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ر ييو راه حل محور درتغ) TA(تحليل ارتباط متقابل كرديرو  دوي اثر بخشي سهيمقا

  تهرانشاغل   زنان متاهلييت زناشويطح رضاس

  3٭ ميترا وحيد واقف و2الدن معين ،1عبداهللا شفيع آبادي

  

  دهيچك

ت ير سطح رضايي و راه حل محور درتغTA كردي دوروياثر بخش يسه ين پژوهش با هدف مقايا    

 پس آزمون با –ش آزمون ي پيشيمه آزمايروش پژوهش از نوع ن .گرفتصورت  تهران  زنانييزناشو

 مركز مشاوره در تهران مراجعه 10 شامل زناني است كه به يآمار يجامعه  .گروه كنترل است

 كه به  زن بودند48 پژوهش  يآمار ينمونه .  داشته اندييت زناشوي در رضايكرده اند و مشكالت

 ي آورگرد يبرا .دشدن نفره تفكيك 16 گروه 3 تصادفي به يگونه به   انتخاب شدند ويوش تصادفر

 با استفاده از  فرضيه هاي پژوهش با توجه به پرسشنامه و.چ استفاده شدي انري پرسشنامه ازداده ها 

راه حل   وTAكرد ي دوروين اثر بخشيج نشان داد كه بينتا .ل شديه و تحليانس تجزيوار كوليتحل

دو روش باعث   وجود ندارد و هريتفاوت معنادارزنان متاهل  ييت زناشوير رضاييمحور بر تغ

ت روش ي و شخصيدتي عق– ياس مذهبياما درخرده مق،  شونديمزنان  ييت زناشويش رضايافزا

TAروش راه حل محور موثر تر استيل جنسياس ارتباط با اقوام و مساي موثرتر و در خرده مق .  

  

 كوتاه مدت راه حل محور ، ي، روش درمان) TA (يل ارتباط محاوره اي تحل:يدي كليه هاواژ

  .ييت زناشويرضا

 
 
 
  

                                                
 . تهران يي استاد دانشگاه عالمه طباطبا-  1
 . واحد مرودشتيدانشگاه آزاد اسالم يئت علميار و هي استاد-  2
  . ارشد مشاوره ي كارشناس-  3

 Mitra_vahid1985@yahoo.com: مسئول مقالهي سنده ي نو-٭

Archive OF SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 ...كرد تحليل ارتباط متقابلي دو روي اثر بخشي سهيمقا

 

22

  شگفتاريپ

  جايگاه اجتماعي زنان صورت گرفـت،      باال رفتن با وجود تمام تالش هايي كه در عصر حاضر براي               

نان شـاغل كـه خـارج از      ز .هستندتري   زنان دچار مشكالت بيش    هامروز ،صنعتي شدن  يبه واسطه   

كـه    اصـلي خـود    ي گاه در وظيفـه   ،  خانه فشارهاي شغلي را حتي بهتر از مردان به دوش مي كشند           

مـشكل را مـي تـوان در    تـرين دليـل ايـن     اساسي . دچار مشكل مي شوند    ،حفظ بنياد خانواده است   

رين واحـد  خـانواده بنيـادي تـ    .شـان يافـت    فراموشي نسبت به رضايت خودشان در برابر دگرخواهي       

  بـسيار بـا اهميـت دارد       ياجتماعي است و نظامي سازمان يافته است كه در بقا و رشد نوع بشر نقش              

 رواني و اجتماعي كودكان و عامل تعادل فيزيكي، روانـي و اجتمـاعي              ، بستر رشد و رفاه جسمي     رايز

            اهميــت خــانواده يحــضرت محمــد دربــاره  ).1386،بــه نقــل از بوســتان،11991الســول،(اســت 

  )). هيچ بنايي نزد خدا از ازدواج كردن محبوب تر نيست: ((مي فرمايند

 كـه ممكـن اسـت زمـاني      كنندينكته توجه متر به اين     كم ،كه به تازگي ازدواج مي كنند     زناني      

 اما حقيقت اين است كه در صـورت عـدم   ،ها كمرنگ شده و دلزدگي آغاز گردد عشق، افسانه اي آن   

   ويا بودن اين روابط و شناخت هاي متقابل زوجـين، صـميميت و عـشق بـه تـدريج رنـگ                     توجه به پ  

در شـديدترين نـوع آن دلزدگـي        . مي بازد و به همراه آن احساس خستگي عمومي عارض مي شـود            

  ).1371،يجاري،ترجمه ب1996 2پانيز، (انجامد يم فروپاشي رابطه هآغاز مي گردد و ب

يابـد و      ميزان رضايت زناشويي در طول رشد طبيعي انسان كاهش مـي           كهن باور است    ي بر ا  اليس    

از ايـن رو سـالم سـازي        ) 1383فصيح،(رضايت زناشويي توجه و مراقبت هميشگي را جلب مي كند           

درمان زناشـويي بـا تاكيـد بـر     . اعضاي خانواده در رابطه هايشان اثر مستقيم در جامعه خواهد داشت  

را مطرح ساخت كـه    گسترده تريي روان رنجوري زوجين، ديدگاهمشكالت درهم تنيده و تعامل ها  

بندي،  گلدنبرگ،ترجمه نقش (چگونه يكي از همسران موجب آسيب رواني در طرف مقابل مي شود             

1382.(  

 انتخاب شده و اثر آن بر) راه حل محور( و 3)تحليل ارتباط محاوره اي(در اين پژوهش دو نظريه     

  .  قرار مي گيردمقايسه موردزنان ي  رضايت زناشويتغيير سطح

نظريه اي منظم و هماهنگ درباره ي  ،مخفف تحليل ارتباط متقابل استكه ) TA( ي نظريه    

باليني و شكلي از درمان عقلي و عمل گرا  ياز تجربه و  ه مي دهديشخصيت و پويايي اجتماعي ارا

در تحمل و كنترل اضطراب هايش به اين روش مي تواند توانايي هاي فرد را . استنتاج شده است

                                                
1
- Lasswell 

2
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3
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 گوناگوندر اين روش به چگونگي روابط متقابل حاالت ). 1377شفيع آبادي، (سرعت افزايش دهد 

، به 1970، 1كورسيني(مي شود توجه ) من كودكي، من بالغ و من والديني(اعم از » من«شخصيت 

 كه ييباورهاد تا با كن مي آشنايي با اين روش به درمان جو كمك).1377نقل از شفيع آبادي، 

كه چه كسي  هايش آزاد باشد تا دوباره در مورد اين  مبارزه كند و در انتخاب،نسبت به خود داشته

  ).1383، به نقل از نوابي نژاد، 2،1995كاوليس( تصميم بگيرد ،مي خواهد باشد

 هـايي چـون مثبـت       داراي مولفه اين درمان    .راه حل محور است   رويكرد  ير ديگر اين پژوهش     متغ    

 يگلدنبرگ،ترجمـه   (ديدن، برچسب نزدن، ايمان داشتن به توانايي مراجع و كوتاه مدت بودن است              

هدف اصلي درمان راه حل محور اين است كه به درمان جويان يـاري           ). 1382حسين شاهي برواتي،    

 يدربـاره    مشكل به صحبت كـردن       ي بيان خود را از صحبت كردن درباره       يشود تا نگرش و نحوه      

تـا درمـان جويـان      ) 1385 سيد محمـدي،     ،4،به نقل از كوري   ،2002 3شوارتزو(راه حل تغيير دهند     

تصور كنند چگونه دوست دارند اوضاع متفاوت باشد و براي بوجود آوردن ايـن تغييـرات چـه كـاري            

  ). 1385سيد محمدي، ي  ترجمه ،2005كوري،(بايد انجام دهند 

 است كه حالتي از رضايت و خـشنودي از ازدواج           ييت زناشو يرضا ،ژوهشن پ ي ا يته  سمتغيير واب     

تظـارات انـسان از   نفردي و همـاهنگي ميـان ا  درون فردي، تجارب ذهني، ميان       ياست كه از جنبه     

  ).1383نوابي نژاد،  (ردي گي نشات ميت زندگيواج با واقعزدا

 TA)( تحليل ارتباط متقابل رد گذشته اثر بخشي هر دو رويكي و خارجي داخليدر پژوهش ها    

ران دانش يمثال در ا ي برا.راه حل محور در تغيير سطح رضايت زناشويي مشخص شده است و

 سوداني  و)1384(يان ي ديبا ،)1382( نظري و TA ي طهيدر ح )1383(  بوستان و)1384(

 و  وابسته كار كردندبر رضايت زناشويي و ساير متغيير هاي محورحل   راهتاثيربا  در ارتباط )1385(

 7همامسيو  TA  باباطدر ارت )1985( 6كوي آندروم و)2003( 5بوهولستران ياخارج از  در

 اه حل محورر رويكرد ي طهيدر ح )2001 (10 نلسون و)2000 (9ماد، ) 1997 (8ورتزل ،)2005(

  .به پژوهش پرداختند

                                                
1
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     هيچ يك از و نهاد جامعه استبخش ترين با توجه به اين كه خانواده ارزشمندترين و اثر    

 خطر ساز ي هاكاهش رضايت زناشويي از عامل. آسيب هاي اجتماعي فارغ از تاثير خانواده نيست

بروز آسيب هاي روان شناختي در كودكان و بزرگساالن است و نظام خانواده را كه در واقع زير بناي 

 پيشي ،سير صعودي آمار طالق. )1383د، نوابي نژا(  مورد تهديد قرار مي دهد،سالم است يجامعه 

 ي وجود تعارضات و آَشفتگي هاي روابط زوجين انگيزه  وگرفتن شمار طالق نسبت به ازدواج

 اجتماعي افزايش داده ي  با اين پديدهييارويرورا براي يافتن راه كارهاي مناسب جهت  انپژوهشگر

 پژوهشگر بر آن شد كه پژوهشي ، داردده اساسي در حفظ استحكام خانوازن نقشي از آنجا كه .است

 راه حل  وTAبخشي دو رويكرد  اثر يو به مقايسه  براي افزايش رضايت زناشويي زنان انجام دهد

كرد در يرو ن دوي ز ا اكيد كدامشوتا مشخص محور بر تغيير سطح رضايت زناشويي زنان بپردازد 

 در يي صرفه جويبرا انمشاورتا است رتر ثؤمش ياس هايضايت زناشويي و خرده مقتغيير سطح ر

  .ندثرتر استفاده كنؤنه و وقت مراجع از روش ميهز

  

  پيشينه ي پژوهش

با عنوان تاثير زوج درماني اسالمي با روش تحليل ارتباط متقابل ) 1384( پژوهشي كه دانش در    

تيجه گرفته كه با هاي ناسازگار انجام داده است، ن در افزايش خودشناسي در سازگاري زناشويي زوج

   .  زناشويي گروه آزمايش را افزايش داده استرضايت  و سازگاريTA اطمينان، روش  درصد95

  و دوبارهيريم گيكرد تصميرودو ي گروهدرمان  اثر بخش يسه اي مقايبه بررس )1383(بوستان    

 وجود تفاوت در  پرداخت و بايي دانشجويها  در ازدواجييت زناشويش رضاي بر افزايت درمانيروا

 .افتي معنادار دست نياس ها به تفاوتيخرده مق

 غني سازي ارتباط مشاوره و راه حل محور بر ي  تاثير برنامهي به بررسي مقايسه) 1383(نظري     

 غني سازي ارتباط و ي رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل پرداخته و نشان داده كه برنامه

  . اشويي زوجين را افزايش داده استمشاوره راه حل محور، رضايت زن

راه حل محور در افزايش رضايت  يدر بررسي شيوه  يپژوهش، )1387(علي محمد نظري     

  .  زوج شاغل نشان داد34از ميان 0/0 5 زناشويي انجام داده است و بهبودي معناداري را در سطح

ر افزايش رضايت زناشويي مورد ، اثر بخشي درمان راه حل محور را د)1384(يان يشهرزاد ديبا    

پژوهش قرار داده و به معناداري درمان راه حل محور در افزايش رضايت زناشويي در زمينه هاي 

  .  جنسي دست يافتي ارتباط، حل تعارض و رابطه

 شناختي اليس و درمان ي اثر بخشي زوج درماني به شيوه يبه مقايسه ) 1385(منصور سوداني     

م در كاهش تعارضات زناشويي پرداخت و به اين نتيجه ازر به صورت انفرادي و توراه حل محور دش
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جنسي اثر  ي انفرادي اليس و انفرادي راه حل محور در خرده مقياس كاهش رابطه ي كه شيوه

  .  دست يافت،يس و راه حل محور استل توام اي از شيوه بخش تر

هاي ارتباطي به بانوان و بررسي سودمندي آموزش مهارت «پژوهشي با عنوان ) 1379(مرادي     

انجام داده كه پردازش داده هاي بدست آمده گوياي سودمندي آن » آن بر افزايش رضايت زناشويي

  .بوده است

ج ي كرد و به نتاي بررسييت زناشوي را در رضاTA ير گروه درمانيتأث) 2003(بوهولست در     

  .افتيت سبت به گروه كنترل دس نTA تاثير يمعنادار

 به معنادار ي و گروه درماني در خانواده درمانTAر درمان ي تأثيدر بررس، )1985(كو يآندروم    

  .ديرسنسبت به گروه كنترل  ييت زناشويش رضايبودن افزا

 موفقيت مراجعان راه حل مدار زماني كه مراجعان ي اظهار مي دارد كه درجه) 1991 (1 دشرز   

  .  افزايش يافت درصد86داشتند به  ماه تحت پيگيري قرار 18

كه بمنظور بهبودي نگرش ها و رفتارهاي نوجوانان بزهكار از درمان راه حل ) 1997 (2سيگرام    

  .  موفقيت خود را اعالم كرد،محور استفاده نمود

، بر روي باورهاي ارتبـاطي ناكارآمـد رضـايت زناشـويي و سـازگاري زناشـويي                 )2005(همامسي      

ن جام داده است و نتايج پژوهش نمايانگر آن بوده كه باورهاي ارتباطي ناكارآمـد در متـاهال            مطالعه ان 

  . ن با سازگاري باالهالتري نشان داده اند تا متأ با سازگاري دو نفري پايين، معناداري بيش

 آزمودني هاييكارايي زوج درماني راه حل محور را در افزايش رضايت زناشويي ) 1997 (3ورتزل    

  . به تفاوت معناداري در افزايش رضايت زناشويي دست يافتند، گرفتندمورد پژوهش قرار كه 

هاي  در پژوهشي اثر تركيب دو روش درماني راه حل محور و آموزش مهارت، )2000(ماد     

داد و هيچ تفاوت معناداري را در افزايش  گروه آزمايشي و كنترل مورد آزمون قراردوارتباطي را با 

  .  ارتباط ميان آزمودني ها نيافتي ايت در مولفهرض

، اثر بخش درمان گروهي راه حل محور را در كاهش تعارضات زناشويي مورد )2001(نلسون     

  . افزايش معني داري بين رضايت زناشويي و اين متغير آشكار شد. بررسي قرار داد

 ارتبـاطي بـين     ي  به عنـوان واسـطه      آن هميتا  و ، مهارت هاي عاطفي در ازدواج     )2005 (4كورد    

اده و دريافتند كـه مهارتمنـدي       د مهارت مندي عاطفي و رضايتمندي زناشويي را مورد آزمايش قرار         

  .  مهم در افزايش رضايت زناشويي داردينقش) شناختن برقراري روابط عاطفي هژيبو(عاطفي 

                                                
1
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 با گذر  ،سنادهاي منفي شروع كنند   خود را با ا    ي اگر همسران رابطه      كه ، دريافت )2002( 1برابري   

  .  رضايت زناشويي مي شودكاهشزمان اين موضوع باعث 

 

   پژوهش ي هافرضيه

 ير سطح رضايت زناشويي تفاوتييدر تغ) راه حل محور(و )  TA(  دو رويكردين اثربخشيب. 1

  .معنادار وجود دارد

 يري رضايت از جهت گر سطحييدر تغ) راه حل محور(و  ) TA(  دو رويكردين اثربخشيب. 2

  . معنادار وجود داردي تفاوتي مذهبيدتيعق

 ير سطح رضايت از حل تعارض تفاوتييدر تغ) راه حل محور(و  ) TA(  دو رويكردين اثربخشيب. 3

  .معنادار وجود دارد

  يير سطح رضايت از روابط دو تاييدر تغ) راه حل محور(و  ) TA(  دو رويكردين اثربخشيب. 4

  . ادار وجود دارد معنيتفاوت

 ي هار سطح رضايت از موضوعييدر تغ) راه حل محور(و ) TA(  دو رويكردين اثربخشيب. 5

  .  وجود دارد معناداري تفاوتيتيشخص

  ر سطح رضايت از ارتباط با اقوام ييدر تغ) راه حل محور(و  ) TA(  دو رويكردين اثربخشيب. 6

  . معنادار وجود دارد يتفاوت

 معنادار ي تفاوتير سطح رضايت جنسييدر تغ) راه حل محور(و  ) TA(  دو رويكردين اثربخشي ب.7

  . وجود دارد

 

  روش پژوهش 

  . پس آزمون با گروه كنترل انجام شد-ش آزمون ي، پيشيمه آزماين پژوهش با طرح نيا    

  

   ي آماري جامعه

هران مراجعه كرده و  مركز مشاوره در ت10 كه به  ساله40 تا20 زنان متاهل شاغل ي    تمام

  .  داشتندييت زناشوي در رضايمشكالت

  

  

  

                                                
1
 -  Berobry 
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   ي آماري  نمونه

 200ن ي از بي تصادفيريبوده كه به روش نمونه گزن  48شامل پژوهش ن ي اي حجم نمونه    

 به اد شدهيش آزمون افراد ي پيا انتخاب و پس از اجر، مركز مشاوره مراجعه نموده10كه به زني 

  . باشديم نفر 16 هر گروه ي تعداد اعضا.گروه قرار داده شدند 3 در يتصادفروش 

  

  يريابزار اندازه گ

 يه سشنام آن از پريري است كه بمنظور اندازه گييت زناشوين پژوهش رضايا ير وابسته يمتغ    

 و به فرمد يگرد يابيان هنجاريماني سلياه يبه وسران يكه در ا چ استفاده شدي انرييت زناشويرضا

    ،ييت زناشويرضا :عبارتند از اس هاين خرده مقيا .ل شدياس تبدي خرده مق9 با يال سو47

 ،ت فرزندانيترب، ي روابط جنس،ي نظارت مال، حل تعارض،زناشويي ارتباط ،يتي شخصي هاموضوع

  .ي و مذهبيدتي عقيري و جهت گارتباط با اقوام

در نظر )  استكرتيل سنج از نوع ك نگرشيكه در اصل  (ينه اي گزجپرسشنامه به صورت پن    

  .  شودياز داده مي امتجك تا پنيآن از  ينه يگرفته شده است كه به هر گز

 95/0 ي كرونباخب آلفاياز ضر با استفاده ي نفر11ك گروه ي ي بر روي سوال47فرم  ييايپا    

  .بدست آمده است

  

  روش اجرا

 )TA( گروه ه هاي جلسي خالصه .د انجام شيهفتگ يساعته 2 ي  جلسه8 هر گروه يبرا    

  :عبارتند از

آموزش حالت : دوم يجلسه  . تعيين چارچوب و قوانين معارفه، ايجاد ارتباط،: نخستيجلسه 

 آشنايي با حالت من :سوم ي جلسه .فن كودكي و نشانه هاي آن و چهار وضعيت تصميم گيري

با حالت من بالغ و تقويت بعد آشنايي اعضا  : چهارمي جلسه. والديني با مثال و نشانه ها

تشريح محاوره هاي متقاطع و مكمل، تبادالت پنهان، زاويه دار  : پنجمي  جلسه.مسئوليت پذيري

 تشريح :هفتم يجلسه  . زندگي و نقش آن در تصميم گيريي قصه: ششم يجلسه  .مكمل

مع بندي مطالب ج، آشنايي با انواع نوازش ها: هشتم يجلسه . ها در روابط بازي ها و نقش آن

   .گذشته، نتيجه گيري و اجراي پس آزمون

  . در انتها اعضاي گروه موفقيت خود را جشن مي گيرند و پس آزمون اجرا مي شود

  :گروه راه حل محورعبارتند از يه ها جلسي خالصه
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توضيح كلي   تعيين چارچوب و قوانين جلسات درماني، معارفه، ايجاد ارتباط،: نخست ي جلسه

ل مورد بحث در ي، بيان مساهدف ها  تعيين :دوم يجلسه . راه حل محور پسا مدرن ومكاتب 

 تا 0 استفاده از مقياس :سوم يجلسه  . مشكالتيدوباره قابگيري  آموزش بازنگري و ،ه هاجلس

 ي جلسه.  بيان راه حل هاي احتمالي مشكالت وايجاد قرار داد براي الويت بندي مشكالت و 10

: ششم يجلسه  .استفاده از پرسش معجزه: پنجمي جلسه.  استثنايهاورديافتن م: چهارم

 10 تا 0استفاده از مقياس  :هفتم يجلسه . تثبيت و تحكيم راه حل مشكالت يا راه كاهش آن ها

آموزش شاه كليد مشكالت با مثال مشكالت   و به تغييرات خود پي ببرندهدف ها دستيابي به باتا 

در انتها . جمع بندي مطالب گذشته، نتيجه گيري:  هشتمي جلسه .تر خودشان با الويت كم

  . اعضاي گروه موفقيت خود را جشن مي گيرند و پس آزمون اجرا مي شود

 

   پژوهش يافته هاي

و راه حل محور در تغيير سطح رضايت ) TA( بين اثر بخشي دو رويكرد :نخست  يهيفرض

  .زناشويي تفاوت معناداري وجود دارد

  انس يل كوواريتحل:  مورد استفادهيرآزمون آما

  

  ييت زناشويزان رضاي بر ميشي آزماير گروههاي تاثي بررس-1جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

 مجذورات

 يدرجه 

  يآزاد

مجموع 

  ميانگين

سطح  Fمقدار 

  يمعنادار

 هم(         ش آزمون يپ

  )پراش

326/497  1  326/497  620/41  01/0  

  077/6921  2  154/13842  گروهها

  949/11  20  987/238  خطا

202/579  01/0  

       نشان  202/579 با مقدار F ي شود، آزمون آماريمشاهده م1 كه در جدول  گونههمان    

 ي از نظر آمار99/0نان ي با اطمييت زناشويزان رضاي بر ميشي آزماير گروه بندي دهد، تاثيم

  . گروهها قابل مشاهده است يسه يمقا بمنظور يبيج آزمون تعقيمعنادار است، در ادامه نتا
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  ييت زناشويزان رضاي گروهها بر مي اثربخشي سهيمقا – 2جدول 

  يسطح معنادار  يريار اندازه گي معيخطا  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايگروهها

  01/0  796/1  405/50  كنترلوراه حل محور 

TA01/0  73/1  006/52   و كنترل  

  TA 601/1  835/1  40/0راه حل محور و 

ن گروه راه حل محور و گروه كنترل از ي شود، تفاوت بيمشاهده م2 كه در جدول  گونههمان    

 اد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطمييت زناشوينظر رضا

كرد در يو رو دهد هر ديجه نشان مين نتي كه ا معنادار استينان از نظر آماريطمن سطح ايبا هم

 نشان TAكرد راه حل محور و يدو رو يسه يمقا. ر معنادار استي تاثي داراييت زناشويش رضايافزا

گر يكدي با يكسان بوده و تفاوت معناداري ييت زناشوير بر رضايكرد از نظر تاثين دو روي دهد ايم

  . ندارند

 يغيير سطح رضايت مذهبو راه حل محور در ت) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد : دومي ه يفرض

  . معنادار وجود دارديتفاوت

  انس يل كوواريتحل:  مورد استفادهيآزمون آمار

  

  يت مذهبيزان رضاي بر ميشي آزماير گروههاي تاثيبررس - 3جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

 مجذورات

 ي درجه

  يآزاد

مجموع 

  مجذورات

  يسطح معنادار Fمقدار 

 هم (           ش آزمونيپ

  )پراش

860/25  1  860/25  579/10  01/0  

  401/88  2  801/176  گروهها

  44/2  20  890/48  خطا

163/36  01/0  

 دهد، ي نشان م163/36 با مقدار F ي شود، آزمون آماريمشاهده م 3كه در جدول  گونه همان    

ت، در  معنادار اسي از نظر آمار99/0نان ي با اطميت مذهبيزان رضاي بر ميشي آزماير گروه بنديتاث

  . گروهها قابل مشاهده است يسه ي بمنظور مقايبيج آزمون تعقيادامه نتا
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  يت مذهبيزان رضاي گروهها بر مياثربخش يسه يمقا - 4جدول 

  يسطح معنادار  يريار اندازه گي معيخطا  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايگروهها

  01/0  782/0  165/4  راه حل محور و كنترل

TA01/0  803/0  6,722   و كنترل  

  TA 55/02-  809/0  01/0راه حل محور و 

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م4  كه در جدول گونههمان    

 با اد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطميت مذهبيرضا

ش يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان ميست كه ا معنادار اينان از نظر آمارين سطح اطميهم

كرد راه حل محور و يدو رو يسه ين، مقاي بر اافزون. ر معنادار هستندي تاثي دارايت مذهبيرضا

TAينان آماريكرد با اطمين دو روي دهد تفاوت بي نشان ميت مذهبير بر رضايزان تاثي از نظر م 

  . ن مولفه دارديش اي در افزايتر شير بي تاثTA كردين معنا كه روي معنادار است، به ا95/0

 يو راه حل محور در تغيير سطح تعارض تفاوت) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  : سومي هيفرض

  .معنادار وجود دارد

  انس يل كوواريتحل:  مورد استفادهيآزمون آمار

 
   بر حل تعارضيشي آزماير گروههاي تاثيبررس - 5جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

  مجذورات

 ي درجه

  يآزاد

مجموع 

  مجذورات

  يسطح معنادار Fمقدار 

           ش آزمون يپ

  )پراش هم(

830/44  1  830/44  523/16  01/0  

  416/274  2  831/548  گروهها

  713/2  20  263/54  خطا

142/101  01/0  

 دهد، يم نشان 142/101 با مقدارF ي شود، آزمون آماريمشاهده م 5 كه در جدول  گونههمان    

 معنادار است، در ي از نظر آمار99/0نان يزان حل تعارض با اطمي بر ميشي آزماير گروه بنديتاث

  . گروهها قابل مشاهده است يسه ي بمنظور مقايبيج آزمون تعقيادامه نتا

  

   گروهها بر حل تعارضي اثربخشي سهيمقا – 6جدول 

  يسطح معنادار  يريازه گار اندي معيخطا  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايگروهها

  01/0  84/0  148/10  راه حل محور و كنترل

TA01/0  82/0  22/10   و كنترل  

  TA 079/0-  84/0  92/0راه حل محور و 
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ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بيمشاهده م 6 كه در جدول  گونههمان    

ن ي با هماد شدهير ي و كنترل در متغTA ن گروهين تفاوت بي و همچن99/0نان يحل تعارض با اطم

ش حل يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آماريسطح اطم

كرد ين دو روي دهد ايم  نشانTAكرد راه حل محور و يسه دو رويمقا. ر معنادارندي تاثيتعارض دارا

  .گر ندارنديكدي معنادار با يوتكسان بوده و تفايش حل تعارض ير بر افزاياز نظر تاث

 ييت دوتايو راه حل محور در تغيير سطح رضا) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  :چهارم يه يفرض

  . وجود دارد معناداريتفاوت

  انسيل كوواريتحل:  مورد استفادهيآزمون آمار

 
  يت دونفري بر رضايشي آزماير گروههاي تاثيبررس - 7جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

 وراتمجذ

 يدرجه 

  يآزاد

مجموع 

  مجذورات

  يسطح معنادار Fمقدار 

           ش آزمون يپ

  )پراش هم(

97/42  1  97/42  214/14  01/0  

  921/509  2  842/1019  گروهها

  023/3  20  464/60  خطا

669/168  01/0  

         نشان669/168 با مقدار F ي شود، آزمون آماريمشاهده م 7 كه در جدول  گونههمان    

 ي از نظر آمار99/0نان ي با اطمينفر ت دويزان رضاي بر ميشي آزماير گروه بندي دهد، تاثيم

  . گروهها قابل مشاهده است يسه ي بمنظور مقايبيج آزمون تعقيمعنادار است، در ادامه نتا

  

  يت دونفري گروهها بر رضاياثربخش يسه يمقا - 8جدول 

  يسطح معنادار  يريار اندازه گي معيطاخ  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايگروهها

  01/0  942/0  943/14  راه حل محور و كنترل

TA01/0  879/0  139/14   و كنترل  

  TA 804/0  9/0  40/0راه حل محور و 

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بيمشاهده م 8 كه در جدول  گونههمان    

اد ير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطمينفر ت دوير بر رضايتاث

كرد در ي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطمي با همشده

 نشان TAكرد راه حل محور و يدو رو يسه يمقا. ر معنادار هستندي تاثيش حل تعارض دارايافزا
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 معنادار با يكسان بوده و تفاوتي ينفر ت دويش رضاير بر افزايكرد از نظر تاثين دو روي دهد ايم

  .گر ندارنديكدي

و راه حل محور در تغيير سطح رضايت ) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  : پنجمي هيفرض

  . معنادار وجود داردي تفاوتيتيشخص

  انس يل كوواريتحل:  مورد استفادهيآزمون آمار

  

  يتيت شخصيزان رضاي بر ميشيا آزمير گروههاي تاثيبررس - 9جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

 مجذورات

 يدرجه 

  يآزاد

مجموع 

  مجذورات

  يسطح معنادار Fمقدار 

  01/0  500/17  336/49  1  336/49  )پراش هم(ش آزمون يپ

  156/181  2  312/362  گروهها

  819/2  20  38/56  خطا

26/64  01/0  

 دهد، يشان م ن26/64 با مقدار F ين آمار شود، آزمويمشاهده م 9 كه در جدول  گونههمان    

 معنادار است، ي از نظر آمار99/0نان ي با اطميتيت شخصيزان رضاي بر ميشي آزماير گروه بنديتاث

  . گروهها قابل مشاهده است يسه ي بمنظور مقايبيج آزمون تعقيدر ادامه نتا

  

  يتيت شخصيزان رضاي گروهها بر مي اثربخشي سهيمقا – 10جدول 

  يسطح معنادار  يريار اندازه گي معيخطا  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايهاگروه

  01/0  84/0  301/6  راه حل محور و كنترل

TA01/0  84/0  341/9   و كنترل  

  TA 04/3-  84/0  01/0راه حل محور و 

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م10 كه در جدول گونههمان    

 اد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطميتي شخصتيرضا

ش يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطميبا هم

 از TAكرد راه حل محور و يدو رو يسه ين، مقاي بر اافزون. ر معنادارندي تاثي دارايتيت شخصيرضا

 99/0 ينان آماريكرد با اطمين دو روي دهد تفاوت بي نشان ميتيت شخصير بر رضايزان تاثيمنظر 

  . ن مولفه دارديش اي در افزايشترير بي تاثTAكرد ين معنا كه رويمعنادار است، به ا

و راه حل محور در تغيير سطح رضايت ) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  :ششم يه يفرض

  .وجود دارد تفاوت معناداري يتيشخص

  انس يل كوواريتحل:  مورد استفادهيآزمون آمار
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  ت ارتباط با اقواميزان رضاي بر ميشي آزماير گروههاي تاثيبررس - 11جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

 مجذورات

  يدرجه

  يآزاد

مجموع 

  مجذورات

  يسطح معنادار Fمقدار 

  01/0  87/12  142/9  1  142/9  )پراش هم(ش آزمون يپ

  977/71  2  954/143  گروهها

  71/0  20  202/14  خطا

361/101  01/0  

        نشان361/101 با مقدار F ي شود، آزمون آماريمشاهده م11 كه در جدول  گونههمان    

 ي از نظر آمار99/0نان يت ارتباط با اقوام با اطميزان رضاي بر ميشي آزماير گروه بندي دهد، تاثيم

  .گروهها قابل مشاهده است يسه ي بمنظور مقايبين تعقج آزمويمعنادار است، در ادامه نتا

  

  ت ارتباط با اقواميزان رضاي گروهها بر مي اثربخشي سهيمقا – 12جدول 

  يسطح معنادار  يريار اندازه گي معيخطا  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايگروهها

  01/0  44/0  932/5  راه حل محور و كنترل

TA01/0  42/0  53/4   و كنترل  

  TA 40/1  44/0  01/0ل محور و راه ح

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م12  كه در جدول گونههمان    

اد ير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان يت ارتباط با اقوام با اطميرضا

كرد در ي دهد هر دو رويشان من ني معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطمي با همشده

كرد راه حل يدو رو يسه ين، مقاي بر اافزون. ر معنادارندي تاثيت ارتباط با اقوام دارايش رضايافزا

كرد با ين دو روي دهد تفاوت بيت ارتباط با اقوام نشان مير بر رضايزان تاثي از نظر مTAمحور و 

ش يتر در افزا شي بيريكرد راه حل محور تاثيون معنا كه ري معنادار است، به ا99/0 ينان آمارياطم

  . ن مولفه دارديا

 يو راه حل محور در تغيير سطح رضايت جنس) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  : هفتمي هيفرض

  . معنادار وجود دارديتفاوت

  انس يل كوواريتحل:  مورد استفادهيآزمون آمار
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  يت جنسيان رضازي بر ميشي آزماير گروههاي تاثيبررس -13جدول 

مجموع   ريمنابع تاث

 مجذورات

 يدرجه 

  يآزاد

مجموع 

  مجذورات

  يسطح معنادار Fمقدار 

  01/0  190/9  634/15  1  634/15  )پراش هم(ش آزمون يپ

  556/226  2  111/453  گروهها

  701/1  20  022/34  خطا

181/133  01/0  

      نشان 181/133با مقدار  F ي شود، آزمون آماريمشاهده م 13 كه در جدول  گونههمان    

 معنادار ي از نظر آمار99/0نان ي با اطميت جنسيزان رضاي بر ميشي آزماير گروه بندي دهد، تاثيم

 .گروهها قابل مشاهده است يسه ي بمنظور مقايبيج آزمون تعقياست، در ادامه نتا

  

  يت جنسيزان رضاي گروهها بر مي اثربخشي سهيمقا – 14جدول 

  يسطح معنادار  يريار اندازه گي معيخطا  ن هايانگيتفاوت م  يسه اي مقايگروهها

  01/0  67/0  182/10  راه حل محور و كنترل

TA01/0  65/0  539/8   و كنترل  

  TA 64/1  66/0  05/0راه حل محور و 

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م14  كه در جدول گونههمان    

 با اد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان يا اطم بيت جنسيرضا

ش يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي كه ا معنادار استينان از نظر آماريطمن سطح ايهم

 از TAكرد راه حل محور و ي دو روي سهين، مقاي بر اافزون. ر معنادارندي تاثي دارايت جنسيرضا

 99/0 ينان آماريكرد با اطمين دو روي دهد تفاوت بي نشان ميت جنسي بر رضاريزان تاثينظر م

  . ن مولفه دارديش ايتر در افزا شيب يريكرد راه حل محور تاثين معنا كه رويمعنادار است، به ا

  

  يريجه گيبحث و نت

خرده   وييت زناشوي آن است كه در شاخص رضاانگريب يل آماريج بدست آمده از تحلينتا    

ا راه حل محور با ي TA ين گروههاي معنادار بي تفاوت99/0زان ي با مييت زناشوي رضاياس هايمق

ن با ي زوجيم كه گروه درمانيري گيجه ميپس نت .دارد  كه در گروه كنترل قرار دارند وجودينيزوج

  . موثر استييت زناشويش رضايراه حل محور برافزا و TAكرد يرو

و راه حل محور در تغيير سطح رضايت ) TA(ي دو رويكرد بين اثر بخش : نخستيه يفرض

  .زناشويي تفاوت معناداري وجود دارد
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ن گروه راه حل محور و گروه كنترل از ي شود، تفاوت بيمشاهده م1  كه در جدول گونههمان    

ر يگروه كنترل در متغ و) TA(ن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطمييت زناشوينظر رضا

 دهد هر دو يم جه نشانين نتي كه ا معنادار استينان از نظر آماريطمن سطح اي با هم شدهادي

 ،)1379( مرادي مده از پژوهشآج بدست يبا نتا  كه موثرندييت زناشويش رضايكرد در افزايرو

  .همسو است )2002( برابري  و)2005 (1كورد و دوارن ،) 2005(ي اسهم

ج ينتا .افته استيش ي افزا، درمان راه حل محور قرار گرفته اندكه تحتزناني  ييت زناشويرضا    

 ،)2000(ماد ) 1385( ي سودان،)1384( انييبايد ،)1383( ينظر يها ج پژوهشيبا نتاپژوهش ن يا

كرد راه حل ي رويه اثر بخشك )1997( ورتزل  و)1997(، سيگرام )1996 (2رمنم زي،)2001(نلسون

   . مطابقت دارد، كردندين بررسي زوجييت زناشويش رضايمحور را درافزا

انس نشان يوار- آزمون كوي لهيكرد راه حل محور و به وسي دو روي سهيمقا 2 جدول     بر اساس

گر يكدي معنادار با يكسان بوده و تفاوتي ييت زناشوير بر رضايكرد از نظر تاثين دو روي ا كه دهديم

 درمان ت يشخص  ويدتي عق– ي مذهبياس هاي خرده مقي است كه در بررسين در حالي اندارند

 راه حل محور موثر تر ي گروهدرمان يجنس  ارتباط با اقوام وياس هايخرده مق در  وTA يگروه

 كه تحت درمان راه حل ناني زييت زناشوي رضايعني شود ي رد مي پژوهشه ين فرضيبنابرا، است

ن دو يك از اي توان گفت كدام ينم است وافته يش يزان افزايك مي قرار گرفته اند به  TAا يمحور 

علت اين نتيجه را مي توان در كاربردي بودن هر  . موثر تر استييت زناشويش رضايكرد در افزايرو

  .دو رويكرد دانست

 يو راه حل محور در تغيير سطح رضايت مذهب) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  : دومي هيفرض

 . معنادار وجود دارديتفاوت

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بيمشاهده م 3  كه در جدول گونههمان    

 با اد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطميت مذهبيرضا

ش يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطميهم

كرد راه ي دو روي سهي مقا4 جدول  بر اساسن،ي بر اافزون. ر معنادارندي تاثيارا ديت مذهبيرضا

كرد با ين دو روي دهد تفاوت بي نشان ميت مذهبير بر رضايزان تاثي از نظر مTAحل محور و 

 پژوهش يآمار يه يصفر رد شده و فرض يه ين فرضيبنا بر ا  معنادار است،95/0 ينان آمارياطم

  . ن مولفه دارديش ايتر در افزا شي بيري تاثTAكرد ين معنا كه روياگردد به يد مييتا

                                                
1-Dorvarn   ِ  
2
 - Zimrmav 
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 ي هاشي گراش تريبآن است كه   TA ي وهيبه شزنان  يعلت اثر بخش تر بودن گروه درمان    

با   به آن ها داده شده وي است كه در كودكيي از آموزش هاي ناشيدتي و عقيل مذهبيافراد به مسا

 كنند كه سبب يدا ميل پين مساي آگاهانه تر نسبت به ايراد نگاهت، افيتوجه به شناخت شخص

 تركان و) 1384(دانش پژوهش ج بدست آمده از يجه با نتاين نتيا .دشو ي آنان ميريانعطاف پذ

  .همسو است ) )1385(

تعارض حل و راه حل محور در تغيير سطح ) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  :سوم يه يفرض

  .ود دارد معنادار وجيتفاوت

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م5 كه در جدول  گونههمان    

ن ي با هماد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان يحل تعارض با اطم

 حل شيكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي كه ا معنادار استينان از نظر آماريطمسطح ا

 TAكرد راه حل محور و يدو رو يسه يمقا كه 6  جدولبر اساس. دارند ر معنايثأ تيتعارض دارا

 معنادار با يكسان بوده و تفاوتيش حل تعارض ير بر افزايكرد از نظر تاثين دو روي دهد اينشان م

جا كه  نآ از .دشو ي پژوهش رد ميآمار يه يد و فرضيصفر تائ يه ين فرضيبنابرا، گر ندارنديكدي

 بر مبادالت ي شناخت كافشود يم كردين روي با آموزش ا،د دارديروابط متقابل تاك  بر TAكرديرو

 .كردحل   تعارضات را كاهش داده وروشن يو با استفاده از اد آور  بوجودي و نهانيضربدر ،يليتكم

) 1379(يرادم و )1384( دانش،)1385(ست آمده از پژوهش تركان ج بدين پژوهش با نتايج اينتا

د داشته ي تاكين فردي است كه بر روابط بيكرديكرد راه حل محور روين رويهمچن .همسو است

ن رفتن روابط ياز ب  قهر وي و به جامي دهد چگونه نگاه متفاوت طرف مقابل را درك كنيوآموزش م

فاده از است م،ينظر گرفتن علت آن توجه كن له بدون درئمهارت حل مس ان احساس ويمتقابل به ب

ان ييبايد ،ياز پژوهش هابدست آمده ج يج با نتاينتان ي ا.دشو ي باعث حل تعارضات مروشن يا

  .همسو است) 2001(  نلسون و)1383( ينظر ،)1385( يسودان ،)1384(

 روابط تيو راه حل محور در تغيير سطح رضا) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  : چهارمي هيفرض

  .وجود دارد معنادار ي تفاوتييدوتا

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م7  كه در جدول گونههمان    

اد ير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطمينفر ت دوير بر رضايتاث

كرد در يرو دهد هر دو ين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطمي با همشده

كرد راه حل محور و ي دو روي سهيمقا 8  جدولبراساس .ر معنادارندي تاثيش حل تعارض دارايافزا

TAيكسان بوده و تفاوتي ينفر ت دويش رضاير بر افزايكرد از نظر تاثين دو روي ا كه دهدي نشان م 

. گردد ي پژوهش رد مي آماري هيد شده و فرضييصفرتا يه ين فرضيبرا بنا،گر ندارنديكديمعنادار با 
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م شناخت ي توانيكرد مين روي با آموزش ا،د دارديروابط متقابل تاك  بر TAكرد يجا كه رو آن از

 روشن يم و با استفاده از ايگران بدست آوريد خود و"ت يمن شخص" سه حالت ي  دربارهيكاف

، )1384(دانشپژوهش  ج بدست آمده ازين پژوهش با نتايج اينتا. مي خود را بهتر كنييروابط دوتا

 د داشته وي تاكين فردي است كه بر روابط بيكرديكرد راه حل محور روين رويهمچن .همسو است

 .ميان احساس داشته باشيب م وي دهد چگونه نگاه متفاوت طرف مقابل را درك كنيآموزش م

از بدست آمده ج يبا نتا پژوهش نياج ينتا .دشو ي ميي باعث بهبود روابط دوتاروشن ياستفاده از ا

  .همسو است) 2001( نلسونو  )1387(  نظري،)1385( يسودان ،) 1384(ان ييبايد

و راه حل محور در تغيير سطح رضايت ) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  :پنجم يه يفرض

  . معنادار وجود داردي تفاوتيتيشخص

حور و كنترل از نظر ن گروه راه حل مي شود، تفاوت بيمشاهده م 9 كه در جدول  گونههمان    

 اد شدهير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطميتيت شخصيرضا

ش يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطميبا هم

كرد يدو رو يسه يقام كه 10 جدولبر اساس ن،ي بر اافزون. ر معنادارندي تاثي دارايتيت شخصيرضا

كرد ين دو روي دهد تفاوت بي نشان ميتيت شخصير بر رضايزان تاثي از نظر مTAراه حل محور و 

 پژوهش يآمار يه يصفر رد شده و فرض يه ين فرضيبنابرا  معنادار است،99/0 ينان آماريبا اطم

   .گردد يد مييأت

 TAكرد يجا كه رو آن از. ن مولفه داردياش يتر در افزا شي بيري تاثTAكرد ين معنا كه رويبه ا    

من " سه حالت ي  دربارهي توان شناخت كافيكرد مين روي با آموزش ا،د دارديروابط متقابل تاك  بر

ت ي بهتر شدن شخصي برايراتيي تغروشن ي و با استفاده از ادگران بدست آوريد خود و"ت يشخص

، )1385(سودانيج بدست آمده از پژوهش ين پژوهش با نتايج اينتا. كردجاد يگران ايد خود و

   .همسو است) 1985(كو ي آندرم و)1384( دانش ،)1383(بوستان 

و راه حل محور در تغيير سطح رضايت ارتباط ) TA(بين اثر بخشي دو رويكرد  :ششم يه يفرض

  . معنادار وجود دارديبا اقوام تفاوت

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي ب شود، تفاوتيمشاهده م 11  كه در جدول گونههمان    

اد ير ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان يت ارتباط با اقوام با اطميرضا

كرد در ي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطمي با همشده

سه ي مقا كه12 جدول  بر اساس ن،ي بر اافزون. دنر معناداري تاثيت ارتباط با اقوام دارايش رضايافزا

 دهد يم ت ارتباط با اقوام نشانير بر رضايزان تاثي از نظر مTAكرد راه حل محور و يدو رو ي

كرد راه حل محور ين معنا كه رويبه ا  معنادار است،99/0 ين آمارنايكرد با اطمين دو رويتفاوت ب
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     توجهيكرد راه حل محور به روابط فرديچون در رو. ن مولفه دارديش ايتر در افزا شي بيريتاث

 له بدون درئمهارت حل مس ان احساس وين رفتن روابط متقابل به بياز ب  قهر وي شود و به جايم

گرام ي س و)1385(ي سوداني پژوهشيافته هايجه با ين نتيا د،شو يد مينظر گرفتن علت آن تاك

  . مطابقت دارند)1997(

 يو راه حل محور در تغيير سطح رضايت جنس) TA(اثر بخشي دو رويكرد بين  :ه هفتميفرض

  . معنادار وجود دارديتفاوت

ن گروه راه حل محور و كنترل از نظر ي شود، تفاوت بي مشاهده م13 كه در جدول  گونههمان    

 با ياد شدهر ي و كنترل در متغTAن گروه ين تفاوت بي و همچن99/0نان ي با اطميت جنسيرضا

ش يكرد در افزاي دهد هر دو روين نشان مي معنادار است كه اينان از نظر آمارين سطح اطميمه

 دو ي سهيمقاكه  14  جدولبر اساس ن،ي بر اافزون. ر معنادار هستندي تاثي دارايت جنسيرضا

ن دو ي دهد تفاوت بي نشان ميت جنسير بر رضايزان تاثي از نظر مTAكرد راه حل محور و يرو

تر  شي بيريكرد راه حل محور تاثين معنا كه روي معنادار است به ا99/0 ينان آماريا اطمكرد بيرو

كه به  ني با توجه به اي جنسي اس رابطهين خرده مقييخصوص تب در. ن مولفه دارديش ايدر افزا

       ي احساس راحتهمسرحضور  از خود دريان احساس و ني بيبرا زنان يل فرهنگيلحاظ مسا

با  كرد راه حل محوريرو .است مردرور ــ شكستن غ ترس ازن مشكلي ايابيعلت  وند كن ينم

       يان احساس و تمركز بر حل مشكل نه علت آن سبب بهبود روابط جنسي بيآموزش چگونگ

نلسون  ،)1387( نظري ،)1384( انييباي، ،د)1385(يسودان جيجه بدست آمده با نتاينت . شوديم

  .همسو است )1997( ورتزل  و)2001(

  

  ي كليريجه گينت

 پژوهش كه متشكل از ي آماري جامعه  پس آزمون و–ش آزمون ي پيشيمه آزمايوش كار ن    ر

 يريح نمونه گيبه توض وشد  ي معرف، مركز مشاوره در تهران بوده اند10ن مراجعه كننده به يزوج

ت ي رضايوهش پرسشنامه ن پژي ايريابزار اندازه گ .ه شدن آن ها پرداختياز بزن  48 يتصادف

ج بدست ينتا. ر آمده استيانس به تفسيكووارتحليل  يروش آمارو نتايج با چ است ي انرييزناشو

ت ي رضاياس هايخرده مق  وييت زناشوي آن است كه در شاخص رضاانگريب يل آماريآمده از تحل

 كه در گروه زناني ر باا راه حل محوي TA ين گروههاي معنادار بيدرصد تفاوت 99زان ي با مييزناشو

راه حل  و TAكرد يبا روزنان  يم كه گروه درمانيري گيجه ميپس نت . وجوددارد،كنترل قرار دارند

     نشان TAكرد راه حل محور و ي دو روي سهي مقا موثر استييت زناشويش رضايافزا محور بر

 معنادار يكسان بوده و تفاوتي ييت زناشوير بر رضايكرد از نظر تاثين دو روي كه ايدر حال،  دهديم
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      قرار TAا يكه تحت درمان راه حل محور  زناني ييت زناشوين رضايبنابرا، گر ندارنديكديبا 

ش يكرد در افزاين دو رويك از اي توان گفت كدام ينم افته است ويش يزان افزايك مي به ،گرفته اند

 – ي مذهبياس هاي خرده مقيرس است كه در برين در حاليا .ثرتر استؤ مييت زناشويرضا

 رضايت جنسي  ارتباط با اقوام وياس هايخرده مق در  وTA يت درمان گروهيشخص  ويدتيعق

  . ثرتر استؤ راه حل محور مي گروهيدرمان
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