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 چکیده

زندگی زناشویی تعارض و کشمکش بین زوجین که همواره عوارض متعددی را در پی یکی از مشکلات 

دارد. برای پیشگیری و درمان تعارض های زناشویی روشها و رویکردهای متعددی بر مبنای نظریه های 

شناختی، رفتاری و بصیرت محور بوجود آمده است که مداخلات آنها عمدتاً بر زوجها متمرکز است و عوامل 

نه ای مانند خانواده های اصلی زوجین یعنی خانواده ای که زوجین در آن رشد و نمو داشته اند را نادیده زمی

می گیرند این در حالی است که بنا به روش درمان چند سیستمی مشکلات و مسائل زندگی علاوه بر آنکه 

باشد و در فرآیند درمان باید متأثر از عوامل درون فردی است ناشی از عوامل موقعیتی و زمینه ای نیز می 

آنها را مدنظر داشت. هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه اثر بخشی زوج درمانی همراه با خانواده های 

اصلی بازوج درمانی به تنهایی در کاهش تعارض های زناشویی و پایداری درمان ناشی از آن بوده است. در 

 این پژوهش فرض شده است:

 زوج درمانی همراه با خانواده اصلی کمتر از زوج درمانی به تنهایی است.تعداد جلسات -1

پایداری زوج درمانی همراه با خانواده اصلی پس از سه ماه بیشتر از زوج درمانی به تنهایی است. برای  -2

 بررسی این فرضیات دو گروه زوج که دارای درگیری زناشویی بوده و متمایل به شرکت در درمان بوده اند

انتخاب شدند. یک گروه زوجین نیز دارای تعارض زناشویی بوده اند و تمایل به شکت در درمان نداشته اند 

اما در تکمیل آزمونها تمایل خود را به همکاری اعلام نمودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. از 

ان عداد درگیریها به عنوآزمونسنجش تعارض زناشویی که توسط ثنایی و ترابی ترجمه شده و فرم ثبت ت

ابزار اندازه گیری استفاده شده است. روشها و فنون مورد استفاده برای گروه های آزمایش براساس نظریه 

عاطفی و رفتاری الیس و واقعیت درمانی گلاسر تدویم گردید، با این تفاوت که در زوج درمانی  –شناختی 

لدین آنها نیز حضور پیدا می کردند. یک هفته پیش از شروع همراه با خانواده های اصلی علاوه بر زوجین، وا

از هر سه گروه پیش آزمون به عمل آمد و یک هفته پس از اتمام درمان پس آزمون اول و سه ماه بعد پس 

آزمون دوم اجرا گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تعداد جلسات درمانی در زوج درمانی همراه با 

ور معنی داری کمتر از رو به تنهایی است و اثر بخشی به تنهایی بوده است همچنین خانواده اصلی به ط

پایداری زوج درمانی همراه با خانواده اصلی بیشتر از زوج درمانی به تنهایی مشاهده گردید. براساس نتایج 

ظر یز مدنپژوهش پیشنهاد می شود هنگام زوج درمانی برای کاهش تعارضهای زناشویی خانواده های اصلی ن

 قرار گیرند.

 واژگان کلیدی: زوج درمانی، زوج درمانی به تنهایی زوج درمانی همراه با خانواده اصلی، تعارض زناشویی 
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 مقدمه

شغل هستند، اغلب در گذشته دور کاشته شده اند. خیلی از  بذرهای ناخودآگاه که زیر بنای انتخاب 

فعالان در زمینه سلامت روان، به ویژه زوج درمانگران در زمان کودکی برای حل تضادهای واقعی یا خیالی 

خانواده تلاش می کردند. وقتی که این درمانگران شروع به توسعه ی حرفه شان می کنند، به طور غیر 

ای نقش بزرگسالان حرفه ای کشیده می شوند، چیزی که در طول زندگی بیشتر برای اجتنابی به سمت ایف

وجه دارد. با ت آن آماده شده اند. بنابراین، انگیزه های روانی برای تقویت علاقه در زوج درمانی تأثیر فراوانی

به این گونه درصد است، ما می توانیم بدون تلاش زیاد نیاز عمومی سریع  55به نرخ طلاق که در حدود 

خدمات را به اثبات برسانیم. با این وجود، زوج درمانی به صورت یک مدل سازی غیر کاربردی باقی می 

 ماند.

درصد مراجعه کنندگان به مرکز سلامت روانی بر مشکلات زناشویی تأکید می کنند اما اگر زوج  15

شود، تعجب خیلی از ما را برانگیخته درصد از همه روان درمانی ها شامل  15درمانی یا خانواده درمانی 

 خواهد کرد.

دربارة دلیل این که چرا زوج درمانی به قدر کافی در دسترس نیست، تأمل کنیم. علت ها ما می توانیم 

هر چه باشند، این زمینه فاقد تعاریف فنی و نظری کافی است. ما اصول رویکردی کمی زا در اختیار داریم 

افق بوده و بر مبنای فرا روان شناسی سازنده باشند و همچنین بتوانند به طور که به طور گسترده مورد تو

آشکار در مورد دلبستگی زوجین و تضادهای آنها در آینده نظر دهند. ما هیچ گاه نمی توانیم بفهمیم که 

تکیه  سقاطع و یا برعکآیا دلیل استفادة ما از مدل سازی این است که نمی توانیم بر کاربردهای یک نظریة 

کنیم. درمانگران جوان ممکن است با علاقه ی اصلی به زوج درمانی کارشان را شروع می کنند اما به دلیل 

فقدان راهنمایی کافی و کامل برای یادگیری در این زمینه نسبت دور نمای ادامه ی کارشان در آینده 

 دلسرد می شوند.

  


