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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر كیفیت روابط زناشویی زوجها بود.
روش :طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه گواه و جامعه آماری
شامل  45زوج مراجعهكننده به مركز مشاوره خانواده آموزش و پرورش و مركز مشاوره ارمغان شهرستان
بهبهان بود .از میان آنها  61زوج داوطلب به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به دو گروه  8زوجی
تقسیم شد .ابزار پژوهش پرسشنامه كیفیت روابط زناشویی پری  4005و آموزش تصویرسازی ارتباطی
هندریکس  6990بود كه بهمدت  60جلسه  90دقیقهای هر هفته دو جلسه اجرا شد .یافتهها :نتایج
بیانگر افزایش نمره كیفیت روابط زناشویی ( )P<0/004 ،F=66/195خشنودی در ارتباط (،F=64/468
 ،)P<0/008میزان سپری كردن زمان زوجها با یکدیگر ( ،)P<0/006 ،F=74/680احتمال جدایی
( ،)P<0/007 ،F=41/489فراوانی اختالف ( )P<0/006 ،F=48/995و مدیریت تعارض (،F=3/614
 )P<0/066و پایداری اثر آموزش بر كیفیت روابط زناشویی ( )P<0/069 ،F=3/396خشنودی در ارتباط
( ،)P<0/005 ،F=44/886میزان سپری كردن زمان زوجها با یکدیگر (،)P<0/006 ،F=74/540
احتمال جدایی ( ،)P<0/004 ،F=61/559فراوانی اختالف ( )P<0/006 ،F=48/941و مدیریت تعارض
( )P<0/040 ،F=8/614در مرحله پیگیری یکماهه بود .نتیجهگیری :استفاده از روش تصویرسازی
ارتباطی بهعلت ملموس كردن و عینیسازی مشکالت ارتباطی و ارائه راهحلهای مناسب میتواند در
كیفیت روابط زناشویی زوجها تاثیر داشته و روش مفیدی باشد.

كلیدواژهها :تصویرسازی ارتباطی ،تعارض ،زناشویی ،كیفیت ،مدیریت
 .*6نویسنده مسئول ،استادیار گروه مشاوره ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
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 .4كارشناسی ارشد ،مشاوره خانواده ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
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مقدمه
نظام خانواده در زمره مهمترین نظامهای اجتماعی است كه بر اساس ازدواج بین دو جنس شکل
میگیرد .حفظ و تداوم خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است .خانواده بهعنوان واحد اجتماعی،
كانون رشد و تکامل ،التیام و شفادهندگی و تغییر و تحول آسیبها و عوارض است كه هم بستر
شکوفایی و هم بستر فروپاشی روابط میان اعضایش است (مومنیجاوید و شعاعكاظمی.)6790 ،
كیفیت روابط زناشویی میتواند بهعنوان ارزشهای متفاوت برای زمانهای متفاوت در مسیر
ازدواج مشاهده شود و پدیده چندبعدی شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجها مانند سازگاری،
رضایت ،شادمانی ،انسجام و تعهد است (تروكسل .)4001 ،آموزش كوششی در جهت اصالح
ارتباطهای مشکلزا در بسیاری از رویکردهای درمانی است .یکی از بهترین شیوهها برای پرورش
یک رابطه زناشویی سازگار ،آماده كردن زوجها به آموزش در زمینه مهارتهای ارتباطی است كه
بهآنها كمک خواهد كرد تعارضات زناشویی آتی خود را حل كنند (مورات و فیکرت.)4003 ،
رویکردهای گوناگون جدیدی در زمینه آموزش مهارتهای ارتباطی در جهت بهبود و پربار
ساختن روابط زناشویی بهوجود آمدهاند كه هدف تمامی این رویکردها بهبود روابط زوجها است
(التمانس و ایمری4064 ،؛ نقل از رستمی ،ابوالقاسمی و نریمانی .)6794 ،یکی از این رویکردها،
رویکرد تصویرسازی ارتباطی 6است؛ كه نظریه و شیوه درمانی در مورد همسریابی ،ازدواج و
فرایند شکلگیری تعارضهای زناشویی و برای التیام زخمهایی است كه در دوران كودكی ،افراد
از مراقبان اولیه خود در فرایند جامعهپذیری دیدهاند (هندریکس .)4003 ،فنون تصویرسازی
ارتباطی مشخص میسازد مسیر زندگی انسان پیوسته و ممکن است دوران بزرگسالی بهشدت
متاثر از رشد دوران كودكی باشد (ویگل.)4001 ،
روشهایی نظیر آموزش رویکرد ارتباطی (موسوی ،جلویاری و تبریزی ،)6794،سبکهای
عشقورزی و دلزدگی زناشویی (بیات ،)6781 ،نگرش عشقورزی (طایی ،نیسی و عطاری،
 ،)6796كاهش استرس به شیوه ذهنآگاهی (اكبری ،علیپور ،زارع و شیخی ،)6797 ،تغییر
نگرش نسبت به انتخاب همسر (مساعد )6783 ،و خودمتمایزی (نیلوفری ،)6783 ،درمان
مثبتگرا وجدانی ،گلزاری و برجعلی ( )6795نشان دادهاند كه بر رضایت زناشویی موثر بودهاند.
بر اساس نتایج پژوهشهای متعدد نظریه تصویرسازی ارتباطی نیز تاثیر خود را در زمینههای
مختلف ازجمله بر رضایت زناشویی ،ارتباط و حل تعارض (ویگل4001 ،؛ ویسی،)6788 ،
سازگاری دوتایی (بیتون ،)4004 ،صمیمیت عاطفی ،عقالنی ،جنسی و جسمانی زوجها
(اعتمادی ،نوابینژاد ،احمدی و فرزاد6784 ،؛ صدرجهانی6789 ،؛ آرین )6789 ،نشان داده است.
)1. imago relationship therapy (IRT
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قایمی ( )6789در پژوهشی دریافت رویکرد تلفیقی تصویرسازی ارتباطی و طرحواره درمانی بر
همه ابعاد طرحواره اعتیاد به عشق و ابعاد محرومیت هیجانی ،رهاشدگی ،بیاعتمادی ،بدرفتاری،
انزوای اجتماعی ،بیگانگی ،وابستگی ،بیكفایتی ،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری ،اطاعت،
ایثار ،استحقاق ،خویشتنداری ،خودانضباطی ناكافی ،تحسین ،تأییدخواهی ،نگرانی ،بدبینی و
خودتنبیهی موثر بوده است .نتایج پژوهش زینهاری ( )6797نشان داد كه تصویرسازی ارتباطی
توانسته است تعارضهای زناشویی زنها مورد پژوهش را بهصورت كلی كاهش دهد.
اسمیت ،لوكت و گهلرت ( )4064در پژوهش خود نشان دادند برنامه آموزشی دو روزه فشرده
در مورد تصویرسازی ارتباطی ،تغییرات مثبت معنیداری در سازگاری زناشویی ایجاد كرده و این
تغییرات در پیگیری سه ماهه نیز پایدار بوده است .مورو و هولیمن ( )4065نشان دادند كارگاه
تصویرسازی ارتباطی توانست تغییرات مثبت معنیداری را در سازگاری زناشویی زوجهای
اسپانیایی با درآمد كم ایجاد كند .مورو ،هولیمن و لوكت ( )4064نشان دادند آموزش
تصویرسازی ارتباطی تغییرات معناداری را در رفتارهای همدالنه زوجین نسبت بههم ایجاد كرده
است .نتایج پژوهش مری ( )4060نیز حاكی از اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بود و
نشان داد كه فن محاورهای دكتر هارویل هندریکس بهعنوان قسمتی از فرایند آموزش برای
زوجها مؤثر است و زوجهایی كه ابزارهایی را برای اصالح و انتقال افکار خود بهدست میآوردند،
تجربههای احساسی و شناختی جدیدی را كسب؛ سپس درک و شناخت خود را اصالح میكنند.
گلستانه ،مهنایی و جوكار ( )4064نیز با پژوهش خود نشان دادند تصویرسازی ارتباطی
سرمایه روانشناختی زوجین را افزایش میدهد .صدرجهانی ( )6789نشان داد تصویرسازی
ارتباطی به زوجین كمک میكند با انجام مستمر گفتگو ،خود را از دام تعامالت منفی رهایی
بخشند كه منجر به افزایش رضایت زناشویی آنها میشود .عبدلوند ،صدرپوشان و دیاریان
( )4064نشان دادند تصویرسازی ارتباطی باعث افزایش رضایت زناشویی میشود .آرمان ،زاهد،
شکیبایی ،بینا ،باقریان ،روحافزا ( )6783نشان دادند تصویرسازی ارتباطی متمركز بر بهبود
مهارتهای ارتباطی بر رضایت زناشویی  80زوج مورد مطالعه تاثیر داشته؛ و احترام متقابل در
روابط زناشویی و نمره خردهآزمونهای درجه دوری ،احساس انزوا در زندگی مشترک ،مبارزه با
مشکالت در زندگی پس از اتمام دوره گروه آزمایش بهطور معناداری وضعیت بهتری پیدا كرده
است .با توجه به پیشینه نظری و پژوهشی؛ هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رویکرد
تصویرسازی ارتباطی بر كیفیت زناشویی زوجها بود؛ و فرضیههای زیر آزمون شد.
 .6آموزش تصویرسازی ارتباطی كیفیت زناشویی ،خشنودی ارتباط ،زمان باهم بودن و مدیریت
تعارض زوجها را افزایش میدهد.
 .4آموزش تصویرسازی ارتباطی احتمال جدایی و فراوانی اختالف زوجها را كاهش میدهد.
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 .7نتایج آموزش تصویرسازی ارتباطی بر كیفیت زناشویی ،خشنودی ارتباط ،زمان باهم بودن و
مدیریت تعارض ،احتمال جدایی و فراوانی اختالف زوجها در مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و گروه گواه با پیگیری  6ماهه بود.
جامعه آماری پژوهش  45زوج مراجعهكننده به مراكز مشاوره خانواده آموزش و پرورش و مركز
مشاوره ارمغان شهرستان بهبهان در پاییز و زمستان سال  6794بود كه تمایل به شركت در این
برنامه را داشتند .پرسشنامه كیفیت روابط زناشویی در اختیار آنها قرار گرفت و از میان آنها
افرادی كه نمره آنها یک انحراف معیار از میانگین پایینتر بود مشخص ،و  40زوج از این تعداد
بهعنوان نمونه انتخاب شد .در نهایت از بین زوجها 61 ،زوج ( 74نفر) انتخاب و به دو گروه 8
زوجی گواه و آزمایش تقسیم شد .معیارهای ورود ناسازگاری زناشویی ،داشتن سواد خواندن و
نوشتن ،تمایل و تعهد به دوره آموزش تصویرسازی بود .معیارهای حذف بیماری جسمی یا
روانپزشکی و اعتیاد بود.
ابزار پژوهش
زناشویی.1

پری4

در سال ( 4005نقل از
این پرسشنامه توسط
 .1پرسشنامه كیفیت روابط
خجستهمهر ،فرامرزی و رجبی )6796 ،تدوین شد و دارای هشت سوال و پنج خرده مقیاس
است .سوال  6خشنودی ارتباط ،سوال  4سپری كردن زمان با یکدیگر ،سوالهای  5 ،7و 4
مدیریت تعارض ،سوال  1احتمال جدایی و سوال  3و  8فراوانی اختالف را میسنجد .پری
 ،4005پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش همسانی درونی آلفای كرونباخ  0/16گزارش
كرده است .خجستهمهر و همکاران ( )6796پایایی آن را به روش آلفای كرونباخ  0/84و به روش
آلفای تنصیف  0/88و روایی آن را  0/81گزارش كردهاند .در پژوهش حاضر با استفاده از روش
آلفای كرونباخ برابر  ،0/14و مقدار آلفای تنصیف برابر با  0/18محاسبه شد.
 .2آموزش تصویرسازی ارتباطی .این برنامه توسط هندریکس  6990با هدف افزایش ارتباط
زوجین ،بهبود زخمهای دوران كودكی و ارتقای تمایزیافتگی زوجین طراحی شد (صدرجهانی،
 .)6789روایی و پایایی این برنامه آموزشی در پژوهشهای مری ( ،)4060گلستانه و همکاران
( )4064و دیاریان ( )4064در  60جلسه  90دقیقهای هر هفته دو جلسه تایید شده است .شرح
مختصر جلسهها در زیر آمده است.

)1. measure of marrital quality (MMQ
2. Perry
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جلسه اول .معارفه و قرارداد .اهداف این جلسه برقراری ارتباط ،تصمیم به تالش مسئوالنه برای
بهبود رابطه ،ایجاد انگیزه از طریق بیان تاریخچه مختصری از مشکالت زناشویی و این كه از
حضور در جلسه مشاوره چه اهدافی را دنبال میكنند و چه چیزی را در زندگیشان میخواهند
تغییر دهند بود .این اهداف از طریق آشنایی با اعضا و آشنا كردن آنها با یکدیگر ،توضیح روش
كار و اهداف جلسهها ،سپردن تعهد به همسر و اعضای گروه برای استفاده از بینش كسب شده
در جلسهها برای بهبود رابطه پیگیری شد.
جلسه دوم .برنامهریزی برای روابط آینده .اهداف این جلسه شامل ارزیابی امکان پیشرفت در
رابطه و آشنایی با نظر یکدیگر بود .این اهداف از طریق نوشتن قواعد شخصی و فهرست
مشتركی كه شامل آرزوها ،كیفیتها و ویژگیهای مطلوب در روابط فعلی و آنچه آرزو میكردند
در رابطهشان وجود داشته باشد و همچنین آشنایی با فهرست عقاید همسر ،مقایسه و پیداكردن
موارد مشابه و تعیین فهرست مشترک با بیان جملهها بهزبان حال ساده ،بهعنوان مثال "ما با
یکدیگر خوش میگذرانیم" پیگیری شد.
جلسه سوم .افزایش خودآگاهی .اهداف این جلسه شامل كشف و مرور خاطرات گذشته ،كشف
ناكامیهای اصلی دوران كودكی و نحوه واكنش ،پرورش تصویر ذهنی مناسب بهطور مثال پیدا
كردن خاطرات مثبت و شاد و تصور كردن دروان كودكی خود بر اساس آن خاطرات بود .این
اهداف از طریق بازگشت به خانه كودكی و مرور خاطرات ،نوشتن ویژگیهای مثبت و منفی
والدین و تأثیر آن بر فرد ،تعیین نیازهای برطرف نشده دوران كودكی و احساسات منفی و بررسی
ناكامیهای كودكی و نحوه واكنش به آنها پیگیری شد.
جلسه چهارم .شناخت همسر .اهداف این جلسه شامل شناخت عمیق همسر ،بررسی دستور
جلسه پنهانی و تأثیر آن بر رابطه فعلی بود .این اهداف از طریق بیان ویژگیهای مثبت همسر
بهطور مثال مهربان بودن و مسئولیتپذیر بودن و ویژگیهای منفی همسر بهطور مثال نق زدن و
عصبی بودن ،مقایسه ویژگیهای همسر با تصویر ذهنی خود ،بررسی و تأثیر متقابل تصویر ذهنی
خود با ویژگیهای همسر پیگیری شد.
جلسه پنجم .كار ناتمام از دوران كودكی و یادگیری مکالمة آگاهانه .اهداف این جلسه شامل
شناخت زخمهای عاطفی یکدیگر ،آشنایی با نیازها و مشکالت یکدیگر ،ارسال پیامهای مؤثر و
روشن به یکدیگر بود .این اهداف از طریق آموزش و تمرین روش مکالمه آگاهانه یا گفتگو با
زوجها بود انجام شد .گفتگو با زوجها فرایندی سه قسمتی و شامل انعکاس دادن ،تایید كردن و
احساس همدلی بود .در طی آن به زن و مرد یاد داده شد كه عمداً و از روی قصد بر طبق این
روند سه قسمتی به یکدیگر توجه كنند .در میان گذاشتن نتایج جلسه سوم و چهارم با همسر
طبق نظریه هندریکس ( ،4006نقل از قراچه داغی )6785 ،پیگیری شد.
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جلسه ششم .بستن راههای خروجی .اهداف این جلسه شامل ایجاد تعهد مشترک و اطمینان از
با هم بودن ،افزایش سطح صمیمیت ،ارضاء نیازها ،شناسایی تعارضهای زوجین و سبکهای حل
تعارض آنها بود .این اهداف از طریق تعیین راههای خروجی خود و همسر و برنامهریزی برای
بستن راههای خروجی و توافقنامه متقابل پیگیری شد .زوجین روی هر یک از كاغذها فهرستی
از انواع معمول خروجیهای خود نظیر پرخوری ،تا دیر وقت كاركردن ،بیش از حد با بچهها وقت
گذراندن ،یا هر چیز دیگر كه فقط به خاطر دوری از همسر انجام میدادند ،نوشتند .سپس این
فهرست با فهرست خروجیهای همسر مقایسه و در نهایت بین زوجین توافق شد و آنها این
خروجیها را بستند و اكثر وقت خود را برای با هم بودن و رفع مشکالت سپری كردند.
جلسه هفتم .تجدید خاطرات عاشقانه و بهبود رابطه .اهداف این جلسه ایجاد منطقه امن،
افزایش صمیمیت و التیام زخمهای عاطفی ،ایجاد چرخههای مثبت تعامل ،افزایش رفتارهای
مثبت متقابل و كاهش رفتارهای منفی بود .این اهداف از طریق مرور رفتارها و خاطرات خوب
گذشته ،تعیین روشهای فعلی خشنود كردن همسر ،مشخص كردن نیازها و آرزوهای برآورده
نشده ،ارائه هدیههای غیرمنتظره و انجام فعالیتهای تفریحی مشترک پیگیری شد.
جلسه هشتم .یادگیری رفتارهای جدید .اهداف این جلسه افزایش احساس امنیت و پیوستگی،
افزایش احساس شادی و پیوند عاطفی بود .این اهداف از طریق تمرین تخلیه و مهار خشم
بهشکل سازنده و بررسی وضعیت ناتمام و حل نشده گذشته پیگیری شد .به دینصورت كه اولین
قدم در اجرای این تمرین آن بود كه زوجها امیال و خواستههایی را كه در پشت یأسهایشان
نهفته بود ،مشخص كردند .روی یک كاغذ جداگانه ،فهرست كاملی از تمامی چیزهایی از همسر
تهیه كردند كه آنها را رنج میداد .،مثال چهموقع همسرشان او را عصبانی میكند؟ چهموقع او را
ناراحت میكند؟ چه موقع باعث ترس ،سوءظن ،بدگمانی ،انزجار ،رنجش و یا خشم و غضب او
میشود؟ سپس آموزش داده شد در كاغذ جداگانه دیگری میل و خواستهای را كه در پشت هر
یک از یأسها و شکایتهای آنها از همسرشان وجود دارد استخراج كنند و آن را بهصورت مثبت
بنویسند .درخواستها بهصورت مثبت نوشته شد مثال "دوست دارم وقتی عصبانی و ناراحت
هستی لحن صدایت طبیعی باشد".
جلسه نهم .تخلیه خشم و هیجانها .اهداف این جلسه شامل بیان و تخلیه خشم در یک محیط
امن و سازنده ،كاهش و حل رنجشهای گذشته ،التیام زخمهای عاطفی بود .این اهداف از طریق
جمعبندی بخشهای مختلف خویشتن انکارشده ،خویشتن گمشده ،خویشتن دروغین و خویشتن
واقعی پیگیری شد .در این تمرین زوجها آموختند؛ هنگامیكه از یکدیگر رنجیده یا عصبانی
میشوند ،همسر خود را با گفتن این جمله كه «از تو دلخورم»« ،از تو عصبانی هستم» و «آیا
مایل هستی كه به من گوش كنی؟» از احساس خود مطلع كنند .سپس شخصی كه نقش
54

فصلنامه روانشناسی كاربردی /سال /9شماره  /)71(5زمستان 6795

اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر....

«حمایتگر» بهعهده او بود ،چند نفس عمیق كشید و تجسم كرد كه همسرش كه اكنون در
نقش «بیانگر» یا «ابرازكننده» است« ،كودكی» آزرده و زخمی است؛ بنابراین تمایل خود را
نسبت به گوش دادن به احساسات همسرش اعالم كرد .سپس شخص «بیانگر» بهاختصار ،رنجش
یا خشم خود را با او در میان گذاشت.
جلسه دهم .اهداف این جلسه بازیابی «خویشتن گمشده» و پذیرش «خویشتن دروغین» و
«خویشتن انکارشده» افراد بود؛ تا بعد از اعمال تغییراتی مثبت و بالغانه دوباره در قالب نظمی
یکپارچه ،هماهنگ و متعادل با یکدیگر بر كمال و یکپارچگی نخستین خویش كه در بدو تولد
داشتند ،برسند .با این تمرین خودآگاهی افراد نسبت به تغییراتی كه كرده بودند ،افزایش یافت.
در خاتمه این جلسه مطالب جمعبندی ،نتیجهگیری و یکپارچهسازی خود صورت گرفت؛ و
پرسشنامه در آخر این جلسه پسآزمون و یک ماه بعد در مرحله پیگیری اجرا شد.
شیوه اجرا .پس از مراجعه به مراكز مشاوره منتخب ،با مدیریت و مشاوران این مراكز هماهنگ و
درخواست شد كه زوجینی كه بهاین مراكز مراجعه میكنند در صورت تمایل پرسشنامه كیفیت
زندگی زناشویی را تکمیل نمایند و شماره تماس خود را در پرسشنامه بنویسند .بعد از انتخاب و
همتاسازی آزمودنیهای دو گرو بر اساس معیارهای این پژوهش ،برنامه تصویرسازی ارتباطی
بهصورت گروهی به زن و شوهرهای گروه آزمایش آموزش داده شد .برای رعایت مالحظات
اخالقی در پایان پژوهش سه جلسه برنامه تصویرسازی ارتباطی برای گروه گواه برگزار شد.
یافتهها
میانگین سن زنان در گروه آزمایش  48/73سال و انحراف معیار  5/67و در گروه گواه میانگین
سن زنان  74/14سال با انحراف معیار  3/18بود .میانگین سن مردان در گروه آزمایش 75/64
سال و انحراف معیار  5/78و در گروه گواه میانگین سن  79/14سال و انحراف معیار  3/95بود.
میانگین مدت ازدواج در گروه آزمایش  4/83سال ،و انحراف معیار  7/03و در گروه گواه میانگین
 67/44سال و انحراف معیار  4/14بود .در گروه آزمایش فراوانی زوجهای بدون فرزند  1نفر
( 73/4درصد) ،زوجهای تک فرزند  1نفر ( 73/4درصد) ،زوجهای دارای دو فرزند  4نفر (64/4
درصد) و تعداد زوجهای دارای سه فرزند  4نفر ( 64/4درصد) بودند .در گروه گواه نیز تعداد
زوجهای تک فرزند  1نفر ( 73/4درصد) و تعداد زوجهای دارای دو فرزند  60نفر ( 14/4درصد)
بود .در گروه آزمایش مردهای زیردیپلم و دیپلم  5نفر ،فوقدیپلم و لیسانس  4نفر ،فوقلیسانس
و باالتر  4نفر بود و تعداد زنهای زیر دیپلم و دیپلم  5نفر ،فوقدیپلم و لیسانس  7نفر و
فوقلیسانس و باالتر  6نفر بود .در گروه گواه این نسبت بهترتیب  7 ،4و  7برای مردها و  5 ،7و
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 6برای زنها بود .شغل مردها در گروه آزمایش  1نفر كارمند 4 ،نفر آزاد و زنها  4نفر كارمند و
 7نفر خانهدار بود .در گروه گواه این نسبت بهترتیب  4و  7برای مردها و  5و  5برای زنها بود.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیر كیفیت زناشویی و مؤلفههای آن در دو گروه
گروه گواه
گروه آزمایش
متغیر
آزمون
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
4/44
40/41
7/93
40/44
پیشآزمون كیفیت زناشویی
6/01
7/97
0/84
4/97
خشنودی در ارتباط
6/30
5/83
6/19
4/97
سپری كردن زمان
6/76
1/83
6/94
8/18
مدیریت تعارض
0/33
6/44
6/30
7/14
احتمال جدایی
6/45
7/14
6/83
3/01
فراوانی اختالف
4/13
40/34
4/41
44/34
پسآزمون كیفیت زناشویی
6/68
7/97
0/71
5
خشنودی در ارتباط
6/44
4/01
0/14
4/41
سپری كردن زمان
6/76
1/14
0/88
3/73
مدیریت تعارض
6/40
6/57
0/53
6/76
احتمال جدایی
6/11
7/18
6/51
7/40
فراوانی اختالف
4/77
40/14
4/43
44/73
كیفیت زناشویی
پیگیری
6/09
5
0/40
5/64
خشنودی در ارتباط
6/41
5/97
0/84
4/44
سپری كردن زمان
6/75
1/34
6/00
3/44
مدیریت تعارض
0/80
6/73
0/53
6/73
احتمال جدایی
6/40
7/41
6/56
7/57
فراوانی اختالف

در جدول  6مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار نمرههای كیفیت روابط زناشویی ،خشنودی
در ارتباط ،سپری كردن زمان ،مدیریت تعارض زوجهای گروه آزمایش در مرحله پسآزمون و
پیگیری بیشتر از مرحله پیشآزمون است درحالیكه در گروه گواه تفاوت چندانی دیده نمیشود.
همچنین میانگین و انحراف معیار نمرههای احتمال جدایی و فراوانی اختالف زوجهای گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون و پیگیری كمتر از مرحله پیشآزمون است؛ در حالیكه در گروه
گواه تفاوت چندانی دیده نمیشود.
جدول  .2نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرههای و آزمون همگنی واریانسها
معنیداری
كولموگروف– اسمیرنف
درجه آزادی
متغیر
0/54
0/84
64
معنیداری
 Fلوین
درجه آزادی  6و4
كیفیت زناشویی
0/649
4/57
 6و 70

در جدول  4نتیجه آزمون كولموگروف–اسمیرنف حاكی از برقراری شرط توزیع طبیعی نمرهها و
نتیجه آزمون لوین نیز نشاندهنده برقراری شرط همسانی واریانسها است.
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جدول  .3تحلیل كوواریانس چندمتغیره پسآزمون كیفیت زناشویی و مؤلفههای آن در دو گروه
F
مجذور اتا
درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه
مقدار
نام آزمون
0/479
46
4
0/106
آزمون اثر پیالیی
1/77
0/479
46
4
0/799
آزمون المبدای ویلکز
1/77
0/479
46
4
6/408
آزمون اثر هتلینگ
1/77
0/479
46
4
آزمون بزرگترین ریشه روی 6/408
1/77
*
P<0/04 **P<0/06

بر اساس نتیجه جدول  7اثربخشی تصویرسازی ارتباطی در افزایش كیفیت زناشویی گروه
آزمایش با گواه اثر پیشآزمون تایید میشود
جدول  .1آزمون كرویت موخلی جهت بررسی برابری كواریانسها در متغیرهای پژوهش
معنیداری
درجه آزادی
خی دو
آزمون موخلی
متغیرها
0/006
4
46/149
0/535
كیفیت زناشویی
0/006
4
74/67
0/770
خشنودی ارتباط
0/094
4
5/363
0/840
سپری كردن زمان
0/004
4
60/146
0/197
مدیریت تعارض
0/003
4
9/964
0/360
احتمال جدایی
0/006
4
44/354
0/546
فراوانی اختالف

نتایج حاصل از جدول  5نشان میدهد كه آزمون كرویت موخلی جهت بررسی برابری
كواریانسها در مولفه سپری كردن زمان برقرار است و در سایر مولفهها برقرار ناست.
جدول  .5تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسه نمرههای سه مرحله در گروه آزمایش
F
مجذور
میانگین
درجه
آزمونها مجموع مجذورات
متغیرها
اتا
مجذورات
آزادی
0/480 66/195 75/755
4
18/188
مفروضه كرویت
كیفیت زناشویی
0/480 66/195 44/793 6/766
گرین هاوس،گیرز 18/188
0/480 66/195 59/743 6/794
18/188
هایان فیلد
0/480 66/195
18/188 6/000
18/188
حد پایین
0/480 64/468
7/174
4
3/436
مفروضه كرویت
خشنودی ارتباط
0/480 64/468
1/030 6/698
گرین هاوس،گیرز 3/436
0/480 64/468
4/394 6/416
3/436
هایان فیلد
0/480 64/468
3/436 6/000
3/436
حد پایین
0/450 74/680 68/747
4
71/151
سپری كردن زمان مفروضه كرویت
0/450 74/680 46/035 6/379
گرین هاوس،گیرز 71/151
0/450 74/680 69/704 6/898
71/151
هایان فیلد
0/450 74/680
71/151 6/000
71/151
حد پایین
*
**
P< 0/04
P<0/06
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جدول  4نشان میدهد مفرضههای كرویت ،گرین هاوس–گیرز ،هایان فیلد و حد پایین برای
مولفههای كیفیت زناشویی ،خشنودی ارتباط و سپری كردن زمان معنیدار است .این یافته بدان
معنا است كه بین مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  .6تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسه نمرههای سه مرحله در گروه آزمایش
F
مجذور
میانگین
درجه
مجموع
آزمونها
متغیرها
ایتا
مجذورات
مجذورات آزادی
0/697
1/460
4
67/046
مفروضه كرویت
مدیریت تعارض
3/614
0/697
8/403 6/476
گرین هاوس،گیرز 67/046
3/614
0/697
3/896 6/140
67/046
هایان فیلد
3/614

0/697
67/046 6/000
67/046
حد پایین
3/614
0/530 41/489
64/501
4
45/867
مفروضه كرویت
احتمال جدایی
0/530 41/489 64/999 6/406
گرین هاوس،گیرز 45/867
0/530 41/489 65/846 6/136
45/867
هایان فیلد
0/530 41/489 45/867 6/000
45/867
حد پایین
0/596 48/995 75/460
4
19/046
مفروضه كرویت
فراوانی اختالف

0/596 48/995
45/861 6/449
گرین هاوس،گیرز 19/046
0/596 48/995 46/805 6/479
19/046
هایان فیلد

0/596 48/995
19/046 6/000
19/046
حد پایین
*
**
P< 0/04
P<0/06

جدول  1نشان میدهد مفرضههای كرویت ،گرین هاوس–گیرز ،هایان فیلد و حد پایین برای
مولفههای مدیریت تعارض ،احتمال جدایی و فراوانی اختالف زوجها معنیدار است این یافته بدان
معنا است كه بین مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد.

متغیر

كیفیت زناشویی
خشنودی ارتباط
سپری كردن زمان
مدیریت تعارض
احتمال جدایی
فراوانی اختالف
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جدول  .7آزمون تعقیبی بونفرونی برای متغیرهای پژوهش
پیگیری،پسآزمون
پیگیری،پیشآزمون
پسآزمون،پیشآزمون
خطای
تفاوت
خطای
تفاوت
خطای
تفاوت
معیار
میانگین
معیار
میانگین
معیار
میانگین
0/494
0/440
0/448
*6/901
0/796
*6/14

0/047
0/095
0/659
0/650
0/144
0/476

0/656
0/469
0/694
0/699
0/688
6/501
0/634
0/006
0/494
0/475
0/386
0/386

0/661
0/076
0/696
0/697
6/095
6/017

0/653
0/095
0/751
0/483
6/855
6/340
*
P< 0/04 **P<0/06
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طبق جدول  3تفاوت میانگین پیشآزمون و پسآزمون و پیشآزمون و پیگیری در مولفههای
كیفیت زناشویی در سطح  P>0/008و  ،P>0/069خشنودی ارتباط در سطح  P>0/060و
 ،P>0/005سپری كردن زمان در سطح  P>0/006و  ،P>0/006مدیریت تعارض در سطح
 P>0/066و  ،P>0/046احتمال جدایی در سطح  P>0/007و  P>0/004و فراوانی اختالف در
سطح  P>0/006و  P>0/006معنیدار است ،اما تفاوت پسآزمون و پیگیری در هیچیک از
متغیرها معنیدار نیست كه بیانگر اثربخشی برنامه آموزش تصویرسازی ارتباطی در مرحله
پسآزمون و پایداری تاثیر آن بر متغیرهای پژوهش در افراد گروه آزمایش در مرحله پیگیری
است.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش آموزش تصویرسازی ارتباطی باعث بهبود كیفیت روابط زناشویی زوجهای گروه
آزمایش شد .این یافته با نتایج پژوهشهای توسط اسمیت ،لوكت و گهلرت ( ،)4604مورو و
هولیمن ( ،)4065مری ( ،)4060الوسون ( ،)4008اعتمادی و همکاران ( ،)6784ویسی
( ،)6788قایمی ( )6789همسو است .آموزش تصویرسازی ارتباطی از طریق افزایش مبادله
مثبت رفتار ،افزایش ابراز مستقیم محبت و مواجهه با عواطف مثبت در زوجها و همچنین كمک
به زوجها در شناخت نقش خود در تعارضها موجب ارتقاء كیفیت روابط و تعمیق صمیمیت میان
زوجها میشود .در پژوهش اسمیت ،لوكت و گهلرت ( )4604برنامه آموزشی دو روزه فشرده در
مورد تصویرسازی ارتباطی ،تغییرات مثبت معنیداری را در سازگاری زناشویی ایجاد كرد و این
تغییرات در پیگیری سه ماهه نیز پایدار ماند .همچنین در پژوهش مورو و هولیمن ()4065
برگزاری كارگاه تصویرسازی ارتباطی توانست تغییرات مثبت معنیداری را در سازگاری زناشویی
زوجهای اسپانیایی با درآمد كم ایجاد كند .در پژوهش مورو ،هولیمن و لوكت ( )4604نیز
آموزش تصویرسازی ارتباطی ،تغییرات معناداری در رفتارهای همدالنه زوجین نسبت بههم را
ایجاد كرد.
یافته دیگر در این پژوهش این بود كه آموزش تصویرسازی ارتباطی منجر به افزایش خشنودی
در ارتباط و رضایت زناشویی زوجها شده بود .این نتیجه با یافتههای ویگل ( )4001و ویسی
( )6788همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت ،تصویرسازی ارتباطی از درمان و آموزش
زناشویی فردی برای كمک به زوجها در درک بهتر روابط زناشویی استفاده میكند .در این
رویکرد همسرها از طریق فرایند مکالمه آگاهانه و تمرین مهار خشم و تمرین انعطافپذیری
میتوانند در یک فضای امن هم احساسات مثبت و هم احساسات منفی را با یکدیگر در میان
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بگذارند .در این بین هر یک از زوجها ،آگاهی بیشتری نسبت به خود ،همسرش و در كل نسبت
به ازدواجشان بهدست میآورد .هندریکس ( )4003این ازدواج را ازدواجی خودآگاه مینامد.
در این پژوهش آموزش تصویرسازی ارتباطی باعث افزایش میزان سپری كردن زمان زوجها
باهم شده بود .این یافته با پژوهش رابینز ( )4004همسو است .میزان سپری كردن زمان زوجها
عبارت از مقدار زمان آزادی است كه زوجها در كنار هم میگذرانند .قاعدتاً ،انتخاب فرد برای
گذراندن زمان آزاد با همسر نشان میدهد كه آنها از همراهی یکدیگر لذت میبرند و برای
مصاحبت باهم ارزش قائلند .بنابراین ،زمان صرفشده باهم باید برای زوجها سودمند باشد .انجام
برخی تمرینهای در رویکرد تصویرسازی ارتباطی در جلسه ششم و هفتم مثل تهیه فهرستی از
تفریحات ،عاشقانهسازی مجدد و فهرست تعجب از ویژگیهای شناختهنشده همسر ،بدینمنظور
طراحی شده است تا پیوند عاطفی میان زوجها را عمیقتر كند و احساس امنیت و لذت را در
رابطه زوجها افزایش دهد و از طرفی در جلسات تصویرسازی ارتباطی زوجها متعهد میشوند،
برای مدتی مشخص با یکدیگر بمانند و از هم جدا نشوند (تصمیم بیبازگشت) .این تعهد باعث
میشود زوجها زمان بیشتری را با هم سپری كنند .همین امر منجر به افزایش میزان سپری
كردن زمان زوجها با هم میشود.
در این پژوهش آموزش تصویرسازی ارتباطی باعث بهبود مدیریت تعارض زوجها نشد .این
یافته با یافته ویسی ( )6788و زینهاری ( )6797كه حاكی از تاثیر تصویرسازی ارتباطی بر حل
تعارض زوجها است ،ناهمسو بود .نتایج پژوهش اعتمادی و همکاران ( )6784حاكی از اثربخشی
كاربرد فنون روانی،آموزشی مبتنی بر نظریه تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت زوجها بود؛ كه
نشان داد كاربرد فنون تصویرسازی ارتباطی باعث افزایش میزان صمیمیت عاطفی ،عقالنی،
جنسی و جسمانی زوجها میشود .ویسی ( )6788دریافت كه آموزش فنون تصویرسازی ارتباطی
در افزایش رضایت زناشویی  49زن از میان  75زن دانشجوی داوطلب متأهل مؤثر بوده است و
همچنین تاثیر آموزش این فنون در ارتباط و حل تعارض با اطمینان مورد تأیید قرار گرفت.
قایمی ( )6789در پژوهشی تأثیر رویکرد تلفیقی (تصویرسازی ارتباطی و طرحواره درمانی) بر
اعتیاد به عشق و طرحواره دختران شهر اصفهان بررسی كرد و بهاین نتیجه رسید كه این رویکرد
تلفیقی بر همه ابعاد طرحواره اعتیاد به عشق و ابعاد محرومیت هیجانی ،رهاشدگی،
بیاعتمادی،بدرفتاری ،انزوای اجتماعی،بیگانگی ،وابستگی،بیكفایتی ،آسیبپذیری در برابر ضرر و
بیماری ،اطاعت ،ایثار ،استحقاق ،خویشتنداری،خودانضباطی ناكافی ،تحسین،تأییدخواهی،
نگرانی،بدبینی ،خودتنبیهی موثر بوده است .نتایج پژوهش زینهاری ( )6797نشان داد
تصویرسازی ارتباطی توانسته است تعارضات زناشویی زنان مورد پژوهش او را بهطور كلی كاهش
دهد.
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در این پژوهش آموزش تصویرسازی ارتباطی باعث كاهش احتمال جدایی زوجها شد .در
چهارچوب نظریه تصویرسازی ارتباطی ،فنونی مثل گفتگوی زوجها ،زوجها را قادر میسازد كه از
سوی طرف دیگری درک شوند و تجربه این احساس میتواند به افزایش شادكامی ،صمیمیت و
همدلی بین زوجها منجر شود .در این رویکرد ،مهارتهایی آموزش داده میشود كه به ارضای
نیازهای اساسی خانواده مانند عشق ،مهربانی ،تعلق ،احترام ،همدلی ،وفاداری ،تاییدكردن همسر
و امنیت عاطفی آنها كمک میكند .بهطور اختصاصیتر ،عواملی كه این رویکرد برای حفظ
روابط سالم و طوالنی آنها را الزم میداند ،توانایی حل مشکالتی است كه برای هر دو همسر
بهعنوان عامل فشارزا بهحساب میآید ،توانایی ایجاد جو حمایتی در هنگام گفتگو برای حل
مساله ،توانایی درک دیدگاه دیگری و ارتباط با همسر ،توانایی دیدن خود و دیگری بهطور روشن
و بدون تحریف ،توانایی مدیریت تبادل ارتباط منفی و كنترل خشم ،توانایی تغییر الگوهای
رفتاری كه شخص خواهان آن است و توانایی كمک به همسر است تا الگوهای ارتباطی خود را
بهطور مطلوب تغییر دهد (گارنی4007 ،؛ نقل از نظری )6787 ،كه فراگیری و استفاده از این
فنون باعث بهبود كیفیت زندگی زناشویی ،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی گردیده و بهتبع
آن كاهش احتمال جدایی زوجها را بههمراه دارد.
در این پژوهش آموزش تصویرسازی ارتباطی باعث كاهش فراوانی اختالف و تعارض در بین
زوجها شد .زیرا این رویکرد زوجها را در جهت رسیدن بهصمیمیت بیشتر و نیاز مبرم برای
دستیابی به درک متقابل یکدیگر و رهایی از اختالفات زناشویی سوق میدهد .انجام برخی
تمرینها در رویکرد تصویرسازی ارتباطی مثل تجدید خاطرات عاشقانه گذشته ،دادن هدیههای
غیرمنتظره و انجام فعالیتهای تفریحی مشترک منجر به افزایش احساسات مثبت و نزدیکی
عاطفی و كاهش احساسات منفی نظیر خشم میشود كه صمیمیت را افزایش و در نهایت فراوانی
اختالف در بین زوجها را كاهش میدهد.
با توجه به اینكه اثربخشی رویکرد تصویرسازی ارتباطی در پژوهش حاضر مورد تأیید قرار
گرفت ،پیشنهاد میشود این پژوهش در مناطق مختلف كشور و نمونههای دیگر با تعداد بیشتر
اجرا شود تا بتوان بهنتایج كلیتری دست یافت .پیشنهاد میشود از فنون و روشهای كاربردی
این نظریه توسط مشاوران خانواده برای افزایش كیفیت روابط زناشویی استفاده شود .تمرینها و
مهارتهای این رویکرد را میتوان در جلسهها آموزش پیش از ازدواج ،آموزش خانواده و
كارگاههای آموزشی و جزوههای كاربردی در اختیار خانوادهها و دانشجویان رشته مشاوره قرار
داد .همچنین با توجه به تاثیر آسیبها و تجارب كودكی بر روابط زناشویی پیشنهاد میشود در
مشاوره قبل از ازدواج ،زوجهای در معرض خطر شناسایی و با این روش تحت درمان قرار گیرند.
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اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر....

پرسشنامه كیفیت زناشویی
 .6اگر همه جوانب زندگیتان را در نظر بگیرید ،رابطه خود با همسرتان را چگونه توصیف میكنید؟
ه) خیلی ناشاد
د) ناشاد
ج) كمی شاد
ب) شاد
الف) خیلی شاد
 .4طی ماههای گذشته شما و همسرتان بهچه میزانی با یکدیگر اوقات خود را سپری كردهاید ،صحبت كردهاید و یا فعالیت
مشتركی را انجام دادهاید؟
و) هرگز
ه) یکبار در ماه
الف)تقریباً هر روز ب) دو بار در هفته ج) یکبار در هفته د) دو یا سه بار در ماه
 .7شما و همسرتان بههنگام اختالف تا چه اندازه بهآرامی بحث میكنید؟
ه) هرگز
د) بهندرت
ج) در بعضی اوقات
ب) در اكثر اوقات
الف) همیشه
 .5شما و همسرتان بههنگام اختالف تا چه اندازه همدیگر را كتک میزنید ،اشیاء را میشکنید و یا وسایل را پرت میكنید؟
ه) هرگز
د) بهندرت
ج) در بعضی اوقات
ب) در اكثر اوقات
الف) همیشه
 .4شما و همسرتان بههنگام اختالف تا چه اندازه داد و فریاد راه میاندازید؟
ه) هرگز
د) بهندرت
ج) در بعضی اوقات
ب) در اكثر اوقات
الف) همیشه
 .1چقدر احتمال میدهید كه در آینده از همسر خود جدا شوید؟
د) بهاحتمال خیلی كم
ج) بهاحتمال كم
ب) بهاحتمال پنجاه درصد
الف) بهاحتمال زیاد
 .3بین شما و همسرتان هر چند وقت یکبار بر سر مسائل پولی اختالف پیش میآید؟
و) هرگز
الف) چندین بار در روز ب) چند بار در هفته ج) هر هفته یکبار د) هر ماه یکبار ه) چند ماه یکبار
 .8بین شما و همسرتان هر چند وقت یکبار بر سر داشتن روابط جنسی با همدیگر اختالف بروز میكند؟
و) هرگز
الف) چندین بار در روز ب) چند بار در هفته ج) هر هفته یکبار د) هر ماه یکبار ه) چند ماه یکبار
***
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