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Abstract 
Introduction: Family is the principal unit for the satisfaction of different types of physical, 

emotional, and intellectual needs. Besides, recognition of biological and psychological 

necessities as well as the means to take in order to satisfy them are of crucial importance. The 

aim of this study was to investigate the effectiveness of short-term object relations couples 

therapy of family functioning in clients filing for divorce. 

Method: In this study, 40 couples were randomly assigned into 2 control and experimental 

groups. Then, family assessment device was utilized for data collection. The experimental 

group received 6 sessions of short-term object relations couples therapy while the control group 

received no treatment. To analyze the data, analysis of covariance was employed. 

Results: Findings indicated that short-term object relations couples therapy had a positive effect 

on family functioning of clients filing for divorce in subscales of problem solving, 

communication, roles, emotional companionship, emotional intercourse, behavior control. 

Conclusion: As the approach of short-term object relations couples therapy tries to explain 

present interactions in terms of internalization of the past, it would be useful to make use of it 

for improvement of the family functioning in clients filing for divorce. 
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 دهکیچ
 شناخت و روانی و زیستی نیازهای از آگاهی است و داشتن عاطفی و عقالنی و جسمانی مختلف نیازهای ارضای محل خانواده: مقدمه

باشد که این پژوهش نیز با می ناپذیر انکار ضرورتی روانی، و زیستی تمایالت و شناخت هاتکنیک به شدن تجهیز و هاآن یارضا چگونگی
 انجام شد.اثربخشی آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر عملکرد خانواده زوجین متقاضی طالق  تعیینهدف 

زوج( و گروه آزمایش  21زوج از متقاضیان طالق انتخاب شده و با استفاده از انتساب تصادفی در دو گروه کنترل ) 01در این مطالعه،  روش:

جلسه تحت آموزش زوج  6ها از مقیاس ابزار سنجش خانواده استفاده گردید. گروه آزمایش به مدت آوری دادهزوج( قرار گرفتند. برای جمع 21)
های پژوهش از روش ای دریافت نکرد. برای تحلیل دادهابط موضوعی کوتاه مدت قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخلهدرمانی رو

 تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

مشکل،  حل هاینتایج نشان دهنده اثربخشی مثبت آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر عملکرد خانواده و زیر مقیاس ها:یافته

 بود.  ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار در متقاضیان طالق

 های گذشته، تعامالت کنونی را تبیین کند این روشسازیکند برحسب دروناز آن جایی که رویکرد روابط موضوعی سعی می گیری:نتیجه

 باشد.سودمند می زوج درمانی در بهبود عملکرد خانواده متقاضیان طالق
 

 زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت ، عملکرد خانواده، متقاضیان طالق ها:کلید واژه
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 مقدمه
بر هیچکس پوشیده نیست که خانواده مامن آرامش و جایگاه به 

ر تاثی افراد در درون خانواده از همشکوفا رساندن استعدادهاست. 
 گذارند. مسلما شکوفایی افراد خانواده،میمی پذیرند و بر هم تاثیر 

 .[3] متاثر از عملکرد درونی خانواده است
های سیستمی در اصل اشاره به ویژگی رایی( خانوادهعملکرد )کا
 یعنی توانایی خانواده رد. به بیان دیگر عملکرد خانوادهخانواده دا

در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل 
ها، همبستگی میان اعضا و موفقیت در الگوهای کردن تعارض

و اجرای مقررات و اصول انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد 
حاکم بر این نهاد مقدس با هدف حفاظت از کل نظام خانواده 

سازماندهی  ،یکی از عوامل موثر در عملکرد خانواده. [2] باشدمی
شود. از سوی دیگر اعتقاد بر این است که موجب حفظ سیستم می
رضایت نقش و اعتبار عملکرد نقش است که سازماندهی خانواده با 

برای دستیابی  [0] دیکستینبه نظر . [1] باشددر خانواده مرتبط می
ها، وظایف و به عملکرد مطلوب در سیستم خانواده، باید نقش
مند و هماهنگ، تکالیف در بین همه اعضای خانواده به طور نظام

سازمان داده شود. همچنین وی معتقد است هماهنگی و توازن، 
برای عملکرد بهینه مهم هستند. از سوی رهبری و رابطه موثر، 

های خانواده دارای عملکرد بعضی از ویژگی [2] دپاولدیگر 
کند : تعامل ارتباطی باز، کنترل و مطلوب را اینگونه عنوان می

رهبری، ابراز  ،حی و روانی به طور موثر، همدلیمهار فشارهای رو
  پذیری شخصی.محبت و عالقه و مسئولیت

 و عقالنی و جسمانی مختلف نیازهای ارضای محل خانواده
 شناخت و روانی و زیستی نیازهای از آگاهی است و داشتن عاطفی

 و شناخت هاتکنیک به شدن تجهیز و هاآن ارضا چگونگی

که در غیر  اشدبمی ناپذیر انکار ضرورتی روانی و زیستی تمایالت
ارتباطی در بین اعضای اینصورت موجب بروز مشکالت روانی و 

باشد که در صورت ادامه این وضعیت موجب از هم خانواده می
 . [6] شودمتارکه و طالق زن و و شوهر می ،پاشیدگی خانواده 

 زوج دو عاطفی هر بحران یتجربه با که است فرآیندی طالق

 به ورود از طریق تعارض حل برای تالش با و شودمی شروع

. [7]یابد می خاتمه جدید، زندگی سبک و هانقش با جدید موقعیت
های اخیر میزان طالق در جهان طبق آمارهای رسمی در دهه

افزایش یافته است و ایران چهارمین کشور جهان از نظر نسبت 
  3188سال در که طوری ، به[8]معرفی شده است  طالق به ازدواج

خوردار بوده درصد بر 8/31از رشدی معادل  3187 سال  به نسبت
 یک طالق تهران در ازدواج 0 هر ازای در 3188 سال است. در

های رود در طول سالکه احتمال می [1]است  پیوسته وقوع به
آینده این آمار باز هم رشدی فزاینده داشته باشد و این برای 
سالمت روان اعضای خانواده و تمام اعضای یک جامعه مناسب 

. برای کاهش طالق نیز ای اندیشیده شودچارهباشد و باید نمی
راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله این راهکارها مشاوره 
و زوج درمانی پیش از ازدواج و درحین زندگی و قبل از طالق 

باشد و در این راستا رویکردهای مختلف زوج درمانی وجود دارد می
که یکی از این رویکردها، زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت 

ی های ارتباطاشد در این نظریه عقیده بر آن است که تعارضبمی
اولیه با موضوع )ابژه(، همراه با خلق حاکم بر این رابطه درونی 

. همچنین [31]شوند شده و بعدها در ارتباط با افراد جدید تکرار می
انعکاسی از مسائل  ،عقیده بر آن است که مشکالت فعلی فرد

ای در آل گرایانهخانواده اصلی است زیرا هر شخص باورهای ایده
اش از خواهد نیازهای برآورده نشدهمورد روابط زناشویی دارد و می

بطه زناشویی ارضا کند روابط دوران کودکی و با والدینش را در را
. در واقع تعارضات حل نشده درون روانی فرد که از خانواده [33]

ر روابط صمیمی بعدی فرد با افرادی مانند اصلی او مشتق شده د
گیری شود که منجر به شکلهمسر، تکرار و برون ریزی می

ود شای بین زوجین میالگوهای ارتباطی ناسالم و غیر واقع بینانه
 محیط هایجادکنند عوامل عنوان به . بنابراین زوجین[32]

ناخوشایند درون خانواده و از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده و 
 ها و درگیریدانستن منشاء نزاع به نیاز افزایش طالق در کشور، 

 و هاروش یادگیری زوجی دارند تا باهای درون خانوادگی و بین
 با خود روابط و رفتار نگرش، در را الزم تغییرات، متعدد فنون

 پذیرش از حاکی اییضف نتیجه در و نمایند ایجاد خانواده اعضای

 خود هایتوانایی تمام از امور انجام در تا آورند وجود هب خانه در

استفاده نمایند. با توجه به افزایش روز افزون طالق در کشور و 
و رتبه اول در بین کشورهای اسالمی،  رتبه چهارم در دنیا

مداخالت زوج درمانی برای زوجین متقاضی طالق کامال 
باشد ولی به دلیل اینکه تاکنون تحقیقی در زمینه محسوس می

زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر بهبود عملکرد خانواده 
متقاضیان طالق صورت نگرفته است در این پژوهش، این سوال 

ت که آیا زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر مطرح اس
  عملکرد خانواده متقاضیان طالق اثربخش هست یا خیر؟

 

 روش
 سپ –آزمون پژوهش حاضر، یک طرح شبه آزمایشی از نوع پیش

آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری این پژوهش 
هند که در درا کلیه متقاضیان طالق شهرستان اردبیل تشکیل می

به دادگستری شهرستان اردبیل جهت  3112فصل تابستان سال 
 تقاضای طالق مراجعه کرده بودند. از بین این افراد، زوجینی که

بصورت داوطلبانه و از طریق فراخوان جهت شرکت در این دوره 
)گروه آزمایشی و یک گروه کنترل(  زوج 01ثبت نام کرده بودند 
ورود و خروج به شیوه تصادفی انتخاب و های با توجه به مالک
ها اجرا شد که در طی مداخالت درمانی دو زوج پژوهش روی آن

معیارها و شرایط ورود در  گیری کردند.از ادامه زوج درمانی کناره
این پژوهش عبارت بودند از: زن یا شوهری که دارای تحصیالت 

ول شتند، در طحداقل پنجم ابتدایی بود، در دادگاه پرونده طالق دا
کردند و مایل به مداخالت زوج درمانی در یک محیط زندگی می

همکاری جهت دریافت مداخله زوج درمانی بودند. شرایط و معیار 
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خروج عبارت بودند از: زن یا شوهری که همسر معتاد یا الکی 
داشت، زن یا شوهری که بیماری صعب العالح داشت، زن یا 

و جرم اقدام به گرفتن طالق کرده شوهری که به دلیل بزهکاری 
بودند، زنان یا مردانی که مشکل نازایی داشتند و زن یا مردی که 
در طول مداخالت درمانی مشخص شد که شرایط منطبق با اهداف 

 پژوهش را ندارند.
میزان  ازدواج، سن جنس،(دموگرافیک  از پرسشنامه سؤاالت

رزندان، ف تعداد مشترک، زندگی مدت طول شغل، تحصیالت،
 از نوع ازدواج همسر، با آشنایی و انتخاب ینحوه فامیلی، نسبت

 فرد خانوادگی هایویژگی و آن بودن اجباری غیر یا اجباری نظر

متقاضی طالق( و ابزار سنجش خانواده به منظور جمع آوری 
 اطالعات استفاده شد.

: (Family Assessment Device)ابززرار سززخجن خززانواده 

 بیشواب  و بالودوین  اپشوتاین،  هموت  بوه  سووالی  61آزموون  این
. ایون  [31]برای سنجش عملکورد خوانواده تودوین شوده اسوت      

الگووو خصوصوویات سوواختاری، شووغلی و تعوواملی خووانواده را      
خورده   7ناموه در قالوب   سوازد. سوواالت ایون پرسوش    معین موی 

هووا، همراهووی  مقیوواس شووامل حوول مشووکل، ارتبوواط، نقووش   
عوواطفی، آمیووزش عوواطفی و کنتوورل رفتووار و عملکوورد کلووی    

 3د بطووری کوه بوه هور سووال از      شوون گذاری موی خانواده نمره
شوود، البتوه بوه    )قویا موافوق( نموره داده موی    0قویا مخالف( تا )

انود معکووس نموره داده    بیوانگر عملکورد ناسوالم    سوواالتی کوه  

تور اسوت. بورای    شود و نمرات بیشوتر نشوانه عملکورد سوالم    می
ش خووانواده ضوورایب آلفووای کرونبووا   ووووبار ابووزار سنجووووواعت

و همکوواران گووزارش شووده  میلوورتوسووط  12/1تووا  70/1بیووبن 
 131ای و همکواران، بوا اجورای آن بور روی نمونوه     چون  است. 

هووای چووین، ضوورایب نفووره از کودکووان بسووتری در بیمارسووتان
 در. [30]را بدسوووت آوردنووود  70/1توووا  21/1آلفوووای بوووین 

آلفوای   ضورایب  هموین  ،جاویودی بوه نقول از    ضوایی ر پوژوهش 
، 13/1 ترتیوب  بوه  آن هوای مقیواس  خورده  و مقیواس  کل برای
66/1 ،67/1 ،61/1 ،02/1 ،63/1 ،18/1 ،71/1 
  .[32] است شده زارشوووگ

در دادگستری شهرستان  فراخوانی طریق از تحقیق این انجام برای
-آموزشی کارگاه این در شرکت به مندعالقه افراد از اردبیل
، عالوه د و پس از انتخاب نمونه پژوهشعمل آم به دعوت درمانی

دا ابت ،نامه محقق ساخته جمعیت شناختیبر استفاده از یک پرسش
یک نمره پیش  ،سنجش خانوادهنامه ابزار با استفاده از پرسش

تست از هر دو گروه بدست آورده و برنامه آموزشی زوج درمانی 
کتاب زوج درمانی که با استفاده از  روابط موضوعی کوتاه مدت

به عنوان متغیر مستقل  طراحی شده بود [36]روابط موضوعی 
اده استفآزمون پس تست با  سپس ،روی گروه آزمایشی اجرا شد

از همان پرسشنامه روی هر دو گروه اجرا شد تا اثربخشی این 
روش بر بهبود عملکرد خانواده آنان مورد سنجش و ارزیابی قرار 

رد.گی

 روابط موضوعی کوتاه مدت درمانی زوجای رویکرد دقیقه 11 -61 ایجلسه 6خالصه شرح جلسات  .1جدول

 هدف و روش موضوع جلسه

 آشنایی کلی با ارتباط و ،آمادگی 3
نظریه روان کاوی و نظریه روابط 

 اجرای پیش آزمون موضوعی

 هدف: برقراری ارتباط و ایجاد آمادگی و اجرای پیش آزمون
 روش: توضیح روش و اهداف جلسات.

 توضیح نظریه روان کاوی و نظریه روابط موضوعی
 دریافت نمرات پیش آزمون زوجین

 های زوجین ها و درگیریشناسایی نزاعهدف:  هابررسی نزاع 2
شود و احساسات هریک از زوجین مورد نزاع شناسایی حوادث و اتفاقاتی که منجر به نزاع میروش: 

 و موضع هریک از زوجین در نزاع و ترسیم نقشه ارتباط موضوعی  

 هدف : شناختن مثلث تمرکز و بررسی مثلث تمرکز خویش بررسی مثلث تمرکز 1
ترسیم مثلث تمرکز با ذکر مثال، ترسیم ژنوگرامی از خانواده اصلی و مشخص نمودن روش : 
هایی که هریک از زوجین از خانواده اصلی به های هریک از والدین، مشخص نمودن ویژگیویژگی

 اند.زندگی زناشویی آورده

 هدف: شناختن مثلث تعارض و بررسی مثلث تعارض خویش بررسی مثلث تعارض 0
های دفاعی و اضطراب و احساسات ترسیم مثلث تعارض با ذکر مثال، شناسایی مکانیسمروش: 

 درونی زوجین، بیان همانندسازی همراه با فرافکنی و مثلث تعارض در یک رابطه زناشویی

 تغییر و اصالح مثلث تعارضهدف:  تغییر و اصالح مثلث تعارض 2
 های دفاعی زوجیناز طریق کاهش شیوه بررسی مجدد مثلث تعارض، اصالح مثلث تعارضروش: 

 بررسی مجدد مثلث تعارض 6
 آزمونو اجرای پس

 های دفاعی زوجین.بررسی مجدد مثلث تعارض ، اصالح مثلث تعارض از طریق کاهش شیوههدف: 
در  هاییبرند، آموزش تکنیکهایی که زوجین برای کاهش نزاع خود به کار میشناسایی راهروش : 

 شود.و تقویت رابطه و کاهش عواملی که منجر به اشکال در ارتباط میمورد بهبود 
 دریافت نمرات پس آزمون از زوجین
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 هایافته

های( توصیفی جهت خالصه های آماری )آمارهاز شاخصابتدا 

ای هسپس با توجه به مفروضهکردن اطالعات پراکنده استفاده شد 

 هاسکوواریانس یعنی توزیع بهنجار جامعه، واریانستحلیل 
ی و اهای فاصلهمساوی جامعه، تشکیل شدن متغیر وابسته از داده

کوواریانس  تحلیلاز ها، های تصادفی هرکدام از جامعهنمونه

زوج  38زوج شرکت کننده در این پژوهش  18از بین . استفاده شد
)در  زوج در گروه کنترل 21مرد( در گروه آزمایش و  38زن و  38)

زوج زیر بیست  0لیست انتظار( بودند. از بین تمام شرکت کنندگان 

 2ساله،  11تا 22زوج بین  32ساله،  22تا  21زوج بین  33سال، 
از لحاظ  .سال بودند 12زوج باالی  1و  12تا  11زوج بین 

نفر فوق دیپلم و  31نفر دیپلم  12نفر زیر دیپلم،  32تحصیالت 

زوج از طریق  37ظ آشنایی ر لیسانس و باالتر بودند. از لحانف 36
زوج از  1، سه زوج از طریق همکار یا همکالسی بودن همسایگی

زوج از طریق دیگر آشنا شده و ازدواج کرده  1طریق دوستی و 

وج از متقاضیان طالق زیر ز 31بودند و از لحاظ طول مدت ازدواج 
سه سال،  بین دو تازوج  6دو سال،  بین یک تازوج  1 یک سال،

زوج  2پنج سال و بین چهار تا زوج  1چهار سال ،  سه تا زوج 2

ی در توصیف سال سابقه ازدواج داشتند. سایر اطالعات باالی پنج
، مشخصات توصیفی 2در جدول  است. گزارش شده 2 جدول

های آن یعنی حل مشکل، عملکرد خانواده به همراه زیر مقیاس
همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار  ها،ارتباط، نقش

آزمون در دو گروه کنترل و آزمایشی ارائه آزمون و پسدر پیش

دهد میانگین متغیر گونه که نتایج نشان میشده است. همان
های آن در به همراه زیر مقیاس گروه آزمایشی عملکرد خانواده

 توجه به جدولبا  باشد.آزمون میآزمون بیش از پیشمرحله پس
تعامل بین گروه و عملکرد خانواده از نظر آماری معنادار  3

ها از فرضیه همگنی دهد که دادهباشد و این نشان مینمی
کند و با توجه به این های رگرسیون پشتیبانی میشیب

 3یافته، آزمون تحلیل کوواریانس اجرا شده و در جدول 
 شود.نشان داده می

جهوت بررسوی عملکورد خوانواده در      ،انسنتایج تحلیول کوواریو  

شوود، پوس   آمده است. هموان طوور کوه مشواهده موی      0جدول 
از کنتوورل اثوور پوویش آزمووون، فرضوویه اصوولی پووژوهش یعنووی   

اثربخشی آمووزش زوج درموانی روابوط موضووعی کوتواه مودت       

اضویان طوالق موورد تائیود قورار گرفوت       بر عملکرد خانواده متق
(113/1P< (71و3) = 211/20 وF.)   بنووووووابراین نتیجووووووه

شووود کووه آموووزش زوج درمووانی روابووط موضوووعی  گرفتووه مووی

درصوود اطمینووان باعووث بهبووود عملکوورد   11کوتوواه موودت بووا  
 خانواده متقاضیان طالق گردیده است.

 آزمون در دو گروه آزمایش و کنترلآزمون و پسهای توصیفی نمرات پیششاخص .2جدول
  گروه        پین آزمون آزمونپس 

 

      متغیر   
 آزماین کخترل آزماین کخترل

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 عملکرد خانواده 28/36 21/3 61/36 18/3 16/26 21/2 88/37 23/2

 حل مشکل 83/7 21/8 21/8 10/3 72/31 63/3 28/8 11/3

 ارتباط 21/1 11/3 11/31 67/3 13/31 01/3 62/1 13/3

 هانقش 37/32 71/3 01/32 31/3 18/38 13/2 21/31 21/3

 همراهی عاطفی 83/31 61/3 81/31 11/3 16/30 36/2 02/33 08/3

 آمیزش عاطفی 07/33 86/3 68/33 60/3 22/36 37/2 82/31 11/3

 کنترل رفتار 13/32 71/3 02/32 73/3 18/37 81/3 72/32 72/3

 بررسی همگنی شیب رگرسیون .3جدول 

 منبع مجموع مجذورات DF میانگین مجذورات F سطح معناداری

 گروه 000/31 9 000/31 303/2 933/0

 عملکرد خانواده 239/22 9 239/22 222/3 000/0

 گروه * عملکرد خانواده 003/22 9 003/22 282/9 239/0

 خطا 219/9231 02 290/90  

 کل 89332 03   

 آزموندر مرحله پس نتایج تحلیل کوواریانس جهت بررسی عملکرد خانواده .4جدول 

 سطح معخاداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مخبع تغییرات متغیر

 113/1 072/1 023/01 3  023/01 پیش آزمون خانواده عملکرد

 1113/1  211/20 132/772 3  132/772 گروه 

   27/30 71  737/3167 خطا 

    72 10232 کل
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 نتایج تحلیل کوواریانس جهت بررسی ابعاد عملکرد خانواده در مرحله پس آزمون .5جدول 

 سطح معخاداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مخبع تغییرات متغیر

 113/1 13/17 361/232 3 361/232 پیش آزمون حل مشکل
 113/1 81/312 278/020 3 278/020 گروه
   367/2 70 376/328 خطا
    76 312/631 کل

 113/1 10/311  310/211 3 310/211 پیش آزمون ارتباط
 113/1 33/327  212/221 3 212/221 گروه
    173/3 70 131/301 خطا
    76 110/117 کل

 113/1 123/300 863/062 3 863/062 پیش آزمون هانقش
 113/1 771/316 263/018 3 263/018 گروه
   216/1 70 170/210 خطا
    76 107/686 کل

 113/1  221/66  121/228 3  121/228 پیش آزمون همراهی عاطفی
 113/1 87/06   282/361 3 282/361 گروه
    026/1 70 311/221 خطا
    76  776/031 کل

 113/1 828/82 11/270 3  11/270 پیش آزمون آمیزش عاطفی
 113/1 32/371 122/222   3 122/222   گروه
   311/1 70  320/211 خطا
    76  122/786 کل

 113/1  602/63  112/381 3  112/381 پیش آزمون کنترل رفتار
 113/1  638/321  872/161 3  872/161 گروه
    166/1 70 822/221 خطا
    76  111/216 کل

-متغیر آزمایشی بر هر یک از زیر مقیاس  بررسی اثر 2در جدول 

های عملکرد خانواده، نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، 
تاثیر آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر تمام زیر 

راهی عاطفی، مها، هها یعنی حل مشکل، ارتباط، نقشمقیاس
تائید قرار گرفت.  ( مورد>113/1Pرفتار )آمیزش عاطفی و کنترل 

درصد  11لذا آموزش زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت با 
های عملکرد خانواده تاثیرگذار بوده اطمینان بر تمام زیر مقیاس

 است.
 

 بحث 
اثربخشی آموزش زوج درمانی هدف از پژوهش حاضر بررسی 

روابط موضوعی کوتاه مدت بر عملکرد خانواده متقاضیان طالق 
 بود. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش زوج
درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت بر عملکرد خانواده متقاضیان 

نشانگر اثربخشی  ،. همچنین در این پژوهش نتایجبودطالق 
های انی روابط موضوعی کوتاه مدت بر مقیاسآموزش زوج درم

ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و حل مشکل، ارتباط، نقش
و  زادهغالمهای کنترل رفتار در متقاضیان طالق بود که با یافته

 سوییر، اتکینز، کریستنسن، [38] رونان و دریر، [37] همکاران

 است. همسو [21] لند بلند هانسون وو  [31] سام و داس

 هایراه بهترین از یکی که دارند عقیده [23] کاراهان و یالسین

 است ینزوج به ارتباطی هایتعلیم مهارت همسران رابطه تقویت

 حل را شانآتی زناشویی تعارضات تا کندمی کمک هاآن به که

 فصل کنند. و
توان مینتایج بدست آمده در زیر مقیاس حل مشکل،  مورددر 

 ایویژه رویکرد ان،نظر صاحب از کدام هراینگونه تبیین کرد که 

 عدم ناسازگاری، مفاهیم کلی طور به هرچند دارند، تعارض به

 تعارض دهنده تشکیل اساسی عوامل از تقابل و ستیز توافق،

 ادراکات، زمینة در تواندمی توافق عدم این .شوندمی محسوب

در این پژوهش  .[2] دهد ر  نیازها و عواطف رفتارها، تمایالت،
نیز با توجه به اینکه در طول مداخالت درمانی به زوجین آموزش 

ی شوند را بررسداده شد که حوادث و اتفاقاتی که منجر به نزاع می
همچنین ها بیابند و هایی برای حل آنو شناسایی کنند و راه

هایشان راهکارهای احتمالی را که زوجین جهت کاهش نزاع
اند را شناسایی و مجددا مورد استفاده قرار دهند تاکنون به کار برده

ها را در در حل مشکالت خویش ببینند تا آثار سودمند این روش
های یها و توانایو وقتی زوجین متوجه شوند که با توجه به ظرفیت

توانند مشکالت خویش را حل درون خود، می بالقوه موجود در
ا یابند که در آینده نیز در برخورد بنمایند به این توانایی دست می

کر های خود فمشکالت زندگی به جای نزاع و درگیری، به قابلیت
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 هایی برای مشکالت خویش بیابند. کرده و راه حل
 شودمیگونه تبیین  ایننتایج بدست آمده در زیر مقیاس ارتباط 

در طول مداخالت درمانی مثلث تمرکز زوجین مورد  چون که
بررسی قرار گرفت یعنی ژنوگرام خانواده اصلی هر زوج ترسیم 

های هریک از والدین خود را مشخص گردید و هر فرد ویژگی
که هر یک از زوجین از خانواده اصلی خود راهایی نمودند و ویژگی

ین ا ،د مورد بررسی قرار دادندشان آورده بودنبه زندگی زناشویی
ویی، شان در زندگی زناشنکته بر زوجین آشکار شد که نحوه ارتباط

شان داردکه بصورت ناهشیارانه در ریشه در نحوه ارتباط والدین
گذارد و برای حل مشکالت این حوزه باید هر ها تاثیر میروابط آن

نماید و زوج رابطه خود را با هر یک از والدین خویش مشخص 
ر شان تحت تاثیوقتی زوجین متوجه شوند که ارتباط زناشویی

سند ربه این بینش می مل ناهشیارانه دوران کودکی شان استعوا
که در روابط کنونی شان احساسات و عواطف مربوط به والدین 

ی در هایخویش را کنترل کرده و وارد روابطشان نکنند و تکنیک
ان یاد گرفته تا منجر به کاهش مورد بهبود و تقویت رابطه ش
 .[36]مشکالت ارتباطی شان شود 

 در نقش که گفت توانمی هاتبیین زیر مقیاس نقش خصوص در

 اعضای که شودمی اطالق وظایف از ایمجموعه به خانواده،

 و فرد نقش کردن مشخص دارند، انتظار عضو یک از خانواده
 وجودد و آیمی وجود به مذاکره و بحث از طریق آن بهتر انجام
 گذاریهدف این تا کرده کمک همسران به ارتباطی هایمهارت

و در این پژوهش  [0] دهند انجام مؤثری نحو به را هانقش ایفای و
، [36]جه به گام اول و دوم نظریه روابط موضوعی کوتاه مدت با تو

ها و به احساسات همدیگر در زوجین به نقش خود در شروع نزاع
کنند و با توجه به اینکه در طول جلسات میمورد نزاع آگاهی پیدا 

برند و هر نوع به موضع و نقش خود در نزاع و درگیری پی می
برخورد کالمی و غیر کالمی را که بصورت ناهشیارانه به فرآیند 

شان وارد کرده و به همسر خویش فرافکنی کرده زندگی زناشویی
 وجه نقشدهند و به این ترتیب متبودند مورد بررسی قرار می

خویش در شروع و ادامه نزاع و حتی تکرار چندباره نزاع گردیده و 
کنند با کار کردن روی تکالیف و وظایف خویش جهت سعی می

کاهش نزاع و درگیری اقدام نمایند و هر زوجی بر نقش خویش 
 .برنددر تشکیل یک خانواده آرامش بخش و بدون نزاع پی می

های همراهی مورد خرده مقیاسدر تبیین نتایج بدست آمده در 
عاطفی و آمیزش عاطفی باید بر گام سوم نظریه روابط موضوعی 
کوتاه مدت یعنی مثلث تعارض اشاره کرد که در این گام به هر 

های دفاعی و اضطراب و زوج آموزش داده شد که مکانیسم
احساسات درونی خویش را شناسایی کرده و هر آنچه را که به 

کنی کرده و همسر مقابل نیز با آن موضوعات همسر خویش فراف
فرافکنی شده همانندسازی متقابل کرده است را مشخص کنند به 

شوند که در یک همراهی عاطفی این ترتیب زوجین متوجه می
دین شوند که روابط والاند یعنی زوجین متوجه میمنفی قرار گرفته

ا نیز هو آن ها تاثیر گذاشتهشان بصورت ناهشیارانه بر روابط آن

کنند که در همین موضوعات را به همسر خویش فرافکنی می
یا نزاع  کندنتیجه این فرافکنی همسر یا همانندسازی متقابل می

شود که در هر دو صورت، نتیجه کار به ضرر و درگیری شروع می
گردد ولی وقتی زوجین به این بینش برسند که زندگی مشترک می

ابط گذشته والدینشان و فرافکنی خویش ها ریشه در رونزاع آن
گیرند که در مقابل این عوامل ناهشیار که قرار دارد، تصمیم می

ت و با فرافکنی رفتارهای مثب مودهموجب نزاع گردیده، ایستادگی ن
و همانندسازی متقابل مثبت موجب تقویت همراهی عاطفی گردند 
که این افزایش صمیمیت و همراهی عاطفی زن و شوهر، 

برد و در نتیجه باعث حساسیت آن ها را نسبت به هم باال می
 .[36]شود آمیزش عاطفی شان نیز باال رود می
ر مورد زیر مقیاس کنترل رفتار این د آمده دست به نتایج بیینت در

 توانند با رفتار و افکار مثبتشود که زوجین میفرضیه مطرح می
 برای توانندمی در افکار و احساسات خود و مشارکت دادن دیگری

 اینکهو  [38] بردارند مؤثری هایقدم همسرشان و خود کنترل

زوجین در طول مداخالت زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت 
به نقش مثلث تمرکز و مثلث تعارض در شروع، ادامه و تکرار چند 

 ن بینش و آگاهی پیدا میشاباره نزاع و درگیری زندگی زناشویی
های الزم جهت کنترل رفتار کنند و در نهایت به کسب مهارت

خویش و تشویق و تقویت رفتارهای کنترلی همسر خویش اقدام 
کنند تا بدین ترتیب با کنترل رفتار خویش و همسر نزاع و می

 .[36]درگیری را کاهش دهند 
در تبیین نتایج به دست آمده در مورد عملکرد کلی خانواده این 

توجه به اینکه زوجین قبل از شروع  باشود که نظریه مطرح می
مداخالت زوج درمانی روابط موضوعی کوتاه مدت، آگاهی و 

مورد تاثیرات خانواده اصلی بر روابط زناشویی شان اطالعاتی در 
با دانند و مرتهای تکراری خویش را نمینداشته و منشاء درگیری
شوند ولی وقتی به این بینش دست پیدا دچار نزاع و درگیری می

ها عالوه بر جنبه هشیاری، یک ناهشیاری هم کنند که انسانمی
یی و اینکه زندگی زناشو شان تاثیر گذار هستدارند که بر زندگی

شان متاثر از مثلث تمرکز و تعارض و روابط والدین هر زوج هست 
قش گذارد و ن می اثرشان که بصورت ناهشیارانه بر روابط کنونی

هر زوج در شروع نزاع و تاثیرات این نزاع بر روابط زناشویی شان 
 وتوانند از نزاع و درگیری بپرهیزند تا چه حد است و چگونه می

شوند و بهبود عملکرد خانوادگی خویش  موفق به کاهش نزاع
[36]. 
 

 گیرینتیجه
ربردهای عملی چندی به دنبال این پژوهش تلویحات نظری و کا

 توان به تاثیر بینش و تغییر نگرشاز تلویحات نظری آن می. دارد
و آگاهی به نقش ناهشیارانه والدین در ایجاد و ادامه نزاع زوجین 

ه آورد. باشاره نمود که احتمال رفتارهای ناسازگارانه را پایین می
ضرورت همکاری بیشتر قوه قضائیه با سازمان بر عالوه این نتایج 

 جهت بهرهاوره جمهوری اسالمی ایران نظام روانشناسی و مش
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میزان طالق و آثار زیان بار مندی از متخصصین امر در کاهش 
همچنین اجباری نمودن مشاوره قبل از ازدواج و قبل از  آن و

 خاصی های محدودیت با پژوهش این طالق تاکید دارد. البته

 تمام به هایافته تعمیم در محدودیت ،برای مثال. بود رو روبه نیز

ه این وووباشد چون نمونمی های متقاضی طالق کشورزوج
ری که وووزن یا شوهدادند که: پژوهش را افرادی تشکیل می

د، در دادگاه وووی باشوابتدایالت حداقل پنجم وودارای تحصی
الق داشته باشند، در طول مداخالت زوج درمانی در ووپرونده ط

اری جهت وول به همکووی کنند و مایوویک محیط زندگ
 ایهیافته نووی باشند بنابرایووه زوج درمانوووت مداخلووودریاف

 هوووجامع برای توانمی تووحال بهترین در را پژوهش این
 از دیگر یکی هایی تعمیم داد که دارای شرایط فوق باشند.زوج

 متقاضی نوووزوجی میان در هاآزمونشووپی اجرای ها،محدودیت

 هایی تنش و آن ها بودن استرس تحت دلیل به که بود طالق

 تکمیل برای هاآن از برخی رضایت جلب بودند، مواجه آن ها با که
به  .بود همراه مشکالتی با و دشوار مواقع گاهی هاپرسشنامه
ند به پژوهش در این حوزه پیشنهاد ووران آتی عالقمووپژوهشگ

 زوجینی که دارایاثربخشی این رویکرد را در مورد شود می
مشکالت خانوادگی هستند ولی متقاضی طالق نیستند بررسی 

 نمایند.

 
بر خود الزم میدانیم از تمام زوجین  در نهایتتشکر و قدردانی: 

و دوستان و همکارانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری نمودند 
تقدیر و تشکر نماییم.
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