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پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره روایتی بر اساس قصه عشق بر  هدف:

این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح  روش پژوهش:. الگوهای ارتباطی زوجین انجام شد

آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی ، پسآزمونپیش

های مراجعه كننده به یکی از مراكز مشاوره بهزیستی شهر مشهد بودند. نمونه آماری به زوج

صورت غیر تصادفی و در دسترس و گمارش به صورت تصادفی بود بدین صورت كه تعداد 

ر دو گروه آزمایش و كنترل جای گرفتند. ابزار زوج( به صورت تصادفی د 01نفر ) 20

( بود كه 0800گردآوری اطالعات، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین كریستنسن ساالوی )

آزمون  ها با استفاده ازقبل و پس از مداخله توسط زوجین هر دو گروه تکمیل شد. داده
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 مقدمه

 و تربیت بشر، مانایی و تداوم در بسزایی نقش كه است سالم خانواده یك تشکیل اساس خوب، ازدواج

 چندان .اندانسانی اجتماعات اصلی هسته كه دارد زنانی و مردان بخشی شخصیت حتی و اخالقی پیراستگی

 ادهخانو یعنی آن اجتماعی واحد ترینكوچك هایقابلیت به را جامعه یك استحکام اگر نرفتیم بیراهه به

 و آموزدمی عشق فرزندان به كه است جایگاهی خانواده. (0020دهیم )قزلسفلو، رستمی و سعادتی،  نسبت

اتفاق بیفتد  بخشای مطلوب و رضایتاگر به شیوه ازدواج. (0022بخشد )خاكی، می امنیت احساس آنان به

گیری روابط ناسالم و منجر به شکل چنانچه ولی گردد جامعه روانی بهداشت قا سطحتواند منجر به ارتمی

دد گر عصبی، اعتیاد، افسردگی و خودكشی اختالالت تواند تبعات فروانی از قبیلناكارآمدی گردد می

 (.0022)مختاری، یوسفی و منشئی، 

 وییزناش یرابطه و ازدواج را آن زیربنای توانمی كه است متعددی عوامل گرو در نیز خانواده بنیان استحکام

تواند منشأ عشق و محبت روابط زوجین همچون شمشیری دو لبه است كه هم می .دانست پایدار و ماهرانه

ها باشد تواند آغازگر درد و رنج و مسائل و مشکالت برای آنو روابط دوستانه برای همسران باشد، هم می

 .(0222 روبرتز، ؛0285 هالفورد، ؛0221 ،راسل و كیت سوزان، ؛0201نظری، )

 مشکلی عنوان به معضل این در مؤثر عوامل، ازدواج به نسبت هاطالق میزان افزایش دورنمای به نگاه با

 ار آن توانمی كه عوامل این ترینمهم از یکی كه است بوده خانواده حوزه پژوهشگران مدنظر همواره دیرینه

 رشوه و زن از آنجا كه. است زوجین ناكارآمد ارتباطی الگوهای دانست تماعیاج حاد معضل این برای مدخلی

 ،مبلگ و نوسبام)ها نیز از دارای اهمیت فراوانی است دهند، روابط بین آنهسته اصلی خانواده را تشکیل می

0220.) 

اد مختلفی از جمله ابع روابط این به عنوان هسته مركزی خانواده اهمیت فراوانی دارد؛ شوهر و زن بین روابط

در شکل دادن به یك رابطه  ها از نقش خویشتمام این ابعاد آگاهی زوج در عاطفی، روانی و جنسی دارد كه

 زوجین و محققان (.0221 آپریکیان، و سوهامی بوچارد، ،کاردیر ایزر،)اثربخش در كانون اهمیت قرار دارد 

بنابراین پدیده ازدواج (؛ 0221وود،)شود می منجر رتباطا آشفتگی به ،اذعان دارند كه برقراری ارتباط ناقص

گردد نیازمند برقراری ارتباطی كارا و اثربخش ترین روابط بین دو فرد میكه منجر به برقراری پیوند و عمیق

 بسیاری در، شده ثبت هایطالق از شده منتشر رسمی آمارهای از گذشته (.0220 بنشاف، و ماداسیل)است 

 ند؛هست هم دركنار فقط سقف یك زیر زوجین كه كندپیدا می ادامه جایی ارتباطی تا مشکالت اهخانواده از

، موسوی ؛0280تركمان،  و اسکافی)هستند  عاطفی طالق دچار دیگر عبارت به و كنندنمی زندگی هم با اما

 نتریشایع از یکی ارتباطی مشکالت گفت توانمی مبنا همین بر(. 0280،محمدی و داودی، پروین ؛0280

زیرا روابط ناكارآمد و (؛ 0280،صمدزاده)هستند  خورده شکست هایازدواج در مشکالت ترینمخرب و

 ارضتع منبع و و فصل نگردد حل زندگی كه مسائل و مشکالت گرددالگوهای ارتباطی نامناسب باعث می

 (.0222 ژانگ،) شود هازوج بین

 ارتباط ها مؤید وجود رابطه میان كیفیتبسیاری از پژوهش .ستغیرقابل انکار ا ازدواج در ارتباط نقش 

 است این از حاكی تحقیقی پشتوانه(. 0880كریستنسن،  ؛0228 لدبتر،) هستند هاآن سازگاری با زوجین

 و معنوی سالمت ؛(0280،ثناگویی) مذهبی و پایبندی زناشویی مندیرضایت با زوجین ارتباط الگوهای كه
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رابطه دارد. به دلیل اهمیت الگوهای ارتباطی زوجین، اثربخشی  (0282بهرامی،) ختیشناروان بهزیستی

ها شناختی بر الگوهای ارتباطی زوجین مورد سنجش قرار گرفته است. ازجمله آنرویکردهای مختلف روان

 بر مبتنی مداخله ؛ تأثیر(0280 صمدزاده، احمدی، جاویدی، سلیمانی،) مدار هیجان درمانی زوج اثربخشی

انتخاب  نظریه بر مبتنی مسألة حل ؛ آموزش(0285جزایری،  جزایری، بهرامی،، هیجانی )ندائی خودنظمی

 هایمهارت عملی كاربرد» برنامه گروهی ؛ آموزش(0282 ،محمدی خاص جهانبخشی، اسدی، كشاورز افشار،)

 نظری اسدی،) ستیر مدت وتاهك درمانی خانواده ؛(0282 ،لواسانی غالمعلی مدنی، عباسی،« )صمیمانه ارتباط

 الگوهای بهبود در و ایماگوتراپی زندگی هایمهارت آموزش رویکرد دو اثربخشی مقایسه و( 0208 ثنایی، و

 ارتباطی الگوهای بر (0282 پور، نورانی دالور، آبادی،شفیع، خوئی امینی) بوشهر شهر جوان زوجین ارتباطی

 .است شده واقع مؤثر هازوج

 مختلف مداخالت و هاها، آموزشروش از، گردید اشاره هاآن از تعدادی به كه هاپژوهش پیشینه به توجه با

 نیادینب عوامل این از بعضی میان این در. است شده استفاده زوجین ارتباطی الگوهای اصالح برای متنوعی و

 ودوج با كه است وجینز عشق قصه در تفاوت بنیادین عوامل این از یکی. رسندمی نظر به ترایریشه و

 مسئله این به منظر این از و شده واقع غفلت مورد حدی تا عمیق یابیریشه و مستحکم نظری هایپایه

 بسیاری حامل و( 0220اسپرچر،)ای است چندبعدی، درهم تنیده و پیچیده پدیده عشق،. است نشده پرداخته

، یشیمیای اجزای دارای و پیچیده احساسی لتحا یك عشق كه است این است روشنآنچه  اما است تعاریف از

 عشق قصه نظریه . طبق(0200 راپسون، بنزمن، هاتفیلد،)باشد  می هدف به معطوف رفتارهای و شناختی

 از زنی فرد هر عشق قصه گیردمی شکل كودكی از فرد شخصیت كه همانگونه( 0881) استرنبرگ جی رابرت

 ذهن در مرد و زن از نقشی خود اطرافیان و مادر پدر زندگی همشاهد با كودك و شودمی ریزی طرح كودكی

 هاانسان بنابراین؛ كندمی خلق انهیگراآرمان داستانی خود عشق برای اساس این بر و كندمی مجسم خود

 را ایفا مکملی یهانقش آن در بتوانند و باشند مشابه هم با شانیهاقصه تمایل دارند عاشق افرادی بشوند كه

ی متفاوت در هاقصه گیریشکل باعث روابط در متفاوت تجارب .(0282 بهرامی، ترجمه استرنبرگ،)كنند 

یر بر عملکرد و رفتار ما تأث حتی و بپذیریم را خاصی شوند كه ما مسائلها باعث میاین داستان. شودمی افراد

 یرتغی ها راداده و آن شکل را ای ماهتواند داستانمی دیگران، با ما روابط و شخصی رشد گذارند. متقابالا می

. (0200استرنبرگ، حجت و بارنس،) اندتنیده درهم زندگیمان پود و تار با ما هایداستان. كندمی تعدیل و

 رمانید رویکرد اما است عشق باب در نظریات ترینجامع جمله از استرنبرگ عشق قصه نظریه اینکه علیرغم

 رداختهپ هاقصه انواع توصیف و اطالعات ارائه به صرفاا و است نکرده ارائه عشق هایقصه تغییر برای را خاصی

 انیدرم و ایمداخله هایقسمت در، روایتی مشاوره رویکرد با نظریه این زیاد بسیار مشابهت دلیل به. است

ی دو خانواده هامیالدی و به فعالیت 02روایت درمانی به اواخر دهه  آغاز كار .گیریممی بهره رویکرد این از

(. 0222وار،)بک گرددیبازمدرمانگر به نام مایکل وایت از آدالید استرالیای جنوبی و دیوید اپتسون از نیوزلند 

ها به وجود آمده است و هدف آن این است كه روایت درمانی با اقتباس از نظریه گفتگو بر اساس داستان

انند مشکالت طاقت فرسا را بیرونی كرده و خود حاكم بر یادآوری شده و بتو هاآنهای مراجعان به توانمندی

 (.0222روایت زندگی خویش باشند )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 
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 است استوار كنندمی نقل خویش زندگی افراد از كه هایی()روایت هاییروایت درمانی بر مبنای داستان

 افراد دارهای مشکلاز داستان را سرمنشأ مشکالت كه است رویکردی درمانی روایت (.0200،میلوجویك)

پذیری در مراجعان و احیای قدرت فردی كند تا با پرورش احساس مسئولیتاز این رو تالش می. داندمی

های درونی شده و خلق روایت تازه و منحصر به فرد و اصالح این روایت دنظریتجدها را به سمت آنان، آن

 (.0222؛ بالنتون، 0882 اپستون، و ؛ وایت0220 پلکینگورن،)خودشان سوق دهد 

د سازنها برای خودشان میهایی كه آنها از داستانمفروضه اصلی روایت درمانی این است كه زندگی انسان

كنند. كنند و با یکدیگر ارتباط برقرار میاند رفتار میهایی كه شکل دادهپذیرد و افراد بر پایه روایتتأثیر می

رتباطی منفی با هم داشته باشند، بر زندگی واقعی فرد نیز تأثیرات منفی خواهند ها اچنان چه این داستان

های افراد (. روایت به دنبال شکل دادن به تجربه0222؛ بالنتون، 0220؛ بوجی، 0228گذاشت )فیركالز، 

، انگیرند )بوستاست كه این تجارب در بطن رویدادهایی كه از نظر فرد مهم و معنادار هستند سامان می

ها در مركز توجه قرار نگیرد، به جای آن روی روایت «رفتار»شود كه چنین دیدگاهی باعث می (.0202

های ها، باورها و نگرشها، هیجانتوان تفسیر نمود و از احساسمتمركز شویم كه بواسطه آن رفتار فرد را می

بپذیرند، آنگاه شرایطی برایشان فراهم  اگر افراد دیدگاه روایی و داستانی را راجع به زندگی او آگاه شد.

 بینییشپ كه زندگی كنند ریزی آن پرداخته و احساسدهی و پیگردد كه بتوانند دوباره به طراحی و شکلمی

ها در گذر زمان دستخوش ها توانایی انجام این كار را دارند. اگرچه داستانبوده و آن قابل كنترل پذیر و

. در واقع ما در مراحل مختلف زندگی پیوسته روندینموقت به طور كامل از بین هیچ شوند، اما بهتغییراتی می

(. 0282های قدیمی هستیم )استرنبرگ، ها با روایتها و جایگزین كردن آندر حال تغییر دادن داستان

د وجوروایت درمانی از منظر پست مدرنیسم معتقد است كه حقیقت ثابت و الیتغیری در خارج از وجود ما 

ها را به دهند و آنها به افراد آزادی عمل میدهیم. داستانواقعیت را شکل می كهندارد و این ما هستیم 

ها حال قابل وصول و ممکن هستند. داستان نیدر عگرداند كه نامترقب و نادر و هایی رهنمود میحلسمت راه

ه در یابد كگو نکاتی را درمییدا كنیم. داستاندهند كه بتوانیم از بند تعارضاتمان رهایی پما را یاری می

ز تری اهای بزرگهای دیگران ونیز در پیوند داستانش با داستانهای شخصی او، در پیوند داستانتجربه

ها هایی در داستان یکدیگر هستیم و این داستانریشه دارد، درك اینکه همه ما شخصیت تیو انسانفرهنگ 

 (.0882؛ پری،0205بالدوین،  ؛0201)تیلور،  دبرنیمپیش  در عملما را 

است.  كننده مراجعه فرد برای «یساختارشکن»و  «سازی معنا»فرایند  شامل روایت درمانی عملی، سطح در 

 كننده مراجعه فرد و درمانگر روان میان متقابل همکاری و جو و پرس از خاصی ینحوه طی فرایند دو این

مرحله روایتی  -0كنند: سه مرحله را سپری می به طور اجمالی مان روایتیراهبردهای در .شوندمی انجام

 (.0285حمایت )پین، ترجمه اسماعیلی نسب و همکار،  جلب – 2 استثنائات كردن پیدا – 0 مشکل

سلسله سؤاالت به دقت توان به ها میكه در رأس آنشوند می عملیاتیهایی این راهبردها به وسیله شیوه

برای  هاییترجیحی، پرسش هایفضا، پرسش كننده باز هایساختارشکن، پرسش هایپرسش ایتنظیم شده

اشاره كرد. همچنین به طور  آینده به داستان كشیدن برای هاییمعنایی، پرسش های، پرسشارائه داستان
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به )ی كردن ، بیرون0، نام گذاری مشکل0توصیف داستان سرشار از مشکل توان فنون درمان روایتی راكلی می

، پیامدهای منحصر به فرد، 2گذر، پرسش و سؤاالت مربوط به تأثیر نسبی ، مراسم(كارگیری زبان برون سازی

، 5عضویت مجدد، 0گیری در مقابل مشکل، استفاده از اسناد و مدارك درمانیدعوت از فرد برای موضع

نام  ر غنی كردن داستان، پایان درمانبازنویسی كل داستان، تقویت داستان جدید، گفتن و بازگویی به منظو

؛ 0202؛ كری و نوزو، 0222؛ مایك بال، 0200؛ مادیگن، 0285؛ كوری، 0285 ؛ ساویکاس،0285پین، برد )

 (.0228و رودرز،  ؛ بوتلر، گاتمن0285؛ نیکولز و شوارتز، 0282خرم دل و همکاران، 

حتی  رویکرد این .كرد استفاده … و درمانی انوادهخ درمانی، زوج فردی، هایدرمان در توانمی رویکرد این از

 نیز رناسکیزوف حتی و عصبی اشتهاییبی فعالی، بیش – توجهیكم اختالل مشکالت با افرادی درمان برای

ها مؤثر واقع شده است اشاره است. به بعضی از متغیرهایی كه این رویکرد در آن حوزه شده به كار گرفته

نفس، خودكارآمدی و انگیزه طفی، سازگاری پس از طالق، اضطراب اجتماعی و عزتگردد: طالق، طالق عامی

پیشرفت، خودپنداره و اضطراب كودكان، بدریختی بدنی، افسردگی، اختالالت رفتاری، ادراك سالخوردگی و 

اضطراب مرگ، سالمت روان، شادكامی و امید به زندگی در سالمندان، كیفیت زندگی زناشویی، رضایت 

 (.0205ویی و... )به نقل از عابدی، زناش

خود قرار داشته و بر مبنای آن دست به انتخاب  عشق قصه تحت تأثیر افراد استرنبرگ هایپژوهش طبق

 ناشوییز رضایت نقش قابل توجهی در ایجاد تواندمی افراد عشق قصه بنابراین؛ زنندشریك زندگیشان می

های متعددی بر . پژوهش(0282طیعی، برجعلی، تقوایی، م از نقل به ،0222،استرنبرگ)باشند  داشته

شود. محمدی، سهرابی پرداخته می هاآناثربخشی روایت درمانی تأكید دارند كه در ادامه به تعداد اندكی از 

زوج مراجعه كننده به مركز توانبخشی شهرستان بهشر به  02( طی پژوهشی روی 0202و عدالت زاده )

های نامنی و شیرآشتیانی رمانی بر افزایش صمیمیت زوجین پرداختند. پژوهشبررسی اثربخشی روایت د

 كنترل عواطف و سرزندگی بر روایتی و مدار حل راه درمانی روش دو تركیب اثربخشی هدف ( كه با0285)

زن متقاضی طالق انجام گرفت حاكی از معنادار بودن نتایج و اثربخشی این  00طالق روی  متقاضی زنان در

 بر گروهی ( انجام گرفت؛ روایت درمانی0285) بوده است. در پژوهشی كه توسط چنگیزی و پناه علی روش

( كه در تحقیقی 0280سالمندان اثربخش بود. نوری تیرتاشی و كاظمی ) شادكامی و به زندگی امید میزان

ه مركز مشاوره زن مراجعه كننده ب 02كه در مورد تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی 

 پژوهش در (0200اسمیت ) و چیلکورم مالهی، میشل، بال، اندناحیه یك شهر ری انجام داده وپرورشآموزش

 ننمود جانشین و شناختی پذیریآسیب كاهش بر گروهی روایت درمانی رسیدند كه نتیجه این به خود

 پژوهش در (0202ی باشد؛ مورگان )م مؤثر مشکالت زندگی با برخورد جهت مدیریتی سازگارانه راهکارهای

 درمان زمینه و سالمندان در شاد خاطرات ایجاد بر گروهی روایت درمانی كه رسید این نتیجه به خود

 مؤثر است. امیدبخش

                                                           
1- problem-saturated-description 
2- naming the problem 

3 - Relative influence questions 
4 -therapeutic documents 
5 -Remembering 



 کاربردی خانواده درمانی |        حیدری و مرتضایی   |        قصه عشق بر الگوهای ارتباطی زوجین اثربخشی مشاوره روایتی بر اساس  |522

 

عدم رضایت همسران از روابط زناشویی خویش و سیر رو به رشد طالق از یك طرف و نیاز همسران به ارتقا 

حیطه  این در تخصصی هایآموزش و گر، مؤید آن است كه جامعه به مداخالتو رشد روابطشان از طرف دی

 انجام زوجین ارتباطی هایسبك زمینه در متفاوتی هایآموزش و مداخالت كه آن وجود با. نیاز مبرمی دارد

 ییابریشه به و كرده گذر مسائل سطح از كه چنیناین رویکردهایی خالی جای هم باز اما است پذیرفته

 مبنای بر عشق قصه. گرددمی احساس، پردازدمی عشق و زناشویی روابط حوزه به مربوط ائلمس

 است شده یکپارچه مدل این در متعددی هاینظریه و اصول است مبتنی ایگسترده نظری هایچهارچوب

 از هك جینیزو مشکل حل به مختلف ابعاد از رودمی انتظار درمانی، روایت رویکرد با نظریه این تلفیق با و

 نزوجی روابط كیفیت و نحوه كه آنجا از این بر عالوه. كند كمك شوندمی مندبهره هاآموزش و مداخالت این

 هایآموزش ارائه و مداخالت از پس كه رودمی انتظار گیرد،می نشات هاآن عشقی هایروایت از یکدیگر با

 كه است این حاضر پژوهش اصلی سؤال ذال. گیرد قرار تأثیر تحت زوجین ارتباطی الگوهای، الزم

 آزمونزوجین در مرحله پس ارتباطی الگوهای اصالح بر عشق قصه اساس بر روایتی مشاوره آیا .0

 است؟ مؤثر

 زوجین در مرحله پیگیری پایدار ارتباطی الگوهای اصالح بر عشق قصه اساس بر روایتی آیا مشاوره .0

 است؟
 

 پژوهش روش

 آزمون با مرحله پیگیری بود. جامعهبا طرح دوگروهی و پیش آزمون و پسپژوهش حاضر نیمه آزمایشی 

زوجین دچار مشکالت زناشویی شهرستان مشهد بود كه طی بهار تا پاییز  كلیة شامل پژوهش این آماری

برای دریافت مشاوره به مراكز مشاوره بهزیستی این شهر مراجعه كرده بودند؛ در این پژوهش  0285سال 

ی به صورت غیر تصادفی و در دسترس و گمارش به صورت تصادفی بود. بدین صورت كه با زوجین نمونه آمار

ها برای شركت و مراجعه كننده به دو مركز از مراكز مشاوره بهزیستی مشهد تماس گرفته شد و از آن

 02د )از مراجعه حضوری زوجینی كه اعالم آمادگی كرده بودن پس همکاری در پژوهش دعوت به عمل آمد.

 سپ زوج( طی چند جلسه، جزئیات كامل شرایط و قوانین شركت در جلسات مشاوره برایشان شرح داده شد.

 نفر 20زوج( به  0ی )نفر 0از اعالم قطعی حضور داوطلبان و انصراف بعضی از زوجین نهایتاا نمونه با ریزش 

كنترل جای گرفتند. از جمله شروط رسید كه این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  (زوج 01)

ورود به گروه نمونه این بود كه زوجین متاركه نکرده و متمایل و متعهد به شركت در جلسات باشند همچنین 

ها كهای روانی را نداشته باشند. مالمشکالت عمیق روانی، اختالالت شخصیتی و سابقه بستری در بیمارستان

 مال گردیدند.بر اساس مصاحبه تشخیصی بررسی و اع

 

 ابزار پژوهش

 در( 0800) ساالوی و الگوهای ارتباطی توسط كریستنسن پرسشنامه. ارتباطي الگوهای . پرسشنامه1

 25اوی ح پرسشنامه این. گردید طراحی زوجین میان ارتباطی الگوهای بررسی با هدف كالیفرنیا دانشگاه

 دارد امکان خیلی تا( 0ندارد ) امکان صالا ی اطی بازه ایدرجه 8لیکرتی  مقیاس یك در است كه سؤال
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 ،متقابل سازنده است: الگوی ارتباطی مقیاس خرده سه دارای نامهاین پرسش. است شده بندیدرجه( 8)

 گیری خودهكنار/ توقع مقیاس خرده ؛ كهگیریكناره/ توقع الگوی ارتباطی متقابل، اجتنابی الگوی ارتباطی

 از كه هاییپژوهش .گیركناره مرد/  متوقع زن و گیركناره زن/ متوقع دمر: است شده تشکیل قسمت دو از

 ار قبولی قابل پایایی و آن، روایی مختلف هایمقیاس خرده مورد در اند،را به كار برده نامهپرسش این

 غیر درمانده، زوجین از گروه سه آن در كه طی پژوهشی( 0800) یساالو و كریستنسن. اندكرده گزارش

 مقیاس خرده كرده بودند به این نتیجه دست پیدا كردند كه مقایسه هم را با طالق حال در و اندهدرم

 وانستندت دو خرده مقیاس دیگر تنها كه حالی در شود، قائل تمایز گروه سه هر بین توانست متقابل سازنده

 برای را كرونباخ آلفای ضریب( 0228) پور شوند. عبادت قائل تمییز درمانده غیر و درمانده هایزوج بین

/ متوقع زن، 11/2 گیركناره/  توقع ارتباط، 20/2 متقابل اجتناب ارتباط، 22/2 متقابل سازنده ارتباط الگوی

 بررسی روایی منظور به وی .است نموده برآورد 50/2 گیركناره زن/ متوقع مرد و 50/2 گیركناره مرد

 نتایج هك است آورده دست به را زناشویی رضایت نامهپرسش و پرسشنامه این بین همبستگی پرسشنامه،

 پژوهش، اجرای از قبل .دارد همبستگی زناشویی رضایت با پرسشنامه هایمقیاس زیر همه دهدمی نشان

 پایایی. شد ارائه پایایی تعیین برای شوهر و زن 22 به هفته دو مدت به پژوهشگر توسط پرسشنامه این

 سازنده مقیاس خرده در همچنین، 21/2 كرونباخ آلفای از استفاده با گرپژوهش توسط پرسشنامه این كل

 زن/  متوقع، مرد 10/2 گیركناره/  توقع مقیاس خرده، 28/2 متقابل اجتناب مقیاس خرده، 80/2 متقابل

 .آمد به دست 22/2 گیركناره مرد/ متوقع زن و 21/2 گیركناره

موزش مشاوره روایتی بر اساس قصه عشق محقق بر برای آ. مشاوره روایتي بر اساس قصه عشق. 2

های موجود در زمینه روات درمانی و نظریه و مثلث عشق استرنبرگ پروتکلی در اساس پروتکل و كتاب

دقیقه روی گروه آزمایش اجرا كرد كه خالصه آن در جدول زیر آورده شده  82یازده گام تهیه و به مدت 

 است.

 آموزشي جلسات نفنو و مداخالت خالصه .1جدول 

 هاگام اهداف

 گام اول برقراری رابطه، پاسخ به سؤاالت احتمالی مراجع آشنایی اعضا با فرآیند مشاوره و درمان، -

 گام دوم مصاحبه و ارزیابی به منظور كمك به مراجع برای توصیف روایت سرشار از مشکل خود -

 گام سوم طور كلبررسی داستان زندگی فرد به

 گام چهارم طور خاصه عشق زوجین بهبرسی قص

 گام پنجم گذاری قصه عشقنام

 گام ششم های قصه عشق از طرف هركدام از زوجینباورها و احساسات نهفته در نام برسی

پرسشگری تأثیرگذار )هدف این است كه زوجین آگاه شوند كه چه چیزی در زندگیشان در حال 

 پیوندد و چه معنایی دارد(ه وقوع میوقوع است، چرا و چگونه این اتفاقات ب

 گام هفتم

ساخت شکنی قصه عشق و سازه زدایی از آن به منظور غلبه بر روایت حاكم و بیرونی كردن 

 مشکل

 گام هشتم

 گام نهم شناسایی پیامدهای منحصر به فرد()ادامه ساخت شکنی 
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 شیوه. اجرا شد پژوهشکنندگان شرح داده شد و سپس ابتدا هدف پژوهش برای مشارکت روش اجرا.

 دو هر در آزمونپیش عنوان به( CPQ) یارتباطپرسشنامه الگوهای  که، بود ترتیب اين به پژوهش اجرای
 را جلسه مشاوره روايتی بر اساس قصه عشق 11حدوداً گروه آزمايش . تكمیل گرديد آزمايش و گواه گروه

 از پس. گرفتند انتظار قرار فهرست در گواه گروه و( 1 جدول) کردند دقیقه دريافت 54 مدت به هفته هر
 دست به هایداده گرديد. آغاز نیز گواه گروه آموزش برنامه آزمون،اجرای پس و ایمداخله جلسات پايان

 .گرديدند تحلیل SPSS افزار نرم از گیریبهره با و واريانس اندازه مكرر تحلیل آماری وشر از استفاده با آمده
 

 هایافته

 قرار آزمایش گروه در نیز زوج 0 و كنترل گروه در زوج 0 پژوهش، در حاضر( نفر 20) زوج 01 میان از

 02 تا 01نفر نیز  0سال و  05 تا 00نفر  0سال،  02 تا 1نفر  0سال،  5نفر زیر  0گرفتند. در گروه كنترل 

 05 تا 00 نفر 0 سال، 02 تا 1 نفر 1 سال، 5 زیر نفر 0 مشترك دارند. در گروه آزمایش زندگی سال سابقه

 .دارند مشترك زندگی سابقه سال 02 تا 01 نیز نفر 0 و سال

 

 به گیریازهاند مرحله دو در زوجین ارتباطي نمرات الگوهای استاندارد انحراف و (. میانگین2جدول )

 کنترل و آزمایش گروه تفکیک

آزمونپس پیگیری    پیش آزمون 

انحراف 

 استاندارد

انحراف  انحراف معیار

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

  گروه میانگین

81/0  00/2  80/0  10/2  02/2  20/0  سازنده ارتباط گواه 

01/2 متقابل  00/02  00/2  22/02  28/2  02/2  آزمایش 

82/0  25/01  82/0  00/01  20/2  82/01  اجتنابی ارتباط گواه 

22/0 متقابل  80/02  52/0  05/00  00/0  22/08  آزمایش 

11/0  00/22  58/0  22/20  02/0  10/22 /  توقع ارتباط گواه 

گیریكناره  22/0  10/05  01/0  02/00  58/0  02/20  آزمایش 

 

 ورتص به را زوجین ارتباطی الگوهای نمرات معیار انحراف و میانگین به مربوط توصیفی ( اطالعات0جدول )

 كه همچنان. دهدمی نشان آزمونپس و آزمون پیش مرحله در و كنترل و آزمایش گروه دو هر برای مجزا

 اما ستا نکرده چندانی تغییر آزمون پیش به نسبت آزمونپس در كنترل گروه نمرات میانگین است، مشهود

 راتنم كاهش و متقابل سازنده ارتباط نمرات افزایش آزمون، پیش به نسبت آزمونپس در آزمایش، گروه در

ندازه تحلیل واریانس ا آزمون كه آنجا از .هستیم شاهد را گیریكناره/  توقع ارتباط و متقابل اجتنابی ارتباط

 امانج به شویم؛می تحلیل این انجام به مجاز مفروضات این صورت رعایت در كه دارد مفروضاتی مکرر

 گام دهم های عشق جدیدپردازش قصه

 گام یازدهم قصه عشق تازه شکل گرفتهتهیه بافت جدیدی برای تثبیت 



  521  |                                                                                   2شماره      | 2دوره     |0011   تابستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

پرداخته و پس از آن جداول مربوط به تحلیل واریانس  مفروضات این تبیین برای مناسب آماری هایآزمون

 گردد.ارائه می

 هاویلکس و آزمون لوین جهت بررسي نرمالته و برابری واریانس-نتایج آزمون شاپیرو. 3جدول 
 آزمون لوین ویلک-شاپیرو 

داریسطح معنی آماره متغیر  F دارییسطح معن 

 سازنده ارتباط آزمون شیپ

 متقابل

800/2  000/2  010/2 218/2 

 اجتنابي ارتباط آزمون شیپ

 متقابل

820/2  012/2  022/2 208/2 

/  توقع ارتباط آزمون شیپ

 گیریکناره

822/2  200/2  000/2 222/2 

 

( ≤p 25/2) 25/2از  تربزرگ متغیرها، تمام در معناداری است سطح ( مشهود2جدول )طور كه در همان

 معنادار متغیرها، تمام در لوین آزمون نتایج .است پذیرش قابل نمرات توزیع بودن نرمال بوده لذا فرض

 مگنیه و مفروضه گرفته قرار تایید مورد متغیرها واریانس همگنی بر مبنی ما صفر فرض رو این از. نیست

 است. برقرار هاواریانس

 

 سه مرحلهدر  گروهسه در  مکرر هاییریگمختلط با اندازهس تحلیل واریاننتایج  .4جدول 
مجموع  منبع تغییرات متغیر

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 سازنده ارتباط

 متقابل

 22/2 00/2 20/0 52/002 0 52/002 مراحل مداخله
 21/2 02/2 25/0 00/002 0 00/002 گروه ×مراحل 

 00/2 200/2 88/5 28/000 0 28/000 بین گروهی

 اجتنابي ارتباط

 متقابل

 

 02/2 250/2 02/2 80/050 0 80/050 مراحل مداخله
 02/2 215/2 00/0 02/002 0 02/002 گروه ×مراحل 

 01/2 200/2 05/5 80/000 0 80/000 بین گروهی

/  توقع ارتباط

 گیریکناره

 02/2 20/2 05/2 00/500 0 00/500 مراحل مداخله
 22/2 28/2 80/2 00/020 0 00/020 گروه ×مراحل 

 00/2 200/2 02/1 20/022 0 20/022 بین گروهی

 
كه مداخله مشاوره روایتی بر اساس قصه عشق بر نمره ارتباط سازنده متقابل  دهدیمنشان  0نتایج جدول 

(88/5=F ،200/2 =P با اندازه اثر )ارتباط ا00/2 ،( 05/5جتنابی متقابل=F ،200/2 =P با اندازه اثر )01/2 

 مؤثر بوده است. 00/2( با اندازه اثر F ،200/2 =P=02/1گیری )و ارتباط توقع/كناره
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 هانتایج آزمون بنفروني در سه مرحله به تفکیک گروه 5جدول 
 گروه گواه گروه آزمایش (I)مرحله  متغیرها

خطای  هامیانگین  

 معیار
خطای  هاگینمیان

 (I-J) (I-J) معیار
 

 سازنده ارتباط

 متقابل

 20/2 22/2 52/2 00/2* آزمونپیش آزمونپس

 22/5 01/2 20/0 25/0** آزمونپیش پیگیری

 08/2 20/2 10/0 22/2 آزمونپس پیگیری

 اجتنابي ارتباط

 متقابل

 

 02/5 01/2 21/0 21/0* آزمونپیش آزمونپس

 20/5 11/2 22/0 52/0** مونآزپیش پیگیری

 02/2 02/2 50/2 12/0 آزمونپس پیگیری

 

/  توقع ارتباط

 گیریکناره

 05/0 21/0 02/5 22/8** آزمونپیش آزمونپس

 02/0 22/2 00/0 52/0* آزمونپیش پیگیری

 00/0 22/2 00/0 02/2 آزمونپس پیگیری

* 20/2P<** 25/2P< 

 

كه تفاوت در ارتباط سازنده دهد یمآزمایش و گروه گواه نشان  هایروهمقایسه سه مرحله در گ 1جدول 

(، در مراحل P=220/2گیری )( و ارتباط توقع/كنارهP=220/2(، ارتباط اجتنابی متقابل )P=220/2متقابل )

ر ؛ دتاس ماندهتا مرحله پیگیری پایدار  تأثیر، معنادار و این آزمونپیشو پیگیری در قیاس با  آزمونپس

 (.P>25/2ها معنادار نیست )كه در گروه گواه، این تفاوتحالی

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره روایتی بر اساس قصه عشق بر الگوهای ارتباطی زوجین 

یر ثبود. فرض كلی مبتنی بر این بود كه مشاوره روایتی بر اساس قصه عشق بر الگوهای ارتباطی زوجین تأ

های آن باعث افزایش الگوی ارتباط سازنده متقابل و كاهش دو الگوی دیگر دارد. عالوه بر این در زیر مقیاس

های حاصل از این پژوهش با یافته .گیر شدیعنی الگوی ارتباط اجتنابی متقابل و الگوی متوقع / كناره

 داد نشان كه (0220) های وامبولتها در این حوزه، همسو است. ازجمله پژوهشهای سایر پژوهشیافته

دارند و با اعتماد به مسائل گذشته به دنبال تأمین نیازهای  را گذشته حوادث روایت توانایی كه هاییزوج

 راینبناب؛ شوند و از رضایت باالتری برخوردارندمی مواجه مشکالت با توانندجاری خویش هستند بهتر می

 .است اخیر هایدهه در خانوادگی و فردی عملکرد بهبود رمانی درد روایت اثربخشی دهنده نشان نتایج

(، محمدی و همکاران 0285های نامنی و شیرآشتیانی )همچنین این یافته در داخل كشور با پژوهش

( همسو است كه به ترتیب به بررسی اثربخشی 0202(، فالح چای )0280و كاظمی )(، نوری تیرتاشی 0202)

طالق، افزایش صمیمیت زوجین، میزان تمایل  متقاضی زنان در كنترل عواطف و دگیسرزن روایت درمانی بر

شی ها حاكی از اثربخاند و نتایج تمامی این پژوهشبه بخشودگی در زنان و كاهش تعارضات زناشویی پرداخته
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از این  یتوان گفت روایت درمانی مبتنی بر قصه عشق تركیبها میدر تبیین این یافته این روش بوده است.

و معانی مربوط به عشق و زندگی را یکپارچه كرده و آن را  هاها، نگرشدو رویکرد است كه مفاهیم، ارزش

دهد. در سایر رویکردها فرض ها و فنونی در اختیار زوجین قرار میهمراه با مفاهیم نظری، در قالب تکنیك

د ر كند و هر رویکرد بر یکی از این ابعاد تأكیبر این است كه برای تغییر باید شناخت، احساس و رفتار تغیی

ها چیزهایی مثل احساس، نگرش، هایش محصور است. قصهورزد؛ اما در روایت درمانی فرد در قصهای میویژه

كند، لذا روایت درمانی با رویکردی جامع و فراتر از سایر رویکردها معتقد تفکر، رفتار و... را به فرد تحمیل می

 های فرد را تغییر داد كه بر همه ابعاد مذكور سیطره دارد.جاد هرگونه تغییری باید قصهاست برای ای

 زبان قطری از واقعیت است و فردمنحصربه چیزی هر كه است روایت به عنوان رویکردی سازه نگر این فلسفه

به عبارت (؛ 0200 ندز،فرنا و پالوتاررو بان، پرز، رودریگز،) است شده درست هاانسان میان در روایت شرح و

دیگر هر كس با زبان خاص خود و گفتمان غالب خویش، واقعیت و روایت خویش را ساخته و آن را تعبیر، 

دهد. كند. از سوی دیگر این زبان بر نحوه تفکر فرد اثر گذاشته و تفکر نیز رفتار را شکل میتفسیر و معنا می

غییر تواند به تها میبنابراین تغییر روایت؛ كنندارتباطی بروز می رفتارهای زوج در غالب انواعی از الگوهای

 الگوهای ارتباطی بینجامد.

 

 
 

ی به ها به تنهایی كمکشوند، تغییر رفتارها و عادتهنگامی كه دو نفر در ارتباط با یکدیگر دچار مشکل می

گیرد. برای حل د سرچشمه میكنیكند زیرا بحران از داستانی كه در آن ایفای نقش میحل مشکل نمی

ها متوجه شوند چه باورها و عقایدی در ریشه بحران نیاز به تغییر داستان و روایت است. هنگامی كه زوج

د های آن را تغییر دهنتوانند قبول كنند كه بهتر است بعضی از قسمتپس داستانشان نهفته است، می

ها و فنون مختلف درمانی از جمله ق به واسطه تکنیك(. روایت درمانی مبتنی بر قصه عش0282)استرنبرگ،

و سازه  ساخت شکنی فرد،منحصربه نتایج پرسشگری تأثیرگذار، آن، مجدد گذاری سازی مشکل و نامبیرونی

زندگی و  داستان بازنویسی های عشق زوجین و غلبه بر روایت حاكم و در نهایتها و قصهزدایی از روایت

آورد كه محوریت را به مراجع داده و موقعیتی اشتراكی در درمان پدید می ید،های عشق جدپردازش قصه

آورد كه سازد و رفته رفته این باور را در زوجین پدید میخویش می هایها و تواناییقابلیت ها را متوجهآن

 ند.خود را داردهی به داستان زندگی و روابط عاشقانه ها توانایی غلبه بر مشکالت ارتباطی خویش و جهتآن

د، دانستنزوجینی كه قبل از جلسات مشاوره هر كدام مشکل را در بیرون از خود و معطوف به طرف مقابل می

ها، به نقش خویش در خلق گذاری آنها و نامبواسطه فنونی همچون اجرای مصاحبه زندگی، نوشتن روایت

د یابندرمی دانند وق و تعبیر این روایات میبرند و خود را مسئول خلهای عشق خود پی میها و قصهروایت

بپذیرند. در نتیجه با كسب این بینش و آگاهی نسبت به داستان  خویش را رفتارهای مسئولیت كه باید
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ها برای انتخاب بین زندگی خود و همسرشان و مسئولیت و نقش هر كدام در ایجاد چنین روایتی، زوج

ارآمد های ناكگردند و مسلماا از آنجا كه روایتجاری زندگیشان مخیر میروایت ناكارآمد  «تغییر»و یا  «حفظ»

 «غییرت»ها به دنبال راه حلی برای مشکالت خویش هستند، پاسخگوی نیازهای ارتباطی زوجین نیست و آن

 شوند تا كتاب زندگی خود را دوباره بیافرینند.كنند و بدین ترتیب ترغیب میرا انتخاب می

 تایجنبر افزایش الگوی ارتباط سازنده متقابل  قصه عشق مشاوره روایتی بر اساسحلیل اثربخشی در رابطه با ت

 رد كنترل گروه و آزمایش در گروه زوجین متقابل سازنده ارتباط مقایسه یك راهه جهت واریانس تحلیل

، به 0822)وب ( برچلر و 0828)های بلنیگر این یافته با پژوهشمعنادار است.  20/2آزمون در سطح پس

 و نامنی هایپژوهش هاییافته با این یافته همچنین( همسو می باشد. 0882نقل از ویلسون و ریچارد، 

 قاسمی تکی، قلعه سلیمی ،(0282) خستو هشجین و تیرتاشی نوری كیانی، خدابخش، ،(0285) شیرآشیانی

 و زندگی داستان اشد كه بیانب می همسو (0202) اسکریت ،(0202) فراست ،(0280) شریفی و پیربلوطی

 ریت،اسک) است مؤثر خانوادگی كاركردهای بهبود و نزدیك روابط ایجاد در مثبت هایداستان سازی جایگزین

م، ها، مفاهیتر شدن ارزشبررسی و بیان داستان زندگی افراد توسط هر یك از زوجین منجر به روشن(. 0202

دیگر و با عینك دیگری به زندگی  ایزاویهگردد و زوج این بار از ها مینگرش و معنای زندگی از دیدگاه آن

وگو درباره مسائل و مشکالت زندگی و همدلی با طرف مقابل را تسهیل كند. این امر گفتو مسائل نگاه می

 ری كهتسازنده روابط ایجاد تواند بهمی مثبت هایداستان جایگزین سازی و زندگی داستان نماید. بیانمی

 تأثیرگذار باشد. همچنین گفتگوی خانوادگی كاركردهای بهبود در و است بیشتر احساسات ابراز میزان آن در

های مشترك در مورد زندگی و عشق، ها، ایجاد روایتباز، ایجاد انگیزه و تمایل به تغییر روایت

ذیری و تعهد نسبت پهای مشترك آینده، دعوت به مسئولیتهای كوتاه و بلندمدت برای روایتگذاریهدف

 ارتباط الگوی به مشاركت از جمله عواملی است كه در این رویکرد باعث بهبود ارتباط زوجین و افزایش

 گردد.ها میسازنده متقابل در آن

در روند درمان با ساخت شکنی و آوردن روایت هر یك از زوجین به هوشیاریشان )گام هشتم پروتکل( افراد 

ها پی برده و مسئولیت رفتارهای خود را در سرتاسر زندگیشان پذیرفتند. عبیر روایتبه نقش خود در خلق و ت

سپس استفاده از تکنیك برون سازی به زوجین كمك كرد تا مشکل را در ذات خود یا همسرشان جست 

 نآ روی نندتواببینند كه می دهند آن را چیزیشان میوجو نکنند بلکه با عینیتی كه به مشکالت ارتباطی

اطی الگوی ارتبدر ارتباط با  بگیرند. آن در مقابل جدیدی موضع كرده و طرد زندگیشان از را آن كنند و كار

گزیدند مشهود بود، این بود كه این كه در زوجین مکانیسم اجتناب را در روابطشان برمیمتقابل  اجتنابی

 بیگانه بودند؛ در جلسات روایت درمانیافراد سطح آگاهی هیجانی پایینی داشته و با هیجانات بنیادین خود 

با استفاده از فن بیرونی كردن مشکل، از مراجعان خواسته شد، خود را از بیرون نگاه كنند و یا فردی را مقابل 

كنند را در او تجسم كرده و ببینند. سپس خود مجسم كنند و هیجانات و احساساتی كه خودشان تجربه می

ای از هیجانات گسترده نظیر كنند )نام گذاری مجدد(، بدین ترتیب دامنهنامی برای آن هیجان انتخاب 

كنند. به منظور شناخت بیشتر هیجانات با استفاده از تکنیك شادی، غم، برآشفتگی و غیره را تجربه می

شان بنویسند. این آگاهی و بینش از ای به هیجانات نام گذاری شدهنوشتن از مراجعان خواسته شد نامه

های ناكارآمد قبلی سوق ی تغییر روایتسوبهرا  هاآنكند كه نات نیازهای جدیدی در مراجعان ایجاد میهیجا
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دهد. این فرآیند كمك زیادی به برقراری ارتباط با زوج دیگر، تغییر الگو اجتنابی متقابل و بهبود ارتباطات می

، گیرنارهك/  متوقع الگوی ارتباطی بر كاهش قصه عشق بر اساسكند. در تحلیل تأثیر روایت درمانی می هاآن

 درباره بحث اعتراض، غرولند و... طرف مقابل را به كردن، انتقاد خواهد از طریقمی هازوج از یکی معموالا

 كند با طفره رفتناز بحث اجتناب كرده و تالش می دیگری كه حالی است كند. این در مسئله موجود وادار

تفاده با الگویی ناكارآمد و با اس یك نفر دیگر عبارت به؛ بماند باقی و ساكت نشده وارد بحث موضوع تغییر و

كند اما با این وجود طرف مقابل بر خالف خواسته فشار وارد می بیشتر نزدیکی برای توقع و انتقاد اعتراض، از

 است گیریبیشتر و كناره فاصله داشته و با سکوت و عدم ورود در بحث به دنبال تدافعی حالت او

 (.0228 پور، عبادت از نقل به ؛0881 اسمیت، و تاپ كالین ،0880 ،نیستیكر ؛0225وندیس،)

وگو كرده در روایت درمانی با تأكید بر توانایی گفتگو و حل مسئله به شکل مطلوب، زوجین با یکدیگر گفت

ه، روایت خویش را بیان كنند از الك دفاعی خویش بیرون آمددهند و سعی میو به یکدیگر گوش فرا می

ظر تواند نهای هر كدام، دیگری میكرده و به روایت طرف مقابل خویش گوش بسپارند؛ پس از اتمام صحبت

ها تالش نمایند و بدین ترتیب از نیازها و انتظارات ها را بپذیرند و برای حل سوءتفاهمخود را ابراز كند، تفاوت

كنند اجتناب یکی یا هردو زوج سربسته باقی مانده بود آگاهی پیدا ها به واسطه یکدیگر كه ممکن است مدت

و پاسخگوی نیازهای همسر خود باشند و توانایی گفتگو، حل مسئله و گوش كردن فعال را باال برده و بدین 

ا، هایتهمچون بیان رو هاییاز طریق شیوه گیر كاهش یابد. روایت درمانیترتیب الگوی ناكارآمد متوقع / كناره

ها، پی بردن به نسبی بودن واقعیت و تأثیر نحوه ها و دیدگاهگوش دادن به روایت طرف مقابل، درك تفاوت

تفسیر فرد بر نحوه درك واقعیت، ایجاد زبانی مشترك و خلق روایتی سازنده از عشق با این زبان مشترك، 

 یکدیگر صحبت به موسیقایی متن یك دمانن و بیایند كنار هایشانتفاوت با بتوانند تا آموزدمی زوجین به

 و زوج كمك افراد به حال در روایت درمانی (.0225هاروی،) بدهند وجود ابراز فرصت هم به و دادهگوش

ه ها ببستها و بنها، عدم یکپارچگی، جا افتادنهایی كه با گسستناقص و داستان تجارب به تا شودمی

و  اتاحساس افکار، برای ای ببخشند وخاص و تازه یو معنا ست، كلیتتدریج روابط زوج را تیره و تار كرده ا

طور كلی تمامی فنون و مفاهیم این رویکرد از قبیل آورند. به وجود به تازه معنایی آفرین مشکل رفتارهای

بیان داستان سرشار از مشکل، ساختارشکنی داستان غالب، به كارگیری زبان برون سازی، استفاده از انواع 

( این 0285االت و سؤاالت ساختارشکن، به كارگیری زبان استعاری و... )پین ترجمه اسماعیلی نسب، سؤ

سازد تا با رویکردی همه جانبه، فعاالنه، مثبت و خالقانه با مشکالت برخورد امکان را برای زوجین فراهم می

زوج از  ید، الگوهای ارتباطیهای جدها و ساخت روایتكرده و به تدریج با تغییر نگرش به معنای روایت

 گیر به سمت الگوی سالم سازنده متقابل سوقسمت الگوهای ناسالم اجتنابی متقابل و متوقع/ كناره

 پیدا كند.
 

 سپاسگزاری

زوجین شركت كننده در پژوهش كه با همراهی و همکاری خود موجب اجرای هر چه بهتر این از همه 

 پژوهش شدند، قدردانی می شود.
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 نهاد مالی حمایت بدون و بجنورد دانشگاه تایید با و استارشد نامه كارشناسیپایان از برگرفته مقاله این

 .نداشته است ارتباطی نویسندگان منافع با و شده انجام خاصی

 

 منابع
سترنبرگ، صه 0282) جی رابرت ا شق،(. ق صغرعلی ترجمه زن، و مرد روابط به تازه نگاهی ع : تهران. بهرامی ا

 .رشدجوانه 

 مركز (. تهران:0200) یحمزه گنج ترجمه. استترنبرگ مثلثی عشتق اسی(. مق0801) جیرابرت  استترنبرگ،

 سنجیروان نشر

سکافی سنجش0280) فرح.، تركمان و مریم.،، ا سی سنخ و (.  شهد. پژوهش شهر در عاطفی طالق شنا   نامهم

 .08-21(: 1)0 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم زنان پژوهشگاه

سدی سعود،، ا ستیر بر 0208) باقر.، ثناییو  محمد.،علی، نظری م سی تأثیر خانواده درمانی كوتاه مدت  (. برر

 .11-21(:0) 0شناختی، ها. فصلنامه پژوهش در سالمت روانالگوهای ارتباطی زوج

 دانشگاهی. جهاد انتشارات: اندرمانی. تهرروایت و روایت نظریه بر ای(. مقدمه0208مریم. ) نسب،اسماعیلی

 دو اثربخشتتی (. مقایستته0282) و نورانی پور، رحمت. عبداهلل.، دالور، علی.،، آبادیشتتفیع ناصتتر.،، امینی خوئی

شهر.  شهر جوان زوجین ارتباطی الگوهای بهبود در و ایماگوتراپی زندگی هایمهارت آموزش رویکرد بو

 .55-20(: 02)52های مشاوره، ها و پژوهشفصلنامه تازه

  اثربخشی ایمقایسه ی(. بررس0202. )آبادی، عبداهلل.، و دالور، علی.، شفیعانوشیك افسانه.، هاشمیان، بوستان،

صمیم درمان رویکردهای آموزش با گروهی درمانی زوج ضایت افزایش بر درمانی روایت و دوباره گیریت  ر

 .020-021(: 00)28 1مشاوره، ایهپژوهش و هاتازه دانشجویی، هایازدواج در زناشویی

 .رشد انتشارات: تهران. (0282سهرابی ) حمیدرضا انسانی. ترجمه روابطشناسی . روان(0200رابرت. ) بولتون،

های رواندرمانی. ترجمه ستتید محمدی، یحیی. (. نظریه0285) پروچاستتکا، جیمز، او.، و نوركراس، جان، ستتی.

 رشد. انتشارات تهران:

 بین عاطفی در طالق در مؤثر شناختیجامعه (. عوامل0280) و محمدی، فریبرزی. مریم.، داودی ستار.،، پروین

 .002-052(: 00)51تهرانی. مطالعات راهبردی زنان،  هایخانواده

شنایی جهت درمانی ( روایت0285پین، مارتین. ) سماعیلی مریم مشاوره، ترجمه متخصصان آ   و حلیمه نسبا

 رشد. تانتشارا پناهی. تهران:

  زناشویی رضامندی و مذهبی پایبندی به توجه با مردان و الگوی ارتباطی زنان(. رابطه 0280محمد. ) ثناگویی،

 .028(: 0)180دین، شناسیروان مجله. زوجین در روابط

(: 2)2، خانواده درمانی كاربردی .(. خالء مشتتتاوره قبل از ازدواج در قانون حمایت خانواده0020مینو. ) ،خاكی

202-200 

 درمانی زوج (. اثربخشی0280و صمدزاده، منا. ) خدابخش.، احمدی اكبر.،علی، سلیمانی نصیرالدین.،، جاویدی

 .020-002(:5) 00زوجین. مجله تحقیقات علوم رفتاری،  ارتباطی الگوهای بر بهبود (EFTمدار ) هیجان
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 و زندگی به امید میزان بر گروهی نیدرما روایت اثربخشتتی(. 0285. )علی، امیر و پناه چنگیزی، فرشتتته.،

 .21-12(:20)8 ارزشیابی، و آموزش پژوهشی علمی نشریه. تبریز شهر سالمندان شادكامی

 عنوان(. 0282. )حامد هشتتجین، و خستتتو ابراهیم.، تیرتاشتتی، نوری فریبا.، كیانی، محمدرضتتا.، خدابخش،

 و مشتتاوره. درمان برای تلویحاتی: آن ابعاد و زوجین صتتمیمیت افزایش بر درمانی روایت اثربخشتتی

 .120-120(: 0) 0 خانواده، درمانیروان

اثربخشتتی روایت درمانی در (. 0280. )طیبه ،و شتتریفی .،محمد ،قاستتمی پیربلوطی .،زهرا، ستتلیمی قلعه تکی

ستان لنجان شهر ضی طالق توافقی  سی و علوم  .طالق عاطفی زوجین متقا شنا دومین كنفرانس ملی روان

 .رسانی ناركیشتهران، موسسه اطالعرفتاری، 

سری كنگره اولین مقاالت مجموعه(. 0205. )علی عابدی، شگاه تهران. ایران در درمانی هنر سرا  شهید: دان

 .بهشتی

  دانشتکده ارشتد، كارشتناستی نامهارتباطی. پایان الگوهای پرستشتنامه اعتباریابی(. 0228) بهناز. پور، عبادت

 .معلم تهران تربیت دانشگاه علوم تربیتی، و شناسیروان

سی سر.،، مدنی مرتضی.،، عبا سانی غالمعلیو  یا كاربرد »آموزش گروهی برنامه اثربخشی (. 0282) مسعود.، لوا

های در آستتتانه ازدواج. فصتتلنامه مشتتاوره و بر الگوهای ارتباطی زوج «های ارتباط صتتمیمانهعملی مهارت

 .000-001(:0) 0درمانی خانواده، روان

بر  زوجین آموزش با زوجین رفتاری -شناختی آموزش رویکرد اثربخشی مقایسه(. 0202. )رضا سید چای، حفال

 طباطبایی عالمه دانشگاه دكتری، نامهپایان. زناشویی تعارضات كاهش در درمانگری روایت رویکرد اساس

سفلو ستمی .،مهدی ،قزل شی خودنظم بخ0020سعادتی، نادره. ) و ی.،مهد ،ر شی هیجانی بر افزایش (. اثربخ

 020-00(: 0)2، خانواده درمانی كاربردی .خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج كرده

شار شاورز اف سین.،، ك سدی ح سعود.،، ا شی م  آموزش (. تأثیر0282) و خاص محمدی، مهدی. زهرا.،، جهانبخ

شناسی كاربردی، روانها. دانش و پژوهش در زوج ارتباطی الگوهای بر نظریه انتخاب بر مبتنی مسألة حل

00(0:)008-028. 

 سهراب سجاد زاده، ولی رضا ترجمه درمانی،روان و مشاوره هاینظریه عملی راهنمای(. 0285. )جرالد كوری،

 حیات.: جوهر بهامین، ایالم نژاد، قباد

  امكستتی برواتی، شتتاهی حمیدرضتتا. ترجمه درمانی خانواده(. 0280هربرت. ) و گدنبرگ، گلدنبرگ، ایرنه.،

 روان.: نشر تهران. ارجمند الهام نقشبندی،

ستیون. ) سام درمان، ترجمه نظریه، تاریخچه،: درمانی(. روایت0281مادیگان، ا امیری،  امیرعلی خواجه، امیرح

 تهران: دانژه.

تران: نظریه ازدواج دخ در ریتأخ(. شناسایی پدیده 0022منشئی، غالمرضا. )و  .،زهرا ،یوسفی .،سمانه ،مختاری

 11-01(: 0)0، خانواده درمانی كاربردی .ایزمینه

سطه(. نقش 0282) و تقوایی، داوود. مطیعی، زهرا.، برجعلی، احمد. شق در رابطه با اوا صه ع ی هاوارهطرحی ق

 .008-001، 2،0علوم رفتاری،  مجله ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی.

، 8، 08های ایرانی. فصلنامه بانوان شیعه، دیده طالق عاطفی در خانواده(. تبیین ابعاد پ0280) فاطمه.، موسوی

85-20. 
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سیروان(. 0208. )محمدعلی ناعمی، شهد. زبان و ارتباط هایمهارت آموزش شنا شر ) به: م شاراتن ستان انت  آ

 (.رضوی قدس

شتیانی، آزاده نامنی، ابراهیم.، شیرآ شی(. 0285. )و   بر روایتی و مدار حل اهر درمانی روش دو تركیب اثربخ

-008(:02)2درمانی،روان و مشاوره فرهنگ فصلنامه. طالق متقاضی زنان در عواطف كنترل و سرزندگی

018. 

سادات. سادات.، و فاتحی زاده، مریم ال ضوان ال   مداخله (. تأثیر0285) ندائی، علی.، بهرامی، فاطمه.، جزایری، ر

اصتتفهان. فصتتلنامه دانش و پژوهش در  شتتهر زوجین باطیارت یبر الگوها هیجانی خودنظمی مبتنی بر

 .18-28(:0) 02شناسی كاربردی، روان

 .علم نشر. تهران: درمانی خانواده و درمانی زوج مبانی(. 0201. )محمدعلی نظری،

شی، تیر نوری سی(. 0280نرجس. ) ی،كاظم ،میابراه تا شودگی به تمایل میزان بر درمانی روایت تأثیر برر   بخ

 .20-20(:0)0بالینی، شناسیروان. مجله نانز در

  دهقانی، محستتن ترجمه ها،روش و می: مفاهدرمانی خانواده(. 0285.)ستتی و شتتوارتز، ریچارد نیکلز، مایکل.،

 : دانژه.تهران. طهماسیان كارینه و محمدی زاده علی رسولی، سمانه نجاریان،فرزانه  گنجوی، آناهیتا

مه مصتتتطفی تبریزی،(، زوج در0220) هالفورد، كیم. مدت. ترج تاه  كاردانی و فروغ جعفری  مژده مانی كو

 (. تهران: فراروان.0202)
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 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من و همسرم از بحث در مورد مشکالت دوری می كنیم. -0

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 یم در مورد مشکل خود بحث و گفتگو كنیم.من و همسرم سعی می كن -0

وقتی كه همستترم ستتعی می كند بحث را شتتروع كند، من ستتعی می كنم از بحث  -2

 كردن پرهیز كنم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

. وقتی من ستتعی می كنم بحث را شتتروع كنم او ستتعی می كند از بحث كردن پرهیز 0

 كند.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

Bر خالل بحث از مشکالت ارتباطی: د          

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من و همسرم یکدیگر را مورد سرزنش و اتهام قرار می دهیم. -0

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من و همسرم احساساتمان را نسبت به یکدیگر ابراز می كنیم. -0

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من و همسرم یکدیگر را به پیامدهای منفی تهدید می كنیم. -2

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من و همسرم پیشنهاد راه حل و آشتی )صالحه( می كنیم. -0

همستتترم غر می زند و انتظارات بیش از حد دارد. در حالی كه من كناره گیری و  -5

 سکوت اختیار می كنم یا از بحث بیشتر امتناع می كنم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

از حد دارم در حالی كه او كناره گیری و ستتتکوت من غر می رنم و انتظارات بیش  -1

 اختیار می كند یا از بحث بیشتر امتناع می كند.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 همسرم انتقاد می كند در حالی كه من از خود دفاع می كنم. -2

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من انتقاد می كنم در حالی كه او از خودش دفاع می كند. -0

همسرم مرا تحت فشار قرار می دهد كه كاری را بدون چون و چرا بپذیرد یا كاری را  -8

 بدون چون و چرا متوقف كند در حالی كه او مقاومت می كند.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

من همستترم را تحت فشتتار قرار می دهم كه كاری را بدون چون و چرا بپذیرم یا  -02

 م در حالی كه من مقاومت می كنم.كاری را بدون چون و چرا متوقف كن

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

همستترم احستتاستتاتش را ابراز می كند، در حالی كه من به دنبال دلیل و راه حل  -00

 هستم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من احساساتم را ابراز می كنم، در حالی كه او به دنبال دلیل و راه حل است. -00

به عاقبت و پیامد منفی تهدید می كند، در حالی كه من كوتاه می همستتترم مرا  -02

 آیم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

من، همستتترم را به عاقبت و پیامد منفی تهدید می كنم، در حالی كه او كوتاه می  -00

 آید.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 همسرم به من فحش و ناسزا می دهد و به شخصیت من توهین می كند. -05

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من به هسمرم فحش و ناسزا می دهم و به شخصیت او توهین می كنم. -01

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 همسرم به من زور می گوید و مرا تحت فشار و ضرب و شتم قرار می دهد. -02

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من به همسرم زور می گویم و او را تحت فشار و ضرب و شتم قرار می دهم. -00

C8 0 2 1 5 0 2 0 0 : بعد از بحث از مشکالت ارتباطی 

من و همستترم احستتاس می كنیم كه یکدیگر را در موقعیت های مختلف درك می  -0

 كنیم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من و همسرم بعد از بحث از یکدیگر كناره می گیریم. -0

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 ل حل شده است.من و همسرم احساس می كنیم مشک -2

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 هیچ كدام از ما )من و همسرم( بعد از بحث و گفتگو به جایی نمی رسیم. -0

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 بعد از بحث و جدل، من و همسرم با یکدیگر خیلی صمیمی می شویم. -5

حالی كه من  همستتترم به خاطر آنچه كه گفته استتتت احستتتاس گناه می كند، در -1

 احساس صدمه و آسیب می كنم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

من به خاطر آنچه كه گفته ام احساس گناه می كنم، در حالی كه او احساس صدمه  -2

 و آسیب می كند.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 
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همسرم سعی می كند كه آشتی كند انگار كه هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حالی كه  -0

 م.من فاصله می گیر

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

من ستتعی می كنم آشتتتی كنم، انگار كه هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی كه او فاصتتله  -8

 می گیرد.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

همستترم مرا مجبور به عذرخواهی می كند یا اینکه قول بدهم به نحو بهتری عمل  -02

 كنم در حالی كه من مقاومت می كنم.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

من، همستترم را مجبور می كنم عذرخواهی كند یا اینکه قول بدهد به نحو بهتری  -00

 عمل كند، در حالی كه او مقاومت می كند.

0 0 2 0 5 1 2 0 8 

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 من )مرد( حمایت را در دیگران )والدین، دوستان، بچه ها( جستجو می كنم. -00

 8 0 2 1 5 0 2 0 0 دوستان، بچه ها( جستجو می كنم. من )زن( حمایت را در دیگران )والدین، -02

*** 
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Abstract  

Aim: The present research was conducted with the aim of investigating the 

effectiveness of narrative counseling based on love stories on couples' 

communication patterns. Method: This was a semi-experimental research with 

a pre-test, post-test with a control group and a follow-up phase. The statistical 

population of the research was all the couples who referred to one of the welfare 

counseling centers in Mashhad. The statistical sample was non-random and 

available, and the assignment was random, so that 32 people (16 couples) were 

randomly placed in two experimental and control groups. The data collection 

tool was Christensen-Salawi's Couple Communication Patterns Questionnaire 

(1984), which was completed by the couples of both groups before and after the 

intervention. Data were analyzed using repeated measures variance test.. 
Results: The results showed that narrative therapy based on love stories affected 

the couple's communication patterns (P≤0.01) and increased the mutually 

constructive communication pattern (F=5.99, P=0.018) and decreased 

avoidance patterns. Reciprocity (F=5.45, P=0.028) and expectation/withdrawal 

(F=6.23, P=0.014) have been found in couple relationships. Conclusion: 

According to the obtained results, it is suggested that this approach should be 

taken into consideration and used in marriage counseling and interventions in 

order to improve couples' communication and reduce inefficient and destructive 

communication patterns. 
Keywords: narrative therapy, love story, communication patterns 
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