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 چکيده

روش روایت درمانی بر طالق عاطفی و بهبود   آموزش گروهی به  هدف ازپژوهش بررسی اثر بخشی 

کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون  

ین  پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کلیه زوج   –

  40،  طی دوماه )فروردین و اردیبهشت( مراجعه کرده بودند ،  که به کلینک های مشاوره در شهر اصفهان
های تحقیق انتخاب شدند که به نفر به صورت نمونه گیری در دسترس برای پاسخگویی به پرسشنامه

ظور از دو  نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. بدین من 20نفر در گروه آزمایش و    20صورت تصادفی  

(  1995( و کیفیت روابط زناشویی باسبی و همکاران )  2008طالق عاطفی جان گاتمن ) ،  پرسشنامه

های آزمایش و کنترل از روش  داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از گروه. استفاده گردید

گروهی به روش    آماری آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش

آموزش گروهی به   روایت درمانی بر کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد.
کیفیت روابط زناشویی )توافق رضایت و انسجام( زوجین شهر اصفهان  ، روش روایت درمانی بر ابعاد 

زوجین شهر اصفهان تأثیر    آموزش گروهی به روش روایت درمانی بر طالق عاطفی تأثیر معناداری دارد.

   معناداری دارد.

به روش روایت درمانی واژگان کليدی: عاطفی، آموزش گروهی  بهبود کیفیت روابط ، طالق 
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 مقدمه
رابطه ای که برای آنها منبع اصلی عاطفه و حمایت  ،  کنندافراد ازدواج را به عنوان صمیمانه ترین رابطه بزرگسالی محسوب می

ها نشان میدهد که زن و مرد با تمام تالشی که در جهت نتایج پژوهش(.  2013، 1کیم وهمکاران، فابر،  گاردون،  کانر،  )مونتسی است

  به طور کامل محو میشود به مرور زمان عشق و عالقه بین آنها کمرنگ و کمرنگ تر شده و گاهی، انجام دقیق وظایف خود دارند

به زندگی خود  ، ( و زوجین بدون هیچگونه احساس و عاطفه ای نسبت به هم2019، 2)کراور و هلیول به طور کامل جدای از هم 
 (.2019،  3)آتان و بولوس  ادامه میدهند

،  مشکالت مالی ، گیمساله ای که به دلیل محدودیت های اجتماعی و فرهن،  پدیده ای فراگیر در کشور است 4طالق عاطفی

نمی دهد عوامل دیگری که اجازه جدایی زن و شوهر را  خانواده های زیادی را وادار می کند در شرایطی که ،  اجبار خانواده ها و 
ندارند به ادامه زندگی مشترک  نظر روانی عالقه ای  از مرحله دشمنی و ،  پس از یک دوره طوالنی دعوا و کشمکش،  زن و مرد از 

، 5)گروس به یکدیگر برسند. به همین دلیل این تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است  "بی تفاوتی"ده و به وضعیت  تنفر عبور کر

2014.) 

عاطفی در آغاز زندگی اغلب باشور و حرارت خاصی وجود دارد غفلت  ،  به عبارتی روابط  اما پس از مدتی به علت ناآگاهی و 
زندگی رو به سردی میگراید و گاهی ، فروکش میکند و به تدریج که این وضعیت تشدید می شودعواطف  ،  یکی از طرفین یا هر دو

این وضعیت را طالق ،  اما با هم زندگی نمیکنند، یابد که زوجین زیر یک سقف فقط در کنار هم هستنداین حالت تا جایی ادامه می

عابدزاده    مصاحبت و دوستی است،  د عشقعاطفی مینامند در طالق عاطفی زندگی زناشویی توخالی شده و فاق )عظیمی رستا و 
 (.1392،  نوبریان

ناپخته هستند هر چندیکی از ان ها ممکن است  طالق عاطفی فاصله عاطفی مشخص و اشکار میان همسرانی است که هردو 

در سال    6پل یوهانان(.  2014 ،روسگ)این ناپختگی را تایید کند و دیگری با ابراز اعمال مسوالنه مفرط چنین چیزی را انکار کند  

طالق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طالق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوالی دانسته که احساس بیگانگی جایگزین آن    1970
)اولس ودفراین همسران به ، احترام و محبت به یکدیگر می باشد، (. طالق عاطفی تضمین کننده فقدان اعتماد2012،  7می گردد 

در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس فرد مقابل عمل کرده و هر یک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات  جای حمایت از یکدیگر  

(. همچنین کیفیت روابط زناشویی بین افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. 2015،  8عیب و کوتاهی و طرد فرد دیگر هستند )الور
خانوادگی و ،  های مختلف فردیوانایی افراد در جهت عملکرد موثر در زمینهروان شناختی و ت،  چنین روابطی بر بهزیستی فیزیکی

رابطه است. ایجاد و دوام  پیوندهای هیجانی خاصی تقویت میشغلی موثر  شود. هم چنان که روابط سالم در ی زناشویی توسط 

اندازد. وان شناختی افراد را به خطر میروابط غیررضایت بخش سالمت جسمانی و ر،  زندگی منافع و پیامدهای مثبتی را در بر دارد

همدلی با ،  پذیرش، درک،  روابط زناشویی یک فرآیند تعاملی است و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور این فرآیند شناخت
و واقعی   تنها یک تمایل یا آرزو نیست؛ بلکه یک نیاز اساسی،  قدردانی و پذیرش دیدگاه اوست. روابط زناشویی،  احساسات فرد دیگر

بدنی و عقلی است. با از دست رفتن صمیمیت ،  نزدیکی هیجانی، رابطه ی جنسی، بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خود افشایی

حلقه بین مییکی از  پیوند زناشویی از  به لحاظ جسمی  2013،  9رود)باگاروزیهای  به لحاظ عاطفی و هم  (. روابط زناشویی هم 
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)لومانقوی و تعیین کنند  عاملی ( و صمیمیت در روابط زناشویی  2014،  10مسشل و میشلز، کاگنون،  ه در زندگی زناشویی است 

 (.2011، 11های نزدیکی در روابط و شاخص قدرتمند عشق است )سیوثرنیکی از شاخص

خشم و ، عشق، مانند صمیمیتانسان به روابط زناشویی به عنوان وسیله ارتباط و راهی برای ابراز انواع متفاوتی از هیجانات  

تنگاتنگی که با 2017، 12کند )باراش و لیپتونپرخاشگری توجه می به دلیل ارتباط  (. بهبود کیفیت روابط زناشویی بین زوجین 

ها نشان می دهد حائز اهمیت فراوان است. پژوهش،  رضایت زناشویی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی دارد،  تامین نیازهای عاطفی

، 13فیت پایین و نامطلوب روابط زناشویی در زندگی زناشویی با کاهش رضایت زناشویی در ارتباط مستقیم است )ادوارد و بوتکه کی
(. از این رو طبیعتا بررسی و شناخت عوامل و موارد مرتبط و تاثیرگذار دیگر که برسطح کیفیت این رابطه بین زوجین اثرمی  2015

 باشد.رتقای کیفیت روابط زناشویی مینیز امری الزم درجهت ا،  گذارند

روایتدرمانی رویکردی است که شکلگیری مشکالت را ناشی از روایتهای مشکلدار افراد میداند. رویکرد براساس استفاده 
زندگی و تجارب خود را معنا می کنند. وجود  ، از روایت و داستان است. زوج درمانی روایتی معتقد است که مردم از طریق روایات

،  وایتهای سرشار از مشکل منجر به بروز مشکالت میشود و تغییرات روانشناختی و حلمشکل نیز از طریق تغییر روایتمشکلدارر

ممکن میشود. زوج درمانی روایتی به دنبال یافتن روایاتی است که ارتباط میان زوجین را شکل میدهد. همچنین به دنبال تسهیل  

روایت مشک بازنویسی مشارکتی  )تبریزیفرایند  آنان است  الهی،  ل دار  و امان  تا 1396،  صیادی  (. روایتدرمانی تالش میکند 
به آنها رجوع می کند را تغییر دهد و این کار را از طریق تفکر   چارچوب های ذهنی را که شخص در مسیر تفکر خویش دائماً 

بر فرض های ذهنی فرد انجام میدهد. در روایتدرمانی تأکید بر داستان ی است که شخص میگوید و سعی در فهم این انتقادی 

داستان از طریق اشتراک فکری فرد با مراجع است. مراجع درمییابد که داستان مسلط زندگی او داستانی ناشایسته و الزم به تغییر 
نتیجههای منحصر به فردی وجود دارد نکرده است. چرا ک،  است و در البالی داستان او  ه او داستان که او تا به حال به آنها توجه 

به مشکالت فراوان آنها اشاره دارد. این غرق در  نیز تنها  خویش را غرق در مشکل میبیند و در تعریف داستان زندگی خویش 

اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجه و شایسته که ارزشمندی  ،  مشکل بودن داستان فرد اجازه فرارفتن تفکر فرد به سمت نتیجهها
نمیدهد. برای مراجع داستان مسلط زندگی خویش داستانی است که تمام قصههای دیگر زندگی در او را خاطر نشان میکند  را 

)عابدی،  برابر آن حاشیهای به نظر می رسند  (.  1397،  داستانی که هسته شکلدهنده زندگی فرد است 

براساس زوج درمانی2015)  14ایدوارد و بوث بر طالق عاطفی و سازگاری  روایتی ( به این نتیجه رسیدند که آموزش گروهی 

دار داشته است. لذا با توجه همبستگی نیز و ابراز محبت تاثیر معنی، دار داشته است. همچنین در ابعاد رضایتزناشویی تاثیر معنی
سعه با کمک به زوجین برای تو روایتی زوج درمانی،  به باال رفتن نرخ طالق و کاهش سازگاری و رضایت زناشویی در دو دهه گذشته

(  2018) 15تواند طالق عاطفی را کاهش و از طالق جلوگیری کرد. شارونهای مؤثر و پیدا کردن موارد استثنا در زندگی میراه حل

یافتگی ازخانواده اصل و روابط زناشویی زوج بررسی شد. یافتهتأثیر روایت درمانی بر سطح تمایز  دهد که ها نشان میهای جوان 
یش سطح تمایزیافتگی و استدالل از خانواده اصلی به رضایت زناشویی باالتر و افزایش کیفیت روابط زناشویی  روایت درمانی بر افزا

به والدین بیشتر از وابستگی زن به والدینش موجب طالق عاطفی و کاهش سازگاری و  موثر است و دیگر آن که وابستگی شوهر 

روایتی در افزایش سازگاری زناشویی و  که زوج درمانی  ( نشان دادند2019)  16سارا، تال،  گورچ،  شود. بریناندلزدگی زناشویی می

( در تحقیقی  2019) 17میورات و در کاهش طالق عاطفی و ناراحتی فردی و روانشناختی در زوجین موثر است همچنین،  رضایت
 بهبود ه است. همچنین روایت درمانی وکه انجام داد به این نتیجه رسید که روایت درمانی بر جو عاطفی خانواده تاثیر مثبت داشت

(  1395) ابیمهر، یزدخواستی، عمادی وضعیت زناشویی موثر است و می تواند منجر به افزایش کیفیت روابط زناشویی زوجین شود.
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تاب آوری و مشکالت رفتاری ـ هیجانی کودکان به صورت معناداری اثرگذار  ،  نشان داد روایت درمانی بر سازگاری با طالق والدین

( به این نتیجه رسیدند که اثربخشی آموزش روایت درمانی در کاهش 1395قاسمی پیربلوطی و شریفی )،  بود. سلیمی قلعه تکی
بین میانگین نمرات پس آزمون طالق عاطفی گروه آزمایش و کنترل نشان   طالق عاطفی زوجین بود. همچنین تفاوت معناداری را 

در  عاطفی افراد گروه آزمایش تاثیر داشته است اندازه اثر  نتیجه گرفت روایت درمانی بر کاهش طالق  بنابراین می توان  می دهد 

 ( به این نتیجه رسیدند که زوج درمانی1397زهراکار و طالئیان )، اداورنی، متغیر طالق عاطفی در پس آزمون می باشد. شاکرمی

 الزم ثبات از نیز دوره پیگیری در نتایج و شده آزمایش گروه زنان زناشویی روابط کیفیت بهبود باعث محور راه حل کوتاه مدت

نتایج بوده برخوردار  ارتقاء و بهبود جهت در محور راه حل درمانی مداخله ی از می توان که است این بیانگر است. همچنین 

 بخشی استحکام کارهایراه جهت شناخت در تواند می حاضر پژوهش، با توجه به مطالب فوق  .کرد استفاده زناشویی روابط کیفیت

 استفاده با تا، رسدنظر می به ضروری دست این از هایی پژوهش باشد. انجام ارزش با جامعه از مهم قشر در این خانوادگی روابط

های زندگی زناشویی به این شیوه درمانی های مشکل دار جهت جلوگیری از ادامه مشکالت و ناراحتیپژوهش خانواده این نتایج از

پژوهش به  تأمین کاهش طالق عاطفی بالطبع یابد و افزایش روی آورند تا کیفیت روابط زناشویی گردد. عالوه بر این نتایج این 

اختالفات زناشویی هستند رویکرد روایت مشاوران و روانشناسان کمک می سطح زندگی زوجینی که دارای  کند تا جهت ارتقای 

به روش روایت درمانی بر بهبود  درمانی را مورد توجه قرار دهند. با توجه به این امر هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش گروهی 
 باشد.اطفی زوجین شهر اصفهان میکیفیت روابط زناشویی و کاهش طالق ع

 

 روش تحقيق
طرح پیش آزمون    پژوهش حاضر آزمایشی با استفاده از  بوده است  –روش  با گروه آزمایش و کنترل  . پس آزمون همراه 

می باشد. با   1399جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زوجینی که به کلینک های مشاوره خانواده در شهر اصفهان در سال  

نفر از زوجین که به کلینک های مشاوره خانواده طی دوماه )فروردین و اردیبهشت(   60، تفاده از روش نمونه گیری در دسترساس
به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه طالق عاطفی و بهبود کیفیت روابط زناشویی روی زوجین در شهر  ،  مراجعه کرده بودند

به روش روایت درمانی اعالم آمادگی کرده اند اصفهان که برای شرکت در جلسات آموزش نفر از زوجین   40اجرا شد که ، گروهی 

که در پرسشنامه طالق عاطفی و بهبود کیفیت روابط زناشویی نمره کمتری داشتند به عنوان حجم نمونه انتخاب و بطور تصادفی 
ساعته    5/1جلسه   8گروه آزمایش   ترل( گمارده شدند.نفر در گروه کن  20نفر در گروه آزمایش و   20در دو گروه آزماش و کنترل )

به روش روایت درمانی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت پس از پایان دوره ی آموزش هر  ، آموزش گروهی 

عاطفی و بهبود کیفیت روابط زناشویی را تکمیل کردند. سپس ،  دو گروه در پس آزمون شرکت کردند مجددا پرسشنامه ی طالق 

 تجزیه و تحلیل شد.  spss23داده ها با آزمون های آماری کوواریانس و 

 

 شرح جلسات آموزش
 (1397، شرح جلسات آموزش روایت درمانی )عابدی :1جدول 

 

 شرح جلسات تعداد جلسات

 جلسه اول

 تعریف مشکل .1

 دعوت از مراجع که مشکل را در یک کلمه بگوید و آن کلمه را به یک جمله تبدیل کند. .2

 تبدیل مشکل به اهداف قابل دسترس .3
 ی مشکلبحث و مناظره درباره .4

 جلسه دوم
 ی قبلبررسی تکالیف هفته .1
 تعیین هدف .2

 ی شکایاتکنندههای بر طرفبررسی راه حل .3
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 مشکالت-حلهای راه  بندی حلقهفرمول .4

 جلسه سوم

 ی قبل و بررسی مشکلای از جلسهخالصه .1

 ی آیندهحرف زدن در باره .2
 ایها و سئواالت معجزهاستفاده از فن استثناء .3

 پیدا کردن یک داستان مثبت .4

 جلسه چهارم

 ی قبلای از جلسهبررسی تکالیف و خالصه .1
تشخیص قصه مسلط و توصیف داستان زندگی برحسب تاریخچه به قصد  ، آموزشی .2

 حاشیهای زوجین در داستان زندگی مشترکشان

 فهم داستان مشکل .3

 جلسه پنجم

 ی قبلای از جلسهبررسی تکالیف و خالصه .1

 کلید و استفاده از آنتوضیح فن شاه .2
 استفاده از فن سئواالت مقیاسی .3

 جلسه ششم

 ی قبلبررسی تکالیف هفته .1

 ی قبلکلید هفتهی فن شاهادامه .2
 استفاده از فن تکالیف وانمودی .3

 بندی متناقضاستفاده از برهان خلف و شرط .4

 جلسه هفتم
 ی قبلای از جلسهبررسی تکالیف و خالصه -1

 ، محور و داستانهای حامی آن -2

 جلسه هشتم

 ای از جلسات قبل و بررسی تکالیف انجام شدهخالصه .1

 داراستفاده از سئواالت درجه .2

 اند؟ مراجعان به اهداف درمان دست یافتهتعیین این که آیا   .3

 

 ابزار پژوهش
نوشته جان گاتمن)الف( پرسشنامه طالق عاطفی: (  2008پرسشنامه طالق عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج 

. این پرسشنامه در سال  ممکن نوشته شده و شامل جمالتی درباره جنبه های مختلف زندگی است که   2008گرفته شده است 

سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد. نمره گذاری پرسشنامه   24است فرد با آن موافق یا مخالف است . این مقیاس 

بله بیشتر باشد احتمال طالق   0خیر است . پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر ،  به صورت بله می گیرد. هر چقدر میزان جواب های 

پایایی پرسشنامه  عاطفی بیشتر است.   شده است.  83/0در این پژوهش آلفای کرونباخ برای 
فرم تجدیدنظر شده توسط   -(  RDASمقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران )ب( پرسشنامه کيفيت روابط زناشویی:

ویی بکار می ساخته شده است که به منظور سنجش میزان کیفیت روابط زناش  1995الرسن و کریستنسن در سال  ، کران، باسبی
) 3گویه و   14رود. این پرسشنامه از   )  5رضایت )، سوال( 6خرده مقیاس توافق  سوال( تشکیل شده است که   3سوال( و انسجام 

نشان می دهند و نمرات باال نشان دهنده کیفیت زناشویی باالتر است. فرم اصلی این مقیاس  نمره کیفیت زناشویی را  در مجموع 

، اسپینر و براساس نظریه لیوایز و اسپینر در مورد کیفیت زناشویی ساخته شده است )به نقل از هولیستسوال دارد که توسط   32
)همیشه اختالف داریم =  6(. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  2005، کودی و میلر و توافق دائم داریم =  0نقطه ای 

 شده است.  89/0رسشنامه  ( می باشد. در این پژوهش آلفای کرونباخ برای پایایی پ5
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 : مولفه های پرسشنامه کيفيت روابط زناشویی 1جدول 
 

 تعداد سوال سواالت خرده مقیاس ردیف

 6 6تا   1 توافق 1

 5 11تا   7 رضایت 2

 3 14تا   12 انسجام 3

 یافته ها
 

 آزمونانحراف معيار نمره گروه کنترل و آزمایش در پيش آزمون و پس ، (: ميانگين3جدول)
 

 متغير گروه
 گروه آزمایش گروه کنترل  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین فراوانی

 طالق عاطفی 
 49/4 59/12 29/4 01/12 20 پیش آزمون

 44/2 22/8 31/4 15/12 20 پس آزمون

ی
وی

ش
زنا

ط 
واب

ت ر
في

کي
ی 

ها
ه 

ولف
م

 

 توافق
 52/1 73/5 58/1 85/5 20 پیش آزمون

 82/1 13/6 29/1 10/5 20 آزمونپس 

 رضایت
 43/1 48/5 31/1 55/5 20 پیش آزمون

 82/1 10/6 37/1 60/5 20 پس آزمون

 انسجام
 16/1 15/4 12/1 11/4 20 پیش آزمون

 31/1 18/5 16/1 15/4 20 پس آزمون

 
کیفیت روابط 

 زناشویی

 83/4 66/15 71/4 01/15 20 پیش آزمون

 36/5 45/19 77/4 15/15 20 پس آزمون

 

کیفیت روابط ، انحراف معیار نمره گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون طالق عاطفی،  : میانگین3در جدول 
عاطفی در پس آزمون کمتر از پیش آزمون می  نمرات در طالق  زناشویی و مولفه های آن مشاهده می گردد. در گروه آزمایش 

نمرات در   باشد که در میانگین گروه باشد اما  بیشتر از پیش آزمون می  کیفیت روابط زناشویی و مولفه های آن در پس آزمون 

 ( می باشد.13/6توافق در پس آزمون)،  باالترین نمره از ابعاد کیفیت روابط زناشویی، آزمایش

کواریته)پیش آزمون( با متغیر وابسته)پس آزمون(  پیش از اجرای تحلیل باید شرط عدم تعامل میان متغیر مستقل)گروه( و 
 قابل مشاهده است. 4بررسی شود. نتایج بدست آمده در جدول  

 

 : آزمون تعامل ميان گروه و پيش آزمون با پس آزمون متغيرهای تحقيق4جدول
 

p 
آماره 

 آزمون

ميانگين 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 مجموع

 مجذورات
 متغيرها منبع تغييرات

 مولفه های توافق  اثر تعامل پیش آزمون و گروه 52/12 1 52/12 38/54 058/0

کيفيت روابط 

 زناشویی

 رضایت اثر تعامل پیش آزمون و گروه 48/0 1 48/0 93/0 34/0

 انسجام اثر تعامل پیش آزمون و گروه 42/5 1 42/5 87/17 062/0
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مقدار آماره آزمون تعامل میان گروه و پیش آزمون با پس   مشاهده می شود برای تمام متغیرها4همانطور که در در جدول 
و شرط توازی شیب های رگرسیون برای تحلیل کواریانس برقرار است. بنابراین  (  <p  05/0آزمون از لحاظ آماری معنی دار نیست )

بررسی به روش روایت درمانی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی و کاهش طالثر بخشی ا برای  از  ق عاطفی زوجین آموزش گروهی 

 آزمون تحلیل کواریانس استفاده می کنیم.  

بین عاملهمگنی واریانس،  های تحلیل کوواریانسفرضیکی دیگر از پیش متغیر وابسته در  باشد.  )گروه( می  های خطای 
 آمده است.  5از آزمون لیونز استفاده شد که نتایج آن در جدول های خطاواریانسبرای آزمون همگنی 

 

 کيفيت روابط زناشویی و ابعاد آن، های منطبق با طالق عاطفی های خطا در مدلآزمون همگنی واریانس 5ول جد
 

 

 

 

 
 

 

 
 

براساس مقادیر آمارهمشاهده می  5همانطور که در جدول   های خطا ( آزمون فرضیه همگنی واریانس<05/0pی لیونز )شود 

 های خطای متغیرهایبنابراین واریانسگیرد.  کیفیت روابط زناشویی و مولفه های آن در زوجین مورد تایید قرار می،  طالق عاطفی

 .هستند بین عامل )گروه( مساوی کیفیت روابط زناشویی و مولفه های آن در زوجین در،  طالق عاطفی وابسته

بررسی اثربخشی  به روش روایت درمانی بر بهبود کیفیت روابط زناشوییبنا به نتایج برای  و مولفه های آن   آموزش گروهی 

   قابل مشاهده است. 6تحلیل کواریانس استفاده می کنیم. نتایج بدست آمده در جدول در زوجین از آزمون 
 

 تحليل کواریانس اثربخشی آموزش گروهی به روش روایت درمانی بر بهبود کيفيت روابط زناشویی  6جدول 

 و مولفه های آن در زوجين

 کيفيت روابط زناشویی گروهاثر تعامل پیش آزمون و   27/50 1 27/50 44/43 07/0

 طالق عاطفی اثر تعامل پیش آزمون و گروه 07/9 1 07/9 50/1 23/0

p آماره ليونز  آزادی درجهF متغيرها 

 توافق 04/1 38و1 31/0
مولفه های کیفیت 

 روابط زناشویی
 رضایت 61/30 38و1 052/0

 انسجام 99/0 38و1 32/0

 کیفیت روابط زناشویی 38/2 38و1 13/0

 طالق عاطفی 04/15 38و1 061/0

 p مجذور اتا
آماره 

 آزمون

ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 مجموع

 مجذورات
 منبع تغييرات

 اثرپیش آزمون 34/13 1 34/13 95/57 0001/0 62/0

 توافق

ی
وی

اش
 زن

ط
واب

ت ر
فی

کی
ی 

ها
ه 

ولف
م

 

 اثرمتغیرمستقل 10/21 1 10/21 65/91 0001/0 72/0

 خطا 29/8 36 23/0   

 تصحیح شدهکل 521 40    

 اثرپیش آزمون 60/26 1 60/26 92/51 0001/0 59/0

 رضایت
 اثرمتغیرمستقل 03/4 1 03/4 87/7 008/0 18/0

 خطا 44/18 36 51/0   

 تصحیح شدهکل 161 40    

 انسجام اثرپیش آزمون 27/42 1 27/42 430/139 0001/0 79/0
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گردد آماره آزمون اثرمتغیرمستقل کیفیت روابط زناشویی در مرحله پس آزمون )  همان گونه که در جدول فوق مشاهده می
01/0 p<   85/198وF=  کیفیت روابط زناشویی در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله  ( معنادار شده است. بنابراین بین متوسط

پیش به روش روایت درمانی بر کیفیت روابط پس آزمون پس از حذف تاثیر  و آموزش گروهی  آزمون تفاوت معنادار وجود دارد 

بنا به ستون مجذور ضریب اتا ن شده است.داشته و موجب افزایش آ زناشویی زوجین تاثیر مثبت معنادار برابر با   میزان این تاثیر 
باشد. همچنین آماره آزمون اثرمتغیرمستقل مولفه های کیفیت روابط زناشویی در مرحله پس آزمون معنادار شده درصد می  85

مرحله پس آزمون پس از حذف مولفه های کیفیت روابط زناشویی در دو گروه کنترل و آزمایش در   است. بنابراین بین متوسط

کیفیت روابط زناشویی زوجین بر مولفه های  آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش گروهی به روش روایت درمانی تاثیر پیش

،  0/ 72به ترتیب برابر با  میزان این تاثیر بنا به ستون مجذور ضریب اتا داشته و موجب افزایش آن شده است. تاثیر مثبت معنادار
 می باشد.  78/0،  18/0

از آزمون تحلیل کواریانس استفاده  بر طالق عاطفی زوجین  آموزش گروهی به روش روایت درمانیبنا به نتایج برای بررسی 

   قابل مشاهده است. 7می کنیم. نتایج بدست آمده در جدول  
 

 تحليل کواریانس آموزش گروهی به روش روایت درمانی بر طالق عاطفی زوجين 7جدول 

 

عاطفیگردد آماره آزمون اثرمتغیرمستقل  همان گونه که در جدول فوق مشاهده می )  طالق   01/0در مرحله پس آزمون 

p<  09/10وF=  در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون پس  طالق عاطفی ( معنادار شده است. بنابراین بین متوسط

 تاثیر معنادار بر طالق عاطفی زوجین آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش گروهی به روش روایت درمانیحذف تاثیر پیشاز 

بنا به ستون مجذور ضریب اتا داشته و موجب کاهش آن شده است.  درصد می باشد.  22برابر با   میزان این تاثیر 

 

و نتيجه گيری   بحث 
آموزش گروهی به روش روایت درمانی بر کیفیت روابط زناشویی و مولفه  ،  نشان داده شده است  6هایهمانطور که در جدول

دهد که روایت  ها نشان می( یافته 2015های آن در زوجین شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد. نتایج حاضر با نتایج پژوهش شارون )

ی به رضایت زناشویی باالتر و افزایش کیفیت روابط زناشویی موثر  درمانی بر افزایش سطح تمایزیافتگی و استدالل از خانواده اصل
است و دیگر آن که وابستگی شوهر به والدین بیشتر از وابستگی زن به والدینش موجب طالق عاطفی و کاهش سازگاری و دلزدگی 

 اثرمتغیرمستقل 65/39 1 65/39 81/130 0001/0 78/0

 خطا 91/10 36 30/0   

 تصحیح شدهکل 429 40    

 اثرپیش آزمون 91/227 1 91/227 98/196 0001/0 84/0

کیفیت روابط 
 زناشویی

 اثرمتغیرمستقل 07/230 1 07/230 85/198 0001/0 85/0

 خطا 65/41 36 15/1   

 تصحیح شدهکل 7930 40    

 p مجذور اتا
آماره 

 آزمون
 آزادیدرجه مجذورات ميانگين

 مجموع

 مجذورات
 منبع تغييرات

 اثرپیش آزمون 94/541 1 94/541 67/89 0/ 0001 71/0

 اثرمتغیرمستقل 02/61 1 02/61 09/10 003/0 22/0

 خطا 56/217 36 04/6   

 تصحیح شدهکل 6061 40    
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)زناشویی می عاطفی خانواده ت2013شود. میورات  اثیر مثبت داشته است. همچنین ( به این نتیجه رسید که روایت درمانی بر جو 

زناشویی زوجین شودوضعیت زناشویی موثر است و می بهبود روایت درمانی و کیفیت روابط  به افزایش  می ،  تواند منجر  همسو 
 باشد.  

به عنوان یک فرآیند اولیه درروایت درمانی با تکیه بر  به تسهیل جدایی بین فرد و مشکل می،  برون سازی مشکل  پردازد و 

میتوا باورها و شایستگی های افراد  نفوذ مشکالت را کم کرده و مسائل را منعطف و قابل حل تعریف کند)رایان نایی ها و  ،  تواند 

لیهی  (.2015،  18ادوایر و 
به روش روایت درمانی به زوجین در جهت تغییرات  برای تبیین این فرضیه می توان گفت از آنجایی که آموزش گروهی 

باشد، های سالم و مفید کمک می کندفکری وگزینش رفتار فکری و روحی روانی زوجین  در آرامش  که ، می تواند گام موثری 

با همسر خود در میان بگذارند. عشقخواسته،  تواند آنها را قادر سازد تا نیازهامی دوستی و محبتشان را نسبت ،  ها و عالیق خود را 
به روش روایت کالت و مسائل اجتنابی حل مشبه یکدیگر ابراز کنند و به خوبی از عهده ناپذیر در خانواده برآیند. آموزش گروهی 

درمانی باعث می شود تا زوجین از هشیاری و آگاهی بیشتر و با نگرش مثبت تر نسبت به زندگی و کیفیت روابط زناشویی داشته 

همچنین آموزش گروهی به ،  ها می شودآن  ی زن و شوهری خود و تعهد بهدر رابطه هاباشند که می تواند منجر به کشف ارزش

تواند باعث کاهش تعارضات زناشویی یا کاهش ناهمخوانی بین امیال شخصی زوجین شود. همچنین برای  روش روایت درمانی می
د.  انعطاف پذیری بیشتر دارن ،  تبیین این فرضیه می توان گفت زمانی که زوجین دارای آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند

این زوجین بهتر می تواند با رنج ها و تنش های زندگی کنار بیایند که می تواند منجر به افزایش کیفیت روابط زناشویی  در واقع 

تواند منجر به رضایت از زندگی می،  در زوجین شود. در واقع زمانی که زوجین دارای آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند
  زندگی شود.و افزایش بخشش در 

به روش روایت درمانی به زوجین این امکان را می زا که رابطه را مختل  های تنشدهد تا از هیجانبه عبارتی آموزش گروهی 

های شناختی مثبت از همسر را تشویق نماید. آموزش گروهی به روش روایت درمانی به زوجین کنند رها شوند و رشد با زمینهمی
برای حفظ روابط پایدار و ،  همچنین و گردد ایجاد شود و صمیمیت شکوفا و یابد ادامه رابطه تادهد این امکان را می ابزاری مهم 

دراز مدت است که می تواند منجر به کاهش خستگی جسمی و روانی و افزایش کیفیت روابط زناشویی در زوجین شود. همچنین 

به روش روایت درمانی باشندبرای تبیین این فرضیه می توان گفت زمانی که زوجین دارا آموزش گروهی  می تواند منجر به ، ی 

نهایت توافق دهد. به عبارتی زمانی که ،  پذیرفتن احساسات طرف مقابل شود و در  رضایت و انسجام در روابط زناشویی افزایش 
به روش روایت درمانی باشند آموزش گروهی  تعهد می شوند و تمرکز  زوجین نسبت به ارزشهای خود در زندگی م، زوجین دارای 

رضایت  ،  تواند منجر به کاهش تعارضات زناشویی و در نهایت افزایش توافقبیشتری بر روی افزایش کیفیت زندگی خود دارند که می

می تواند تعارضات ،  و انسجام در روابط زناشویی شود. در واقع زمانی که زوجین دارای آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند
هایی که خود به تنهایی قادر به حل مشکالتشان  های زوجویی را به حداقل برساند و راهی برای حل کردن مشکالت و کشمکشزناش

رضایت و انسجام در روابط زناشویی شود. همچنین زمانی که زوجین دارای آموزش ، پیدا می کند و در نهایت افزایش توافق،  نیستند

به روش روایت درمانی باشند کامل و معنادار تالش کنند و به ، سختی های زندگی می پذیرند و برای یک زندگی غنی، گروهی 

زندگی می شود غنی سازی  به  بیشتری دارند که می،  عملی که منجر  به کاهش تعارضات زناشویی یا کاهش تعهد  تواند منجر 
رضایت و انسجام در روابط زناشویی  ، ر نهایت توافقهای زندگی شود و دگرایانه و تفکرات غیرمنطقی و فراز و نشیبتوقعات غیرواقع

می تواند منجر به ،  افزایش دهد. عالوه بر این می توان گفت زمانی که زوجین دارای آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند

کند. در واقع زمانی   های دورها و نامالمتهای خود در زندگی شود و آنها را از رنجمتعهد شدن زوجین نسبت به روشنگری ارزش
به روش روایت درمانی باشند آموزش گروهی  دردهامی، که زوجین دارای  با کنترل موثر  ها و تنش هایی که زندگی رنج،  توانند 

ایجاد کرده برای او  نهایت می تواند منجر به افزایش توافق،  الجرم  برای خود ایجاد می کند که در  ،  یک زندگی پربار و معنادار 

به روش روایت درمانی رضایت و   آموزش گروهی  به عبارتی زمانی که زوجین دارای  انسجام در روابط زناشویی در زوجین شود. 

 
18 . Ryan, O'dwyer & Leahy 
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رضایت و انسجام در روابط زناشویی  ،  می تواند منجر به نوعی انعطاف پذیری روانی در زوجین شود که باعث افزایش توافق،  باشند

 می شود.
آموزش گروهی به روش روایت درمانی بر طالق عاطفی زوجین شهر اصفهان ، ده استنشان داده ش  7همانطور که در جدول 

 درمانی ( به این نتیجه رسیدند که روایت1394مهرابی )،  یزدخواستی، تأثیر معناداری دارد. نتایج حاضر با نتایج پژوهش عمادی

 گروهی درمانی بود. روایت معناداری اثرگذار صورت به کودکان هیجانی رفتاری مشکالت و آوری تاب،  والدین طالق با سازگاری بر

 آنها هیجانی مشکالت رفتاری و شان والدین طالق به نسبت کودکان منفی باورهای و می تواند احساسات که است مؤثری رویکرد

 در دهد و افزایش آنها در را آوری تاب و والدین به نسبت مثبت های و نگرش احساسات تواند می همچنین و دهد کاهش را

) والدین طالق با آنها سازگاری افزایش به منجر نهایت بوث  با نتایج پژوهش ایدوارد و  نتایج حاضر  نتیجه  2015شود.  ( به این 

دار داشته است. همچنین روایتی بر طالق عاطفی و سازگاری زناشویی تاثیر معنی رسیدند که آموزش گروهی براساس زوج درمانی
)، تال،  گورچ،  دار داشته است. برینانهمبستگی نیز و ابراز محبت تاثیر معنی، رضایتدر ابعاد  ( به این نتیجه رسیدند  2009سارا 

و در کاهش طالق عاطفی و ناراحتی فردی و روانشناختی در زوجین ،  روایتی در افزایش سازگاری زناشویی و رضایت که زوج درمانی

آموزش گروهی به روش روایت درمانی همسو می باشد. برای ، موثر است تبیین این فرضیه می توان گفت زمانی که زوجین دارای 

نوعی  ،  باشند یکدیگر و  با  تعامل  لذت از  به احساس  منجر  می تواند  که  ایجاد می شود  بین زوجین  پیوند عاطفی عمیقی  یه 
نهایت  ،  های هیجانی نیرومنددلبستگی عاطفی شود. به عبارتی می توان  دیرپا و متقابل با یکدیگر شود و در  باعث کاهش طالق 

دارای نوعی الزام و تعهد درونی در برابر یکدیگر هستند  ،  گفت زمانی که زوجین دارای آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند

تکیه بر اسنادهای   به جای،  که می تواند منجر به تعهد به زندگی شود و اگر این زوجین در زندگی زناشویی دچار اشتباهی شوند
زمانی که زوجین دارای  ، در صدد اصالح آن بر می آیند که می تواند باعث به کاهش طالق عاطفی می شود. عالوه بر این، بیرونی

می تواند منجر به پذیرفتن هیجانات و افکار یکدیگر شود. به عبارتی زمانی که زوجین ،  آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند

بیشتری بر روی  زوجین نسبت به ارزش،  موزش گروهی به روش روایت درمانی باشنددارای آ های خود در زندگی متعهد و تمرکز 
افزایش کیفیت زندگی خود داشته باشند که می تواند منجر به کاهش طالق عاطفی شود. به عبارتی دیگر زمانی که زوجین دارای  

 ایجاد شود و صمیمیت شکوفا و یابد ادامه رابطه دهد تازوجین این امکان را میبه  ،  آموزش گروهی به روش روایت درمانی باشند

عاطفی در زوجین ،  همچنین و گردد به کاهش طالق  پایدار و دراز مدت است که می تواند منجر  برای حفظ روابط  ابزاری مهم 

 شود.
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