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Effectiveness of transdiagnostic educational package on communication patterns 

and secure bond of couples referred to family counseling centers 
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 چكيده

های ینهزهتواند در جلوگیری از تحمیل یمهای زندگی زوجی یبآسی فراتشخیصی، با توجه به همبودی بسیار باالی هادرمانشناسایی  زمينه:

باشد. اما آیا آموزش بسته آموزشی فراتشخیصی زوجی  مؤثرها به طور مجزا، یبآسدرمانی زیاد و اتالف وقت، به دلیل پرداختن به هر یک از این 

با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی فراتشخیصی زوجی بر  پژوهش حاضر هدف: ند ایمن زوجین اثربخش است؟بر ال وهای ارتباطی و پیو

نترل آزمون با گروه کآزمون، پسدر این پژوهش، روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش روش:ال وهای ارتباطی و پیوند ایمن زوجین انجام شد. 

پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال  دو ماهه بود. جامعه نابرابر و پی یری

گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت غیرتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای زین شدند. ابزار پژوهش زوج با نمونه 21بود که  0316

( بود و جهت انجام مداخله از بسته 2111( و پرسشنامه پیوند ایمن جانسون )0111) یساالوتنسن و پرسشنامه ال وهای ارتباطی زوجین کریس شامل

یل تجزیه و تحلچند متغیری واریانس کوهای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل داده( استفاده شد. 0311ساخته )آموزشی فراتشخیصی زوجی محقو 

دارد یر  ثتنتایج نشان داد که آموزش محتوای بسته آموزشی فراتشخیصی زوجی بر ال وهای ارتباطی و پیوند ایمن زوجین  ها:يافته .دندش

(110/1p< .)یری و اجتنابی را گهای پژوهش، آموزش محتوای بسته آموزشی فراتشخیصی زوجی ال وهای توقع کنارهبر اساس یافته گيری:نتيجه

ال وهای ارتباطی، بسته آموزشی فراتشخیصی زوجی،  واژه كليدها:دهد. یمده و پیوند ایمن را در زوجین افزایش کاهش و ال وی رابطه سازن

 پیوند ایمن، زوجین
Background: Identification of Transdiagnostic treatments, given the high comorbidity of couples' life injuries, can be 

effective in preventing high medical costs and wasting time due to dealing with each of these injuries separately. But is 

Transdiagnostic Educational package, effective on couple communication patterns and secure transplantation? Aims: The 

present study aimed to investigate the effectiveness of Transdiagnostic Educational package, on Communication patterns 

and Secure Bond of couples. Method: In this research, qualitative method was used in the first stage and in the second 

stage; a semi-experimental research was used including pre-test, post-test, unequal control group and follow up. The study 

population included all couples who referred to Isfahan Family Counseling Centers in Isfahan in 1396. 20 couples were 

selected who were selected through purposeful sampling and randomly replaced into experimental and control group. The 

research instruments included the Communication Patterns Questionnaire of Christensen and Salavi (1984) and the Secure 

Bond Questionnaire of Johnson (2008), also a researcher-made Transdiagnostic Educational package, (1398) was used for 

intervention. The data was analyzed using multivariate analysis of covariance. Results: The results showed that content 

training of the Transdiagnostic Educational package, had a significant effect on couple's communication patterns and 

secure transplantation (p<0/001). Conclusions: Based on the findings of the present study, training of the content of the 

Transdiagnostic Educational package of couples reduces withdrawal and avoidance expectation patterns and increases the 

constructive relationship and secure bonding pattern in couples. Key words: Communication patterns, couples, secure 
bond, transdiagnostic educational package 
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 مقدمه

ازدواج از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین و واالترین رسوم 

اجتماعی برای رسیدن به نیازهای عاطفی افراد قلمداد شده است و 

ی خاصی هایژگیوی انسانی، پیچیده، ظریف و پویا است که از ارابطه

ت، داشتن برخوردار است. دالیل اصلی ازدواج عمدتاً عشو و محب

 روانی و افزایش -شریک و همراه در زندگی، ارضا انتظارات عاطفی 

(. امروزه 0311برنشتاین و برنشتاین، است )شادی و خوشنودی 

گانه زمینه روابط رمانتیک زوجی به های چنددستیابی به جنبه

بک و گم -زایمر است )کشاکشی مهم برای تحقیقات تبدیل شده 

ها یک مس له ابط سالم و پایا برای خانواده(؛ و حفظ رو2101داکات،

زاست. یکی از دالیل این مس له آن است که عواملی که کشمکش

اند؛ دهند، پیچیدهیر قرار میت ثرضایت زناشویی زوجین را تحت 

 آورد بر این کههمچنین متغیرهایی که هر فرد با خود به ازدواج می

بر رضایت در  آنهااز تعامل کنند و چ ونه هر یک  آنهاچ ونه با 

 (.2110ساکو و فرس،دارند )گذارد، دارند، تفاوت یمدرون رابطه اثر 

 یهاچهارچوبشدن  روشن به زوجین روابط روی مطالعه

کند یم گیرد، کمکیم شکل آن درها زوج روابط که ساختاری

هوشیار، افشاری نیا، عارفی،  ؛ به نقل از2111 بیچ، و فینچام برادبوری،)

 روابطشان در زوجین از یکی وقتی (.0311برایی و امیری، کاکا

 خواهد هیجانی پاسخی کند،یم تجربه را یا تهدید آسیب نارضایتی،

 در امنیت احساس ایجاد برای زوج طرف رفتار از این که داشت،

(. معموالً زمانی 0311صائمی، بشارت و اصغرنژاد فرید، است ) ارتباط

کنند در وضعیتی هستند که یمکه زوجین به مشاور مراجعه 

توانند با مذاکره حل کنند. بعضی از این زوجین ینمرا  مشکالتشان

 گیریدچار کناره آنهاشوند، بعضی از یمدچار تشدید درگیری 

ع گیری و توقهای خانواده مثل کنارهیاییپوشوند و یا از دی ر یم

 (.2103کنند )شانکمن، یماستفاده 

جین یکی از مواردی است که تعارض و ی ارتباطی زوهاسبک

. تحقیقات سه سبک ارتباطی در دهدیمنارضایتی زوجین را نشان 

زوجین نشان داده است. این سه سبک شامل ارتباط سازنده، ارتباط 

ینسن، کرنشاو، کریستاست )گیری و ارتباط اجتنابی کناره –توقع 

جین تالش (. در رابطه سازنده زو2103باکوم، اپستین و باکوم، 

کنند که از طریو ارتباط مشکالت و تعارضات خود را حل کنند. یم

تحقیقاتی که در مورد ت ثیر رفتارهای همسران در جهت پیش یری یا 

ترمیم آسیب تعارض انجام شده، نشان داده است که اقداماتی مانند 

ا یر تعارض و مشکل بت ثابراز احساس، درک، قدردانی و افشای خود 

(. احساس درک شدن 2100و همکاران،  پراگرکند )یمکم همسر را 

تواند سپری در مقابل کاهش رضایت زناشویی باشد، به دلیل آن یم

کند و نشان دهنده یک سرمایه گذاری یمکه رابطه زوجی را تقویت 

 همدلی، مقوالت (.2106گوردون و چن، است )مشترک در زندگی 

 فکارا بیان پذیرش، و همسر، خود نیازهای از عمیو درک خودافشایی،

 هایییتوانا عناصر از که هم ی عاطفی فضای ایجاد و احساسات و

 زانمی افزایش در تواند نقش قدرتمندییم روندیم شمار به هیجانی

؛ به نقل از 2102 و ویتنبورن، جانسونکند ) ایفاها زوج سازگاری

 (.0311صائمی و همکاران، 

اطی ی ارتبهاسبکده است که از طرف دی ر تحقیقات نشان دا

ینی با یکدی ر مرتبط هستند. زوج آنهای دلبست ی هاسبکزوجین و 

 رضایت اند از روابطیاضطرابکه دچار سبک دلبست ی اجتنابی و یا 

بخش کمتری برخوردارند. این افراد مشکالت بیشتر، اعتماد و 

، ارتکنند )بشیمرضایت کمتری را در روابط رمانتیک خود گزارش 

. به عالوه سبک دلبست ی اضطرابی و اجتنابی با رضایت جنسی (2113

ن، براسارد، پلوکویاست )کمتر در خود فرد و شریک جنسی او همراه 

(. به عالوه افراد با سبک دلبست ی 2102دوپوی، رایت و شاور، 

اضطرابی و اجتنابی بیشتر احتمال دارد که به دنبال صمیمیت و روابط 

(. 2111آلن و بوکام، باشند )از رابطه زناشویی عاطفی در خارج 

یوه سبک دلبست ی اجتنابی و اضطرابی با ش تحقیقات نشان داده است

کینز الدریج، سویر، جونز، اتدارد )گیری ارتباط ارتباطی توقع و کناره

( معتقد است فرآیند هیجانی 2111جانسون )(. 2113و کریستنسن، 

باط گو بودن و ارتترس بودن، پاسخپیوند ایمن( شامل در دس) ینزوج

 مثبت هیجانی زوجین است.

زوجین  افتد که یکی ازگیری زمانی اتفاق میکناره –رابطه توقع 

ا توقع( بخواهد )یمچیزی را از طرف مقابل در بافت ارتباطی خود 

کند یمدهد و کناره گیری ینماینحال طرف مقابل آن تقاضا را انجام 

تواند بارها در رابطه زن و شوهر اتفاق یمال و گیری(، این کناره)

ر دو شود که یکی از طرفین یا هیمساز بیافتد؛ با این حال زمانی مس له

دارای سبک دلبست ی اضطراب یا اجتنابی باشند. شخص  آنها

اضطرابی از طرف مقابل خود تقاضایی دارد طرف مقابل اجابت 

ضطرابی شخص با دلبست ی اکند، در نتیجه یمگیری کند و کنارهینم

کند و بر اضطرابش یمارزش بودن خود این مسئله را حمل بر بی

این  کند ویمشود و در نتیجه بر تقاضای خود پافشاری یمافزوده 
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نسر، شاور و میکولی) یابدیممسئله با کناره گیری طرف مقابل ادامه 

2102.) 

 رب رد کهدا وجود درمان ری زوج زمینه در مختلفی رویکردهای

 یخانواده درمان ر محققان و دارد ت کید درمان ری مختلف یهاجنبه

اند ودهها بآنکارایی  و اعتماد قابلیت سنجش دنبال بهها سال طول در

ی هاسبکبا توجه به آنچه بیان شد  .(0311هوشیار و همکاران، )

دلبست ی و ارتباطی زوجین به یکدی ر مرتبط هستند و در نتیجه 

واند در تیمن ر یا فراتشخیصی یری رویکردهای همه جانبهبکارگ

رسان باشد. بنابراین بکارگیری بهبود شرایط این زوجین یاری

ی آموزشی یا درمانی که بتواند این دو متغیر را بهبود بخشد از هابسته

ی هادرماناز لحاظ نظری، اهمیت زیادی برخوردار است. 

خش بسازند تا فرآیندهای تداومفراتشخیصی باید درمان ر را قادر 

سازی نماید، راهبردهای مشترک بین اختالالت موجود را مفهوم

درمانی مبتنی بر شواهد را در قالب یک پروتکل ارائه نماید، 

کارآمدی و کارایی درمان را افزایش دهد، نیاز به راهنماهای درمانی 

نیوبای، چندگانه را کاهش دهد و اجرای راحت آن را تسهیل نماید )

(. پروتکل یکپارچه، 2100مک کینون، کویکن، گیلبادی ودل لیش، 

رفتاری متمرکز بر هیجان  -یک درمان فراتشخیصی و شناختی 

شود که با استفاده از توانش های تنظیم هیجان، برای یممحسوب 

ی هیجانی قابلیت کاربرد دارد )پاین، هااختاللی از اگستردهدامنه 

 .(2101 ،یرهولم و بارلواالرد، فارچیون، ف

کریستنسن و  (2103ی گذشته مانند اپستاین و زنگ )هاپژوهش

( 2100باکوم )ولفسدورف و  -( و دیتزن، هاهلیوج، فهم 2103دوز )

ی رفتاری، هیجانی و شناختی که از جمله هادرماننشان داده است که 

با ی مرتبط هامؤلفهباشد، بر یمعناصر مرتبط با بسته فراتشخیصی 

بوده است. همچنین در راستای اثر بخشی زوج  مؤثررضایت زناشویی 

درمانی هیجان محور که یکی دی ر از عناصر بکار گرفته شده در بسته 

ی گذشته مانند: رات بر، هاپژوهشآموزشی فراتشخیصی است 

(، وانهی، 2103همکاران )(، ویب و 2101) ینکهولبورکنر، اسچیلر و 

(، لسچ، بروین و 2106ورهوستادت )و لمنس، مورس، هینکنز 

حاکی از اثربخشی ( 2100همکاران )دل لیش و (، 2101اندرسون )

 ی دلبست ی زوجین بوده است.هاسبکدرمان هیجان محور بر 

 دچار زوجین ازدواج در که داشت انتظار توانیم همیشه

 یفیتک تواندیم تعارضات زناشویی گردند. تعارضاتی و مشکالت

 هاییبآس به روانی صدمات بر عالوه و اندازد خطر به را رابطه

ت هایی که ممکن اسیبآسشود. بی شک توجه به  منجر نیز جسمی

ورت ی ص( زوجپیوند ایمن) یدلبست در حوزه ال وهای ارتباطی و 

حیو تواند به تقویت ارتباط صیم آنهاگیرد و پیش یری یا بازسازی 

ی هادرمانمک کند. شناسایی ک هاخانوادهزوجین و استحکام بنیان 

ندگی های زیبآسفراتشخیصی، با توجه به همبودی بسیار باالی 

های درمانی زیاد و ینههزتواند در جلوگیری از تحمیل یمزوجی 

مجزا،  ها به طوریبآساتالف وقت، به دلیل پرداختن به هر یک از این 

 یبخشاثر راستای در پژوهشی انجام باشد. با توجه به عدم مؤثر

آموزش فراتشخیص زوجی، این پژوهش با این هدف انجام شده است 

بسته آموزشی فراتشخیصی زوجی بر ال وهای ارتباطی و پیوند  که آیا

 یر دارد؟ت ثایمن 

 روش

آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و طرح پژوهش از نوع نیمه

پی یری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجینی است 

که به مراکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 

گیری در دسترس، از با استفاده از روش نمونهمراجعه کردند.  0316

کننده به مرکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش ناحیه افراد مراجعه

ی هاگروهنفر( برای  11زوج ) 21تعداد  0316شهر اصفهان در سال  0

انتخاب و به صورت غیرتصادفی دردو گروه آزمایش آزمایش وگواه 

و گواه جای زین شدند. شرایط ورود به پژوهش شامل تمایل به 

شرکت در پژوهش، حداقل گذشتن سه سال از زندگی مشترک و 

جهت  قابل ذکر است. ی فوری برای طالق یا جدایی بودبرنامهنداشتن 

رای هر گروه را نفری ب 00ی آزمایشی محققان نمونه هاطرحانجام 

(. در پژوهش حاضر 2106مایرز، گامست و گارینو، اند )پیشنهاد کرده

از آنجا که زوجین مورد مطالعه قرار گرفتند برای هر گروه ده زوج 

مورد بررسی قرار گرفت که یک زوج در گروه گواه به دلیل 

مشکالت شخصی ادامه فرآیند پژوهش را ترک کرد. میان ین سنی 

بوده است.  11/30و در گروه گواه  02/30وه آزمایش زوجین در گر

فرزند و  2همچنین میان ین تعداد فرزندان در گروه آزمایش و گواه 

و برای گروه  2/3میان ین طول مدت ازدواج برای گروه آزمایش 

 بوده است. 10/6گواه 

 ابزار

این پرسشنامه را ی ال وهای ارتباطی زوجین: پرسشنامه

( در 2103به نقل از کرنشاو و همکاران،  0111) یساالوکریستنسن و 

دانش اه کالیفرنیا به منظور بررسی ال وهای ارتباطی متقابل زوجین 
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دارد و در یک مقیاس نه  سؤال 30طراحی نمودند. این پرسشنامه 

بندی ( درجه1( تا خیلی امکان دارد )0ندارد )ی از اصالً امکان ادرجه

ارهای همسران را در طول سه مرحله از شده است. این پرسشنامه رفت

 تعارض زناشویی شرح داده است. این مراحل عبارتند از:

A. شود این مرحله یمکه در روابط زوجین مشکل ایجاد  زمانی

 .است سؤال 1دارای 

B. ین ا شود،یممدت زمانی که درباره مشکل ارتباطی بحث  در

 است. سؤال 01مرحله دارای 

C. 03به مشکل ارتباطی که این قسمت از  از بحث راجع بعد 

 تشکیل شده است. سؤال

پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است: ارتباط سازنده متقابل، 

 کناره گیری. خرده مقیاس توقع /اجتنابی متقابل، ارتباط توقع / کناره

گیری از دو قسمت تشکیل شده است: مرد متوقع / زن کناره گیر و 

؛ به نقل از کرنشاو و 0110ساالوی ) گیر.زن متوقع / مرد کناره

( درستی آزمایی سه خرده مقیاس این پرسشنامه را 2103همکاران، 

برآورد نمودند. در این مطالعه که در آن سه گروه از زوجین درمانده، 

غیر درمانده و در حال طالق با هم مقایسه شدند؛ خرده مقیاس سازنده 

ه قائل شود، در حالی که خرد متقابل توانست بین هر سه گروه تمیز

های ارتباطی اجتناب متقابل و توقع / کناره گیری توانستند بین یاسمق

ی درمانده و غیر درمانده تفکیک قائل شوند. پایایی خرده هازوج

( بیش 2103همکاران )های این پرسشنامه در تحقیو کرنشاو و یاسمق

دن ی بدست آوربرا گزارش شد که پایایی قابل قبولی بود. 3/1از 

درستی آزمایی هم را، این پرسشنامه با پرسشنامه انریچ مورد مطالعه 

 قرار گرفت که همبست ی خوبی را نشان داد.

( نتایج پایایی پرسشنامه ال وهای 0111) یویهکریستنسن و  

های آمریکایی از طریو آلفای کرونباخ یآزمودنارتباطی بر روی 

بخشی رش نمود که نتایج رضایتگزا 10/1تا  11/1بدست آمده از 

 است.

پرسشنامه پیوند ایمن توسط سوزان : ی پیوند ایمنپرسشنامه

( جهت بررسی در دسترس بودن زوجین برای 2111جانسون )

یکدی ر از لحاظ هیجان و عاطفه ساخته شده است. پرسشنامه مذکور 

گویی درست و نادرست با طیف پاسخ سؤالتایی  0از سه گروه 

ارد: تایی زیر یکی از این عناوین قرار دده است. هر دسته پنجتشکیل ش

از نظر شما آیا همسرتان در دسترس است؟ از نظر شما آیا همسرتان 

تی گو است؟ آیا از نظر هیجانی ارتباط مثبنسبت به نیازهای شما پاسخ

گویی با طیف پاسخ سؤال 00از با یکدی ر دارید؟ پرسشنامه مذکور 

و گزینه  نمره 0تشکیل شده است. گزینه درست درست و نادرست 

و باالتر نشان دهنده سطو خوب  3نادرست نمره صفر دارد. نمره 

به پایین نشانه نیاز زوجین به  3روابط هیجانی و عاطفی زوجین ونمره 

تر این پرسشنامه نمره باال در باشد.یمکار بر روی روابط عاطفی آنان 

 یبوسبگ، نواک، دیویس و سندبر .(2111جانسون، بهتراست )

پرسشنامه پیوند ایمن را کاهش داده و پایایی  سؤاالت( تعداد 2106)

ی: هاهمؤلفپرسشنامه را به  آنها و درستی آزمایی آن را بررسی نمودند.

 یترس، دسیی، خودکفایریپذتی، خود مسئولیریپذیدسترس خود

تقسیم و  به همسر یهمسر، وابست  یریپذ تیمسئول ،به همسر یریپذ

 نیا یآلفا کرونباخ برا ازاتیامترا محاسبه کردند.  هامؤلفهپایایی 

در محدوده  یریپذتیخود مسئول یبه جز به ازا یهم  هاپارامتر

 درستی آزمایی ان،یدر پا .قرار داشتند 13/1تا  30/1از مطلوب 

 و پرسشنامه مذکور یهاشاخص یتجمع ازاتیامت انیم زیهمزمان ن

رگ، بوسبی، یید شد. سندبت ست ی بزرگساالن بررسی و پرسشنامه دلب

( پایایی پرسشنامه مذکور از طریو آلفای 2102) جانسون و یوشیدا

 30/1تا  61/1بازآزمون  –و از طریو آزمون  10/1تا  66/1کرونباخ 

یید گردید و درستی آزمایی ت بدست آمد. درستی آزمایی سازه آن 

 ی با رضایت زوجین در رابطه همزمان آن نیز از دو طریو همبست

االن و ی دلبست ی بزرگسهاپرسشنامهزناشویی و از طریو بررسی با 

 رضایت زناشویی قابل قبول بود.

بسته آموزش فراتشخیص زوجی: فراتشخیص یک روش درمانی 

ع به های پشتیبانی تجربی و برای حل مشکالت متنویاستراتژمتکی به 

ی اونهگی فراتشخیصی به هادرمانپذیر است. اندازه کافی انعطاف

د ی در یک سری اختالالت کاربرترگستردهکه بطور  اندشدهطراحی 

فارچیون، دهند )داشته باشند و همزمان چندین اختالل را هدف قرار 

 (.2103کنکلین و بولیس، 

ی اعهمجمومحتوای بسته فراتشخیصی زوجی، که شامل آموزش 

یجانی و شناختی زندگی زناشویی ه ی رفتاری،هاحوزهاز مفاهیم در 

متغیرهای  بر اساس ( و0311می باشدکه توسط کامرانی و همکاران )

 و مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش هاکتاببررسی مستخرج از 

. به منظورتهیه و تدوین بسته فراتشخیص زوجی، تدوین گردید

های داخلی و خارجی علمی، منابع یشینهپهای مستخرج از داده

نامه و مجالت مرتبط و در دسترس با ترونیکی، کتاب، پایانالک
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 ی الزمهاآموزش، هادادهموضوع تحقیو گردآوری و با توجه به این 

 این پروتکل آموزشی به عنوان بسته فراتشخیصیشد )در نظر گرفته 

 0CVRباشد.(. برای روایی کیفی محتوای بسته، از یمزندگی زوجی 

ش، از ده متخصص مشاوره خانواده در این پژوهاستفاده شد. 

خیص بسته فراتش هاییتمسپس روایی محتوایی برای آ ونظرخواهی 

بسته آموزشی  CVRگردد. باتوجه به این که مقدار یزوجی محاسبه م

)مقدار روایی ذکر شده در جدول  62/1فراتشخیص زوجی بزرگتر از 

 د گردید.ییت شاخص نسبت روایی محتوایی( بود، روایی محتوایی آن 

شرح مختصر جلسات بسته آموزشی فراتشخیصی در جدول زیر قابل 

 از نوع پیشآزمایشی نیمهپژوهش )بر اساس روش مشاهده است. 

دو  و پی یری(، ابتدا هرپس آزمون با گروه کنترل نابرابر  -آزمون 

آزمون ی پژوهش را جهت پیشهاپرسشنامهگروه آزمایش و گواه، 

جلسه به صورت گروهی برای زوجین گروه  02تکمیل نمودند. سپس 

آموزشی فراتشخیص زوجی بر اساس  آزمایش تشکیل شد و بسته

پروتکل تهیه شده، آموزش داده و در پایان جلسات از هر دو گروه با 

 ماه 2آزمون گرفته شد. در آخرین مرحله ی اولیه، پسهاپرسشنامه

جام انگواه  و پس از آخرین جلسه، پی یری بر روی گروه آزمایش

یر آموزش این بسته فراتشخیصی زندگی زوجی بر ت ثشد و پایداری 

 ال وهای ارتباطی و پیوند ایمن زوجین سنجیده شد.

 هايافته

ی ی ارتباطهاسبکی هانمره( میان ین و انحراف معیار، 2جدول )

های آزمایش وگواه، به تفکیک در مراحل و پیوند ایمن را در گروه

 دهد.آزمون نشان میسآزمون و پپیش

شود میان ین و انحراف معیار ارتباط یمهمانطور که مالحظه 

ی آزمایش و گواه به ترتیب در مرحله هاگروهسازنده متقابل در 

باشد. در مرحله پس یم( 20+-32/2( و )23+-11/3آزمون )پیش

-00/3ی آزمایش و گواه به ترتیب )هاگروهآزمون این مقدار برای 

باشد. همچنین میان ین و انحراف معیار زن یم( 20+-11/0( و )23+

گیر در گروه آزمایش و گواه به ترتیب در مرحله متوقع / مرد کناره

باشد. در مرحله پس یم( 03+-02/2( و )1/01+-10/3آزمون )پیش

( 3/00+-3/0آزمون این مقدار برای گروه آزمایش و گواه به ترتیب )

 / زن مرد متوقعمیان ین و انحراف معیار باشد. یم( 11/03+-0/0و )

زمون آدر گروه آزمایش و گواه به ترتیب در مرحله پیشگیرکناره

باشد. در مرحله پس آزمون این یم( 22/01+-1/3( و )2/01+-1/1)

-6/2( و )1/01+-1/2مقدار برای گروه آزمایش و گواه به ترتیب )

در  لباط اجتنابی متقابمیان ین و انحراف معیار ارت باشد.یم( 11/03+

( 1/02+-30/3گروه آزمایش و گواه به ترتیب در مرحله پیش آزمون )

باشد. در مرحله پس آزمون این مقدار برای یم( 1/03+-10/3و )

( 11/03+-2/3( و )3/01+-21/2گروه آزمایش و گواه به ترتیب )

ی جفرآیندهای هیجانی زویتاً میان ین و انحراف معیار نهاباشد. و یم

-31/0آزمون )در گروه آزمایش و گواه به ترتیب در مرحله پیش

آزمون این مقدار باشد. در مرحله پسیم( 23/02+-1/2( و )0/00+

( 02+-01/2( و )6/00+-10/0برای گروه آزمایش و گواه به ترتیب )

 .باشدیم

ی نرمال بودن هافرضبه منظور انجام آزمون کواریانس پیش

ن جهت تعیی ها انجام شد.یانسوارمون و هم نی آزتوزیع نمرات پس

 - آزمون از آزمون کولموگروفنرمال بودن توزیع نمرات پس

ها از آزمون لوین و یانسواراسمیرنوف و جهت بررسی هم نی 

باکس استفاده شد. نتایج این دو آزمون، برای نمرات متغیرهای 

 شود.یم( مالحظه 3پژوهش در جدول )

شود نتایج آزمون یم( مالحظه 3ول )همانطور که در جد

داری نمرات پس کولموگرف اسمیرنوف نشان دهنده عدم معنی

آزمون است که این امر به آزمون متغیرهای پژوهش در مرحله پس

معنی نرمال بودن توزیع نمرات است. همچنین آزمون لوین نشان 

و گواه در مرحله  دهد که توزیع نمرات میان دو گروه آزمایشیم

 بررسی فرض هم نی جهتآزمون با یکدی ر تفاوتی ندارد. پس

ها از آزمون باکس استفاده شد و اریانسوکو -ماتریس واریانس 

نشان داد که مقدار باکس آزمون این آزمون در مرحله پسنتایج 

 ( و در نتیجه پیش=31/1p= 66/1F= 60/1BOX) یستدار نمعنی

ت جه ها برقرار است.ساریانوکو -ماتریس واریانس فرض هم نی 

آزمایشی، تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی  بررسی اثر مداخله

ارتباط سازنده های پژوهش )آزمونآزمون، با گواه پیشهای پسنمره

گیری، مرد متوقع / زن کناره گیر، زن متقابل، ارتباط توقع / کناره

جدول ت. م گرف( انجاگیر، ارتباط اجتنابی متقابلمتوقع / مرد کناره

 های پس( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری را روی نمره1)

 دهد.ها نشان میآزمونآزمون، با گواه پیش

 

                                                           
1. content validity ratio 
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 زوجی فراتشخیصی آموزشی بسته جلسات محتوای شرح. 0جدول

 محتوای جلسه شماره جلسه

 جلسه اول

 معارفه اعضای گروه

 آشنایی با یکدی ر و اهداف برگزاری دوره

 ی مدرس و ارائه قواعد دورهمعرف

و های زوجین. توضیشود و معرفی روند آموزش آنها، مشخص کردن دغدغه: تبیین موضوعاتی که منجر به نارضایتی زناشویی در زوجین میتشریو پژوهش

 فرآیندهای شناختی، رفتاری و هیجانی.

 جلسه دوم

 (نی)زوج مردزن و  یو روان یجسم هایتفاوتشناخت 

 یتیجنس هایوتتفا شناخت

 ییزناشو یدر زندگ یریو به کارگ هاتفاوتاز شناخت  یریگبهره هاجامعه و فرهنگ در تفاوت نقش

 ارائه گزارش و آنهاخود با همسر، سپس گفت و با همسر در مورد  هایتفاوتسه مورد از  یبررس

 جلسه سوم

 االتؤبه س ییگوخانه و پاسخ فیتکال یبررس

 های گفت وی مؤثرروش

 کردن، و بازخورد دادن سؤالتوجه کردن،  توانش

 همدلی آموزش

 مؤثر یرکالمیو غ یکالم ارتباط

 های رفتاری، شامل: شناخت ال وهای تقویت و تنبیه همسران، افزایش تبادالت رفتاری مثبت و تقویت وکاهش تبادالت رفتاری منفیتوانش آموزش

 خطی به همسر 1نامه تکلیف خانه: نوشتن وصیت

 لسه چهارمج

 گویی به سؤاالتبررسی تکالیف خانه و پاسخ

 ارتباط با همسر یبرقرار هایادامه توانش گفت و: سبک

 گفت و طیشرا

 یخشم در روابط زوج مهارکردن

 دادن فعال گوش

 همسرش یتجربهاز همسران نسبت به ادراک  کیهر رشیپذ شیافزا

 ددمج یبرای ساختارده هاخواستهو  ازهاین انیب لیتسه

 تکلیف خانه: هر دونفر بیرون بروند و در مورد نقاط مثبت همدی ر که برایشان مهم است صحبت کنند.

 جلسه پنجم

 گویی به سؤاالتبررسی تکالیف خانه و پاسخ

 توانش حل مس له همسران های مقابله زوجی وسبک

 است در هفته آینده شروع و انجام دهند.کنند برای همسرشان مهم سه مورد تغییر در خودشان که فکر می تکلیف خانه:

 جلسه ششم

 گویی به سؤاالتبررسی تکالیف خانه و پاسخ

 یمنف یخلو وخو ت ثیر

 یزوج یگذار بر زندگریت ث یشناخت یندهایفرآ

 یکالس نیتمر اول قسمت

 متفاوت ایمشابه  اتیخصوص

 جلسه هفتم

 االتؤبه س ییگوخانه و پاسخ فیتکال یبررس

 یزوج یگذار بر زندگریت ث یاختشن یندهایفرآ

 افکار و باورها دوم قسمت

 یزندگ یدر باورها نیوالد ت ثیر

 جلسه هشتم

 االتسؤبه  ییگوخانه و پاسخ فیتکال یبررس

 یزوج یگذار بر زندگریت ث یشناخت یندهایفرآ

 دومافکار و باورها قسمت

 یزندگ یدر باورها نیوالد ت ثیر

 خانه فیتکال یبررس

 قسمت سوم یزوج یگذار بر زندگریت ث یشناخت یندهایفرآ

 روش مقابله و درمان و استدالل اسناد

 منزل فیتکل
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 زوجی فراتشخیصی آموزشی بسته جلسات محتوای شرح. 0جدول

 محتوای جلسه شماره جلسه

 جلسه نهم

 پاسخ به سؤاالت اعضای گروه

 منیرابطه ا کی: احساس یعاطف ازین نیمهمر

 آنها یتعامل یو ال وها  ریکدیاز  نیانتظارات زوج یبررس

 آنهاچهار سوار سرنوشت وچرخه  یمعرف

 یزوج یچهار سوار در زندگ نیور احض جهینت

 منزل فیتکل

 جلسه دهم

 گروه یاعضا سؤاالتپاسخ به 

 (وسکوت یریگجبهه، سرزنشانتقاد، )چهار سوار سرنوشت  ییشناسا یکمک به زوج برا خانه فیتکل یبررس

 و سازش یحل تعارض، متقاعدساز یهاتوانش آموزش

 ف مثبت در طول اوقات بدون تعارضعواط جادیاز گسترش دامنه تعارضات و ا یریش یپ

 جلسه یازدهم

 االتؤبه س ییگوخانه و پاسخ فیتکال یبررس

 یرابطه جنس چرخه

 زن و مرد تفاوت

 که ممکن است در عملکرد جنسی تداخل نمایند باورهایی

 نیدر زوج یجنس تیدر جهت رضا راهکار

 جلسه دوازدهم

 قبل جلسه فیتکل یگروه و بررس یپاسخ به سؤاالت اعضا

 دوره یهاتیو فعال میگروه در مورد مجموعه مفاه یاعضا بازخورد

  ریدوماه د یبرا یری یکنندگان و قرار پاز شرکت ریتقد

 هاپرسشنامه پخش
 

 

 زمونآآزمون و پسهای آزمایش و گواه در پیشی ارتباطی و پیوند ایمن گروههاسبک. میان ین و انحراف معیار 2جدول

 انحراف معیار میان ین روهگ مرحله متغیر

 رابطه سازنده متقابل

 آزمونپیش
 16/3 23 آزمایش

 32/2 20 گواه

 آزمونپس
 00/3 23 آزمایش

 11/0 20 گواه

 گیرزن متوقع/ مرد کناره

 آزمونپیش
 10/3 1/01 آزمایش

 02/2 03 گواه

 آزمونپس
 3/0 3/00 آزمایش

 0/0 11/03 گواه

 گیرکناره نمرد متوقع / ز

 آزمونپیش
 1/1 2/01 آزمایش

 1/3 22/01 گواه

 آزمونپس
 1/2 1/01 آزمایش

 6/2 11/03 گواه

 رابطه اجتنابی متقابل

 آزمونپیش
 30/3 1/02 آزمایش

 10/3 1/03 گواه

 آزمونپس
 21/2 0/01 آزمایش

 2/3 11/03 گواه

 پیوند ایمن

 آزمونپیش
 31/0 00/00 آزمایش

 1/2 23/02 گواه

 آزمونپس
 10/0 6/00 آزمایش

 01/2 02 گواه
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آزمون و هم نی توزیع نمرات دو گروه آزمایش اسمیرنوف و آزمون لوین جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پس –. نتایج آزمون کولموگروف 3جدول

 و گواه

 آزمون

 متغیر

 آزمون لوین اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

 داریمعنی آزادی مخرجدرجه آزادی صورتدرجه f داریمعنی آزادیدرجه شاخص وهگر

 ارتباط سازنده متقابل
 2/1 01 001/1 آزمایش

161/1 0 03 113/1 
 2/1 1 061/1 گواه

 گیرمرد متوقع / زن کناره
 2/1 01 036/1 آزمایش

061/1 0 03 163/1 
 2/1 1 033/1 گواه

 گیرکناره زن متوقع / مرد
 2/1 01 010/1 آزمایش

210/1 0 03 606/1 
 2/1 1 061/1 گواه

 ارتباط اجتنابی متقابل
 2/1 01 010/1 آزمایش

3/3 0 03 13/1 
 2/1 1 011/1 گواه

 پیوند ایمن
 101/1 01 210/1 آزمایش

230/1 0 03 633/1 
 102/1 1 310/1 گواه

 

 

یر، زن گآزمون ارتباط سازنده متقابل، مرد متوقع / زن کنارهی پسهانمرهل کوواریانس چندمتغیری بر روی نتایج حاصل از تحلی. 1جدول

 و پیوند ایمن گیر، ارتباط اجتنابی متقابلمتوقع / مرد کناره

 داریسطو معنی توان آماری ی اثراندازه خطا df سؤال F Df مقدار نام آزمون

 110/1 116/1 123/1 01 1 11/00 123/1 اثر پیالیی

 110/1 116/1 123/1 01 1 11/00 033/1 مبدای ویلکزال

 110/1 116/1 123/1 01 1 11/00 33/1 اثر هتلینگ

 110/1 116/1 123/1 01 1 11/00 33/1 رویی ریشه نیتربزرگ

 

 

ی آزمایش و گواه در هاگروهدهد که بین مندرجات نشان می

اری وجود دارد. بر این اساس می د( تفاوت معنیp≤110/1سطو )

رتباط اوابسته )توان بیان داشت که دست کم در یکی از متغیرهای 

یر، گگیر، زن متوقع/ مرد کنارهسازنده متقابل، مرد متوقع / زن کناره

ارتباط اجتنابی متقابل و پیوند ایمن( بین دو گروه آزمایش و گواه 

بر بخشی برای اثر پیالیی برای اثرداری وجود دارد. اندازهتفاوت معنی

درصد تفاوت دو گروه مربوط به  12و به این معناست که  123/1با 

یل تحل ی تفاوت، پنجمداخله آزمایشی است. برای بررسی نقطه

راهه در متن مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام یک کوواریانس

 ( ارائه شده است.0گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول )

دهد که تحلیل کوواریانس (، نشان می0)ج مندرج در جدول نتای

دار است ( معنیp<10/1و  F=01/01راهه متغیر ارتباط سازنده )یک

تفاوت دو  درصد 11دهد که ی اثر نشان میعالوه ضریب اندازه به

آزمون از نظر متغیر ارتباط سازنده متقابل ی پسگروه در مرحله

دهد یمین این جدول نشان همچن ست.مربوط به مداخله آزمایشی ا

دار ( معنیp<10/1و  F=01/1گیر )در متغیر مرد متوقع / زن کناره

درصد تفاوت  10دهد که ی اثر نشان میعالوه ضریب اندازه است. به

آزمون از نظر متغیرارتباط مرد متوقع / زن ی پسدو گروه در مرحله

ن این مقدار برای متغیر زگیر مربوط به مداخله آزمایشی است. کناره

دار است. به عالوه ( معنیp<10/1و  F=2/1گیر )متوقع / مرد کناره

درصد تفاوت دو گروه در  26دهد که ی اثر نشان میضریب اندازه

 یرگزن متوقع / زن کنارهآزمون از نظر متغیرارتباط ی پسمرحله

 رایب مربوط به مداخله آزمایشی است همچنین نتایج آزمون آنکوا

و  F=12/00)آزمون ارتباط اجتناب متقابل در مرحله پسمتغیر 

10/1>pی اثر نشان میعالوه ضریب اندازه بهباشند. یمدار ی( معن 

آزمون از نظر ی پستفاوت دو گروه در مرحله درصد 13دهد که 

ن مربوط به مداخله آزمایشی است. همچنی ارتباط اجتناب متقابلمتغیر 

( p<10/1و  F=20/03)پیوند ایمن انس یک راهه متغیر تحلیل کوواری

 33دهد که ی اثر نشان میبه عالوه ضریب اندازهباشند. یمدار یمعن

د پیونآزمون از نظر متغیر ی پسدرصد تفاوت دو گروه در مرحله

 به مداخله آزمایشی است.ایمن مربوط 
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گیر، زن زن کناره / آزمون ارتباط سازنده متقابل، مرد متوقعهای پسروی میان ین نمرهنتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر .  جدول

 های آزمایش و گواهو ارتباط اجتناب متقابل و پیوند ایمن گروه گیر/ مرد کناره متوقع

 داریسطو معنی توان آماری اندازه اثر F میان ین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات متغیر

 10/1 102/1 111/1 01/01 23/61 0 23/61 سازنده متقابلارتباط 

 10/1 111/1 101/1 01/1 12/10 0 12/10 رگیمرد متوقع / زن کناره

 10/1 011/1 266/1 2/1 12/00 0 12/00 گیرزن متوقع / زن کناره

 10/1 110/1 131/1 12/00 3/03 0 3/03 اجتنابی متقابلارتباط 

 110/1 0 33/1 1/01 13/10 0 13/10 پیوند ایمن
 

 

 گيریبحث و نتيجه
با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی  پژوهش حاضر

فراتشخیصی زوجی بر ال وهای ارتباطی و پیوند ایمن زوجین انجام 

ری متغیری روی نمره ال وهای رفتا نتایج تحلیل کوواریانس چندشد. 

 پسکنندگان دو گروه آزمایش و گواه در و پیوند ایمن شرکت

آموزش  دهد کهیمآزمون نشان با مهارکردن اثر پیش آزمون،

بعد ال وهای ارتباطی و پیوند ایمن زوجین فراتشخیصی زوجی بر 

ان کنندگشرکت این ابعاد درت ثیر معناداری دارد و موجب بهبود 

مسو ها هشده است. این یافته گواهگروه آزمایش در مقایسه با گروه 

، (2103دوز )کریستنسن و  ،(2103و زنگ )اپستاین ی هاپژوهشبا 

 باشد.یم (2101همکاران )لسچ و  ،(2101بل و همکاران )

از آنجا که یکی از رویکردهای مورد استفاده در درمان 

های افتهباشد. بنابراین ییمهای رفتاردرمانی زوجی یهنظرفراتشخیصی 

. در ها استیهنظریید در این ت های مورد این پژوهش در راستای یافته

بخشی ( در مورد اثر2103پستاین و زنگ )نتایج تحقیو ا این راستا

رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر زوجین نشان داد که این درمان بر 

است، همچنین در  مؤثرهای خفیف زوجین یپرخاش رتعارضات و 

موارد بهبود آسیب روانی زوجین مانند افسردگی قابل استفاده است. 

در بسته فراتشخیصی نیز از رویکردهای رفتاری و شناختی  از آنجا که

یی همچون شناخت و اصالح هامهارتاستفاده شده است بکارگیری 

افکار ناکارآمد گشته و در نهایت منجر به بهبود روابط زوجین 

شود. زوجین با مدیریت افکار ناکارآمد مانند برچسب زنی، ذهن یم

انند اشتباهات فکری خود را در تویمخوانی، پیش بینی منفی و... 

 ارتباط برطرف کرده و نحوه تعامالت رفتاری خود را بهبود بخشند.

وز دهمچنین این پژوهش در راستای نتایج پژوهش کریستنسن و 

ی هااخصش( است که به اثر بخشی رفتار درمانی یک پارچه بر 2103)

ش ران هباشد. این پژویممربوط به حل تعارضات زناشویی پرداختند 

نشان دادند که درمان رفتاری یکپارچه در سه موقعیت مورد پژوهی، 

ی هادرماندر  است. مؤثرآموزش گروهی و درمان به وسیله وب 

رفتاری همچنان که در بسته فراتشخیصی از آن استفاده شده است از 

هایی مانند تقویت متقابل، قرار داد پیامد، و تحلیل رفتاری یکتکن

ود. همه رویکردهای بکار برده شده به صورت گام به شیماستفاده 

گام منجر به تغییر و اصالح رفتاری در طرفین شده و در نتیجه روابط 

بخشد. این پدیده همان چیزی یمعاطفی و بین فردی آنها را بهبود 

است که در رفتار درمانی به عنوان شکل دهی رفتاری از آن یاد 

 شود.یم

ن ه آموزش فراتشخیصی بر پیوند ایمدر راستای اثربخشی بست

زوجین نتایج بدست آمده حاکی از اثربخش بودن این بسته بر افزایش 

دلبست ی ایمن زوجین بوده است. از آنجا که یکی از رویکردهای 

مورد استفاده در بسته آموزشی فراتشخیصی رویکرد متمرکز بر 

تای سهیجان است بنابراین نتایج پژوهش حاضر دراین بخش در را

(، ویب 2101رات برو همکاران )(، 2101همکاران )بل و  یهاپژوهش

باشد. بل و یم( 2106( و وانهی و همکاران )2103همکاران )و 

در بررسی تجربیات چند متخصص بالینی در ( 2101همکاران )

ها به این نتیجه دست یافتند که آموزش مدارآموزش رویکرد هیجان

نان از احساسات خود و ت ثیر مثبت و باعث افزایش آگاهی شخصی آ

یادگیری برای تشخیص و استفاده از احساسات مثبت گردیده و 

ی بعد پایدار بوده است. همچنان که در بسته هاسالت ثیرات آن در 

اده محور و دلبست ی استففراتشخیصی زوجی از رویکردهای هیجان

ند ی مانی نادرست ارتباط عاطفهاروششده است. زوجین با شناخت 

 هاروشزا بودن این انتقاد، سرزنش، تحقیر و... و آموزش آسیب

توانند در ایجاد پیوند ایمن توانمند شوند. همچنین نتایج این یم

( است که در پژوهش خود 2101همکاران )لسچ و  پژوهش همسو با

مدار بر ی زوج درمانی هیجانهاآموزشبه این نتیجه رسیدند که 

تر شدن روابط زوجی یوعما، اثر دارد و باعث زوجین دی ر نژاده

 شود.یم
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(، ویب و همکاران 2101همکاران )نتایج تحقیو رات برو 

یر مثبت رویکرد مذکور ت ث( نیز 2106همکاران )( و وانهی و 2103)

 ها همسو با تحقیقاتهمچنین این یافتهها ت یید کردند. را بر زوج

بررسی اثربخشی درمان ( است که به 2100همکاران )دل لیش و 

متمرکز بر هیجان بر رضایت زناشویی، دلبست ی ایمن زوجی و اعتماد 

و مدیریت هیجان پرداختند. این پژوهش ران نتیجه گرفتند درمان این 

رویکرد بر زوجینی که از ابتدا مشکالت بیشتری دارند مؤثرتر است. 

ی هااه خاستتوان از یک سو با بررسی یماثربخشی این رویکرد را 

انسان رایانه و سیستمی این درمان و از سویی دی ر تکیه این رویکرد 

از آنجا که یکی از (. 2111جانسون، کرد )بر نظریه دلبست ی جستجو 

ی درمان فراتشخیصی رویکرد هیجان مدار است و یکی هاخاست اه

گیرد، یمیی که در این رویکرد مورد استفاده قرار هاگاماز 

دهی مجدد مشکل در قالب چارچوبجدد است. دهی مچارچوب

چرخه منفی هیجانات زیربنایی و نیازهای دلبست ی، چرخه به عنوان 

 چارچوب هازوجیک دشمن مشترک و منبع محرومیت و آشفت ی 

دهی مجدد از طریو درک دیدگاه همسر، شود. چارچوبیمدهی 

یازهای ن دهی هیجانی به همسر و پاسخ گویی بهی پاسخهاحلقهتغییر 

 پذیری روانشناختی بیشتر زوجین منجرتواند به انعطافیممتناقض 

( در پژوهش 2100میلر و همکاران )(. 2106ویب و جانسون، شود )

خود اتحاد درمانی را به عنوان عاملی برای موفقیت درمان درنظر 

تواند به یمو نه اثربخشی درمان، بنابراین اثربخشی درمان  اندگرفته

 است. نهاآمختلفی مرتبط باشد که سبک دلبست ی یکی از عوامل 

های پژوهش، آموزش محتوای بسته بنابراین، بر اساس یافته

نابی را گیری و اجتآموزشی فراتشخیصی زوجی ال وهای توقع کناره

کاهش و ال وی رابطه سازنده و پیوند ایمن را در زوجین افزایش 

ن بود که این پژوهش در های پژوهش اییتمحدوداز جمله دهد. یم

 آموزش و پرورش شهر اصفهان با روش نمونه 0اصفهان و در ناحیه 

ه کل دهی نتایج را بگیری در دسترس انجام شد که این مسئله تعمیم

کند. همچنین به دلیل این که برای این یمرو جامعه با احتیاط روبه

ا بپژوهش پیشینه زوجی یافت نشد، نتایج پژوهش قابل مقایسه 

ی آتی با توجه به نتایج هاپژوهشتحقیقات قبلی نبود. در انجام 

ی هاسبکشود جهت روشن گشتن رابطه یمپژوهش حاضر پیشنهاد 

ه شود. یابی استفاددلبست ی و ال وهای ارتباطی از تحقیقات مدل

 گیری ازشود جهت بدست آوردن رابطه بهرهیمهمچنین پیشنهاد 

کننده بعنوان متغیرهای تعاملی عدیلاثرات آموزش از متغیرهای ت

ی هاطرح)مانند قومیت و فرهنگ، مذهب، سبک دلبست ی و...( در 

 آتی استفاده شود.
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