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ناتتی _ شژپهوهح حاضر با هژدن بررسژی اذرب شژی  و  دروژانی تل ی ژی بژه شژیوه ه:  
 ژژر  روش وت اضژژی  ژژالج ان ژژام گرفژژت.هژژای  و سژژاتتاری بژژر کی یژژت زنژژدگی  و  رفتژژاری

کنتژرل نژابرابر عژود.  -پهوهح حاضر نیهژه  زوایشژی از نژوت پژزح  زوژون گژروه  پژ   زوژون بژا 
وتعژار  وراجعژه کننژده بژه ورکژز وشژاوره هژای  جاوعه  واری پژهوهح حاضژر را تهژاوی  و 

دادند. از  وی تشکیل 4994در دادگستری شارستان سنند  در سال تانواده عازیستی وست ر 
در دسژتر  انت ژاب و بیژورت تیژادفی در  گیری نهونژهن ر به صژورت  94، عین این  وجین

پرسشژناوه ها  داده یگرد ور ابزار ن ر  گهارش شدند. 46دو گروه  زوایح و کنترل  هر گروه 
جلسه تحت  40ن گروه  زوایح به ودت  وجی .عودکی یت زندگی سازوان جاانی عاداشت 

هژا  داده لیژتحل یبژرا و ساتتاری قژرار گرفتنژد. شناتتی _ رفتاریدروان تل ی ی  و  دروانی 
نتژای  نشژان داد کژه  و  دروژانی  ها یافتدهشد.  است اده چند وتغیری ان یکووار لیتحل از

گژروه تل ی ی توانسته است کی یت زندگی و ابعاد  ن را در  وجین گروه   زوژایح نسژبت بژه 
نتای  این پهوهح ن ح و تژاذیر ی گیرنتیجه  .P ،884/9 =F≤  08/0د  کنترل افزایح ده

هژژژای  و سژژژاتتاری را در عابژژژود کی یژژژت زنژژژدگی  و  شژژژناتتی _ رفتژژژاری و  دروژژژانی تل ی ژژژی 
دهد. وی وت اضی  الج وورد تایزد قرار

 وجژژین ، کی یژژت زنژژدگی، سژژاتتاری، اریشژژناتتی _ رفتژژ،  و  دروژژانی تل ی ژژیهددا واژهکلیدد:
.وت اضی  الج

گروه  . 1  .احران، دستانکر، ی دانشگاه آزاد اسالوی واحد سنندجشناس رواناستادیار 
کردستان . 2 ک  آووزش و پرورش استان  کارشناسی ارشد وشاوره خانواده و شاغ  در اداره   .دانشجوی 

و یتمیعلموم ترج دانشمکده، سمنندج واحمد یاسمالو آزاد دانشمگاه، پاسمداران ابانیخ، سنندج :وس ول سندهینو *
:email) شناسی روان گروه، شناسیروان moradioma@gmail.com).
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وقدوه
اجتهاعی جاوعه اس . تهاوی اقشار جاوعه از جهلمه زنمان و های  طالق یکی از آسیب

وردان و نهادهای دیگر به نوعی درگیمر عموار  سموم طمالق هسمتند. فراینمد طمالق جمر زنمدگی 
گر ومممی تممماتیرات ناوناسمممبی، خمممانوادگی و ، کهمممن، (. سممماحرز3211 ،و ههکممماران 1گمممذارد )سممما
گونی واننمد افسمردگی یکمی یما همر دو ، (2663) 2فرسکو گونما تعار  زناشموحی را دارای اشمکال 
سموم رفتمار بما ههسمر و درگیمری لفظممی و ، رشمد رفتمار اخمتالل آویمز جمین فرزنمدان، اعتیماد، زوج

که در نهای  ونجر به طالق وی فیزیکی جین هر دو زوج ز فمرحبخش گردد )به نق  ا وی دانند 
توانممد روی جهداشمم  روانممی فممرد تمماتیر  وممی (. تعممار  زناشمموحی و طممالق3111، و ههکمماران

توانمد نتیجمه  ومی و اضمطراب، افسمردگی، روانمیهمای  بگذارد و آن را به خطر اندازنمد. اختالل
کثر افراد وجمود تعمار  2660، 3نارضایتی زناشوحی باشد )اولسن و دفراحن (. از لحاظ روانی ا

کمه جمین 2663، 4کننمد )همالفورد ومی ن زناشوحی را جی نهای  تنش زا تجربهدر رواب (. تعارضمی 
گممر پایممدار باشممد وممی رخهمما  زوج عمموار  ونفممی جممرای طممرفین درگیممر در رابطممه دارد و ، دهممد ا

 آورد. وی کیفی  زندگی آنها را پاحین
رد یاساسم وباحم  از وعاصر و جهان یرو شیوساو  وهن و پ از یکی یزندگ  یفیک
یارتقما، رفماه چمون یووضموعات کمه شمود ومی وحسموب یاجتهماع یاسمتگذاریس توسمعه

از و ینوعدوسمت، بخش  یرضا و رشد به رو یزندگی، اساس یازهایرفع نی، زندگ  یفیک
(. بمه طمور نظمری 2632، 5گیمرد )فماحرکلون ومی در جمر را اجتهاعمات انیمو در یخودگذشمتگ

، )واننمممد سمممالو  جسمممهانی و روانمممیفمممردی شمممخت همممای  شممماو  وحژگی، کیفیممم  زنمممدگی
کممه شمماو  احساسممات وسممتق ، اجتهمماعی -جهزیسممتی روانممی کنتممرل روی ، و عهلکممرد فممرد  و 

و ، سمماخ  وحممین، کممار، اقتصممادی -زنممدگی( و وحممین جیرونممی )واننممد شممراین اجتهمماعی

1. Sager, C. J.

2. Sayers, Kohn,& Fresco

3. Olson, D. H, & Defrain, J.
4. Halford, W. K.

5. Fairclough, D.L.
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گاجرحمم  وممی اجتهمماه( کممه ، کیفیمم  زنممدگی وفهممووی وسممیع دارد (.2667، 1باشممد )جولینممگ و 
کیفی  زنمدگی جمر احمن اومر اسمتوار اسم   وی زندگی فعلی فرد را در جرهای  تهاوی جنبه گیرد. 

کثر که شادوانی و رضای  وندی خود را به حدا رسانند و تا حمدی آن را در  وی که وراجعانی 
آورنممد. ووفقیمم  ووجممب تقویمم   وممی فوایممد دیگممری را نیممز بدسمم ، کننممد وممی زنممدگی پایممدار

خمود اعتهماد بمه ، نمی از شمادوانی و رضمای  ونمدی پایمدارشمود و احمن تجربمه درو وی ووفقی 
کار آومدی، نف  خمون ، تفسمیر وببم  از دیگمران و خموش جرخمورد جمودن، خوش جینی و خود 
انطبماق ، سمالو  جسمهانی و روانمی، ههاهنگ با جاوعمه، پرانرژی جودن، فعال جودن، گروی

دهمد  ومی ی هدفهنمد را افمزایشانعطماو پمذحری و رفتارهما، ابتکار، و فشارهاها  ووتر با چالش
؛ 2660، ؛ به نقم  از فمریش2665، کینگ و ههکاران، ؛ لیوجوورسکی2661، )فریش و ههکاران
 (.3112، ترجهه خهسه

، شمود ومی وحسموبهما  زوج یروانم جهداشم  عواو  وهمن از یکی بخش  یرضا ازدواج 
گمر زنمدگی زناشموحی اوما  فمراهنهما  ج زو یروانم یازهماین یارضما یجمرا را یوسماعد نیشمرا ا

 جهلمه از یو خودکشم یافسمردگ، روانمیهای  ل اختال گذارد؛ وی اترات ونفی به جای، نکند

همای  اختالل جهلمه از یروانوزشمکهمای  اختالل از یاریبسم اسم . احمن وسم له یاومدهایپ
فمردی  نیجم روابمن و حیزناشمو یآشمفتگ ریتمثت تح  و استرس یرفتاری، شناختی، جسهان

در آسمتانه طمالق بمه همای  (. زوج2635، 2 یپمر و  حمگا، آلمن، آیمد )بمارل ومی آشمفته بمه وجمود
کیفیمم  زنممدگی ناوناسممبی ، کممه دارنممدای  دلیمم  تعارضممات بمماال و افکممار و هیجانممات ونفممی

گمر بما روش وی داشته و رضای  شان از زندگی پاحین ای  وداخلمههمای  آید؛ بمه ههمین خماطر ا
کماهش یابمدوناسمب تعارضمات زناشموحی و هیجانمات ونفمی زو کیفیمم  ، جممین  بمه طبمع آن 

 یابد. وی زندگی آنها افزایش
کیفیم  زنمدگی های  روش  کاهش تعارضمات زناشموحی و افمزایش  دروانی وتعددی جرای 
گرفتممه اسمم . یکممی از احممن روشهمما  زوج شممناختی   زوج دروممانی ، همما توسممن وحققممین انجممام 

                                           
1. Bowling, A; & Gabril, Z  
2. Burrell, Allen, Gayle & Preiss 
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( اراومه شمده اسم ؛ آنهما 3276( و راجمرت لیبمرون )3202کمه توسمن اسمتوارت )، اس  رفتاری
گذاری جر افکار هشیار زوجین که با تاتیر  باید افکار و اعهمال آنهما را اصمالح ، اعتقاد داشتند 

کوم به عنوان تکهیم   شناختی   رفتاری(. زوج دروانی 3226، و ههکاران 1نهود )به نق  از با
ران در ومورد طمرو کننده زوج دروانی رفتاری بما تهرکمز جیشمتر جمر روی شمناخ  یکمی از ههسم

گسممترش یافمم . هممر شممخت تعبیممراتش را از تعمماوالتش در هممر لحظممه جیممان  وقاجمم  و ازدواج 
کنممد. بعضممی اوقممات احممن تعبیممرات وعیمموب هسممتند و ونجممر بممه آشممفتگی در روابممن و  وممی

شوند. جرای وبال نااویدی زن در وابستگی به شوهرش نه تنهما  وی ههچنین آشفتگی فردی
گممر انتظممارات زن از  وممی ه روی انتظممارات زن از شمموهرش تمماتیرروی رفتممار شمموهر بلکمم گممذارد. ا

 -او در جیشتر اوقمات نااویمد خواهمد جمود. زوج درومانی شمناختی، شوهرش غیروعقوالنه باشد
کیمد جممر ترکیبمی از انتظممارات زن و رفتمار شمموهر تهرکمز کنممد  وممی رفتمای بممه وشمکالت از طرحممق تا

ی (.2662، 2)فیمموچر و وممارگولین کممه تغییممر در روابممن احممن رو کممرد جممر احممن فرضممیه اسممتوار اسمم  
یمماجی کممه در آن زوجممین روابممن شممان را تعبیممر و ارز ، کننممد وممی آشممفته بایممد از طرحممق راههمماحی 

گر چه احن شک  از دروان به هیجانات و رفتارهای زوج گیرد. ا اوما ، کنمد وی توجهها  صورت 
کید جر روی اعتقادات که احمن اعتقمادات از ها  زوج کهک ونحصر به فرد احن رویکرد تا و احن 

کوم و ههکمارانانمد  کجا آوده (. احمن 3226، و فوایمد و وعایمب حفم  احمن عقایمد چیسمتند )بما
بمما تهرکممز جممر روی افکممار ، کنممد وممی رویکممرد شممناختی اش سممعیهممای  رویکممرد جممر اسمماس آووزه

حمر زهمای  خودکار )قاجم  حصمول تمرحن سمطح( تغییراتمی در سمطوح عهیقتمر شمناخ  )فر 
گلمممدنبرگ و 3226، 3بنممماحی و طرحمممواره هممما( بمممه وجمممود آورد )داتیلیمممو و پدسمممکی ؛ بمممه نقممم  از 

 (. 3112، ترجهه حسین شاهی جراوتی و ههکاران، 2666، گلدنبرگ
سماختار وعیموب و ناوناسمب خمانواده بمه ، ههچنین با توجه جر نتایج تحقیقمات وتعمدد

که جر احمن اسماس ، زناشوحی تاتیر دارند عنوان عواو  جرون فردی در به وجود آودن تعارضات

1. Baucom, D.

2. Fauchier, A; Margolin, G

3. Dattilio, F. M; & Padesky, C. A.
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خانواده دروانی ساختاری یکی از رویکردهای وناسمب جمرای وداخلمه در احمن زوینمه اسم . 
کممممه وشمممته  جممممر الگمممو یکممممرد جمممر سمممماخ  خمممانواده  قواعممممد و ، روابمممن، همممما نقش یدر احمممن رو

ن حمر اشمود. د ومی توجمه، باشمد ومی ف خمانوادهیدن وظمایبه انجام رس یکه جرا حیتهایوس ول
، دهمد وی روزانه خانواده را ساختار یزندگ که، دار تعاو یتکرار شونده و پا یودل به الگوها

 در طمممول تعممماوالت خمممانواده آشمممکار یاصمممل یارتبممماطهمممای  جلمممب شمممده اسممم . چمممون الگو
کحعهده دروان در ا یژگحو، شود وی کنمونید جمر ایمن ومدل تث باشمد. درومانگران در  ومی نجما و ا

کننممد. آنهمما بممه  وممی سممتن خممانواده شممروهیکارشممان را از درون س یاختارسمم یخممانواده دروممان
بما ، شیدر وورد ونحصمر بمه فمرد جمودن خمانواده و اعضما یریادگیشوند و با  وی خانواده ولحق

گیمممجممماد و یا دار یمممکمممه در تعاوممم  پا یعمممیطب یجمممانیو ه یارتبممماطهمممای  از چالش یریممما جهمممره 
 یدهنممد. در خممانواده دروممان وممی ن را اداوممهکارشمما، کننممد وممی  ی  و تسممهیممرات را حهاییممتغ

کمی از فنمون یتعاوم  خمانواده در جلسمه درومان  یق به اجرا درآوردن الگوهاحاز طر یساختار
کهممممكحممو گلممد جممرگ ینممیکننممد )وا وممی را اراومممه یونحمممصر بممه فممرد خممانواده درومممانهای  ژه و  ، 1و 

تغیمر سمازوان در  یاالنمه جمراعبارتس  از: تمالش فع ین هدو دروانگران ساختاری(. اول2662
کممه تغحممو تصورشممان جممر ا، خممانواده بممدکار کمماهش یو ههچنمم یفممرد یرات رفتممارییممن اسمم   ن 

کننمد  وی ر بستر تبادالت خانواده حادن خواهند شد. آنها استداللییبه دنبال تغ، ها نشانه
و کنمد  ومی رییمآن تغ یووضوه اعضا، شود وی که ساختار خانواده دستخوش تحول یکه وقت

آن  ین نقممش دروممانگر سمماختاریب اولممیممن ترتحکننممد. بممد وممی رییممههممه تغ، ن اوممرحممبممه واسممطه ا
که شخصا  عاوم  تغ کم  خمانواده درگ، باشمد رییماس   بمه راه  حیچالشمها، ر شمودیمفعاالنمه بما 

کمه تغ گماه اعضما، آورنمد ومی را بمه وجمود یرات انطبماقییمانمدازد  کمه بما  یهمر  خمانواده بکوشمند 
کن یاودهایپ (. از نظمر 3223، 2تمویکنمد )کموال پن ومی ی  و رهبمریآنها را حها، ندیار آحاصله 

ا سماختار خمانواده یمدر سمازوان ی، ورضمهای  قب  از دروان نشانه یساختار یخانواده دروان
گییممتغ یسممتیبا کیممر صممورت  کمم  و تعمماوالت جممیممد جممر خممانواده بممه عنمموان یممرد و تث ر حممن زیك 
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کممردی زحممر ونظووممهخممانواده اسمم . وههتممرحن وممالهای  ونظووممه کممار  ها  ک عهلکممرد سممالن و 
. (2665، 1وشموارتز کلمزیقواود و قدرت اسم  )ن، جر نقشها یروشن وبتن یاز ورزها یجرخوردار

کماهش یوعنمادار تمثتیر یسماختار درومانی خمانواده کمه کمرد ( جیمان2661گلمدنبرگ )  در 

کیفی  زندگی نارضایتی  یوعنمادار و ب وب تغییرات ههچنین و دارد زناشوحی و افزایش 
 ودت بلند در تاتیرات احن و داشته آنان اجتهاعی روانی عهلکرد وها  خانواده عهلکرد در

 .وانند وی باقی
کشممورها کثممر  کشممور احممران و تمماتیرات ، بممه دلیمم  افممزایش روز افممزون طممالق در ا بخصممو  

که احن پدیده کمه  ضروری، و جواوع بگذارد، فرزندان، ها تواند جر روی زوج وی وخرجی  اسم  
کممماهش احمممن وشمممک  بمممه وطالعمممه پرداختمممه شمممود تممما از رونمممد ، در خصمممو  علممم  و راههمممای 

وتعممدد در خصممو  هممای  صممعودی احممن وشممک  جلمموگیری بممه عهمم  آیممد؛ ههچنممین پژوهش
شممناختی و هممای  تعارضممات زناشمموحی نشممان دهنممده نقممش عواومم  درون فممردی وبمم  تحریف

و احن عواوم  ضمرورت تلفیمق احمن ، باشد وی عواو  جین فردی وب  ساختار وعیوب خانواده
به ههین خماطر احمن ، دهد وی دو رویکرد دروانی را جه  تاتیرگذاری جیشتر و پایدار تر نشان

و  شمممناختی   رفتممماریپمممژوهش بممما همممدو جررسمممی اتربخشمممی زوج درومممانی تلفیقمممی بمممه شمممیوه 
کیفی  زندگی زوج گرفته اس .های  ساختاری جر   وتقاضی طالق انجام 

 روش
کنتممرل    پممژوهش حاضممر نیهممه آزوایشممی از نمموه پممیش آزوممونطممرح  گممروه  پمم  آزوممون بمما 

کننده بمه های  ناوعادل اس . جاوعه آواری پژوهش حاضر را تهاوی زوج وتعار  وراجعه 
 3123ورکممز وشمماوره خمممانواده جهزیسممتی وسمممتقر در دادگسممتری شهرسمممتان سممنندج در سمممال 

در  گیری نهونمممهنفمممر بمممه صمممورت  12تشمممکی  داده اسممم . از جمممین زوجمممین وتعمممار  تعمممداد 
گممممروه  کنتممممرل )هممممر  گممممروه آزوممممایش و  گهممممارش شممممدند.  30دسممممترس انتخمممماب و در دو  نفممممر( 

                                           
1 - Nichols, M. P & Schwartz, R.C. 
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گروه نهونه: داشتن تعارضات شمدید زناشموحیهای  والک وراجعمه بمه دادگسمتری ، انتخاب 
قبمم  از ای  و عالقممه بممه شممرک  در جلسممات وشمماوره، سممواد خوانممدن و نوشممتن، جممرای طممالق
گروه به عنوان پمیش طالق. پر کیفی  زندگی سازوان جهداش  جهانی روی هر دو  سشناوه 

گممروه آزوممایش بصممورت زوجممی بممه وممدت  گردیممد. زوجممین  جلسممه تحمم  دروممان  36آزوممون اجممرا 
کنترل در آن زومان  شناختی   رفتاریتلفیقی زوج دروانی  گروه  گرفتند؛ اوا  و ساختاری قرار 

یاف  ننهود. در پایان دای  وداخله گردیمد. ضمهنا  در گروه اجمرا  روان پ  آزوون جر روی هر دو 
گروه آزومایش و اجمرای پم  آزومون جمر روی  جرای رعای  وساو  اخالقی بعد از اتهام جلسات 

گرف . کنترل هن وداخله انجام   گروه 
ت ز ززی ساززان  نززکسیکد شتززکا  بتاا ززی احممن (پ WHOQOL-BREF) ابززرا پ سشنازز کیف 

کیفیمم  زنممدگی افممراد طراحممی پرسشممناوه توسممن سممازوان جهممانی  جهداشمم  جممرای سممنجش 
کیفیمم  زنممدگی سممازوان جهداشمم  جهممانی گیممری عهممووی  بممه دو ، شممده اسمم . اجممزار انممدازه 

 -WHOQOLباشممد. پرسشممناوه  وممی WHOQOL- BREFو ، WHOQOL 100 - صممورت

BREF و حذو تعدادی از سواالت ها  پ  از ادغام جرخی از حیطهWHOQOL- 100  ایجماد
روابمممن ، سمممالو  روانمممی، رسشمممناوه دارای چهمممار حیطمممه ی سمممالو  جسمممهانیشمممد. احمممن پ

بمه ترتیمب دارای ها  سمنجد )همر یمک از حیطمه ومی سوال 25اجتهاعی و سالو  وحین را با 
تعلممق ندارنممد و وضممعی  ای  باشممند(. دو سمموال اول بممه هممیچ حیطممه وممی سمموال 1و  1، 0، 7

یماجی کلی ومورد ارز کیفی  زندگی را به شک   بنماجراحن پرسشمناوه ، دهنمد ومی قمرار سالو  و 
-5الزم در هر حیطه اوتیازی وعمادل های  سوال دارد. پ  از انجام وحاسبه 20در وجهوه 

کممه در آن، جمرای هممر حیطممه بمه تفکیممک 26 نشممانه  26نشمانه بممدترحن و  5، بدسمم  خواهمد آوممد 
 366-6ا داونمه جهترحن وضعی  حیطه وورد نظر اس . احن اوتیازها قاج  تبدح  به اوتیازی ب

(. پایمماحی احممن 3111، ؛ بممه نقمم  از نجممات و ههکممارانWHOQOL group 1996باشممند ) وممی
سمالو  ، 77/6در حیطمه سمالو  فیزیکمی ای  آزوون بما شماخت ههبسمتگی درون خوشمه

جممود. احممن اجممزار ههچنممین از  15/6و سممالو  وحممین ، 71/6روابممن اجتهمماعی ، 77/6روانممی 
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(. در احممن پممژوهش هممن 3111، باشممد )نجممات و ههکمماران وممی رواحممی قاجمم  قبممولی جرخمموردار
کرونباخ  ک  آزوون از روش آلفای   بدس  آود. 22/6پایاحی 

و  شمناختی   رفتماریجر اسماس زوج درومانی ای  : وحتوای جلسات وداخلهطشح یااخلف
گردیمد. سرفصم  وحتموای  ساختاری وینوچین انتخماب و جمر اسماس رویکمرد یکوارچمه اجمرا 

 آوده اس . 3در جدول شهاره  جلسات دروان

 و ساختاری شناختی _ رفتاری. سرفصل محتوای جلسات درمان تلفیقی زوج درمانی 1جدول 
وحتوایجلساتجلسه
 طرح وشک  از دیدگاه زوجین، آشناحی با زوجین، جرقراری رابطه دروانی اول
هممای  شناسمماحی ووقعی ، جممینزوهای  تعیممین اهممداو دروممانی بمما توجممه بممه خواسممته، فرضممیه سممازی وشممک  دوم

 تعار  آویز زوجین
، در جلسممههمما  A-B-Cاراوممه چنممد نهونممه از ، تعممار  آویممزهممای  در خصممو  ووقعی همما  A-B-Cشناسمماحی  سوم

 اراوه تکلیف ، ( در وشکالت و تعارضاتBآشناحی نسب  به نقش سیستن باورها )
ناسمازگار همای  شناسماحی طرحواره، هما ه طرحوارهانجام روش پیکان عهمودی جمرای رسمیدن بم، جررسی تکالیف چهارم

کید وجدد روی نقش باورها در ایجاد وشکالت، اولیه  اراوه تکلیف، تا
کارآومد و تعارضمات زناشموحی و وشمکالت هیجمانی ومرتبن، جررسی تکالیف پنجن ، شناسماحی رابطمه بمه باورهمای نا

رفتماری همای  انجام تهرحن، ر و آزوایش آنجایگزینی باورهای وتعادل ت، انجام روش پیکان عهودی پیشرفته
 اراوه تکلیف، اجرای تکلیف روزهای وراقب ، ورتبن

جررسممی ورزهممای خممانوادگی و روشممن سممازی ، جررسممی سمماختار خممانواده و سلسممله وراتممب آن، جررسممی تکممالیف ششن
رزهممای و، آسممیب زاهممای  وبل ، همما شناسمماحی اخممتالالت سمماختاری خممانواده )اوتالو، ورزهممای ناوناسممب

گونه(، نبودن سلسه وراتب قدرت در خانواده، درهن تنیده یا خشک  اراوه تکلیف، و فرزند ولی 
، همما وداخلممه در سیسممتن خممانواده و ایجمماد تغییممر در نقش، اجممرای وجممدد روزهممای وراقبمم ، جررسممی تکممالیف هفتن

یمکهمای  وبل شکسمتن ، هما جرگرداندن تعمادل سماختی بمه خمانواده )رفمع اوتالو، ورزهای ناوناسب ، پاتولوژ
کممردن ورزهمما کممردن سلسممله وراتممب قممدرت(، حهایمم  از عضممو سممور بممال، روشممن  کممردن نقممش هممر ، روشممن  روشممن 

همای  شناسماحی و انجمام فعالی ، و تهرینمات و تکمالیفی بمه اعضما در خصمو  انجمام نقمش هایشمان، عضو
 اراوه تکلیف، خوشایند و لذت بخش

 اجرای پ  آزوون، اجعه وجدد در زوان بازگش  وشکالتور، ورور جلسات قب ، جهع بندی هشتن
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 ها یافته
و سماختاری جمر  شمناختی   رفتماریجرای سنجش اتربخشی زوج دروانی تلفیقی به شیوه 

یان  چنمد وتغیمریها  وتقاضی طالقهای  کیفی  زندگی زوج کوار  1از آزوون آواری تحلی  
گممروه آزومما نشمان داد در هممرها  اسمتفاده شممد. نتممایج توصممیفی یافتممه کنتممرل جیدو  ن حشممتریش و 

الت یتحصمم ین درصممد فراوانممحشممتریباشممد. ج وممی سممال 16تمما  26 یداونممه سممن یدرصممد فراوانمم
گممروه  ین درصممد فراوانممحشممتریپلن جمموده اسمم . جحممالت دیورجمموا بممه سممطح تحصمم شممغ  در 

کنترل آزاد یش دولتیآزوا گروه  گروه آزوما 16باشد. در  وی و در  در ش سمواجق طمالق یدرصد از 
گممزارش شممده اسمم  کنتممرل حمما، خممانواده  گممروه  درصممد جمموده اسمم . درگممروه  32ن درصممد در 

کنتمرل ، با ههسران خود نداشته یلیش نسب  فاویآزوا گمروه  درصمد زوجمین بما  1/32اوا در 
کنتممرل 16هممن فاویمم  جمموده انممد.  گممروه آزوممایش و  قبمم  از ازدواج شممان  حیوممدت آشممنا، درصممد 

کنترل  در، ك واه جوده اس یکهتر از  واه با هن آشمناحی قبم   0درصدشان جیشتر از  16گروه 
گممروه آزومما 02از ازدواج داشممته انممد.  کنتممرل دارا 1/17ش و یدرصممد از  گممروه  فرزنممد  یدرصممد 

کنتممرل دارا 16نبمموده انممد.  گممروه  گممروه آزومما وممی ك فرزنممدیمم یدرصممد از  ش و یباشممند. در هممر دو 
ن حدرصمد ازوالمد 25کبار جوده اسم . حمدود یدفعات ازدواج  یشترحن درصد فراوانیکنترل ج
کنترل با احدرصد از والد 13ش و یگروه آزوا گروه  گمروه حن  ن ازدواج ووافق جموده انمد. در همر دو 
کنترل جیآزوا گمزارش  یطمالق پرخاشمگر یعلم  تقاضما ین درصمد فراوانمحشتریش و  ههسمر 

کیفیم  زنمدگی در جم و  2دول شمهاره شده اس . ههچنین نتایج توصیفی ورجوا بمه ابعماد 
یان  چند وتغیری و وفروضه کوار نشمان  1و  5و  1آن در جداول شمهاره های  نتایج تحلی  

 داده شده اس . 

                                           

1.MANCOA. 
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کنترل2جدول  کیفیت زندگی در گروههای آزمایش و   . میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس پرسشنامه 

تع:ادگروهوتغیرها
پسآزوونپیشآزوون

(SDانحرا وعیار)(Xویانگین) (SD وعیار)انحرا(Xویانگین)
 01/3 20 25/1 71/21 30 آزوایش سالو  جسهانی

 51/1 60/22 67/1 11/22 30 کنترل
 00/2 11/26 53/5 1/31 30 آزوایش سالو  روانی

 62/1 60/30 3/1 11/35 30 کنترل
 22/3 02/36 57/2 11/2 30 آزوایش روابن اجتهاعی

 02/3 71/7 11/3 60/7 30 کنترل
 05/5 32/27 11/5 21/25 30 آزوایش سالو  وحین

 31/1 1/32 11/1 32/32 30 کنترل

کیفیم  زنمدگی در  2نتایج حاص  از جدول شهاره  که ویانگین نهمرات ابعماد  نشان داد 
کنتممرل در ورحلممه پمم  آزوممون افممزایش )بممه غیممر از ویممانگین پمم  آزوممون  گممروه آزوممایش و  هممر دو 

کنترل( یافته اس سالو  جسه گروه  گمروه ، انی  گمروه آزومایش جیشمتر از  کمه احمن افمزایش در 
یمممان  ومممی کنتمممرل کووار چنمممد  باشمممد. جمممرای جررسمممی وعنممماداری احمممن تفممماوت از روش تحلیممم  

و خالصممه نتممایج آن در ها  کممه قبمم  از اجممرای آزوممون جررسممی وفروضممه، وتغیممری اسممتفاده شممد
 اس . نشان داده شده 0و ، 1، 5، 1جدول شهاره 

کننده انجام تحلیل واریانس مانکوا3جدول   . نتایج آزمونهای تأیید 
سطحوعنیداریDfخطاDfفرضیهFوق:ارنامآزوون

pilla 623/6 523 115/1 112/6اتر 
Wilks 623/6 523 115/1 031/6الوبادا 

 623/6 523 115/1 031/6اتر هتلینگ
Roy 623/6 115/1523 031/6 جزرگترحن ریشه 

کمه وقماد ومی نشمان 1ج حاص  از جدول شمهاره ینتا وحاسمبه شمده در سمطح  Fر حدهمد 
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ن تفماوت وعنمادار وجمود دارد؛ یانگیمك جفم  ویمن ین حداق  جحبناجرا، وعنادار اس  61/6
یممان  هممای  ههچنممین جممرای جررسممی وفروضممه ههگنممی واتری  یممان   وار . ام آزوممون از کووار

 .اس  آوده 5 شهاره جدول در یجنتا که گردیده استفاده باک 

کس4جدول   . نتایج آزمون ام. با

Box's M F Df1 Df2 sig 

251/26 71/3 36 712/5162 601/6 

 
کمه وفروضمه ههگنمی واتری  وی نشان 5نتایج جدول  یمان  همای  دهد  یمان   وار  کووار

یان جممر نهایمم  در و اسمم ؛ شممده رعایمم  ون از آزوممون لممهمما  ای جررسممی وفروضممه ههگنممی وار
که نتایج در جدول شهاره  گردید    آورده شده اس . 1استفاده 

 زمون شاخص لوین. آ5جدول

 F Df1 Df2 sig وتغییر

 202/6 16 3 27/3 سالو  جسهی

 261/6 16 3 631/6 سالو  روانشناختی

 122/6 16 3 651/6 سالو  اجتهاعی

 065/6 16 3 271/6 سالو  وحیطی

 
کممه تهمم 1نتممایج جممدول  یان نشممان داد  جرخمموردار جمموده و همما  اوی وتغیرهمما از ههگنممی وار

 بناجراحن استفاده از آزوون وانکوا بالوانع اس .
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کواریخالصه اطالعات تحل، 6جدول شماره   رهیانس چند متغیل 

ونبع
رییتغ

اسیوق
وجهع
وجذورات

(SS)

درجه
یآزاد
(df)

نیانگیو
وجذورات

(MS)
Fآزوون

سطح
یوعنادار

وجذور
اتا

روه
گ

 
ی(
شوح
 زنا
 
ضعی

)و
 

سالو 
 310/6 617/6 161/5 326/12 3 326/12 جسهانی

سالو 
 روانی

037/71 3 037/71 362/36 665/6 216/6 

روابن 
 اجتهاعی

272/20 3 272/20 051/7 636/6 227/6 

سالو 
 102/6 663/6 375/31 601/222 3 601/222 وحین

 خطا

سالو 
 جسهانی

017/371 20 016/0 

و سال
 روانی

571/312 20 217/7 

روابن 
 122/1 20 751/23 اجتهاعی

سالو 
 وحین

526/122 20 620/31 
هع
ج

 

سالو 
 جسهانی

31121 12 

سالو 
 12 33152 روانی

روابن 
 اجتهاعی

2123 12 

سالو 
 وحین

31111 12 

که وقادحر  0ج حاص  از جدول شهاره ینتا  گمروه در  Fنشان داد  وحاسبه شده در وتغیر 
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≤  61/6در سمطح ) (F=4/808, 10/102, 7/645, 15/174کیفیم  زنمدگی )های  تهماوی وولفمه
Pکیفیم  زنمدگی ی( وعنادار اس . به عبارت ن ین زوجمیجم یتفماوت وعنمادار، در ههه ابعماد 

کنتممرل د گممروه بممدده شممده اسممیممگممروه آزوممایش و  کممه ح . وعنمماداری در وتغیممر  ن وعناسمم  
کنتمرل یانگیو گروه  گروه آزوایش نسب  به  کیفی  زندگی زوجین  ن پ  آزوون نهرات ابعاد 

 افزایش یافته اس .

 یگحر نتحجهبحث و 
و  شمناختی   رفتماریپژوهش حاضر با هدو جررسی اتربخشمی زوج درومانی تلفیقمی بمه شمیوه 

کیفی  زند کمه های  گی زوجساختاری جر ابعاد  گرفم . نتمایج نشمان داد  وتقاضی طالق صمورت 
کنتمرل بمه طمور  گمروه  گمروه آزومایش نسمب  بمه  کیفیم  زنمدگی در  ویانگین نهرات پ  آزوون ابعاد 

کیفیمم  زنممدگی در زوج کممه نهممره ابعمماد  کممه در همماحی  وعنمماداری افممزایش یافتممه اسمم . بممدحن وعنمما 
کرده جودند کنترل شده اس .جیشتر ا، جلسات زوج دروانی شرک   گروه   ز 

کممن  کممه تلفیقممی از دو رویکممرد باشممد در احممن زوینممه  کممه تحقیقممات وشمماجهی  بممه دلیمم  احممن 
کمه بمه نزدیکتمرحن تحقیقمات بمه وسم له تحقیمق اشماره شمود.  گرفته اس  سعی شمده  انجام 

کجبمماو و 3112تمموان بمما نتممایج تحقیقممات رجبممی و ههکمماران ) وممی نتممایج احممن پممژوهش را (؛ 
کمممماظهی و ههکمممماران )3126ههکمممماران ) (؛ دراحممممور و 3122(؛ عاشمممموری و ونشمممم ی )3126(؛ 

و  4(؛ دحمموپ سممی دیممب2667و ههکمماران ) 3گممران -(؛ اجرهمماد2667) 2(؛ ومماتود2665) 1گمماتهن
کوارتینی و ههکاران )2660ههکاران )  ( ههسو دانس .3227) 5(؛ و هویسن2662(؛ 

و جسممهانی ههسممران دارد جممرای سممالو  عمماطفی ای  تعارضممات زناشمموحی نتممایج ونفممی
ینمگ کمماظهی و ههکماران3213، و ههکماران 6)وار  اسممترس، (. اضمطراب3126، ؛ بممه نقم  از 

                                           
1. Driver, J. I; & Gottman, J. M.  
2. Matud, M.P 
3. Eberhard- Gran,  
4. Diop- Sidibe  
5. Hewison, J 
6. Waring.  
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یماحی -اخمتالالت روانمی، سمردرد، و الکم  ومواد وصمروی، خودکش، سانحه از پ  ، فیزحولوژ
و  3؛ تیممواری2661، 2شممیخ -؛ ویتسممون و ال2667، 1باشممد )ومماتود وممی از عمموار  آن، افسممردگی
یتنبمرگ2661، نههکارا ( 2636، و ههکماران 5؛ هیگمارتی2667، ؛ وماتود2667، و ههکماران 4؛ و

کیفی  زندگی دارد.  کاهش  که تاتیر وستقیهی روی 
که آشفتگی خانوادگی و بمدرفتاری بما ههسمر و های  تحقیقات دیگر نیز نشان داده اس  

کیفی  زندگی، روانی، فرزندان تهاوی ابعاد فیزیکی  تح  تماتیر قمرار را اجتهاعی و وحیطی 
؛ ومممک دانممم  و 2661، شمممود )لونمممگ و ههکممماران ومممی دهمممد و باعممم  پممماحین آوردن آنهممما ومممی

وتعمممممار  و همممممای  (. در خانواده3126، ؛ بمممممه نقممممم  از قراچمممممه و ههکممممماران2661، ههکممممماران
کممه نشممانه، کننممد وممی کممه بممه جممداحی و طممالق فکممرهمماحی  خانواده از وولفممه  هنممی ای  شممادی 

یعنمی ، رود. شمادی اومری وسمری اسم  ومی یابمد و از جمین ومی کماهش، کیفی  زنمدگی اسم 
تواند در دیگران نیز شادی به وجود آورد. عالوه جر احمن دلبسمتگی فمرد را بما  وی شادی یک فرد

کجبمماو و 3111، کنممد )عابممدی وممی گسممتراند و زنممدگی را دلوممذحرتر وممی وحممین ؛ بممه نقمم  از 
کمن اسم  وتعار های  چون در خانواده، (3126، ههکاران ، و آشفته شادی وجود ندارد یما 

کمماهش یابممد و زنممدگی  وممی بممه ههممین خمماطر دلبسممتگی اعضمما بممه وحممین خممانواده و ههممدیگر 
، نشمان دادهما  کند. نتمایج پژوهش وی دهد و آن را سس  وی وشترک شان را تح  تاتیر قرار

نماراحتی ، کمن تمرشمادی ، سمالو  روانمی پماحین تمر، که افراد وطلقه در وقایسه با افمراد وتثهم 
کسملر ؛ 3227، 7؛ داوحزتمال3221، 6روانی جیشتر و خود پنداره ضمعیف تمری را دارنمد )آسمین و 

کمموک کیتسمون3220، 8دومو و آ ، بممه نقم  از آومماتو؛ 3225، 9؛ واستکوسما3220، ؛ وممارک 3222، ؛ 
(.  3227، و آواتو و راجرز، 3116، ترجهه وحهدی زادگان

1. Matud, M.P.

2. Whitson & El- Sheikh.

3. Tiwari , A.
4. Wittenberg, E.

5. Hegarty, K.L.
6. Asehine & Kessler.

7. Daviesetal.

8. Demo & Acock.
9. Mastekoosa
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کمممه تعارضممم ومممی در نهایممم  گفممم   ات زناشممموحی یکمممی از عواوممم  خطمممر سممماز جمممرای تممموان 
کمه روابمن ههسمران و اعضمای خمانواده را آشمفتههای  ازدواج کنمد و در نتیجمه  ومی سالن جموده 

زناشمموحی و نارضممایتی از های  آورد. آشممفتگی وممی کیفیمم  زنممدگی و شممادکاوی آنهمما را پمماحین
، داری داشمتهزندگی وشترک با شیوه اخمتالالت هیجمانی در جهعیم  عهمووی رابطمه وعنما

کممه ازدواج باعمم  ارتقممام سممالو  ههسممران و وممانع ، رضممای  بخممش و شممادهممای  در صممورتی 
 شود. وی رویدادهای ونفی زندگی و وشکالت روانشناختی آنها

کممه طمالق یممک پدیمده ونفممی اجتهمماعی گیر نتیجمهتمموان  ومی پممژوهشهای  از یافتمه کممرد  ی 
توانمد  ومی جاوعمه و اقتصماد، فرزنمدان، ها خانواده، ها جوده و عوار  ونفی بسیاری جرای زوج

کیفی  زندگی فمرد را پماحین آورده و او را دچمار  وی آنهای  داشته باشد. طالق و عل  توانند 
کاهش و درومان های  انواه وشکالت وختلف نهایند؛ به ههین خاطر توجه به روش تلفیقی 

یممادی از احممن وعضمم  جلممو وممی تعارضممات زناشمموحی و طممالق گیری نهایممد. از توانممد تمما حممد ز
کاومم  وتغیرهممای وممزاحن واننممد  وممی پممژوهش حاضممرهای  وحممدودی  کنتممرل  تمموان بممه عممدم 
انگیمممزه یکسمممان جمممرای درومممان و علممم  ، شمممدت تعارضمممات، تعمممداد فرزنمممدان، سمممابقه ازدواج

کمه جمرای  ومی تعارضات اشاره نهود. در نهای  جمر اسماس نتمایج پمژوهش تموان پیشمنهاد نهمود 
کیفیمم  زنممدگی زوجکمماهش تعارضممات زناشمموحی  کممز همما  و طممالق و بممه تبممع آن افممزایش  در ورا

  از رویکردهای تلفیقی استفاده نهود.ای  وشاوره

 تقدحر و تشکر
کممه در احممن پممژوهش وممرا یمماری نهودنممد وممی جممر خممود الزم از جهلممه ، دانممن از تهمماوی عزحزانممی 

کننده در پژوهش نهای  تشکر را دارم.های  زوج  شرک  

 وناجع 
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