــد و بدیــن طریــق 
ــا حــدی از  ــد ت ــی توانن ــی م ــا مســائل بیرون ــری ب ــا درگی ــم ب ه
احســاس درونــی دردنــاک خــود فاصلــه بگیرنــد و هــم بــا تحــت 
فشــار قــرار دادن طــرف مقابــل و کســب امتیازاتــی، ایــن احســاس 
ــش  ــن واکن ــه چنی ــه ک ــند )16(. گرچ ــکین بخش ــدری تس را ق
ــاه مــدت در کاهــش ایــن احســاس  هایــی ممکــن اســت در کوت
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بــی ارزشــی و فشــار ناشــی از آن موثــر واقــع شــود، ولــی تنــش 
هــای مکــرر بــا همســر و ایجــاد احساســات منفــی در وی، خــود 
زمینــه درگیــری هــای بیشــتر و در نتیجــه فاصلــه گیــری زوجیــن 
از یکدیگــر مــی شــود کــه مــی توانــد بــا ایجــاد مانــع در بــرآوردن 
نیازهــای عاطفــی و تعلــق زوجیــن، موجــب تشــدید احســاس بــی 
ارزشــی در آن هــا شــود. بنابرایــن، احســاس خودارزشــمندی ضعیــف 
در زوجیــن باعــث بــروز رفتارهای ناســالم بیشــتری از ســوی آن ها 
در ارتبــاط بــا یکدیگــر مــی شــود و چنیــن ضعفــی بــا پیامدهــای 
منفــی متعــددی در زندگــی مشــترک شــان همــراه اســت کــه مــی 
توانــد بــه تنــش و درگیــری و در نهایــت طــالق منجــر شــود. ایــن 
در حالــی اســت کــه اغلــب پژوهشــگران حــوزه زوج درمانــی نیــز 
بــه ایــن موضــوع اذعــان دارنــد کــه مشــکالت ارتباطــی مهمترین 
علــل طــالق و تعارضــات زناشــویی محســوب مــی گــردد )10(. از 
طــرف دیگــر، تاکیــد "درمــان کوتــاه راه حــل- محــور" نیــز بــر 
حــل مشــکالت ارتباطــی بــا بــاال بــردن مهــارت هــای ارتباطــی 
ــا  مــی باشــد )23(. در واقــع ایــن روش درمانــی توانســته اســت ب
ــر  ــا تمرکــز ب روشــی مســتقیم و کارآمــد در جلســات مشــاوره و ب
راه حــل هــا باعــث بهبــود روابــط زوجیــن شــود و بدیــن ترتیــب 
ــان  ــن، "درم ــود. بنابرای ــویی ش ــات زناش ــش تعارض ــث کاه باع
کوتــاه راه حــل- محــور" بــا کمــک بــه زوجیــن بــرای برقــراری 
رابطــه زناشــویی ســالم تــر و رضایــت بخــش تــر، آن هــا را بــه این 
ســمت ســوق مــی دهــد تــا خــود را در بافــت ارتباطــی ببیننــد کــه 
تامیــن کننــده نیازهــای عاطفــی و تعلــق آنهاســت و ایــن موجــب 
ــمندی  ــه خودارزش ــی و در نتیج ــت درون ــات مثب ــش احساس افزای

زوجیــن مــی شــود )24(. 

نتیجه گیری
ــه روش  ــر، خانواده درمانی ب ــه حاض ــج مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ب
"درمــان کوتــاه راه حــل- محــور" بر صمیمیــت زناشــویی و 

افزایــش  بــود.  موثــر  طالق  متقاضی  زوجین  خودارزشــمندی 
خودارزشــمندی احتمالــی و صمیمیــت زناشــویی در بیــن زوجیــن 
ــی  ــه زندگ ــتیابی ب ــا را در دس ــد آن ه ــی توان ــادی م ــد زی ــا ح ت
ــات  ــروز اختالف ــال ب ــاند و احتم ــاری برس ــد ی ــویی رضایتمن زناش
ــنهاد  ــد. پیش ــا کاهــش ده ــق و در نتیجــه طــالق را در آن ه عمی
مــی شــود در حــوزه زوج درمانــی از ایــن مداخلــه بــه منظــور رفــع 
مشــکالت زوجیــن و ارتقــای روابــط بیــن آن هــا اســتفاده کــرد.  از 
محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه بــر روی جمعیت 
کوچــک زوجیــن متقاضــی طــالق مراجعــه کننــده بــه دادگســتری 
شهرســتان خــوی در ســال 1397 انجــام شــده اســت. بنابرایــن، در 
تعمیــم نتایــج بــه ســایر گــروه جمیعــت هــا بایــد جانــب احتیــاط را 
رعایــت نمــود. از دیگــر محدودیــت هــای ایــن پژوهــش، اســتفاده 
از ابــزار خودگزارشــی اســت کــه همــواره بــا ســـوگیری از جانــب 

ــه روســت. ــی هــا روب آزمودن

سپاسگزاری
ــرای مشــاوره حســن  ــه دکت ــان نام ــه از پای ــه حاضــر برگرفت مقال
مخلــص بــه راهنمایــی خانــم دکتــر اعظــم فتاحــی اندبیــل بــا کــد 
ــگاه  ــالق دانش ــه اخ IR.IAU.TMU.REC.1397.195 در کمیت

علــوم پزشــکی آزاد اســالمی تهــران مــورد تصویــب قــرار گرفتــه 
ــئوالن  ــش و مس ــدگان در پژوه ــرکت کنن ــان از ش ــت. در پای اس
ــر و  دادگســتری کــه در انجــام پژوهــش همــکاري داشــتند، تقدی

تشــکر مــی شــود.
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ــی در  ــارض منافع ــه تع ــد هیچگون ــی دارن ــار م ــندگان اظه نویس

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن مقال ــورد ای م
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