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Abstract
This research examined the effectiveness of
education training based on group narrative
therapy on communicational patterns of students
couples. this research,was a semi-experimental
study, consisting of pre-test and post-test with
control group. Statistical population of this study
includes all Shahrood married university student
who studies in the first three month of 2015. The
sample include 16 couples (8 in control and 8 in
experiment group) who were selected based on
volunteer sampling. Experiment group passed a 9
sessioned narrative therapy based education,
meanwhile the control group did not received any
educational interventions. Two questionnaires
used in this study were »Communication Patterns
Questionnair Christensen & salavy, 1984
«.Mancovaanalysis was used as the statistical
methods. results show that compared to control
group, the experiment group experienced in
element of mutual /constructive communicational
pattern improved in the experiement group
(P>0/01). Elements of mutual /avoidance
communicational pattern, demand /withdraw
communicational pattern, women demand / men
withdraw communicational pattern, student
couples
men
demand/women
withdraw
communicational pattern experienced the same
decrease in experiemental group as well
(P>0/01). On the basise of to find this
investigation, could be concluded that narrative
therapy has some unique results on the
communicational patterns of the couples.
Key
word:
narrative
therapy
group,
communicational pattern, academic couples
students.
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مقدمه
خانواده و تحقق خانوادة سالم مشروط بر برخوودداد اروراد
آن از سووتمر دوان و داشوو

دابطوو هووا مطلوووب بووا

تمییز زوج ها خوشبخر و ناداضی مودد اسو فاده یوراد داد
1

(بتنچرد  )2001 ،آگاهی زوجی با انواع مثلف ها الگوها
ادتباطی میتواند ب دضایرمنود از زنودگی زناشوویی آنهوا
کما کند (ب نقل از زادعی و احمد )1391 ،

یکدیگراسوور ازایوو دو ،سووالمسوواز اعضووا خووانواده و
دابط هایشان ،بیگمان ،اثرها مثب ی دا دد جامعو بو دنبوال

از جملوو دویکردهووایی کوو اخیووراا بوورا کووادبرد دد

خواهد داشر تحقیقات مخ لف نشان داده اسر ک یکوی از
مهمتری عوامل مشکلزا دد خانوادهها ،اخ تل دد ادتباط 1یوا

خانواده ددمانی و دروع مشوکتت زناشوویی گسو رش یار و ،
دوایرددمانی 9اسر دوایورددموانی ،یوا دویکورد ددموانی

ب عبادتی اخ تل دد ررایند تفهیم و تفاهم اسر (بو نقول از

اسر ک دد آن تمرکز تغییر بر دو شخص اسور (دایوان ،ا

غتمزاده ،عطاد و شوفیع آبواد  )1311 ،ادتبواط بو عنووان
"ررس ادن پیامها واضح و همخوان ،ابراز هموددد  ،روراهم

زنوودگی روورد دد حوووزه دوابووط بووی زوجووی م ویپووردازد

کردن اظهادات حمای ی و نشان دادن مهادتهوا موثثر حول

مسووهل " تعریووف شووده اسوور (اسوومیر و رووریم )2009 ،2

مشخص وة یووا ادتبوواط سووالم ،تقویوور اح وورام ب و خووود و
عزت نفس دد خود و طرف مقابل اسر هدف اصلی ادتبواط

داویر و ام لیهی )2015 ،10دوایورددموانی بو داسو انهوا
(جوسلسوووون ،لیبلوووی و موووا آداموووز )2003 ،11سووواخ

داس انهایی برا دویدادها مهم دد دوابط زوجوی موجو
مورقیر دد یکپادچ کردن موضوع صمیمیر دد چهوادچوب
هیجوانی مثبور مویشوود و دد نهایور بهزیسو ی ادتبوواطی و

زناشویی ای اسر ک با توج ب ای نگرش ک م ب خودم

دوانشناخ ی زوجی دا ب همراه دادد (رراسر )2012 ،12بور

اح رام و ب تو اهمیر مویگوذادم دد حوولوحووش مسوالل

اساس دویکرد دوایرددمانی ارراد تمایل دادند زنودگی خوود

دوزمره ددوبدل شود (اع مواد  ،احمود و دضوایی)1393،

دا یا داس ان دد نظر بگیرند تا ب وانند ب زوایا مخ لوف آن

ادتباط مثثر سو ون رقورات هور دابطوة موورقی اسور وی وی
زوج ها ب وانند ارکاد و احساسات خود دا برا هم بیان کننود

دد یا کل یکپادچ هویر بخشند داه دسو یابی بو داسو ان
زندگی ارراد دد ددج اول اظهادات خودشان اسر کو آن دا

ن رقط صمیمی تر میشوند ،بلکو از ایجواد سووفتفاهم ،هوم

دوایر مینامیم و دد تعامول مراجوع و ددموانگر بور دیور و

جلوگیر میشود و یادد خواهنود بوود بو دنیوا هوم وادد

غنا آن ارزوده میشود (ب نقل از اسماعیلی نسو .)1313 ،
هم تجربیات دوزانو و هوم مطالعوات دانشوگاهی اهمیور و

شوووند و از ددیچووة چشووم یکوودیگر بوو زنوودگی بنگرنوود
(هال)1392،

دواج دوایرساز دد میان مردم ،با اشکال و مح وا تعریف

کریس نس و سواوو  )1991( 3الگوهوا ادتبواطی بوی

داس انی ک تحر تأثیر مویعیر اج ماعی یوراد دادد و زبوان،

زوجی دا ب سو دسو تقسویم مویکننود :الگوو سوازنده/

مفاهیم و ررضیات ررهنگی ک دد داس انهایشان نفووذ کورده

م قابل ،4الگو اج ناب /م قابل 5و الگو تویع/کناده گیور :6

اسر دا تأیید می نماید با گذد زندگی داس انهایی کو اروراد

ای الگو شامل دو یسمر الوف) تویوع مرد/کنوادهگیور زن،
ب) تویع زن/کنادهگیر مرد اسر (ب نقول از عبوادت پوود،

برا خودشان و دیگران از تجربیاتشان تعریف میکنند م نوع

و پیچیده میشود (پای  )2006 ،13اس فاده از دوایر ب عنووان

 )1339اهمیر الگوها ادتباطی ب یدد اسور کو سون

تمرکز ددمان ،بازتاب تأکید ارزون بر طبق بنود بوی المللوی

زیربنا بهزیس ی کلی خانواده عنوان شده اسر ،طوود کو

عملکرد ،ناتوانی و ستمر اسر ک ب عنوان «چادچوبی برا
توصیف تمامیر تجربة سوتمر انسوان» توصویف مویشوود

الگوها ادتباطی آشف بر ستمر دوان زوج اثر چشمگیر
دادد (شیفرت و شوادذ )2011 ،3پژوهشهوا نشوان مویدهود
الگوها ادتباط و حل مسوهل ضوعیف پویشزمینو تعواد
زناشویی بوده و ادتباط دا میتوان ب عنوان معیاد مع بر برا
2. Smith & Freeman
4. Mutual -Constructive
6. Demand-Withdraw
8. Blanchard
10. Ryan, O’Dwyer, and M. Leahy
12. Frost
14. Rayn

(دایان 14و همکادان)2015 ،

ای دویکرد موردم دا م خصصوان اصولی زنودگیشوان و
مشکتت دا ب عنووان بخشها جوداگان از موردم میبیند و

1. Communication
3. Christensen & salavy
5. Mutual-Avoidance
7. Shiffert & Schwarz
9. Narrative therapy
11. Josselson, Lieblich & McAdams
13. Payne
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تصود میکنود موردم دادا بسویاد از مهوادتهوا ،باودهوا،

ن ایج بیانگر ارزایش دضایر زناشویی آزموودنیهوا ح وی

ادزشها و تواناییها هس ند ک ب آنها کما میکند تا اثورات

بعد از گذشور  5مواه دودة آمووزش دد دودة پیگیور بووده

مشکتتشان دا دد زندگی کاهش دهنود و داهوی بورا رهوم

اسوور دد پژوهشووی عباسووی ،موودنی و غتمعلووی لواسووانی

تجرب انسان روراهم مویکنود (روایس و گروتونور)2001 ،1

( ،)1393نشان دادند آموزش گروهوی برنامو کوادبرد عملوی

بیش ری اهمیر دوایرددمانی ای اسر ک بو موردم کموا

مهادت ها ادتبواط صومیمان دد تعودیل الگوهوا ادتبواطی

میکند ک پی ببرند ،نوش

داس انها زندگی میتواند آنهوا

تأثیرگذاد اسر کشاودز ارشاد ،اسود  ،جهوانبخش ،خوا

دا با داهنماییها م ناوب دد زندگی آماده کند ک ب صوودت

محمد ( )1390دد پژوهشی نشان دادند آموزش حل مسهل

دییقتر ادزشها ،باودها ،دوابط و تواناییهایشوان دا انعکواس

با تأکید بر نیازها بنیادی نظریة ان خاب بور الگوو ادتبواط

دهند (مالکولوم و دمز  )2010 ،2ررایند ددموان بو مراجوع

اج ناب /م قابل و الگو تویع/کنادهگیر تأثیر داشر

اجازه می دهود همخووانی زنودگی خوود دا دد داسو ان هوا

علیوورغم اهمیوور ادتبوواط دد دوابووط زناشووویی توواکنون

مخ لف بشناسد و بداند ک او نویسنده ای داس انهاسور دد

تحقیقات کادبرد اندکی دد ایو زمینو انجوام شوده اسور؛

ای ررایند کما میشود ک ررد بو تغییور ادداکوی دد موودد

بنابرای  ،هدف از ای پژوهش بردسی دویکرد دوایرددموانی

گذشو و آینوده دسور یابوود دد دوایورددموانی زنوودگی دا

گروهی بر الگوهوا ادتبواطی دد زوجوی دانشوجو بوود دد

میتوان ب شکل م فاوت دد چشمانداز جدید دسر یارور

داس ا بردسی ای هدف ررضی ها زیر مطرح شد:

دد حقیقر بازنویسی زندگی هدف نهایی ررایند ددمان اسر

 1آموزش مب نی بردوایرددمانیگروهی بر بهبود الگوو

زندگی با تجربو نویسونده تغییور خواهود کورد (بو نقول از

ادتباطی سازنده/م قابل زوجی دانشجو مثثر اسر

محمود )1392 ،

 2آموزش مب نی بر دوایر ددمانیگروهی بر بهبود الگو

تاکنون پژوهشی دد زمینو اثربخشوی دوایورددموانی بور

ادتباطی اج نابی/م قابل زوجی دانشجو مثثر اسر

الگوها ادتباطی زوجوی انجوام نشوده اسور؛ بنوابرای بو

 3آموزش مب نی بر دوایر ددمانیگروهی بر بهبود الگو

پوژوهشهووا موورتبط دد زمینو دوایوورددمووانی و الگوهووا

ادتباطی تویع/کنادهگیر زوجی دانشجو مثثر اسر

ادتباطی اشاده میشود دد پژوهش لوپز 3و همکوادان ()2014

 4آموزش مب نی بر دوایر ددمانیگروهی بر بهبود الگو

دوایرددمانی ن ایج امیدوادکننده دد بهبوود عتلوم ارسوردگی

ادتباطی تویع زن/کنادهگیر مرد دد زوجی دانشوجو موثثر

پس از تکمیل ددمان بیمادان داش اسر بال ،میشل ،موالهی،

اسر

چیلکودم و اسمیر )2011( 4دد پژوهشهوا خوود بو ایو

 5آموزش مب نی بر دوایر ددمانیگروهی بر بهبود الگو

ن یجوو دسوویدند کوو دوایوورددمووانی گروهووی دد کوواهش

ادتباطی تویع مرد/کنادهگیر زن دد زوجی دانشوجو موثثر

آسی پذیر شناخ ی و جانشی نمودن داهکادها مودیری ی

اسر

سازگادان برا برخودد با مشکتت زندگی مثثر بوده اسور
دسیدند دوایرددمانیگروهی نسبر ب گروه کن ورل بو طوود

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری ،نمونه
دد ایوو پووژوهش از دوش تحقیووق نیموو آزمایشووی ،طوورح

ویسی ( )1391دد پژوهشوی نشوان داد ددموان دوای وی توأثیر

پیش آزمون و پس آزمون با گروه کن رل اسو فاده شوده اسور

هوا زناشوویی داشو اسور

جامع وة آموواد پووژوهش حاضوور عبووادت اسوور از تمووامی

جوانین  )2009( 5تأثیر بلندمدت آموزش ادتباط زناشویی دا

دانشجویان م أهل دانشگاه آزاد شاهرود کو دد سو ماهو اول

نریمووانی و همکووادان ( )1393دد مطالع و ا ب و ای و ن یج و
معنی داد بر تعدیل طرحوادهها ناسازگاد اثوربخش اسور
معناداد بور کواهش تعواد
دد زوجها دادا تعاد

مودد بردسی یراد داده اسر

2. Malcolm & Ramsey
4. Ball, Mitchell, Malhi, Skillecorem & Smith

 1394مشغول ب تحصیل بودند از طوریق اعتم روراخوان دد
1. Fiese & Grotevant
3. Loopz
5. Joaning
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دانشگاه ب شیوة نمون گیر داوطلبان 16زوج ثبرنام شودند

کنادهگیر و اج ناب /م قابل ،نشواندهنودة ادتبواط نامناسو

و

اسور یوا نمونو از

از ای تعداد  1زوج ب صودت تصادری دد گروه آزمایش و 1

نمرة پایی نشاندهندة ادتباط مناسو

زوج (م غیر وابس از مجمووع نمورات زن و شووهر تشوکیل
شده اسر ) دد گروه کن رل جایگزی شدند

سثاوت ای پرسشنام بدی شرح اسور :زن سوعی مویکنود
بح دا شروع کند ددحالیک مورد سوعی مویکنود از بحو

معیادها ودود دد ای پژوهش عبادتند از :یا یا هوردو

کردن پرهیز کند پایایی خرده مقیاسهوا ایو پرسشونام دا

زوج دانشجو باشند ،تمایل ب همکاد داش باشند ،هی یا

با دوش آلفا کرونباخ از  0/50تا 0/31گزادش نمودند ای

از زوجی تقاضوا طوتن نکورده باشوند ،دد حوی اجورا

مقیاس دا عبادت پود ( )1339دد ایران ترجم و آموادة اجورا

جلسات زوجی با همدیگر زندگی کننود ،بو پویشآزموون و

کرده اسر ایو پژوهشوگر آلفوا کرونبواخ دا بورا خورده

پسآزمون با دیر پاسو داده باشوند معیادهوا خوروج :دد

مقیاسها ادتباط سوازنده م قابول ،ادتبواط اج نواب م قابول،

حی اجرا جلسات هر یا از زوجی تقاضا طتن کورده

تویع زن/کنادهگیر مرد ،تویع مرد/کنادهگیر زن و ادتباط تویع/
 0/52 ،0/51 ،0/31،0/30و  ،0/66گزادش

باشند یا جدا از یکدیگر زنودگی کننود ،هور یوا از زوجوی

کنادهگیر ب ترتی

حاضر ب همکاد دد جلسات نباشوند ،همچنوی حاضور بو
همکاد با پیشآزمون و پسآزمون نباشند

کرده اسر ب منظود برآودد دوایی پرسشنام  ،همبس گی بوی
خرده مقیاسهوا ادتبواط سوازنده م قابول ،ادتبواط اج نواب
م قابل و ادتباط تویوع /کنوادهگیور دا بوا پرسشونام دضوایر

ابزار سنجش
پرسشنام الگوها ادتبواط ( : )CPQایو پرسشونام توسوط
1

کریس نس و ساوو  )1914( 2دد کالیفرنیا ساخ شود ایو

پرسشنام یا ابزاد خودسونجی 3دادا  35سوثال اسور کو
بو منظووود بورآودد ادتبوواط زناشووویی طراحوی شووده اسوور و
در ادها زوجی دا دد س مرحل تعاد

زناشوویی بورآودد

زناشویی انری  3ب ترتیو

0/35 ،0/51 ،0/51محاسوب کورده

اسر ک همگی دد سطح آلفا  0/01معنی داد بودند ضری
آلفا کرونباخ ای پرسشنام دد پژوهش حاضر ،برا خورده
مقیاسها ادتباط سوازنده م قابول ،ادتبواط اج نواب م قابول،
تویع زن/کنادهگیر مرد ،تویع مرد/کنادهگیر زن و ادتباط تویع/
کنادهگیر ب ترتی

 0/39 ،0/33 ،0/61 ،0/33و  0/11بود

میکند الوف) هنگوام بوروز مشوکل دد دابطوة زوجوی  ،ب)
مدتزمان بحو ددبوادة مشوکل ،ج) پوس از بحو ددبوادة
مشکل ادتباطی زوجی هر در اد دا با مقیاسوی نو ددجو ا

روش اجرا و تحلیل دادهها
پس از ان خاب نمونة اولی و اجرا مرحل پیشآزمون گوروه

لیکرت ،از نمرة یا (اصتا امکان ندادد) تا نمورة نو (خیلوی

آزمایش دد  9جلس دوایرددموانی شورکر کردنود دد ایو

امکان دادد) ددج بنود مویکننود ایو در ادهوا عبادتنود از:

مدت گروه کن ورل دد لیسور ان ظواد من ظور مانود دد حوی

م قابل ،بح

اج ناب م قابل ،بح

اج ناب ،موذاکرة م قابول،

خشونر کتمی ،خشونر جسمانی و کنادهگیر م قابل ایو
پرسشنام از س خوردهمقیواس تشوکیل شوده اسور :مقیواس
ادتباط سازنده م قابل ،4مقیاس ادتباط اج ناب م قابل ،5مقیاس

ادتباط تویع/کنادهگیر

6

مقیاس ادتبواط تویوع /کنوادهگیور

شووامل دو بخووش تویووع موورد /کنووادهگیوور زن و تویووع زن/
کنادهگیر مرد اسور نمورة بواو دد مقیواس سوازنده /م قابول،
بیووانگر ادتبوواط مناسو
نوامناس

و نموورة پووایی نشوواندهنوودة ادتبوواط

اجوورا جلسووات  2زوج از گووروه آزمووایش دیووزش کردنوود؛
بنابرای دد پسآزمون  2زوج از گوروه کن ورل کنواد گذاشو
شدند و کواد بوا  12زوج خاتمو یارور سورانجام دادههوا
جمعآود شده با اسو فاده از آموادههوا توصویفی رراوانوی،
ددصد رراوانوی ،میوانگی  ،انحوراف اسو اندادد و آموادههوا
1

اس نباطی تحلیل کووادیوانس چنود م غیوره (موانکووا) موودد
تجزی وتحلیل آماد یراد گررر و تحلیل دادهها نیز ب کما
نرمارزاد  SPSS22انجام شد

اسر ،اموا نمرة باو دد دو مقیواس ادتبوواط توویع/
2. Christensen & salavy
4. Mutual -Constructive Communication
6. Demand Withdraw Communication
8. Mancova

1. Communication Patterns Questionnair
3. Self-Report
5. Mutual-Avoidance Communication
7. Enriching
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طرح ددمان با ای باس از برنامة ددموان وایور و اپسو ون

1

( )1990نوش شده اسر:

از نامگذاد مشکل دد مودد اثرات آن بوا همودیگر صوحبر
کنند

جلسة مقدماتی :آشنایی با توا توا زوجوی و مصواحب

جلس وة ششووم :تشووخیص پیاموودها یگان و  ،اس و فاده از

اولی  ،بیان اهداف ارراد از شرکر دد جلسوات ددموانی ،بیوان

سثاوت اس ثنایی ،ایجاد انگیزه ها مثبر پوس از مشوکتت،

یواعد جلسات ددمانی توسوط پژوهشوگر ،گوزینش اعضوا

تغییر ب منظود توج زوجی ب سمر جنب ها مثبر زندگی

مناس

زناشویی ادال تکلیوف :زوجوی توا جلسو آینوده رقوط بو

گروه ،اجرا پیشآزمون

جلسة اول :معرری دوایر ددمانی ،بیان الگوها ادتبواطی
زوجی  ،ادال تکلیف :گس رش دادن داسو ان زنودگی و دادن
نقط شروع ب آن

جنب ها مثبر زندگیشان توج کنند ،آنها دا شناسایی کننود
و تکراد کنند
جلسة هفو م :آمووزش مهوادتهوا غلبو بور مشوکل و

جلسة دوم :توصیف داس ان مسلط ارراد دد زندگی ادالو

داهحلها مناس

آن ادال تکلیف :زوجی دد خوتل هف و

تکلیف :ترسیم یا آینده مثبر :دوسر دادید چ اتفان مثبر

بعد ،مهادتها گوش دادن خود دا دد منوزل تموری کننود،

دد داس ان زندگی زناشوییتان بیف د ،ترسیم و توصیف یوا

ب جا تمام سثاوت بس -پاس از سثاوت باز اس فاده کنند،

آینده منفی دد زندگی زناشویی.

 5مودد از احساسات ،خواس ها ،در ادها ،عتیق دا بو زبوان

جلسة سوم :شرح داس ان مشکلداد با جزلیات و بو طوود
کامل توسط زوجی  :اینک مشکل چ زمانی؟ چطود؟ با چو
معنایی؟ چ مدت؟ اتفان ار واد ،گووش دادن دییوق بو زبوان

خودشان بنویسند
جلسة هش م :بردسی داس ان تازه زوجی  ،ادزیوابی ن وایج
حاصل از طرح ددمانی و درع نوایص ،اجرا پسآزمون

ارراد ،ادزیابی اثرات وایعی مشکل ادالو تکلیوف :پاسو بو
تعداد سثاوت دد خصوو

مح وو جلسو  ،زوجوی دد

مودد نقاط مش رکشان با یکدیگر صحبر کنند

یافتهها
اطتعات حاصل از بردسوی ویژگویهوا جمعیور شوناخ ی

جلسة چهادم :معرروی بورونسواز مشوکل بو زوجوی

آزمودنیها نشان داد ک میانگی سو آزموودنیهوا  33/50بوا

(زوجی بی خود و مشوکل تفواوت یالول شووند) ،آمووزش

انحراف اس اندادد  6/90و دامنة سنی بی  20تا  40سال بوود

تکنیا ها برونساز مشکل ب زوجوی  -1 :یوا دوش از

1/3ددصد آزمودنیها تحصیتتی دد حد دیوپلم54/2 ،ددصود

طریق پرسیدن سثاوتی بود ک ارراد صفاتی دا ک ب خودشان

دادا تحصیتت کادشناسی و 33/5ددصد نیز دادا مودد

نسبر میدادند ،تغییر دهند  -2ب کاد بردن اسو عاده :تشوویق

کادشناسی ادشود بودنود دد ایو میوان ،طوول مودت ازدواج

ارراد ب دوش ساز عکسالعمل و عقایدشان دد مقابول ایو

25ددصد از شرکرکنندگان بی  1تا  3سال41/3 ،ددصد بی

مشکتت و اتفایات از طریق پرسشها تأثیر ادال تکلیوف:

 3تا  6سال16/3 ،ددصد بی  6تا  9سال و 16/3ددصد بی 9

زوجی  5موودد از مووادد کو دد زنودگی دد راصول بوی

تا  12سال بود

جلسات ب عنوان مشکل برایشان اتفان مویار ود دا یادداشور

ن ایج آزمون لون (جدول  )1نشان میدهد ک هی یوا از

کنند و جمتت دا ب صوودت برونویسواز یادداشور کنود،

م غیرهووا الگوهووا ادتبوواطی معنوواداد نیسوور (،)P>0/05

مشکل دا ترسیم کنند و راصل خودشان دا بوا مشوکل نشوان

بنابرای پیشرر

همگنی وادیانسها دعایر شده اسر

دهند
جلسة پنجم :نام گذاد مشکل ،آموزش تکنیا بازمعنایی
یا زدن برچس

جدید بر مشوکل ادالو تکلیوف :زوجوی 5

مودد از موادد ک دد زندگیشان بر مشکل تمرکز کوردهانود
دا یادداشر کنند و ب آنها برچس

جدید بزنند زوجی پس
1. White &Epston

 / 56دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي
جدول  .1آزمون یون براي بررسی پنشفرض همانی واریانسها بهمنظور مقایسه ابعاد ایاوهاي ارتباطی در دو گرو
F

df1

df2

P value

ارتباط سازند متقابل

2/96

1

22

0/09

ارتباط اجتناب متقابل

1/36

1

22

0/25

ارتباط توقع /کنار گنري

0/00

1

22

0/08

ارتباط توقع مرد /کنار گنري زن

0/29

1

22

0/59

ارتباط توقع زن /کنار گنري مرد

0/68

1

22

0/51

متغنرها

جدول  .2بررسی پنشفرض همانی رگرسنون
مجموع مجذورات

Df

F

P value

ارتباط سازند متقابل

55/00

1

1/18

0/29

ارتباط اجتناب متقابل

15/25

1

0/95

0/35

ارتباط توقع /کنار گنري

1/83

1

0/10

0/68

ارتباط مرد توقع /زن کنار گنري

12/63

1

0/86

0/36

ارتباط زن توقع /مرد کنار گنري

12/00

1

0/36

0/55

خرد مقناس

همچنی ن ایج جدول  2نشان میدهود کو هوی کودام از
خوورده مقیواسهووا الگوهووا ادتبوواطی دد بردسووی همگنووی
دگرسیون ،معناداد نمیباشوند ( ،)p>0/05بنوابرای مویتووان
ن یج گررر ک رر

همگنی دگرسیون بریراد اسور ن وایج

آزمون کولمووگروف اسومیرنف نیوز حواکی از آن اسور کو
تمامی زیر مقیاس ها الگوها ادتبواطی از مفروضو نرموال

بودن پیرو میکنند ( )P0/05ادزیابی ویژگوی دادههوا نیوز
نشان داد ک همسوانی مواتریس هوا وادیوانس-کووادیوانس

( )P0/14 ،Box’s M=23/12ک ای مفروض آماد بریوراد
اسر و بنابرای برا ادزیوابی معنواداد اثور چنودم غیر از
شاخص ومبدا ویلکز اس فاده شد
شاخص ومبدا ویلکز نشان داد ک اثر گروه بر ترکیو
خطی م غیرها وابس معنویداد اسور ( partial ƞ 2=0/19و
)=F31/32 P ,0/01؛ بوو عبووادت دیگوور ،بووی دو گووروه
آزمایش و کن ورل حودایل دد یکوی از مثلفو هوا الگوهوا
ادتباطی تفاوت معنیداد وجود دادد

جدول  .3نتایج آزمون تحلنل واریانس نمرات ایاوهاي ارتباطی در گرو هاي آزمایش و کنترل
SS

Df

MS

F

P

partial 2
ƞ

ارتباط سازند متقابل

2688/16

1

2688/16

56/80

0/0001

0/02

1

ارتباط اجتناب متقابل

322/66

1

322/66

22/23

0/0001

0/50

0/99

ارتبیییییاط توقیییییع/

250/66

1

250/66

25/15

0/0001

0/52

0/99

متغنر

توان
آماري

کنار گنري
ارتبیییاط توقیییع زن/

266/66

1

266/66

18/65

0/0001

0/55

0/98

کنار گنري مرد
ارتبییاط توقییع مییرد/
کنار گنري زن

222/05

1

222/05

21/66

0/0001

0/58

0/98
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آمادههوا  ANOVAتوا م غیور دد موودد هور م غیور

مربوط ب آموزش مب نی بر دویکورد دوایورددموانی گروهوی

وابس ب صودت جداگان اجرا شد تا منبع معناداد اثر چنود

بوده اسر دد ن یجو ررضیة سوم پژوهش مبنوی بور آمووزش

م غیر تعیی شود همانطود کو جودول  3نشوان مویدهود
آموزش دوایر ددموانی گروهوی بو صوودت معنواداد دو

مب نی بر اینک دوایر ددمانیگروهی بر بهبود الگو ادتبواطی
تویع/کناده گیر زوجی دانشجو مثثر اسور ،تأییود مویشوود،

ادتباط سوازنده م قابول ( )P 0/01اثور دادد و بوا توجو بو

آموزش دوایر ددموانی گروهوی بو صوودت معنواداد دو

مجذود سهمی اتا  32ددصد تفاوت بی گروه آزمایش و گواه
مربوط ب آموزش مب نی بر دویکورد دوایورددموانی گروهوی

ادتباط زن تویع/مرد کنادهگیور ( )P 0/01توأثیر دادد و بوا
توج ب مجذود سوهمی اتوا  45ددصود تفواوت بوی گوروه

بوده اسر دد ن یجوو ررضویة اول پوژوهش مبنوی بور اینکو

آزمووایش و گووواه مربوووط ب و آموووزش مب نووی بوور دویکوورد

آموزش مب نی بور دوایورددموانیگروهوی بور بهبوود الگوو

دوایرددمانی گروهی بوده اسر دد ن یجوو ررضویة چهوادم

ادتباطی سازنده/م قابل زوجوی دانشوجو موثثر اسور ،تأییود
میشود ،آموزش دوایر ددمانی گروهی ب صوودت معنواداد

پژوهش مبنی بر اینک آموزش مب نی بر دوایرددمانیگروهی
بر بهبود الگو ادتباطی تویع زن/کنادهگیور مورد دد زوجوی

دو اج نوواب م قابوول ( )P 0/01اثوور دادد و بووا توج و ب و
مجذود سهمی اتا  50ددصد تفاوت بی گروه آزمایش و گواه
مربوط ب آموزش مب نی بر دویکورد دوایورددموانی گروهوی

بوده اسر دد ن یجوو ررضویة دوم پوژوهش مبنوی بور اینکو

دانشجو مثثر اسر ،تأیید میشود و آمووزش دوایورددموانی
گروهووی ب و صووودت معنوواداد دو ادتبوواط تویووع موورد/زن

کنادهگیر ( )P 0/01و با توج ب مجوذود سوهمی اتوا 41
ددصد تفاوت بی گروه آزمایش و گواه مربووط بو آمووزش

آموزش مب نی بور دوایورددموانیگروهوی بور بهبوود الگوو

مب نی بر دویکرد دوایرددمانی گروهی بوده اسر دد ن یجوو

ادتباطی اج نابی/م قابل زوجی دانشوجو موثثر اسور ،تأییود

ررضیة پونجم پوژوهش مبنوی بور اینکو آمووزش مب نوی بور

میشود ،آموزش دوایر ددمانی گروهی ب صوودت معنواداد

دوایوورددمووانیگروهووی بوور بهبووود الگووو ادتبوواطی تویووع

دو تویع/کنادهگیور ( )P 0/01اثور دادد و بوا توجو بو
مجذود سهمی اتا  52ددصد تفاوت بی گروه آزمایش و گواه

مرد/کنووادهگیوور زن دد زوجووی دانشووجو مووثثر اسوور ،تأییوود
میشود

جدول  .5منانانن تعدیل شد و انحراف معنار مؤیفههاي ایاوهاي ارتباطی در دو گرو آزمایش و کنترل
متغنر

کنترل

آزمایش
M

SD

M

SD

ارتباط سازند متقابل

50/16

5/50

20/16

6/08

ارتباط اجتناب متقابل

59

5/20

25/33

0/05

ارتباط توقع /کنار گنري

52/08

6/59

26/83

6/32

ارتباط توقع مرد /کنار گنريزن

56/25

8/95

26

9/35

ارتباط توقع زن /کنار گنريمرد

39/50

6/85

20/83

9/19

همان طود ک دد جودول  4مشواهده موی شوود ،میوانگی
تعدیلشدة الگوها ادتباطی ،بی گروه آزمایش و گوواه نیوز
تفوواوت معنوواداد وجووود دادد بنووابرای بووا توج و ب و ن ووایج

بحث و نتیجهگیری
هدف ای پژوهش ،مطالع اثربخشی دویکرد دوایورددموانی
گروهی بر الگوها ادتباطی دد زوجی دانشوجو بوود ن وایج

جدولها 3و  ،4تمام ررضی ها پوژوهش مبنوی بور اینکو

پوژوهش حاضوور نشوان داد کو دوایوورددموانی گروهووی بوور
الگوها ادتباطی دد زوجی دانشجو تأثیر معناداد دادد ای

ادتباطی دد زوجی دانشوجو موثثر اسور ،موودد تأییود یوراد

یار با ن ایج پژوهشها یبلی (جوانینو 2009 ،؛ عباسوی و

میگیرد.

همکادان1393 ،؛ کشاودز ارشاد و همکوادان )1390 ،همسوو

آموزش مب نی بر دوایرددموانیگروهوی بور بهبوود الگوهوا

 / 58دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

اسر دد پژوهشها مشاب  ،لوپز و همکادان ( )2014ب ای

کننود و از زندگی لوذت ببرنود و سوازگاد بیشو ر داشو

ن یج دسیدند دوایورددموانی ن وایج امیدوادکننوده دد بهبوود

باشند آموزش مهادت ها غلبو بور مشوکل و داهحولهوا

عتلم ارسردگی پس از تکمیل ددمان بیمادان داش اسر بال
و همکادان ( )2011دد پژوهش خود ب ای ن یج دسیدند ک

مناس آن دد دوایر ددمانی باع باو در کوادایی زوج هوا
دد مقول ها حل مشکل و ادتباط میشود با اس فاده از ایو

دوایر ددمانی گروهی دد کواهش آسوی پوذیر شوناخ ی و

مهادتها زوجها میتوانند ان ظادات خودشان دا از همسرشان

جانشی نمودن داهکادها مدیری ی سازگادان برا برخوودد

بیان کنند ب همان میزان هم می تواننود دد کن ورل در ادهوا

با مشکتت زندگی موثثر بووده اسور نریموانی و همکوادان

نامطلوب همسرشان و بهبوود در ادهوا آنهوا موروق عمول

( )1393ب ای ن یجو دسویدند کو دوایورددموانی موجو

کنند مطالعات میلر و همکادان نشان میدهد ،زوجهایی کو

1

تعدیل طرح واده ها ناسازگاد بی زوجی مویشوود ویسوی

می آموزند چگون تعاد

( )1391دد مووودد اثربخشووی ددمووان دوای ووی بوور تعادضووات

مثثرتر و کادآمد ،حلورصل کنند ،بیش ر از زوجهایی ک راید

زناشویی نشان داد ک ای ددمان میزان تعادضات بی زوجی

چنی مهادتی هس ند ،می توانند ب زندگی مش ر خود ادامو

دا کاهش داد دد تبیی اح مالی یار ها پوژوهش مویتووان
گفر ک الگو ادتباطی سازنده /م قابول ،الگوویی اسور کو

دهند (میلر و همکادان )1315 ،جکوبسون ( ،1991برگرر و
از سیف  ،)1336با تشویق در ادها خوشایند ،تتش میکند

طی آن زن و شوهر سعی میکنند دد موودد مسوالل ادتبواطی

ب وسیلة آموزش توانایی حل مشوکل بو همسوران از شودت

خود گفروگو کرده و بو نحوو مسوالمرآمیوز آن دا حول

مشکتت ادتباطی آنان بکاهد او حول مشوکل دا دد دو گوام

نمایند ،برا مشکل ادتباطی ،پیشنهاد داهحل و مذاکره دهنود،

جووا م ویدهوود 1 :شناسووایی مشووکل :آموووزش نشووان دادن

احساساتشان دا نسبر ب هم ابراز دادند و احساس مویکننود

مشکتت ب شیوها دوشو  ،ویوژه و بودون سورزنش  2از

می کننود دد الگوو ادتبواطی اج نواب/

میان بردن مشکل :دوانساز ذه ددبادة داهحول بو کموا

ک همدیگر دا دد

هوا و اخ تروات خوود دا بو طوود

2

م قابوول زوجووی از بریووراد ادتبوواط بووا یکوودیگر خووودداد

یکدیگر ،نیز گفر وگو بر سور مووادد همخووان کو موجو

میکنند و زندگی ای زوجی ب شکل مواز با یکدیگر بوده

آسانساز و حل مشکل میشود

و ادتباط آنها دد حدایل میزان ممک یا اصتا وجود ندادد دد
الگو ادتباطی تویع /کنادهگیر کو شوامل دو یسومر اسور

ددمانگر دوای ی نیز عتی مند اسر ب یا سر نکات دد
مودد مشکل برسد ،مثتا نحوة بیان ،آغاز شدن مشوکل ،ح وی

تویع مرد /کنادهگیر زن و تویوع زن /کنوادهگیور مورد ،نووعی

ت صدا رورد ،در واد کو مشوکل دا ایجواد کورده اسور

الگو ادتباطی اسر کو دد طوی آن یکوی از زوجهوا سوعی

زوجی با کموا ددموانگر ،شوناخر کواملی از مشوکل پیودا

میکند ب وسیلة ان قاد کردن ،غورزدن یوا پیشونهاد تغییور دادن

میکنند و م وج میشوند ک مشکل آنها دد اصل چیسور و

ددباده مشکل نماید ،ددحالیک دیگر

ای مشکل چو اثراتوی دد زنودگی آنهوا دادد و چو کسوانی

دیگر دا وادد بح

دا اتمام کند و ب وسیلة تغییر دادن موضوع

هس ند ک دد ب وجود آوددن ای مشوکل کموا کننود؟ هور

از آن اج ناب کنود و سواکر بوایی بمانود (بو نقول از

چقدد آگاهی زوجی دد مودد مشکلشان بیش ر شود ،با کما

سعی میکند بح
بح

عبادت پود)1339 ،

هموودیگر داحوورتوور م ویتواننوود مشووکل دا حوول کننوود دد

دد مش ر از الگوها ادتباطی بوی زوجهوا دد وایوع
همان دوش ساز تعامتت زناشویی اسر کو زوجهوا دا دد

دوایر ددمانی زوجی بوا گووش کوردن بو داسو ان زنودگی
یکدیگر و بردسی عواملی ک دوابطشان دا تحور توأثیر یوراد

مسیر ددیارر و دشد مهوادتهوا ادتبواطی یواد مویکنود

داده اسر باع

ایجاد دد م قابل ،حل منطقی تعادضوات و

مهادتها ادتباطی دد وایع در ادهایی دا شامل میشوود کو

تنشها موجود دد تعامتت ،همکواد  ،ادزش یالول شودن

نگوو دادنوودة ازدواج و پیونوود زناشووویی اسوور (بوو نقوول از

سانفودد )2010 ،1اگر زوجی دد دوشها ادتباطی مهوادت
داش باشنود ،مویتوانند خیلی از مسالل زنوودگی دا حوووول
2. Miler

برا یکدیگر ،داش

ان ظادات وایعی و انعطاف پوذیر آنهوا

می شود دوایر ددموانی اثرگوذاد یابول تووجهی دد کواد بوا
تعادضات زناشویی ،اسکیزوررنیا و

داش اسر بوا تووج
1. Sanford
3. Jakobson
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ب اینک دد ای گروههوا بو نووعی الگوهوا ادتبواطی دچواد

شهر بنددعباس پژوهش ها دوان شناسی بالینی و مشواوده 2
(101 -116 :)2

زوجی نیز مثثر اسر ازآنجایی ک الگوها ادتباطی ناسوالم
عاملی برا شوروع کشومکش ،نادضوای ی ،عودم صومیمیر،

عبادت پووود ،بهنواز ( )1339هنجادیووابی پرسشوونامة الگوهووا
ادتبواطی زناشویی دد شهر تهران دد سال  31-39پایواننامووة

ضعف بود ،پس دوایر ددمانی بر بهبوود الگوهوا ادتبواطی

طتن عاطفی و نهای اا طوتن دسومی اسور ،ن وایج پوژوهش
حاضر نشان میدهود دوایورددموانی بور الگوهوا ادتبواطی
زوجی مثثر اسر
از محدودیرها ای پژوهش مویتووان بو عودم انجوام
پیگیوور بو دلیوول محوودودیر زمووانی و عوودم دس رسووی بو

کادشناسوووی ادشوود مشوواودة خوووانواده ،تهوووران ،دانشوووکدة
دوانشناسوی و علووم تربی ی ،دانشگاه تربیر معلم.
عباسی ،مرتضی؛ مدنی ،یاسر؛ غتمعلی لواسانی ،مسوعود ()1393
اثربخشی آموزش گروهی برنام کوادبرد عملوی مهوادتهوا
ادتباط صومیمان بور الگوهوا ادتبواطی زوجهوا دد آسو ان
ازدواج مشاوده و دوانددمانی خانواده 223 -246 :)2( 4

آزمودنی ها همچنی محدودیر نمون گیر اشاده کورد چوون

غتمزاده ،مریم؛ عطاد  ،یوسفعلی؛ شفیع آبواد  ،عبودال ()1311
اثربخشی آموزش مهادتها ادتباطی بور کوادایی خوانواده دد

آمادگی کردند ،اخ تل دوانی و شخصوی ی خاصوی نداشو ند،
همچنی راید تعاد ها حاد و بحرانی بودند ب همی دلیل

زوجی مراجع کننده ب مرکز بهزیس ی شوهر اهوواز دانوش و
پژوهش دد دوانشناسی کادبرد 13 -11 :41

ارراد مودد بردسوی زوجوی دانشوجو بودند،داوطلبانو اعوتم

باید دد تعمیم آن ب جمعیرها دیگر اح یاط نمود ب دلیول
محدودیر پیگیر ک دد ای پژوهش وجود داشر ،پیشنهاد
میشود دد پژوهشها آتی برا بردسی میزان پایداد تأثیر
آموزش ،آزمونها پیگیر ب رواصل مخ لف پوس از اتموام
دوده آموزشی صودت گیرد پیشنهاد میشود دد پژوهش ها
آتی اثربخشی دوایر ددمانی گروهی با دوایر ددمانی زوجوی
بر الگوها ادتباطی مقایس شود پیشنهاد میشود دانشگاههوا
دد برگزاد کادگاهها آمووزش پویش از ازدواج از دویکورد
دوایرددمانی اس فاده کنند
منابع
اسد  ،مسعود؛ نظر  ،علی محمد؛ ثنوایی ،بوایر ( )1311بردسوی
تأثیر خانواده ددمانی کوتاه مودت سو یر بور الگوهوا ادتبواطی
زوجها پژوهش دد ستمر دوانشناخ ی 65-36 :)1( 3

اسماعیلی نس  ،مریم ( )1313مقایس دوایر ها زنودگی اروراد
ارسرده و مضطرب با ارراد عاد پایاننامو کادشناسوی ادشود
مشوواوده خووانواده دانشووگاه عتموو طباطبووایی دانشووکده
دوانشناسی و علوم تربی ی
اع موواد  ،عووذدا؛ احموود  ،سوویداحمد؛ دضووایی ،جووواد ()1393
صمیمیر و نقش آن دد زندگی زناشویی .چاپ اول اصوفهان:
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
زادعی ،ایبال؛ احمد سرخونی ،طاهره ( )1391نقش پویشبینوی

کننوودههووا هوووش معنووو و الگوهووا ادتبوواطی بووا میووزان
دضای مند زناشویی زوجی مراجع کننده ب مراکز مشاوده دد

کشاودز ارشاد ،حسی ؛ اسد  ،مسعود؛ جهان بخشی ،زهرا؛ خا
محمد  ،مهد ( )1390تأثیر آموزش حل مسوهل مب نوی بور
نظریة ان خاب بر الگوها ادتباطی زوجها دانش و پژوهش دد
دوانشناسی کادبرد 20 -21 :)2(12
محمود  ،راطم ( )1392بردسی تأثیر دوایورددموانی بور میوزان
امید ب زندگی  CD4ارراد مب ت ب عفونر اچآ و

پایانناموة

کادشناسی ادشد مشاوده خوانواده دانشوگاه عتمو طباطبوایی
دانشکده دوانشناسی و علوم تربی ی
میلر ،شراد؛ میلر ،ریلیس؛ نانالی ،اوم و واکم  ،دانیول ب ()1315
آموزش مهادت ها ادتباطی زناشوویی ،حورف زدن و گووش
دادن ب همدیگر ،ترجمة ررشاد بهاد تهران :دشد (ان شاد بو
زبان اصلی)2001 :
نریمانی ،محمد؛ عباسی ،مسلم؛ بگیان کول مرز ،محمدجواد؛ بخ ی،
مج بی ( )1393مقایسة اثربخشی دو دویکرد مب نی بر آموزش
پووذیرش و تعهوود و دوایوورددمووانی گروهووی بوور تعوودیل
طرحوادههوا ناسوازگاد اولیو دد مراجعوان م قاضوی طوتن
مشاوده و دوانددمانی خانواده 1-21 :)1( 4
ویسی ،اسودال ( )1391طراحوی و مقایسوة اثربخشوی دو برناموة
ددمانی مب نوی بور اصوول ددموان دوای وی و ددموان مب نوی بور

ها زناشوویی مشواوده و

آموزه ها یرآنی دد کاهش تعاد
دوانددمانی خانواده 340 -353 :)3( 2

هال ،پالوو ( )1392بهبود دوابط زناشویی ب زبان آدمیزاد ترجمة
لوویت دسووولی چوواپ اول تهووران :هیرمنوود (ان شوواد بو زبووان
اصلی)2010:
Ball, J: Mitchell, P. malhi.GSkillecorem, A & smith,
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