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مقاله پژوهشي

چكیده
مقدمه :تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با يكديگر ،ناسازگاري نظرات و اهداف و رفتاري است كه در جهت مخالفت با
ديگري صورت ميگيرد .همچنين ستيزهاي بين افراد در اثر منافع ناهمسو و اختالف اهداف و ادراكات مختلف است .تعارضهاي مخرب ،مجموعه
رخدادها يا حوادثي هستند كه بر يك يا چند تن از اعضاي خانواده يا همه آنها يا به طور كلي بر پيكره خانواده تحميل ميشوند و همه اعضاي
خانواده را تحت تأثير قرار ميدهد .پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر رويكرد راه حل  -محور بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين شهر قم
صورت گرفته است.
روشها :اين پژوهش نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمايش و گواه استفاده شده است .جامعه پژوهش شامل آن دسته
از زوجين مراجعهكننده به مركز مشاوره خانواده شهر قم ميباشد كه به صورت خود معرف مراجعه كرده بودند .نمونه پژوهش شامل  05زوج است
كه داوطلب داوطلبانه در مطالعه بودند ،به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند .ابزار
پژوهش شامل مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه تعارضات زناشويي ثنايي بود .براي تجزيه و تحليل دادهها عالوه بر استفاده از روشهاي آمار
توصيفي از روش تحليل كوواريانس استفاده شد.
یافتهها :تحليل دادهها نشان داد رويكرد راهحل -محور بر تمام تعارض زوجي مؤثر است ( )P<5/550, F=42/580و تمام زير مقياسهاي كاهش
همكاري ( ،)P<5/550, F=7/2كاهش رابطه جنسي ( ،)P<5/550, F=05/2افزايش واكنشهاي هيجاني ( ،)P<5/550 ,F=05/80افزايش
جلب حمايت فرزند ( ،)P<5/550, F=44/3افزايش رابطه با خويشاوندان خود ( ،)P<5/550, F=77/2كاهش رابطه با خويشاوندان و دوستان
همسر ( ،)P<5/550, F=30/54جدا كردن امور مالي از يكديگر ( ،)P<5/550, F=70/0كاهش ارتباط مؤثر ( )P<5/550, F=0/73مؤثر است.
نتیجهگیری :ايجاد مهارتهاي حل مشكل در زوجين ميتواند از اختالفات بسياري جلوگيري كند .آموزش حل مسأله به عنوان يكي از
مهارتهاي زندگي امروزه از اهميت خاصي برخوردار است .كه در رويكرد راه حل -محور از اين فن زياد استفاده ميشود با استفاده از فنون
مختلف اين رويكرد مي توان به زوجيني كه به خاطر مشكالتي كه راه حل آن در دست خودشان است كمك كرد و رضايت از زندگي زناشويي
شان را تقويت كرد.
واژههای کلیدی :رويكرد زوج درماني كوتاه مدت راه حل -محور ،تعارضات زناشويي ،زوجين
ارجاع :صحت فاطمه  ،صحت نرگس ،خانجانی سحر ،محبی سیامک ،شاه سیاه مرضیه .تأثیر رویكرد کوتاه مدت راه حل -محور بر کاهش
تعارضات زناشویي شهر قم .مجله تحقيقات نظام سالمت 0303؛ 468-470 :)4(05
تاریخ دریافت3131/42/40 :
.1
.2
.3
.4
.5

تاریخ پذیرش3131/38/30 :

کارشناس ارشد مشاوره ،مدرس دانشگاه پردیس قم ،قم ،ایران
کارشناس ارشد مشاوره ،دانشگاه پیام نور واحد قم ،قم ،ایران
کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
استادیار ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،دانشجوی مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب،
Email: marziehshahsiah@yahoo.com
قم ،ایران (نویسنده مسؤول)
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فاطمه صحت و همکاران

مقدمه
رنگها از خطرناکترین ترکیبات شیمیایی هستند که در
پسابهاي صنعتی یافت میشوند ( .)1رنگها به طور گسترده
در صنایع نساجی ،چرمسازي ،کاغذسازي ،پالستیک و صنایع
دیگر به کار میروند ( )2-4و بر اساس کاربردشان به انواع
وات ،راکتیو ،دایرکت ،اسیدي ،دیسپرس و کاتیونی تقسیم
میگردند .رنگهاي راکتیو آزو بزرگترین دسته از رنگهاي
مصنوعی محلول در آب هستند که از نظر نوع و ساختار
داراي بیشترین تنوع میباشند .این رنگها معموالً به تجزیه
بیولوژیکی هوازي مقاوم بوده و با فرایندهاي تصفیه
بیولوژیک متداول حذف نمیشوند ( .)5وجود رنگ در منابع
آبی ،نفوذ نور خورشید را کاهش داده و در نتیجه از فتوسنتز
گیاهان آبزي جلوگیري میکند ( .)1 ،3 ،6-7رنگها باعث
آلرژي ،درماتیت ،تحریک پوست ،سرطانزایی و جهشزایی
میشوند ( .)1 ،8-9بنابراین پسابهاي رنگی باید قبل از
تخلیه به محیط زیست ،تصفیه شده تا تهدید زیستمحیطی
آنها کاهش یابد (.)7
روشهاي متعددي از قبیل تصفیه بیولوژیک ،انعقاد و
لختهسازي ،تصفیه با ازن ،اکسیداسیون شیمیایی ،فیلتراسیون
غشایی ،تبادل یون ،تجزیه فتوکاتالیتیکی و جذب براي حذف
این ترکیبات از پسابهاي رنگی توسعه یافتهاند (.)6 ،11-11
رنگها مقاوم و غیرقابل تجزیه بیولوژیکی هستند و
سیستمهاي متداول تصفیه بیولوژیکی فاضالب داراي راندمان
قابل قبولی در حذف آنها نمیباشند ( .)12جذب از مهمترین
و مناسبترین فرایند کاهش غلظت رنگها از محلولهاي
آبی است ( .)13-14فرایند جذب ،رنگها را از فاز آبی به فاز
جامد منتقل میکند و در نتیجه جاذب میتواند دوباره تولید
شده یا در محلی خشک بدون تماس مستقیم با محیط زیست
قرار گیرد ( .)1مزایاي جذب در مقایسه با دیگر فرایندهاي
جداسازي ،سادگی در بهره برداري و ارزان بودن است (.)15
تاکنون در مطالعات مختلف جاذبهاي معمولی مثل کربن
فعال ،زئولیت ،رس ،محصوالت جانبی صنعتی ،زایدات
کشاورزي ،بیومس و مواد پلیمري مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
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این جاذبها ظرفیت جذب پایینی دارند و جداسازي آنها
پردردسر است ( .)6 ،11نانولولههاي کربنی جاذبی جدید براي
حذف آالیندهها از محلولهاي آبی هستند .با توجه به
مطالعات گذشته ،نانولولههاي کربنی ،راندمان خوبی در حذف
آالیندههاي آلی و معدنی از خود نشان دادهاند ( .)3 ،6 ،16بینا
و همکاران در سال  2112جذب بنزن و تولوئن را با استفاده از
نانولولههاي کربنی انجام دادند ،نتایج نشان داد که
نانولولههاي کربنی میتواند به عنوان جاذب مناسبی براي
حذف بنزن و تولوئن از محلولهاي آبی استفاده گردد .در
مطالعه آنها نانولولههاي کربنی تکجداره به ترتیب داراي
راندمان حذف  99/74و  99/8درصد براي بنزن و تولوئن
میباشد ( .)17پورزمانی و همکارانش در سال  2112کاربرد
نانولولههاي کربنی را به عنوان جاذب جهت حذف گزیلن از
محلولهاي آبی گزارش کردهاند ( .)18مدرکیان و همکاران
براي حذف رنگهاي کاتیونی از محلولهاي آبی از
نانولولههاي کربنی چندجداره مگنتیکشده استفاده کردند،
نتایج مطالعه آنها نشان داد که استفاده از این روش براي
حذف رنگهاي کاتیونی مؤثر بوده و راندمان نسبتاً باالیی دارد
و میتواند به عنوان یک روش مؤثر مورد توجه قرار گیرد (.)7
نانولولههاي کربنی سطح مخصوص زیاد ،اندازه کوچک و
ساختار الیهاي و توخالی دارند ( .)6آنها همچنین ساختار
مخصوص ،خصوصیات مکانیکی و الکتریکی منحصر به
فردي دارند ( .)19-21خصوصیات ساختاري مثل قطر منفذ و
تخلخل نانولولههاي کربنی میتواند میزان جذب را تعیین کند.
نانولولههاي کربنی به علت مزایایی که نسبت به مواد دیگر
مثل کربن فعال دارند ،جاذبهاي نویدبخشی هستند .ظرفیت
جذب باال ،زمان تعادل پایین و تولید مجدد مؤثرتر ،برخی از
این مزایا به شمار میرود ( .)21نانولولههاي کربنی تکجداره
داراي سطح مخصوص بسیار باالتر و در نتیجه راندمان
باالتري نسبت به نانولولههاي کربنی چندجداره هستند (-22
 .)21لذا در این تحقیق ،کارایی نانولولههاي کربنی تکجداره
( )SWCNTSدر جذب رنگ راکتیو قرمز  198از
محلولهاي آبی مورد بررسی قرار گرفته است
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سکینتبکمینست
تعارضات زناشویی شهر قم
کاهش

روشها
پژوهش حاضر در حقیقت نوعی تحقیق کاربردي است .در این
پژوهش از روش نیمه تجربی آزمایشی استفاده شده است.
پژوهش حاضر بر روي دو گروه یک گروه آزمایش و یک
گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماري این پژوهش کلیه زوجینی
بودند که به مرکز مشاوره خانواده شهر قم مراجعه کردند51 .
زوج براي شرکت در مطالعه ثبت نام کرده به صورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .براي هر دو گروه،
پیش آزمون یک هفته قبل از اجراي روش مشاوره اي و پس
آزمون بعد از پایان جلسات به عمل آمد .تعداد .از همه
آزمودنیها در جلسه اول پیش آزمون به عمل آمد .براي گروه
آزمایش رویکرد راه حل محور در  6جلسه اجرا شد و گروه
دوم (کنترل) هیچ روش آموزش یا درمانی را دریافت نکرد.
جلسات به صورت هفتگی برگزار گردید که مجموعاً  6جلسه
به طول انجامید .در پایان اجرا ،پس آزمون از هر دو گروه به
عمل آمد .جلسات به صورت متوسط یک ساعت و نیم به
طول انجامید .براي تحلیل اطالعات از آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده شد .در این تحقیق از ابزار ذیل استفاده
گردید .پرسشنامه تعارضات زناشویی :این پرسشنامه یک
ابزار  54سؤالی است که براي سنجیدن تعارضات زن و
شوهري و بر مبناي تجربیات بالینی دکتر باقر ثنایی ساخته
شده است .این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را
میسنجد که عبارت هستند از کاهش همکاري ،کاهش رابطه
جنسی ،افزایش رابطه فردي با خویشاوندان خود ،افزایش
واکنشهاي هیجانی ،افزایش جلب حمایت فرزندان ،کاهش
رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ،جدا کردن
امور مالی از یکدیگر ،و کاهش ارتباط مؤثر.
اعتبار و روایی :آلفاي کرنباخ براي کل پرسشنامه روي یک
گروه 271نفري برابر با  1/96به دست آمد و براي  8خرده
مقیاس آن از این قرار است :کاهش همکاري 1/81 ،؛ کاهش
رابطه جنسی1/61 ،؛ افزایش واکنشهاي هیجانی1/71 ،؛
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افزایش جلب حمایت فرزند1/33؛ افزایش رابطهي فردي با
خویشاوندان خود1/86 ،؛ کاهش رابطه خانوادگی با
خویشاوندان همسر و دوستان1/89 ،؛ جدا کردن امور مالی از
یکدیگر1/71 ،؛ کاهش ارتباط مؤثر.)11 -12( 1/69 ،
یافتهها
یافتههاي پژوهش از طریق تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل
شد .جدول  1یافتههاي توصیفی مربوط به نمرات تعارضات
زناشویی دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد .نتایج
جدول  1نشان میدهد که بین سطوح مختلف متغیر آزمون
(پیش آزمون ،پس آزمون) تفاوت معنیداري وجود دارد .پس از
کنترل نمرات پیش آزمون نتیجه تحلیل کوواریانس نشان میدهد
که بین دو گروه در میانگین تعارضات زناشویی تفاوت معنیداري
وجود دارد ( )P=1/111, F= 24/189و میزان تأثیر  1/45تفاوت
بین میانگین نمرات دو گروه حاصل اثر متغیر مستقل (درمان راه
حل محور) است ،و نتیجهگیري میشود که زوج درمانی کوتاه مدت
راه حل محور برکاهش نمره کل تعارضات زناشویی زوجین مؤثر
بود .نتایج مربوط به زیر مقیاسهاي تعارض زناشویی در جدول 4
آمده است.

نتایج جدول نشان میدهد که زوج درمانی کوتاه مدت بر تمام
زیر مقیاسهاي تعارض زوجی مؤثر است ( )P=1/11و میزان
تأثیر بر روي کاهش همکاري ( ،)1/21کاهش رابطه جنسی
( ،)1/63افزایش واکنشهاي هیجانی ( ،)1/32افزایش جلب
حمایت فرزند ( ،)1/43افزایش رابطه با خویشاوندان خود
( ،)1/72کاهش رابطه با خویشاوندان و دوستان همسر
( ،)1/57جدا کردن امور مالی از یکدیگر ( ،)1/71کاهش
ارتباط مؤثر ( )1/56است .توان آماري در تمام ابعاد باال
گزارش شده است که نشاندهنده این است که حجم نمونه در
پژوهش حاضر کافی بود.
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فاطمه صحت و همکاران
جدول  :3داده های توصیفي تعارضات زناشویي کلي
آزمونها

گروه ها

میانگین

انحراف استاندارد

تعدادزوج

پيش آزمون

آزمايش

004/06

02/47

40

كنترل

078/56

07/26

40

آزمايش

400/23

43/06

40

كنترل

070/56

07/87

40

پس آزمون

جدول .8میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد تعارضات زناشویي در گروه آزمایش بر حسب جنسیت
آزمایش

گروه
آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

شاخصهاي آماري

جنس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

كاهش همكاري

زن

40

06/7

4 /6

40

02/0

4 /4

مرد

40

06/3

4/00

40

00/8

0 /2

زن

40

00/6

0 /0

40

02/4

4 /3

مرد

40

06/7

4 /8

40

00/7

0 /0

زن

40

42/8

3 /3

40

40/40

3 /4

مرد

40

42/0

3 /7

40

45/23

0 /0

زن

40

00/4

4 /0

40

03/6

4 /7

مرد

40

06/7

4 /0

40

04/56

0 /6

زن

40

08/0

4 /0

40

08/52

3/54

مرد

40

08/2

3 /6

40

02/0

4 /2

كاهش رابطه جنسي

افزايش واكنش هاي هيجاني

افزايش جلب حمايت فرزند

افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خود
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سکینتبکمینست
تعارضات زناشویی شهر قم
کاهش
كاهش رابطه فردي با خويشاوندان همسر و دوستان

جدا كردن آمور مالي از يكديگر

كاهش ارتباط موثر
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08/0

3 /6
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08/0

4 /3

مرد
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00/6

3 /0

40

03/2

0/30

زن
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44/0

3 /0

40

07/6
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مرد
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43/4

0 /0

40

02/00

4 /0
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37/7

0 /7

40

36/4

2 /7

مرد
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37/0
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47/8

3 /2

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین باقیمانده نمرات تعارض زناشویي بر حسب عضویت گروهي
مجموع

اتا

آماری

پس آزمون

4434/78

0

04/43

5/554

5/35

5/04

گروه

2240/77

0

42/57

5/550

5/26

5/00

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجذورات

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوجدرمانی کوتاه مدت راه
حل محور بر تعارضات زناشویی و ابعاد آن مؤثر است
( .)P<1/111تحقیقات  Prest ،Vatzelو Zimerman
 ،1997به نقل از نظري و سلیمانی )1386،در بررسی درمان
رویکرد راه حل محور از مقیاس سازگاري دوتایی به منظور
ارزیابی تغییرات در روابط زوجین استفاده کردند و نتایج نشان
داد وضعیت زوجین از تعارض به سمت رضایت رفته و باعث
کاهش احتمال طالق زوجین را نشان داد (.)13
نتایج تجزیه و تحلیل این تحقیق نشان داد که درمان کوتاه
مدت راه حل محور در خرده مقیاس رابطه جنسی به میزان
 1/63رابطه جنسی زوجین را بهبود میبخشد .نتیجه این
پژوهش هماهنگ با تحقیق سعیدي میباشد .با بهبود رابطه
عاطفی زوجین میتوان انتظار داشت که رابطه جنسی آنها

878

F

P

مجذور

توان

نیز بهبود بخشد .درمان کوتاه مدت راه حل مدار مسایل
جنسی بین زوجین را تا حدود خوبی مرتفع میسازد (.)14
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که درمان به شیوه راه
حل محور تا  1/72رابطه با خویشاوندان و دوستان همسر را
بهبود بخشید .در این رویکرد زوجین باید مرزهایی به دور
خودشان و دیگران (دوستان و خانواده اصلیشان) ترسیم کنند.
این مرزها ،زوجین را سیستمی مجزا از سایر سیستمها تلقی
کرده و در عین حال مرزهایی قابل انعطاف میباشند که در
مواقع ضروري زوجین میتوانند از پیشنهادات و رهنمودهاي
خانواده اصلی بهرهمند شوند .این منظور با استفاده از فنونی
مانند استعاره خانه شیشهاي و یا قلعه دو در حاصل میشود.
استفاده از این فنون به زوجین براي درک بهتر یک رابطه
زناشویی و بهبود رابطه با خانواده همسر کمک میکند.
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نتایج نشان داد که این درمان در خرده مقیاس ارتباط مؤثر به
میزان ( )1/56ارتباط مؤثر زوجین را بهبود میبخشدMudd .
طی تحقیقی تحت عنوان « درمان راه حل مدار و آموزش
مهارتهاي ارتباطی» نتیجه گرفت که درمان راه حل محور
مهارتهاي ارتباطی را افزایش میدهد .نتیجه این پژوهش با
پژوهش  Muddهماهنگ است (.)15
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد درمان راه حل محور در
خرده مقیاس کاهش همکاري زوجین ( )1/21تأثیر داشته
است .به عبارتی میتوان گفت زوجینی که در مشاوره راه
حل -محور شرکت کردهاند نسبت به گروه کنترل مهارت
همکاري در سطحی باالتر رسیدهاند .نتایج با یافتههاي
 Mooreکه عنوان میکنند آزمودنیهاي شرکتکننده در
مشاوره راه حل -محور با استفاده از قابلیتهایشان ،مشکالت
بین فردي خود را حل کردند همخوانی دارد (.)16
زوج درمانی راه حل– محور در خرده مقیاس امور مالی زوجین
تا  1/71بر جدا کردن امور مالی زوجین تأثیر مثبت دارد .یکی
از عوامل تعیینکننده قدرت در خانواده پول است .زمانی که
تعارض وجود دارد ،زوجین بر سر نحوه صرف پول اختالف
پیدا میکنند و یک نفر (معموالً زن) تالش میکند تا پول
بیشتري خرج کند و مرد سعی میکند تا نسبت به مخارج
محتاطتر شود .به نظر نمیرسد که درمان راه حل – محور به
طور مستقیم بر افزایش مشارکت زوجین در امور اقتصادي
منزل تأثیر داشته باشد .شاید بتوان گفت زمانی که ارتباط
زوجین بهبود مییابد ،نحوه صرف پول عادالنهتر شده و
زوجین سعی میکنند نحوه صرف پول با مشارکت و توافق هر
دو آنها صورت گیرد.
رویکرد راه حل -محور بر طبق یافته هاي  Leeمیتواند
متخصصان با سطوح مختلف تجربه و حتی با یک عضو
خانواده به جاي کل خانواده مورد استفاده قرار گیرد .این
ویژگی مشاوره راه حل  -محور در مقایسه با دیدگاههاي
خانواده درمانی که اکثراً بر حضور همه اعضاي خانواده در
جلسات مشاوره تأکید میکنند یک مزیت محسوب میشود
(.)17
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نتیجهگیری
یافتههاي پژوهش حاضر با نتایج ارایه شده توسط 'O
 Hanlonو همکاران که عنوان میکنند آزمودنیهاي
شرکتکننده در مشاوره راه حل -محور روشهاي مناسبتر را
براي مواجهه با مسایل عاطفی نسبت به گروه کنترل نشان
دادند همخوانی دارد (.)18
همچنین نتایج پژوهش حاضر با یافتههاي ،Lamberit
 Finch ،Okishiو  Jansonهمخوانی دارد.)19( .
همچنین یافتههاي پژوهش حاضر با نتایج پژوهش Conoley
 Newsome ، Graham ،و،Spray ،Greef, ،
 ،2113( Parker ،Gardianبه نقل از )2119 ، Correy
همخوانی دارد (.)21
با توجه به اینکه تعداد زیادي از زوجینی که به مراکز مشاوره
مراجعه میکنند و بسیاري از زوجینی که در روابط خود مشکل
دارند ولی مراجعه نمیکنند ،در حل و فصل مشکالت خود با
شکست مواجه میشوند ،ایجاد مهارتهاي حل مشکل در
زوجین میتواند از اختالفات بسیاري جلوگیري کند .یکی از
مهمترین مهارتهایی که به عنوان مهارتهاي زندگی از سوي
سازمان بهداشت جهانی مورد تأیید قرار گرفته است،
 Problem- solvingاست .آموزش حل مسأله به عنوان
یکی از مهارتهاي زندگی امروزه از اهمیت خاصی برخوردار
است .که در رویکرد راه حل -محور از این فن زیاد استفاده
میشود با استفاده از فنون مختلف این رویکرد میتوان به
زوجینی که به خاطر مشکالتی که راه حل آن در دست
خودشان است کمک کرد و رضایت از زندگی زناشوییشان را
تقویت کرد این رویکرد به دلیل کوتاه بودن جلساتش میتواند
بسیار در ایجاد همکاري زوجین مؤثر باشد .حتی در زوجینی که
رضایت زناشویی دارند ،همه این مسایل به این خاطر است که
آشفتگیهاي ارتباطی و شیوههاي حل مسأله یک مشکل
عمومی در اکثر خانوادهها است و همچنین عدم نداشتن
مهارتهاي زندگی و نگاهی راه حل محور از طرف زوجین
براي برطرف کردن مشکل و یا درک متقابل و با توجه به باال
رفتن نرخ طالق در دو دهه گذشته در کشور ما الزم است که
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تشکر و قدردانی
در پایان پژوهشگران از زنانی که در طرح شرکت کردند و
همچنین از مرکز مشاوره خانواده شهر قم که همکاري بسیاري
داشتهاند و نیز از همکاران مشاور جهت راهنمایی و هدایت این
شایان ذکر است که.  تشکر و سپاسگزاري مینمایند،طرح
مطالعهي فوق با منافع شخصی نویسندگان ارتباطی نداشته
.است

دراین باره اقداماتی پیشگیرانه صورت گیرد این رویکرد میتواند
در زوج درمانی کمک هاي مؤثري را در بهبود رابطه زوجی دارا
.باشد
از محدودیتهاي پژوهش این را می توان نام برد که این
پژوهش مرحله پیگیري نداشته و تعداد نمونه در دسترس
انتخاب شدهاند الزم است در تعمیم نتایج در بلند مدت احتیاط
 پیشنهاد میشود در پژوهشهاي بعدي مرحله پیگیري و.کرد
در نمونههاي بیشتر صورت گیرد و نتایج آن با نتایج این
.پژوهش مقایسه شود
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The effect of solution- focused short-term approach on marital conflict
decrease in Qom
Fatemeh Sehat 1, Narges Sehat 2, Sahar khanjani 3, Siamak Mohebi 4, Marzieh Shahsiah 5

Original Article
Abstract
Background: Conflict is the lack of agreement and disagreement between the two men, and behavioral
maladjustment or objectives that are in opposition to the other. Destructive conflicts are incidents imposed
on one or more than one member of the family or the whole family and affect on them. The purpose of this
research is to study the effect of solution - focused short-term approach on marital conflict decrease in
Qom.
Methods: This research is semi-experimental with pretest, posttest and two groups of experimental and
control. The populations are couples referring to family counseling centers in Qom and they were self –
introduced. The samples were 50 couples who were volunteer to attend in this research, selected available
and allocated randomly into two groups of experimental and control. The research measures were
demographic characteristics and Sanaei’s marital conflict questionnaire. To analyze the data, covariance
analysis and also descriptive statistics were used.
Findings: The data analysis showed solution-focused approach is effective on couples’ all conflicts
(P<0.001, F=24.089). Also ,it is influenced on subscales of cooperation decrease(P<0.001, F=7.4) ,sexual
relationship decrease(P<0.001, F=50.4), emotional reactions increase (P<0.001, F=10.89), the increase of
child’s support attraction( P<0.001, F=22.3), the increase of relationship with their relatives(P<0.001,
F=77.4), the decrease of relationship with the spouse’s relatives and friends(P<0.001, F=31.02), separation
of financial issues from each other(P<0.001, F=71.1) and effective relationship decrease
Conclusion: Making problem -solving skills in couples can prevent many difficulties. Problem-solving
instruction is very important as one of daily life skills and it is used a lot in solution-focused approach. We
can help couples solve their problems and increase their marital life satisfaction with these techniques.
Keywords: Solution- Focused Short-Term Couple Therapy, Marital Conflicts, Couples
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