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Introduction
The couple therapy includes a stage of psychotherapy process, where the
psychotherapist’s primary purpose is to diagnose the many aspects of the
partners’ experience in the relationship, to understand how conflicts are
triggered and how they affect the dysfunction of the relationship. The
purpose of this study was to compare the effectiveness of couple therapy
based on forgiveness and Hendrix illustrative communication on family
communication patterns and sexual satisfaction, in women referring to
counseling centers in Ahwaz.

Method
The research method is a quasi-experimental with pre- and post-test with
control group. The population were women who had low marital
satisfaction, referring to counseling centers in Ahvaz. The sample size was
 PhD. Student of Psychology. Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad
University, Ahvaz, Iran
 Invited Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University,
Ahvaz, Iran./ Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Ahvaz, Iran.
 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University,
Ahvaz, Iran. Corresponding Author: Zahradb2000@yahoo.com
 Associate Professor, Department of psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University,
Ahvaz, Iran.

Extended Abstract

114

45 women who were selected using available sampling method from the
mentioned population. 15 of them were assigned to intervention, based on
forgiveness and 15 were assigned to Hendrix communication imaging group
and 15 to the control group as a random assignment. The research tools used
were the Kristensen Salavia Family Relationship Patterns Questionnaire, and
Sexual Satisfaction of Myston and Trampnell Questionnaire. The Hendrix
illustrative communication group received nine, 90-minute training sessions,
and the other group of couple therapy recoived forgiveness, therapy nine
sessions of 90 minutes. The Questionnaires were implemented after
explaining the purpose of the research and obtaining informed consent from
the participants and assuring them of confidentiality of the information. In
general, no one was excluded from the study in the two groups. Also, a
multivariate covariance analysis (MANCOVA) was used to test the
hypotheses.

Results
To analyze the data, multivariate and univariate analysis of covariance
was used. The findings showed that both therapeutic approaches in the posttest phase had a significant impact on family relationship patterns and
resulted in a significant increase in family relationship patterns and sexual
satisfaction

Conclusion
Based on the findings, it can be said that each of these approaches is one
of the most effective and successful interventions in the field of therapy.
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مقایسه اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی
ارتباطی هندریکس بر الگوهایارتباطی خانواده و رضایت جنسی در
زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اهواز
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علیرضا حیدرئی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسه اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی و تصويرسازی
ارتباطی هندريکس بر الگوهایارتباطی خانواده و رضايت جنسی ،در زنان مراجعهکننده به مراکز
مشاوره شهر اهواز بود .طرح پژوهش ،نيمه آزمايشی از نوع پيشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه
بود .حجم نمونه شامل  54زن بود که به روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .از اين تعداد 94
نفر در گروه آزمايش زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی 94 ،نفر در گروه آزمايش تصويرسازی ارتباطی
هندريکس و  94نفر در گروه گواه به صورت تصادفی گمارده شدند .ابزارهای پژوهشی مورد استفاده
شامل الگوهایارتباطی خانواده کريستن و ساالوی و رضايت جنسی ميستون و ترامپنل بودند .گروه
آزمايش تصويرسازی ارتباطی هندريکس نه جلسه آموزش  10دقيقهای و همچنين گروه آزمايش
 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ايران.
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آموزشی زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی ،نه جلسه  10دقيقهای دريافت کردند .جهت تحليل دادهها
از تحليل کواريانس چندمتغيری استفاده شد .نتايج نشان داد هر دو رويکرد درمانی در مرحله
پسآزمون بر الگوهایارتباطی خانواده تأثير قابل توجهی داشته و منجر به افزايش معنیدار الگوهای
ارتباطی خانواده شدند ( .)p>0/04براساس يافتهها میتوان گفت هريک از اين رويکردها از جمله
مداخالت مؤثر و موفق در حيطه زوجدرمانی هستند.
کلید واژگان :زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی ،تصويرسازی ارتباطی هندريکس ،الگوهایارتباطی
خانواده ،رضايت جنسی.

مقدمه
زوجدرمانی فرآيندی روانشناختی است که هدف اوليه رواندرمانگران ،تشخيص جنبههای
متعدد تجارب زوجين در رابطه زناشويی ب
رای درک اينکه چگونه درگيریها ايجاد میشوند و چگونه بر اختالل روابط زوجين تأثير
میگذارند ( .)Vulcan, 2019کيفيت زناشويی پايين به علت ناکامی در عشق بروز میکند و
پاسخی است در برابر مسائل وجودی انباشته شدن فشارهای روانی تضعيفکننده عشق،
افزايش تدريجی خستگی و يکنواختی و جمع شدن رنجشهای کوچک ،به بروز کيفيت
زناشويی پايين کمک میکنند ،که به صورت تدريجی بروز میکند .در واقع صميميت و عشق
به تدريج رنگ میبازد و به همراه آن احساس خستگی عمومی عارض میشود .در بيشترين
نوع آن ،اين فرسودگی باعث فروپاشی رابطه میشود (.)Aspara, Wittkowski & Luo, 2018
الگوی ارتباطی خانواده شيوه بيان افکار و احساسات اعضای خانواده است که واقعيت
اجتماعی خانوادهها را تفسير و اعضايش را در آن سهيم میکند (.)Keaten & Kelly, 2008
بهطور کلی در خانوادهها دو الگوی ارتباطی وجود دارد که شامل الگوی گفت و شنود 9و
الگوی همنوايی 2است .الگوی گفت و شنود به معنی ميزانی است که خانواده شرايطی را فراهم
میآورد تا در آن همه اعضای خانواده تشويق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل ،بحث و
تبادل نظر شوند .در اين الگو اعضای خانوادهها آزادانه ،پيوسته و خودانگيخته با يکديگر تعامل
دارند و امکان طرح طيف گستردهای از موضوعات بدون محدوديت زمانی وجود دارد
( .)Moshtaghi, 2018در مقابل الگوی همنوايی به معنی ميزانی است که خانواده شرايط
1- conversation pattern
2- conformity pattern
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همسان بودن نگرشها ،ارزشها و عقايد را فراهم میسازد .در اين الگو اعضای خانوادهها
در تعامالت خود بر همسانی نگرشها ،ارزشها و عقايد تأکيد دارند و ارتباط ميان نسلها بر
حرف شنوی از پدر و مادر و ديگر بزرگساالن استوار است ( .)Fitzpatrick, 2004بهطور
کلی در الگوی گفت و شنود اعضای خانواده باورهای و مفاهيم را مورد بحث قرار میدهند،
اما در الگوی همنوايی کوچکترها (فرزندان) از بزرگترها (والدين) راهنمايی میگيرند و آنها
را الگوی خود قرار میدهند ( .)Jowkar, Kohoulat & Zakeri, 2011الگوی ارتباطی مناسب
و رضايتبخش در رابطه جنسی تأثير مثبت دارد (.)Overup & Smith, 2017
تنها هدف رابطه جنسی تجربه ارگاسم نيست ،بلکه نوعی انرژی است که افراد را برمیانگيزد
تا عشق ،عاطفه و صميميت را در بين خود به وجود آورند

( & Krasuski, Jedrzejczak, Rysz

 .)Owczarek, 2018رضايت جنسی احساس خوشايند فرد از نوع رابطه جنسی و توانايی وی در
ايجاد لذت دوطرفه است که شامل احساس در مورد بدن خود و شريک جنسی ،نياز به ارتباط با
شريک جنسی و عالقه به فعاليتهای جنسی است

( Klapilova, Brody, Krejcova, Husarova

 .)& Binter, 2015رضايت جنسی نقش مهمی در سالمت ،حس رفاه ،بهزيستی و کيفيت زندگی
دارد و يکی از مهمترين عوامل خوشبختی در زندگی زناشويی داشتن روابط جنسی لذت بخش
میباشد (.)Khojaste Mehr, Bahmaei, Sodani & Abbaspour, 2020
با توجه به نقش مهم خانواده در تکوين شخصيت و رشد جسمانی ،عاطفی ،عقالنی و
اخالقی افراد و رشد شکوفايی استعدادها و اثرات نامطلوب از همگسيختگی خانواده بر روی
اعضای آن ،میتوان به صورت مؤثری از راهبردهای معنوی در جهت بهبود مشکالت خانواده
سود جست .يکی از اين راهبردهای معنوی که قدرت و فراگيری خاصی را در روابط خانوادگی
دارد ،بخشودگی است ( .)Finchman, Harold & Gano, 2002بخشودگی میتواند در جهت
افزايش رضايتمندی زناشويی بسيار مؤثر واقع شود .يکی از روشهای زوجدرمانی موفق
بخشودگی است که به وسيله ) Werthington, Berry and Parrott (2002بنيانگذاری شده است.
بخشودگی زوجين فرآيندی است که باعث افزايش درک از خود ،يکديگر و روابط شده و طرفين
خود را از سلطه افکار ،احساسات و رفتارهای منفی بعد از تجربه يک رويداد ناخوشايند بين
فردی ،میرهانند ( .)Enright & Fitzgibbons, 2000بخشودگی اصيل دارای اجزای متعددی
است که از آن جمله میتوان به اجزای عاطفی ،شناختی ،رفتاری ،بخشيدن خود ،طلب
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بخشودگی ،عشق ،پذيرش بخشودگی ،جبران ،درک واقعبينانه و سرانجام بخشيدن ديگران اشاره
کرد (.)Werthington, 2005
بخشودگی ،زمانی مطرح میشود که عضوی از خانواده با عمل يا سخن خود موجب
نارضايتی و آزار عضو يا اعضای ديگر خانواده میشود .اعضای خانواده نمیتوانند بدون اينکه
گاهی مواقع و شايد هم اغلب اوقات ،يکديگر را بيازارند ،با هم زندگی کنند (

Werthington,

 .)2005اين جمله به آن معنی است که در روابط خانوادگی ،وجود تعارض يا دلآزاری و رنجش
خاطر ،اجتنابناپذير است .اين رنجش خاطر بر روی کيفيت رابطه تأثير میگذارد و از آنجاکه
کيفيت رابطه ،عامل پيشبينیکننده قوی در رضايتمندی زناشويی است ،به نظر میرسد که حل
اين رنجش میتواند در ارتقاء کيفيت رابطه ،مؤثر واقع شود .بخشودگی میتواند به عنوان راهی
قوی و توانمند برای خاتمه دادن به يک رابطه مختل يا دردناک ،مورد استفاده قرار گرفته و شرايط
مصالحه با فرد خطاکار را فراهم کند .بنابراين میتواند رضايتمندی زناشويی را افزايش داده و
تعارضات را با خروج يکی از طرفين از حلقه تعامل منفی ،کاهش دهد

( & Fincham, Beach

.)Davila, 2004
يکی ديگر از راهکارهای مؤثر در برقراری ارتباطی بين زوجين تصويرسازی ارتباطی 9است.
تصويرسازی ارتباطی فرآيندی است که ضمن دادن آگاهی و اطالعات به زوجها آموزش میدهد
از جنبههای ناخودآگاه روابط خود آگاه شوند و به جای حل سطحی تعارضهای خود به بررسی
ريشههای آنها بپردازند ( .)Mirza Hosseini & Movahedi, 2016نظريه تصويرسازی ارتباطی،
نيازهای برآورده نشده را جراحت مینامد و معتقد است همه افراد از لحاظ عاطفی مانند کودکانی
هستند که به دنبال ارضای نيازهای بیپاسخ کودکی خود هستند .اين نيازها در رابطه متعهدانه
ازدواج تأثير میگذارد و اگر اين نيازها خودآگاه و يا برآورده نشوند میتوانند ،زوجين را به سمت
جنگ و نزاع و ايجاد شکافهای عميق پيش برند ( .)Muro, Holliman & Luquet, 2016بر
اساس اين روش مراحل رشد دوران کودکی بهويژه روابط اوليه فرد با والدين بر روابط زناشويی
تأثير دارد .زيرا روابط زناشويی فقط يک فرآيند آگاهانه نيست ،بلکه بخش مهمی از آن ناخودآگاه
بوده و نياز به تکميل مراحل ناتمام دوران کودکی و التيام زخمهای عاطفی دارد ( Hendrix, Hunt,

 .)Luquet & Carlson, 2015در اين روش همسران میتوانند از طريق درک فرآيندهای ناخودآگاه
1- imago realationship
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درباره خود و همسرانشان مهارتهايی برای التيام زخمهای کودکی و ايجاد رفتارهای سالم ياد
بگيرند و مجدداً به عشق و صميميت در رابطه زناشويی دست يابند ( Ghaed Sharafi & Akbari

.)Zadeh, 2017
نتايج پژوهشها حاکی از اثربخشی تصويرسازی ارتباطی (تصويرسازی ارتباطی) و
بخشودگی بر متغيرهای مرتبط با روابط زناشويی میباشد .برای مثال نتايج پژوهشهای

Alipour,

) ،Ezazi Bojnourdi, Honarmand Dorbadam, Moosavi and DashtBozorgi (2018نشان داد
که مداخله تصويرسازی ارتباطی موجب افزايش شور و هيجان جنسی و عشق در زنان میشود.
يافتههای پژوهش ديگری نشان داد که آموزش تصويرسازی ارتباطی بر ديدگاه فهمی و بخشش
در زنان آسيبديده از بیوفايی زناشويی مؤثر است (.)Moosavi & Dasht Bozorgi, 2019
همچنين يافتههای ) Khooee, Shfeea Abadi, Delavar and Noorani Poor (2014نشان داد که
هر دو روش برنامه آموزش تصويرسازی ارتباطی در بهبود الگوهایارتباطی زوجين جوان مؤثر
است .در پژوهش ) Schmidt, Luquet and Gehlert (2015برنامه آموزشی دو روزه فشرده در
مورد تصويرسازی ارتباطی تغييرات مثبت و معناداری را در سازگاری زناشويی ايجاد کرد و اين
تغييرات در پيگيری نيز پايدار ماند .نتايج ) Martin and Bielawski (2011در آموزش فنون
تصويرسازی ارتباطی به اين نتايج دست يافتند که اين آموزش گفتگوهای بين همسران و فهم از
خود و فهم از همسران را افزايش داده است Yonge (2017) .پژوهشی تحت عنوان اثربخشی
رويکرد تصويرسازی ارتباطی بر بخشش و سازگاری زناشويی انجام داد .نتايج تجزيه و تحليل
دادهها حاکی از اثربخشی آموزش فنون تصويرسازی ارتباطی در افزايش بخشش و سازگاری
زناشويی بود ،Muraru and Turliuc (2017).در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که چگونگی
تعامالت و احساسات خانواده بر بخشودگی و همچنين کيفيت زندگی زناشويی بهطور قابل
مالحظهای اثر خواهد گذاشت.
ضرورت پرداختن به بحث ارتباط ميان زوجين و خانواده از نظر هيچکس پوشيده نيست.
داشتن روابط زناشويی رضايتبخش میتواند منجر به پيشرفتهای حيرتآور فردی و خانوادگی
شود .فقدان چنين رابطهای میتواند زخمها و صدمههايی را ايجاد کند که شايد سالها التيام نيابند.
يکی از راههای افزايش صميميت بين زوجها ،آموزش به آنهاست و در اين ميان آموزش در
زمينه مهارتهای زيربنايی ارتباط ،يکی از راههای مؤثر میباشد .در پژوهشهای قبلی اثربخشی
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هر يک از اين دو مداخله (بخشودگی و تصويرسازی ارتباطی) به تفکيک بر متغيرهای مربوط به
خانواده (زن و شوهر) مورد بررسی قرار گرفته است ،اما پژوهشی که به مقايسه اثربخشی اين دو
روش بر روی متغيرهای الگوهای ارتباطی خانواده و رضايت جنسی پرداخته باشد ،يافت نشد.
لذا سؤال مطرحشده در پژوهش حاضر اين است که آيا بين اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر
بخشودگی و تصويرسازی ارتباطی هندريکس بر الگوهای ارتباطی خانواده و رضايت جنسی در
زنان مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اهواز تفاوتی وجود دارد؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش اين پژوهش ،آزمايشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری اين پژوهش شامل تمامی زنان دارای کيفيت پايين زناشويی مراجعهکننده به مراکز
مشاوره خصوصی شهر اهواز در سه ماهه چهارم سال  9317و سه ماهه اول سال  18بودند.
برای انتخاب نمونه بر اساس فراخوان 54 ،نفر از زنان واجد شرايط با روش نمونهگيری
هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ( 94نفر گروه مداخله بخشودگی94 ،نفر
گروه تصويرسازی ارتباطی و  94نفر گروه گواه) به صورت قرعهکشی گمارده شدند .احتمال
ريزش نمونه  90درصد پيشبينی شده بود که برای هر گروه  4نفر اضافه در نظر گرفته شد.
در روش نمونهگيری هدفمند پس از هماهنگی با مراکز مشاوره از ميان متقاضيان تعداد 54
نفر (هر گروه 94نفر) انتخاب شدند.
معيارهای ورود به مطالعه شامل داشتن کيفيت زناشويی پايين (گرفتن نمره پايينتر از
نقطه برش در آزمون کيفيت زناشويی) ،حداقل تحصيالت ديپلم ،داشتن سن  24-50سال،
امضای رضايتنامه شرکت در پژوهش ،عدم وقوع رخدادهای تنشزا مانند طالق و مرگ
خويشاوندان ،و يا از دست دادن شغل در سه ماه گذشته ،نداشتن تجربه ازدواج قبلی و عدم
استفاده همزمان از روشهای درمانی ديگر و معيارهای خروج از مطالعه شامل مصرف
داروهای روانپزشکی ،امتناع شرکتکنندگان از تکميل کردن پرسشنامهها ،غيبت دو جلسه و
يا بيشتر از آن و دستيابی به پرسشنامههای ناقص تکميلشده بود.

روش درمانی مورد استفاده از مدل درمانی بخشودگی ) Enright (2001به دست آمده و 
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با فرهنگ ايرانی مطابقت داده شد .اين جلسات در  1جلسه توسط يک متخصص دارای
گواهينامه دورههای زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی در يکی از مراکز خدمات روانشناختی
شهر اهواز ،هفتهای دو جلسه يک و نيم ساعته برگزار شد .روش مداخله تصويرسازی ارتباطی
) Hendrix and Elliott (2008توسط يک متخصص بالينی دارای مدرک دوره زوجدرمانی مبتنی
بر تصويرسازی ارتباطی هندريکس در يکی از مراکز خدمات روانشناختی شهر اهواز در 8

جلسه يک و نيم ساعته به صورت دو جلسه در هفته ،به صورت گروهی اجرا شد .

Table 1.
Plan of group therapy based on forgiveness (Enright, 2001) and Hendrix communication
imaging

جلسات محتوای جلسات رواندرمانی مبتنی بر
بخشودگی
اول معرفی و آشنايی کلی با قالب جلسات ،ايجاد
اتحاد درمانی ،اجرای تست و طرح مشکل
دوم توضيح درباره مشکالت و اثر آن بر روی زندگی،
تبيين مشکل ،راهحلها و روشها ،ارزيابی ارزش-
ها و اهداف ،مقاصد و تعهد طرفين

سوم بيان احساسات مراجعين در مورد مشکل ،کنترل
بروز عواطف منفی ،آشنايی طرفين با مفهوم
بخشودگی ،معرفی بخشودگی به عنوان يک عامل
درمانی ،لزوم ،سودمندی ،مزايا و محدوديتهای
بخشودگی ،اثرات نابخشودن ،بررسی موانع
بخشودگی ،کشف ديدگاه در مورد بخشودگی

محتوای جلسات تصویرسازی ارتباطی
هندریکس
اجرای پيشآزمون ،برقراری تعامل با
آزمودنیها ،بيان اهداف و منطق ارتباط درمانی
و نقش ايماگوها در نحوه ارتباط متقابل
زوجين.
کشف و مرور خاطرات ،کشف ناکامیهای
اصلی دوران کودکی و احساسات منفی و نحوه
واکنش آنها و تأثير آن بر روابط فعلی
زناشويی .شناخت عميق همسر ،مقايسه
خصوصيات همسر با تصوير ذهنی خود،
بررسی متقابل تصوير ذهنی خود با ويژگیهای
همسر.
آشنا شدن با ويژگیهای مثبت و مطلوب افراد
مهم زندگی خود و همسر ،بررسی امکان
پيشرفت در روابط زوجی و آشنا شدن با عقايد
همسر و يافتن وجوه مشترک با همسر.

چهارم معرفی همدلی به عنوان راهی برای تحمل در بيان و تخليه خشم در يک محيط امن و سازنده
شنيدن نظر مخالف ديگران ،برنامهای برای افزايش که موجب کاهش رنج بخشودگی و التيام
تبادالت مثبت ،توجه به بافت وقوع حادثه و زخمهای عاطفی.
تجارب قبلی همسر ،بيان خالصهای از احساسات
فرد آسيبديده توسط فرد خاطی
پنجم ارزيابی برنامه تعامالت مثبت و احساسات کاربرد روشهای بيان ويژگیهای مثبت و منفی
زوجين از برنامه ،دعوت زوجين به در ميان همسر ،ايجاد تعهد مشترک و اطمينان از با هم
گذاشتن تجارب خود از بخشودن ديگران يا بودن و افزايش صميميت و ارضای نيازهای
بخشوده شدن توسط ديگری و بيان احساسات و مختلف خود و همسر.
افکار خود پس از عمل بخشودگی ،دعوت
زوجين به تهيه ليستی از حوزههای آسيبزای
خود
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ششم کار بر روی ليست حوزههای آسيبزای طرفين،
تالش برای درک و فهميدن يکديگر ،در نظر
گرفتن خود به عنوان شخص جايزالخطا ،پذيرفتن
درد و رنج وارده ،ايجاد يک ديد جامع و فراگير
برای بخشودگی
هفتم کشف نياز زوجين به بخشودن يکديگر ،کشف
حمايت و اتکاء متقابل زن و شوهر ،عذرخواهی
بابت خطاهای خود ،اعتراف صادقانه به خطای
خود ،آزادی و اختيار در بخشودن ،برچسب
شجاعت زدن به بخشودگی
هشتم پيدا کردن معنی در بخشودن ،آموزش مهارتهای
ارتباط و حل تعارض ،ايجاد فهم جديد از رابطه
و انتظارات و توجه به نقاط ضعف
نهم بررسی و برطرف کردن موانع عملی بخشودگی،
بررسی اشکال نادرست بخشودگی ،معنی زندگی
پس از بخشودگی ،مواجهه با عود ،بحث و جمع-
بندی جلسات ،پرسشنامه

(دورهی چهارم ،سال  ،72پاییز و زمستان  ،9311شمارهی )7

تجديد خاطرات عاشقانه و بهبود روابط ،ايجاد
منطقه امن و افزايش صميميت و التيام زخم-
های عاطفی ،مشخص کردن نيازها و آرزوهای
برآورده نشده و انجام فعاليتهای لذتبخش و
تفريحی مشترک.
يادگيری رفتارهای جديد ،افزايش و احساس
شادی و پيوند عاطفی بين زوجين ،شيوه مطرح
کردن درخواستها و نحوه ارضای نيازها،
نوشتن عقايد شخصی درمورد روابط صميمانه
و روابط فعلی و تعيين فهرست مشترک.
جمعبندی جلسات ،مرور بر تمام اهداف،
تکنيکها و تغييرات انجام شده در زوجين در
طی جلسات بخشودگی ،تأکيد بر تالش جهت
حفظ و تداوم رابطه و تغييرات مثبت و نهايتاً
اجرای پسآزمون.

ابزارهای پژوهش
9

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده  :پرسشنامه الگوهای ارتباطی يک پرسشنامه 34
مادهای است ( .)Khooee, Shfeea Abadi, Delavar & Noorani Poor, 2014پاسخها در يک
مقياس ليکرت نُه درجهای از ( 9غير ممکن است) تا ( 1خيلی ممکن است) درجهبندی شده
است .رفتارهای زوجين در طول سه مرحله از تعارض زناشويی اندازهگيری میشود.
پرسشنامه شانل سه خردهمقياس ارتباط سازنده متقابل ،ارتباط اجتنابی متقابل ،و ارتباط
توقع/کنارهگيری است .نمره باال در مقياس سازنده متقابل ،بيانگر ارتباط بهتر ،اما نمره باال در
دو مقياس ارتباط توقع/کنارهگيری و اجتنابی متقابل نشاندهنده ارتباط بدتر است .ضرايب
پايايی آلفای کرونباخ ارتباط سازنده متقابل ،ارتباط اجتنابی متقابل و ارتباط توقع/کنارهگيری
بين  0/65تا  0/84گزارش شده است .روايی همگرای پرسشنامه از طريق اجرای همزمان اين
پرسشنامه با پرسشنامه رضايت زناشويی برای خردهمقياسهای ارتباط سازنده متقابل ،اجتنابی
متقابل و توقع /کنارهگير به ترتيب  -0/31 ،0/56و

 0/57محاسبه شده است ( Khooee et al.,

 .)2014ضرايب پايايی پرسشنامه الگوهای ارتباطی در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ
1 - Family Communication Pattern Questionnaire
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برای سه الگوی ارتباطی به ترتيب  0/84 ،0/76و 0/76به دست آمد.
مقیاس رضایت جنسی زنان :9اين مقياس دارای  30ماده میباشد .در پژوهش حاضر
از  6ماده مربوط به خردهمقياس رضايت جنسی استفاده شده است .نتايج تحليل عاملی
اکتشافی با تبيين  45درصد واريانس مادهها ،تحليل عاملی وجود  5عامل با تبيين  60درصد
از واريانس و مدل  4عاملی با تبيين  63درصد از واريانس کل بدست آمد .ضريب آلفای
کرنباخ برای همه ابعاد (بجز بُعد ارتباط) باالتر از  0/80بدست آمده است .ضرايب بازآزمايی
برای همه ابعاد در زنان دارای بدکارکردی جنسی ( )r=0/71-0/62و زنان گروه گواه (-0/48
 )r=0/71باال و معنیدار به دست آمد .همبستگی بين خردهمقياس رضايت جنسی با ابعاد
پرسشنامه بدکارکردی جنسی زنان )FSFI( 2برای زنان سالم ( )r=0/70-0/21و زنان دارای
بدکارکردی جنسی ( )r=0/06/22باال و پايايی اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرنباخ
 0/19به دست آمد ( .)Alavi, Amanelahi, Attari & Koraei, 2019پايايی اين خردهمقياس
در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرنباخ  0/10به دست آمد
برای تجزيه و تحليل دادهها ،عالوه بر روشهای آمار توصيفی ،روشهای آمار استنباطی
تحليل کوواريانس چندمتغيری و تکمتغيری و همچنين برای مقايسههای زوجی بين گروهها از
آزمون بنفرونی با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو سطح اطمينان برای آزمون فرضيهها برابر با
 0/14در نظر گرفته شد.

یافتهها
برای استفاده از روش تحليل کوواريانس چندمتغيری ابتدا بايد مفروضه های آن بررسی
شوند .نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف برای هيچ يک از متغيرهای الگوهایارتباطی
خانواده و رضايت جنسی ،در مراحل پيشآزمون و پسآزمون معنی دار نبود .بنابراين فرض
نرمال بودن تأييد شد .نتايج آزمون بارتلت معنیدار بود .بنابراين همبستگی کافی بين
متغيرهای وابسته برای تحليل وجود داشت .عالوه بر آن ،نتايج آزمونهای  Mباکس و
لوين معنیدار نبودند .بنابراين به ترتيب فرض های برابری ماتريس های کوواريانس و
)1- Sexual Satisfaction Scale for Women (SSSW
)2- Female Sexual Function Index (FSFI
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برابری واريانس ها تأييد شدند .بنابراين شرايط استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيری
وجود دارد.
برای مقايسه گروههای آزمايش و گواه بر اساس نمرههای پسآزمونها ،پس از کنترل اثر
پيشآزمونها ،جهت تعيين تأثير مداخله زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی و تصويرسازی
ارتباطی هندريکس بر الگوهای ارتباطی خانواده و رضايت جنسی ،ابتدا يک تحليل کواريانس
چندمتغيری بر روی دادهها انجام گرفت ،سپس فرضيههای پژوهش آزمون شدند .نتايج تحليل
کواريانس چندمتغيری در جدول  2آمده است.
Table 2
Results of MANCOVA on mean scores of family communication patterns and
sexual satisfaction
Sig.

test

Error df

Hypothesis df

F

Value

0.001

64

12

7.67

1.19

Pillai's Trace

0.001

52

12

24.95

0.03

Wilks' Lambda

0.001

60

12

64.16

25.66

Hotelling's Trace

0.001

32

6

135.35

25.37

Roy's Largest Root

در جدول  ،2آزمونهای آماری تحليل کواريانس چندمتغيری (مانکووا) در گروههای
زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی ،تصويرسازی ارتباطی هندريکس و گواه نشان میدهد که اين
گروهها حداقل در يکی از متغيرهای وابسته با يکديگر تفاوت معنیداری دارند .جدول  3نتايج
تحليل کوواريانس تکمتغيری در متن مانکووا برای نمرههای پسآزمون در متغيرهای وابسته را
نشان میدهد.
Table 3.
Results of ANCOVA on mean scores of family communication patterns and sexual
satisfaction
Sum of
Mean
Partial Eta
Dependent Variable
Squares df Square
F
Sig Squared
Constructive
398.23
2
199.11 123.41 0.001
0.87
communication pattern
0.90

0.001

171.35

2364.41

2

4728.83

0.88

0.001

135.50

993.72

2

1987/44

0.001

87.21

281.87

2

563.74

0.82

Avoidance
communication pattern
Expectation/withdrawal
communication pattern
Sexual satisfaction
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همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،نسبت  Fتحليل کواريانس تکمتغيری در
الگوی ارتباط سازنده ( F=923/59و  ،)p=0/009الگوی ارتباط اجتنابی ( F=979/34و
 ،)p=0/009الگوی ارتباط توقع/کنارهگير ( F=934/40و  )p=0/009و رضايت جنسی
( F=87/29و  )p=0/009بين گروههای زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی ،تصويرسازی
ارتباطی هندريکس و گواه تفاوت معنیدار ديده میشود.
جهت اينکه دقيقاً مشخص شود بين کدام يک از گروهها در متغيرهای وابسته تفاوت
وجود دارد از آزمون تعقيبی بنفرونی استفاده شد که نتايج آن در جدول  5مشاهده میشود.
Table 4.
Results of Benferoni post hoc test to compare adjusted means of family
communication patterns and sexual satisfaction
Differences Standard
Adjusted
Variable
Group
Between
Sig.
mean
error
mean
0.001
0.001
0.12

0.48
0.48
0.47

7.1
6.1
1.1

18.48-11.37
17.47-11.37
18.48-17.47

0.001
0.001
1.00

1.42
1.41
1.38

-22.93
-22.98
0.05

33.79-56.72
33.74-56.72
33.79-33.74

0.001
0.001
1.00

1.03
1.03
1.00

-15.22
-14.52
-0.70

29.78-45.00
30.48-45.00
29.78-30.48

Group 1-Control
Group 2-Control
Group 1-Group 2
Group 1-Control
Group 2-Control
Group 1-Group 2
Group 1-Control
Group 2-Control
Group 1-Group 2

0.001
0.001
1.00

0.68
0.68
0.67

7.96
7.89
0.06

18.67-10.71
18.60-10.71
18.67-18.60

Group 1-Control
Group 2-Control
Group 1-Group 2

Constructive
Communicati
on pattern
Avoidance
communicati
on pattern
Expectation/
withdrawal
communicati
on pattern
Sexual
satisfaction

بر اساس نتايج جدول  ،5تفاوت بين ميانگين گروه زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی و ميانگين
گروه تصويرسازی ارتباطی هندريکس در الگوی ارتباط سازنده ،الگوی ارتباط اجتنابی ،الگوی
ارتباط توقع/کنارهگير و رضايت جنسی ،تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)p>0/04

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر بخشودگی و تصويرسازی
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ارتباطی هندريکس بر الگوهایارتباطی خانواده و رضايت جنسی در زنان مراجعهکننده به
مراکز مشاوره شهر اهواز انجام شد .نتايج نشان داد که هر دو رويکرد درمانی در مرحله
پسآزمون بر الگوهایارتباطی خانواده تأثير قابل توجهای داشته و منجر به افزايش معنیدار
الگوهای ارتباطی خانواده شدند .نتايج اين پژوهش با يافتههای Alipour et al. (2018), Khooee
et al. (2014), Muraru and Turliuc (2017), Martin and Bielawski (2011), Schmidt et
) al. (2026و ) Yonge (2017همسو میباشد.

مهمترين هدف تصويرسازی ارتباطی کمک به زوجين برای رسيدن به روابط آگاهانه
است و به همين منظور در اين جلسات از آموزش فنون گفتگو و همدلی برای رسيدن به
روابط آگاهانه استفاده شد .در اين روش افراد برخی مهارتها مانند چگونگی گفتگو ،گوش
دادن ،ديدن نقاط مثبت همسر را ياد میگيرند .در تبيين اين يافتهها میتوان بيان نمود که در
زوجدرمانی مبتنی بر تصويرسازی ارتباطی ،زوجين چگونگی جذب ناآگاهانه ،تصوير
ايماگويی خود ،فرآيندهای ناهشيار تأثيرگذار در رابطه ،تجارب و آسيبهای اوليه و نحوه
التيام آنها در رابطه آگاه میشوند و در طول جلسات نحوه تعامل و کمک به يکديگر و ابراز
و بيان نيازهای سرکوبشده را فرا میگيرند .از آنجايیکه تجارب درمانی با آموزش و کسب
دانش ايماگويی همراه بوده و درمانگر ،تسهيلگر اين فرآيند است زنان در طول جلسات
امکان بسط و گسترش دانشآموختهشده و تجربه آن را در روابطشان پيدا میکنند.
بهطور کلی الگوی ارتباط سازنده ،الگويی است که طی آن زن و شوهر سعی میکنند در
مورد مسائل ارتباطی خود گفتگو کرده و به نحو مسالمتآميز آن را حل نمايند ،برای مشکل
ارتباطی ،پيشنهاد راهحل و مذاکره دهند و احساساتشان را نسبت به هم ابراز دارند .در اين
الگو هر دو نفر احساس درک شدن میکنند ،به راحتی در مورد مسائل و تعارضات خود
گفتگو مینمايند و از واکنش غيرمنطقی ،اجتناب و پرخاشگری استفاده نمیکنند .آنها
میتوانند افکار ،احساسات ،تمايالت و نيازهای خود را به يکديگر منتقل کنند .ديدن آينده
روشن توانست قدرت تحمل مشکالت را در زنان افزايش بدهد و تالش آنها را برای
دستيابی به اهداف ،مضاعف کند .يادآور شدن تجارب و اتفاقات خوب گذشته و دريافت
بازخورد ساير اعضای گروه ،از قویترين مراحل روش در بهبود الگوهای ارتباطی سازنده
متقابل بوده است .همچنين مهارتهای ارتباطی در واقع رفتارهايی را شامل میشود که
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نگهدارنده رضايت زناشويی هستند و اين باعث میشود مسائل مهم رابطه حلنشده باقی
نماند و منابع تعارض تکرار نشوند .در الگوی ارتباط اجتنابی متقابل ،فرد سعی میکند به
وسيله انتقاد کردن ،غر زدن يا پيشنهاد تغيير دادن ديگری را وارد بحث درباره مشکل نمايد،
در حالیکه ديگری سعی میکند بحث را اتمام نمايد .در جلسات تصويرسازی ارتباطی افراد
با آگاهی از گذشتهشان وتعارض خود نسبت به رفتار خود در رابطه فعلی به نوعی بينش و
بصيرت دست میيابند و متوجه میشوند ،هر يک از آنها در زندگی زناشويی به دنبال چه
نيازهايی هستند که در خانواده اصلی تحقق نيافته است و انتظار دارند همسر آنها نيازها را
جبران کند .در غير اين صورت ،با استفاده از مکانيسمهايی چون تحقير و سرزنش ،خشم،
قهر ،کنارهگيری و اسنادهای منفی درصدد رسيدن به خواستههای خود هستند .از طرف ديگر،
ساختار تصويری رويکرد تصويرسازی ارتباطی و همراهی زوجين در وارد شدن به دنيای
تجربی خود و طرف مقابل ،میتواند دانش و مهارت الزم برای تغيير الگوهای ارتباطی
زوجين را بهصورت عميقی فراهم آورد.
همچنين تأثيرات مثبت بخشودگی بر الگوهای ارتباطی به اين دليل است که با آثار
استرس و هيجانات منفی مقابله میکند و چارچوب شناختی و رفتاری افراد را گسترش
میدهد و فنون انطباقی جديدی را ايجاد میکند .بخشودگی بر هيجانات مثبت مانند اميد،
قدردانی ،سپاسگزاری و شادکامی متمرکز است .وجود چنين هيجانات مثبتی موجب افزايش
الگوهای ارتباطی صحيح افراد میشود .بخشودگی ،افراد را از خشم و احساس گناهی که
نتيجه خشم ناهشيار است ،رها میکند .عالوه بر اين فردی که میبخشد از کنترل ظريف و
ناآگاه متخلف رها می شود و رها کردن ديگران به معنی رها کردن خود است .کسانی که از
خطاهای ديگران چشمپوشی میکنند و آنها را میبخشند ،افرادی هستند که در ارتباط با
ديگران دارای خلقی مثبت میباشند و سعی میکنند در زندگی با مثبتانديشی به مسائل
بنگرند؛ که اين امر میتواند موجب الگوهای ارتباطی صحيح در آنها گردد .در واقع ،در
بخشودگی تالش عمدی برای غلبه بر احساسات و افکار ناراحتکننده صورت میگيرد تا
الگوهای ارتباطی صحيح تضمين گردد.
به عالوه ،يافتهها نشان میدهد که هر دو رويکرد درمانی در مرحله پسآزمون بر رضايت
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جنسی تأثير قابل توجهای داشته است .نتايج اين پژوهش با يافتههای

Alipour et al. (2018),

Khooee et al. (2014), Moosavi & Dasht Bozorgi (2019), Muraru and Turliuc
) (2017), Martin and Bielawski (2011و ) Schmidt et al. (2026همسو میباشد.

در تبيين اين يافته میتوان به ويژگی رويکرد تصويرسازی ارتباطی با تأکيدی که متمرکز
بر بيان خواستهها ،ناکامیها ،درخواست تغييرات و ارائه بازخوردهای مثبت مبتنی بر نظريه
يادگيری اجتماعی برای زوجين طرحريزی کرده است ،توجه نمود .در تصويرسازی ارتباطی
بر تجارب اوليه هر فرد و جراحات آسيبهای دوران کودکی و امکان التيام آنها در رابطه
زوجی تأکيد میشود .مشکالت رابطه بهعنوان راهی برای رشد و تغيير فردی ،و جنبههای
منفی هر فرد و فرافکنی آن روی ديگری شناخته میشود و به دنبال آن هر فرد ،ديگری را به
عنوان فردی که نيازها وخواستههای متفاوت از خود دارد میشناسد .با آموزش و يادگيری و
تمرين گفتگوی ايماگويی ،سه شاه کليد ارتباطی يعنی انعکاس ،اعتباربخشی و همدلی راهی
برای وارد شدن و شناخت و بيان احساسات خود و ديگری فراهم میشود .با کمک
تکنيکهای بازگشت به خانه اوليه ،گفتگوی والد -فرزند ،تمرين نوازش ،در ميان گذاشتن
جراحات اوليه با يکديگر بهصورت تمرينی روزانه ،گزارش رابطه ايدهآل زوجين به هم،
شادسازی دوباره رابطه و فهرست ويژگیهای مثبت همسر و رفتارهای خوشايند ،تفريحات
و خوشگذرانیها و درخواست تغيير رفتار به صورت مشخص در طول جلسات زوجدرمانی،
زوجين عالوه بر کشف و شناسايی و تمرکز بر جنبههای تاريک و دردناک خود ،تجربه
خوشايند باهم بودن در طول درمان را نيز تجربه میکنند .در مجموع میتوان گفت که قدرت
تصويرسازی ارتباطی در اين است که با تأکيدی که بر پارادايم رابطه دارد ،به زوجها در مورد
چرايی و چگونگی بروز تعارضاتشان و نقش رابطه و التيامبخشی آن بر جراحات دوران
کودکی و روابط اوليه و شناسايی مشکالت به عنوان راهی برای رشد و يکپارچگی آموزش
میدهد .بنابراين میتوان گفت رضايت و تمايالت جنسی درونیترين احساسات و عميق-
ترين آرزوهای قلبی انسانها در معنا بخشيدن به يک ارتباط است .رفتارهای جنسی به منظور
جلب توجه و رضايت شريک جنسی ،برقرار کردن رابطه جنسی ،نشان دادن عواطف و
آميزش صورت میگيرد اگر زوجين نسبت به تفاوتهای خود در تقاضاهای جنسی و
تمايالت مختلفشان در آميزش جنسی آگاهی داشته باشند ،میتوانند قبل از مشکلدار شدن
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ارتباطشان آن را درمان کنند .برعکس اگر زوجين نسبت به صميميت جنسی خود آگاه
نباشند ،بايد شاهد برونريزی مشکالت باشند.
از طرف ديگر بخشش يک سازه روانشناختی و رويکردی درمانی برای مشکالت
ارتباطی و تعارضات زناشويی همسران است .زوجينی که اشتباهات يکديگر را میبخشند،
رضايت ،نزديکی و تعهد بيشتری را تجربه خواهند کرد .افزون بر اين ،بخشيدن خطاهای
خود و ديگران ،استرس ،سرزنشگری ،رفتار خصمانه و پرخاشگری را در روابط بين فردی
کاهش میدهد و در نتيجه ،افراد روابط سالمتری را تجربه میکنند .با کمک زوجدرمانی مبتنی بر
بخشودگی و تصويرسازی ارتباطی زوجين با تمرکز بر رابطه زوجی ،آگاهی از هيجانات و بيان
تجارب خود و ديگری و به اشتراکگذاری نيازها و عواطف فردی ،به ارتباط ،شناخت و
نزديکی و صميميت بيشتری دست میيابند .شکلگيری پيوندی ارضاءکنندهتر با شريک
زندگی و خلق پايگاهی ايمن برای ترميم و بهبود زخمها و صدمههای قديمی با کمک منبعی
به نام همسر در ايجاد مؤانست و خشنودی ازرابطه زناشويی مؤثر است.
در مقايسه تطبيقی تفاوت معنیداری بين دو روش زوجدرمانی مشاهده نشد .وليکن
پژوهشی که بهصورت مشخص و مستقيم در ارتباط با پژوهش حاضر باشد ،يافت نشد .با
در نظر گرفتن نتايج اين پژوهش به نظر میرسد از رويکرد تصويرسازی ارتباطی و
بخشودگی در کمک به افزايش الگوهای ارتباطی و بهطور کلی رضايتمندی زناشويی
زوجين کمک نمود و از رشد توقعات و کاهش انتظارات غير واقعبينانه پيشگيری نمود .با
توجه به ادبيات پژوهشی هر يک از اين رويکردها از جمله مداخالت مؤثر و موفق در
حيطه زوجدرمانی هستند.
پژوهش حاضر به علت نمونه در دسترس ،در شهر اهواز انجام شده است ،لذا تعميم
نتايج را با محدوديت همراه میکند .برای بررسی دقيقتر مقايسه اثرگذاری رويکردهای
زوجدرمانی و تصويرسازی ارتباطی بر زوجين ،پيشنهاد میشود تحقيقات بيشتری در اين
زمينه با توجه به فرهنگ متنوع ايرانی و باورهای قوميتی و همچنين عواملی همچون
ويژگیهای شخصيتی ،تعارضات ،ناسازگاریهای شديد زوجين و سطوح تحصيلی متفاوت
صورت گيرد.

)7  شمارهی،9311  پاییز و زمستان،72  سال،(دورهی چهارم
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 مهناز مهرابیزاده، برنامه ريزی کلی چارچوب و ويرايش محتوا، مهرانا عسکری.:سهم مشارکت نویسندگان
 دکتر زهرا دشت بزرگی، انتخاب رويکردها؛ بررسی نهايی، همکاری در برنامه ريزی کلی چارچوب،هنرمند
، مقايسه رويکردها، دکتر پرويز عسگری و دکتر عليرضا حيدری.  تصحيح و نويسنده مسئول،تحليل
 نسخه نهايی نسخه خطی را بررسی و تأييد، همه نويسندگان درباره نتايج بحث کردند.نتيجهگيریه ا
.کردند
.. نويسندگان از همه همکاران و اساتيد عزيز که در اين تحقيق به ما کمک کرده اند تشکر می کنند:سپاسگزاری
 اين مقاله استخراج شده از. نويسندگان اعالم می کنند که در اين مقاله تعارض منافع وجود ندارد:تضاد منافع
 دکتر زهرا دشت بزرگی و با مشورت پرويز، با راهنمايی دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند،پايان نامه دکتری
.عسگری و عليرضا حيدری می باشد
. اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است:منابع مالی
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