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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

  سازگاري زناشويي بيماران مبتال افزايش بررسي اثربخشي مشاوره راه حل محور گروهي بر

 Bبه هپاتيت مزمن 

 
 *دكتر ژينوس آروند

 ** دكتر عبداهللا شفيع آبادي

  *** دكتر حميد محقق
 ****دكتر محمدرضا فلسفي نژاد

 

نهمين عامل مرگ و مير انسانها به شمار         هاي خطرناك و مسري است كه         ماري از جمله بي   Bهپاتيت  :  مقدمه و هدف  
به دليل امكان انتقال بيماري به افراد جامعه از طريق خون و تماس جنسي، عاليم و عوارض بيماري، داغ بيماري                     .  آيدمي

همسر، سازگاري زناشويي   هپاتيت از طرف جامعه به بيمار، درمان طوالني مدت و پرعارضه و محدوديت تماس جنسي با                  
 و مسري بودن آن و نياز بيمار به حمايت خانواده و              Bبا توجه به ماهيت بيماري هپاتيت        .  اين بيماران نامطلوب گردد   

يكي از رويكردهاي   .  اجتماع و پرستاري از بيمار در محيطي آرام و امن الزم است روي سازگاري زناشويي كار جدي شود                   
 . باشد مي(SFT)حل محور زوج درماني، رويكرد راه 

 به قيد قرعه    B نفر از بيماران مبتال به هپاتيت مزمن         30،  آزمونپس  –  آزمونشيپ  طرح  قالب  در   در اين پژوهش   :روش
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش آزمون        .  يك گروه آزمايش و گروه ديگر مقايسه        :   نفري قرار گرفتند    15در دو گروه     

بيماران در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به تكميل پرسشنامه اسپانير                .  بود  (DAS)ر  سازگاري زناشويي اسپاني  
كاربندي مشاوره راه حل محور به صورت گروهي         .  سن و جنس در دو گروه آزمايش و مقايسه همسان بودند            .  پرداختند

اسخگويي آزمون اسپانير اقدام    ها مجدداً به پ   در جلسه هفتم، آزمودني   .   جلسه در مورد گروه آزمايش اعمال شد         7طي  
 از  ق،يتحقي  آمار  جامعه  به  نمونه  از  آمده  دست  به  جينتا  ميتعمي  عبارت  به  و  قيتحقي  ها هيفرض  آزمون  منظور  به.  نمودند
 شد استفاده) x2( دو خيآزمون  ونتيوداست T نس،ايكووار ليتحل ،نس چندمتغيريايكووار ليتحل روش

 درصد رويكرد راه حل محور به صورت گروهي در            95و مقايسه نشان داد با اطمينان         مقايسه دو گروه آزمايشي       :نتايج
، به طوري كه چهار جزء آزمون        )p>0001/0( تاثير دارد    Bافزايش سازگاري زناشويي بيماران مبتال به هپاتيت مزمن           

 ي دونفر  توافق  ،)p>007/0    (ينفر  دوي  همبستگ  ،)p>02/0(ي    نفر  دوي  تمنديرضاسازگاري زناشويي اسپانير، شامل      
)04/0<p (محبت ابراز و)  001/0<p (در گروه آزمايشي به طور معني داري نمره باالتري كسب كرده بودند . 

 
  jinusarvand@yahoo.com                    دكتراي مشاوره *

 دكتراي مشاوره، هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران**
 پزشك، مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران***

 دكتراي سنجش و اندازه گيري، هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

مطالعه ما نشان داده است كه      .  توانند بر سازگاري زناشويي تاثير گذاشته و آن را بدتر كنند           هاي مزمن مي  بيماري:  بحث
توان اين روش را در افزايش       بدين منظور مي  .  ايش چهار جنبه سازگاري زناشويي شود       ميتواند موجب افز    SFTروش  

 مزمن پيشنهاد كرد و بدين ترتيب با تحكيم روابط زن           Bهاي مزمن مانند هپاتيت     سازگاري زناشويي مبتاليان به بيماري    
 .و شوهر، كيفيت زندگي بيماران را ارتقا داد

 B سازگاري زناشويي، هپاتيت حل محور، رويكرد راه:كليدواژه ها
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