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مقاله پژوهشی اصیل

کننده به مراکز  ل مراجعههأرایی بر باورهاي ارتباطی زنان متگتاثیر آموزش گروهی انسان
 مشاوره و فرهنگسراهاي شهر اصفهان

 1مرضیه مشتاقی
 شناسی سالمت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز بین الملل کیش دانشجوي دکتري روان

 رضا آتش پور حمید
 اسالمی خوراسگانشناسی، دانشگاه آزاد  استادیار روان

 اصغرآقایی
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان دانشیار روان

 فرید عالمه سید
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان کارشناس ارشد روان
 4/8/91 پذیرش مقاله:              4/2/91دریافت مقاله: 

ده         چکی
هاي منفی، باورهاي غلط و  ها و نگرش داروي پیش رات غیرمنطقی،تفکّ: باورهاي ارتباطی عبارت از هدف       

زناشویی هاي شخصی و برداشت منفی زوجین از یکدیگر است که در ایجاد و بروز اختالفات  بغیرواقعی، تعص
گرایی بر باورهاي ارتباطی زنان مراجعه ر است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی انسانموثّ

 کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهاي شهر اصفهان انجام شد.
-. نمونهباشد میآزمون با گروه کنترل  پس –آزمون  نیمه تجربی به صورت طرح پیش  : طرح پژوهشروش        

داده شدند؛ گروه قرار 3ت تصادفی انتخاب و درصور هگروهی ب متقاضی شرکت در آموزش 114پژوهش از بین  ي
نفر از  30آموزش گروهی شرکت کرده بودند، گروه دوم شامل  با همسر خود در کهزنانی نفر از 30ل شاملگروه او

نفر )  30زنانی که بدون حضور همسر خود درآموزش گروهی شرکت کرده بودند و گروه سوم شامل گروه کنترل(
هاي آزمایش گرفت. گروه ن صورتآزموعنوان پیش ه)  بRBIي باورهاي ارتباطی( سیاهه  افراد يبودند. از همه

آزمون گرفته دأ از هر سه گروه پسآخر مجد يگرایی قرارگرفتند، در جلسهجلسه آموزش گروهی انسان10تحت 
ري و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغی

 قرارگرفتند.
گرایی بر باورهاي ارتباطی هر دو گروه آزمایشی نسبت به نتایج نشان دادند آموزش گروهی انسان: ها یافته       

ی بین گروه آموزشی زنان همراه با همسر وگروه آموزش زنان کلّ و در باورهاي ارتباطیر بوده گروه کنترل موثّ
و گروه آموزش زنان به تنهایی ) و بین گروه آموزش زنان همراه با همسر >01/0Pتنهایی با گروه کنترل ( به
)01/0P<.تفاوت معناداري وجود دارد ( 

1  . Marzieh_moshtaghi@yahoo.com 
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تااير آموزن گروهی انسان گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأّهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهانا مشتاقی، 

مریيه وهمکاران

بهبود باورهاي ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز  گرایی روش مناسبی براي: رویکرد انسانگیري   نتیجه        
ب در روابط مخرّها براي بهبود روابط زوجین و کاهش  ترین روش مشاوره و فرهنگسراها است. این روش از مناسب

 خانواده می باشد. 
 .لهزنان متأ باورهاي ارتباطی،   گرایی،: انسانها کلید واژه

       مه مقد 
تسهیل  شوند اگر آنها سازگاري افراد را در ارتباطاتشان سالمت روان می باورهاي ارتباطی موجب ارتقاي        

 يکننده هایی منعکس واره ) چنین شناخت2010،  1کوبان –شوند(همامچی ، ایسن کرده و باعث رشد شخصی 
 واقعیت در ارتباطات است

، ). در مقابل باورهاي ارتباطی ناکارآمد2010کوبان،  –به نقل از همامچی، ایسن  1995، 2سالیوان و اسکیبل(
ان و ارتباط با دیگران تعریف منطقی و مطلقی در مورد خودمباورهاي بسیار اغراقآمیز، خشک، غیر

هنگام را در مقابل مشکالت کاهش داده و  ). باورهاي غیرمنطقی در واقع مقاومت فرد3،2003اند(الیسشده
). ارتباطات میان فردي اساس 1383نمایند(هاشمیان نژاد،  ها را ایجاد میمشکالت بیشترین سرخوردگی و ناکامی

ر موجب شکوفایی و است. ارتباطات مؤثّ پیوند وي با دیگران يلیههویت وکمال انسان و مبناي او يو شالوده
مؤثر مانع شکوفایی انسان شده، روابط را این درحالی است که ارتباطات غیر شود. بهبود کیفیت روابط افراد می

 کند.  تخریب می
ایجاد ه به پرورش عالیق و استعدادهاي او، بیشتر به موجود انسانی، توجکید گرایی با تأتا رویکرد انساندر این راس

-هایی براي سوقمسایل انسانی، جستجوي روش هاي عقالنی براي حلّرفاه بیشتر براي انسان، استفاده از روش
شناسی افراد را قادر شناسی در روانکارکرد بهینه نسبت به آسیب کید بیشتر بربه سمت مسئولیت فردي و تأدادن 

،  4جونز-گیرند(نلسون کار ههاي خود را براي رشد فردي بسازد تا از تجارب هدفمند خود آگاه شده و پتانسیل می
ساز، اختالل در ارتباط یا به عبارتی  ترین عوامل مشکل اند که یکی از مهم ). تحقیقات مختلف نشان داده2003

 ).1998،  5یند تفهیم و تفاهم است(یانگ و النگآاختالل در فر
)، 1955، 6بلکه ساختارهاي ذهن(کلی ؛تأثیر عوامل ذهنی نیستارتباط انسان با جهان همواره مستقیم و به دور از 

هاي  هاي حاکم بر کنشز مرزها و محدودیت) و نی1987، 8نقل از لهی 1679، 7قوانین حاکم بر ادراك( کانت
کنند و به یکی از  یند ارتباط ذهن با جهان خارج دخالت می) در فرآ1381نقل از ضمیران، 9،1970ذهن( فوکو
-شوند(فینچام ، هارولد و گانو تفاهم در روابط بین فردي منجر میتداول در بعد اجتماعی، یعنی سوءپیامدهاي م

1.Hamamci&Esen-Coban 
2. Solivan&skibel 
3. Ellis 
4 .Nelson – Jones 
5.Young & long 
6.Kelly 
7. Kant  
8.Leahey 
9.Fouko 
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). افزون بر این، در بعد روانی نیز به مشکالت و نابهنجاري 2004، 2؛ همامچی و بایوکوزتورك 2000،  1فیلیپس
دگی و اضطراب است(دیویدسون، ریچمن و شایع، مانند افسر هاي روانی انجامد که نمود آن اختالل هاي روانی می

 ).2004، 3لسپرنس
؛  1986، 5؛ ایپستین1998، 4؛ دروبیس و بک2004، 2000، 1999الیس،  پردازان( به اعتقاد بسیاري از نظریه       
رات غیرمنطقی و ها، ناشی از باورها و تفکّ هاي نامطلوب و اختالل) شمار زیادي از واکنش2000، 6داتیلو

راهی با گونه افکار تداوم یابند، مشکالت مربوط به ارتباط، پذیرش و همنی است و تا زمانی که اینعقالغیر
رات خیالی باورها و تفکّ ي توان زاده یافت. بدین ترتیب، بسیاري از مشکالت انسانی را میدیگران نیز ادامه خواهند

 "رفتاري که موجب تخریب نفس و از بین رفتنمعنا دانست. باورهاي ارتباطی به هر نوع فکر، هیجان یا  و بی
ی باشد(الیس، حالی، شادمانی و تندرستی مآن اختالل در خوش هاي مهم گردد و پیامد شود اطالق می می"خود

، جزم اندیشی و اجحاف تاکید دارند و مانع 8، اجبار7منطقی؛ باورهایی هستند که بر الزام). باورهاي غیر1988
-). نتایج پژوهش1381شوند(شفیع آبادي و ناصري،  سازي محیط فردي و اجتماعی می سالمسالمت فکر و روان و 

 هاي هیجانی است.  اغلب آشفتگی کردن خود و دیگران محور د آن است که سرزنش)  موی2003هاي الیس(
؛ 1978الیس ،هاست(هاي اجتماعی، به ویژه روابط زوجت اصلی بسیاري از اختالف، عل9ّباورهاي ناکارآمد       
از مردم معتقدند  که بسیاري گویندمی) 1982و اپستاین( 10). به عنوان مثال ایدلسون1987؛ بک، 1970بک، 

ها مخدوش شود. و این  شود که روابط آن کننده است و باعث میتغییر تخریبد و یا کن ها تغییر نمی همسران آن
)،  باورهاي 1982شود . از نظر ایدلسون و اپستاین( میخود، بر هم زدن ارتباط و احتیاج به درمان را موجب 

ها  کننده از اختالف : به معناي عدم پذیرش اختالف نظرها و تفسیر منفی و ناراحت 11کنندگی مخالفت تخریب
که رفتارهاي : به معناي عدم قابلیت همسر در تغییر رفتارها و انتظار این 12پذیري همسرباشد. باور به عدم تغییر می
که بدون نیاز به بیان و اظهار کردن، طرف : انتظار این 13خوانیع ذهند نظر درآینده نیز تکرار خواهند شد. توقّمور

: انتظار از همسر در ایجاد  14گرایی جنسیو نیازهاي همسرش را بفهمد. کمال ها، افکارمقابل بتواند احساس

1.Fincham, Harold &Gano-Philips 
2.Büyükoztürk 
3.Davidson , Rieckmann&Lespérance 
4.Derubeis& Beck 
5.Epstein 
6.Datilio 
7.Ought 
8.Must 
13.Dysfunctional beliefs 
10.Eldelson 
11. Disagreement is destructive 
12. Partners cannot change 
13. Mind reading is expected 
14. Sexual perfectionism 
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: به  1هاي جنسیتیباشد. باور به تفاوت شرایط وي میه به شرایط بدون توج يجنسی تام و تمام در همه يرابطه
هاي زن و مرد  و انتظارات یکسان و یا تفاوتهاي شناختی و فیزیولوژیکی معناي نداشتن درك صحیح از تفاوت

 دانند . می ت اختالفات دانستن،زادي را علّمادر
باطی براي فهم انتظارات و اهداف درمان ) تحقیقی براي بررسی نقش باورهاي ارت1982اپستاین و ایدلسون(       
گیري شد. آنها سه باور ند. سطوح آشفتگی زوجی نیز اندازهزوج که درگیر زوج درمانی بودند، انجام داد 47روي 

کردند. شامل: الف ) مخالفت بین همسران نشان  شده بود بررسیگران ارائه ط زوج درمانکه توسرا ارتباطی رایج 
گر را درك کنند یا به عبارتی هاي یکدیران باید بتوانند نیازها و احساسعیف است. ب) همسارتباط ض يدهنده
ممکن است. نتایج نشان داد که این سه باور با بت در ارتباط و طرفین ارتباط غیرکنند و ج)تغییر مث خوانیذهن

 بستگی منفی دارد. رضایت زناشویی هم
-درمانی انسان) و گروهCBTG2رفتاري ( –گروهی شناختی ي درماندر پژوهشی با هدف مقایسه      

گرایی نشان داده شد هر دو گروه درمانی شناختی رفتاري و انسان ) بر باورهاي ارتباطی زوجینHGT3گرایی(
-مکانی درمان گروهی انسان گروه در يدو شیوه يچنین در مقایسه. همباشد میر دربهبود باورهاي ارتباطی موثّ

شچمن و رتر بود(رفتاري در بهبود باورهاي ارتباطی زوجین موثّ –خوبی از درمان گروهی شناختی  هگرایی ب
 ). 2012، 4پاستور
ن با بهبود باورهاي ارتباطی مراجعا کاهش وپژوهشی به بررسی  ) طی2011( 5جانسون، هوگارد و بندسن       

پرداختند. نتایج پژوهش   صورت گروهی و انفراديهگرایی بجبري با استفاده از رویکرد انسان -اختالل وسواسی
خوبی  هجبري ب -گرایی درکاهش و بهبود باورهاي ارتباطی در اختالل وسواس ایشان نشان داد که درمان انسان

 . باشد میرتر از درمان انفرادي ها نشان داد درمان گروهی بسیار از لحاظ معناداري موثّچنین یافتهر بود. همموثّ
 ،به دنبال زوج درمانی بودندي زوجی که )، در پژوهشی بر روي یک  نمونه1994، الیریو ویوان(6کریستین       
ن ها نشان داد که بیکردند. نتایج تحقیق آن بین باورهاي ارتباطی و عالئم افسردگی را بررسی ي-رابطه

به نقل از ي معنادار وجود دارد(سردگی رابطهبا عالئم اف» کنندگی مخالفتتخریب« و » خوانیع ذهنتوقّ«باورهاي
 ). 2005، 7یوبالکر و ویسمن

هاي باورهاي ارتباطی، تعارض، عشق در رضایت با تکنیک ي)، در تحقیقی به بررسی رابطه1998( 8بوشمن       
با مسئله به طور معناداري  هاي حلّ استفاده از تکنیک  نشان داد که نتایج زوج پرداخت.  150مسئله بر روي  حلّ

فقط در » خوانیتوقع ذهن« در مرد و زن مرتبط است و باور» تغییر ناپذیري همسر«و » تخریب کنندگی«دو باور 
 دار بود. دو باورمورد زنان معنا

1. The sexes are different 
2. Cognitive – Behavioral Group Treatment 
3. Humanistic Group Treatment 
4.Shechtman& Pastor 
5.Jonsson , Hougaard&Bennedsen 
6. Christian, Oleary& Vivian 
7.Uebelacker&Whisman 
8. Bushman 
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 يمسئله ارتباط نداشت. نمره ب حلّهاي مخرّبا کاربرد تکنیک» هاي جنسیتی تفاوت«و » گرایی جنسی کمال« 
 دان در باورمر
 به طور معناداري باالتر از زنان بود.» تخریب کنندگی مخالفت« 

متقابل را بررسی کردند  بین باورهاي ارتباطی و نارضایتی در ارتباط ي)، رابطه2003( 1استارکت و بورسیک       
ین گزارش کردند که زنان چنمنطقی رابطه دارد.همضایت از ارتباط با باورهاي غیرکه عدم ر و به این نتیجه رسیدند

 در مردان بیشتر بوده است.» گرایی جنسی  کمال« داشته و را بیش از مردان» تخریب کنندگی مخالفت «باور به
 182 يبر روي یک نمونه» باورهاي ارتباطی در تعارض زناشویی«)، در تحقیقی با عنوان 2005چی( همام       

باورهاي ارتباطی با تعداد فراوانی تعارضات زناشویی ارتباط مثبت داشته و یافت: نفري مرد و زن به این نتایج دست
ق براي بررسی نقش باورهاي ارتباطی بر سطح تنش با این تعارضات مرتبط بود. در پژوهشی دیگر که این محقّ

سبت که زوجینی که سازگاري متقابل کمتري داشتند ن ص شدمشخّ ،مندي و سازگاري زناشویی انجام دادرضایت
 باورهاي ارتباطی بیشتري داشتند.  ،به زوجین سازگارتر

      ص شد که آموزش گرفت، مشخّ، صورت)1381ط حیدري، مظاهري و ادیب راد(در پژوهشی که توس
هاي مقیاسهاي ارتباطی خردهمقیاس باورخرده 5ي شناختی بر باورهاي  ارتباطی تأثیر داشته است. از ها مهارت

در پس آزمون تغییر » ناپذیري همسرباور به تغییر«و » خوانیع ذهنتوقّ«،»کنندگی مخالفت باور به تخریب«
تفاوت » جنسیتیهاي باورهاي مربوط به تفاوت« و » کمال گرایی جنسی «هايمقیاسداشتند و خرده رمعنادا

 معناداري نداشتند.
توان گفت که باورهاي ارتباطی نقش بسیار  راد و دهشیري، می راد، مهدوي، ادیب بر اساس تحقیق ادیب      
بنابراین با1384ز زندگی دارند(ی در رضایت زناشویی و عدم رضایت امهم (توجیت ازدواج در ه به نقش و اهم

را بر  ر هرچه بیشتر باورهاي ارتباطی رایج و مؤثّخواهد میق محقّ ،گیري خانواده و تداوم نقش آن در جامعه شکل
فانه شاهد ناسازگاري، فروپاشی و طالق نیست، اما متأس ،کند. هدف از تشکیل خانواده بررسی کارکرد خانواده 

        افزایش روز افزون ناسازگاري و طالق هستیم. 
هایی که به اختالف و ناسازگاري زناشویی منجر شود و  استحکام بخشیدن به کانون خانواده، بررسی حوزه        

رسد. رویکرد  ر به نظر میگذارد موثّ ب و سوء بر زوج ها میفروپاشی نظام خانواده که اثرات مخرّنهایتاً طالق و 
کید باط در تداوم زندگی زناشویی با تأي ارتباط و کیفیت ارت گرایی با تأکید هرچه بیشتر بر ایجاد رابطه، نحوهانسان
درگیر شدن و عمیق کردن روابط، کارکردن با ر از خودموثّ يیت کار بر روي احساسات مراجع، استفادهبر اهم ،

افراد در قالب مراجع محوري، تمرکز بر روي مفهوم خود، حضور در زمان حال و کمک به ایشان براي انجام 
توانند احساس لذت و  هایی که با استفاده از آن افراد میتن مسئولیت آن و با هدف کشف شیوهانتخاب و پذیرف

هاي خانوادگی، شغلی و اجتماعی نقش کنند و در خلق محیط دوستی خود را ابراز خوشی بیشتري کنند، نوع
ترین سئوال پژوهش مهم هاي فوقضرورت ه بهتوجبا . )2004برجسته تري را ایفا کنند(پیترسون و سیلیگمن ، 

 مشاوره مراکز به کننده مراجعه لهمتأ زنان ارتباطی باورهاي بر گراییی انسانگروه این است که آیا آموزش
 :آموزشي مطرح شده است به این قرار است کهتأثیر دارد؟ و در این رابطه فرضیه اصفهان شهر وفرهنگسراهاي

1.Stackert&Bursik 
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اصفهان  شهر فرهنگسراهاي و مراکزمشاوره به کننده مراجعه لهمتأ زنان ارتباطی باورهاي بر گراییانسان گروهی
 تأثیر دارد .

 روش        
باشد.  پس آزمون با گروه کنترل می –تجربی به صورت طرح پیش آزمون   حاضر از نوع نیمهطرح پژوهش       
ر مستقل در این پژوهش شامل آموزش گروهی انسانمتغیفهر وابسته شامل باورهاي ارتباطی و مولّگرایی و متغی-

آوري شده عالوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی نظیر هاي جمعست. به منظور تجزیه و تحلیل دادههاي آن ا
 و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. کواریانس

زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهاي شهر اصفهان  يیهآماري در این پژوهش کلّ يجامعه       
راي انتخاب آنها از روش نمونه گیري که بنفر 90متقاضی شرکت در آموزش گروهی ،  114از بین  بودند .

نفره(گروه  30سپس به طور تصادفی به سه گروه تحقیق انتخاب شدند  يعنوان نمونهه بتصادفی استفاده شد
گروه  1شامل زنان بدون حضور همسرانشان و  2شامل زنان با حضور همسرانشان و گروه آزمایشی  1آزمایشی 

گرایی جلسه اي انسان 10گرافیک آنان ارائه شده است و برنامه آموزشی هاي دموکه ویژگیکنترل) تقسیم شدند 
 اجرا شد.  2و  1هاي آزمایشروي گروه

) استفاده شد. این مقیاس به منظور RBI1در این تحقیق از مقیاس باورهاي ارتباطی(: گیري ابزار اندازه      
ط مظاهري و )، ساخته و توس1982ایدلسون و اپشتاین(ط گیري باورهاي ارتباطی در زندگی زناشویی توس اندازه

سوال است که هر سوال در طیف لیکرت به  40نامه داراي ) به فارسی برگردانده شد. پرسش1382پوراعتماد(
خرده مقیاس است که پنج باور  5درست پاسخ داده می شود. داراي  غلط تا کامالً اي از کامالً صورت دامنه

تخریب کنندگی مخالفت(  "سنجد که عبارتند از: باور به را می(سه مفروضه و دو استاندارد)  2ارتباطی ناکارآمد
کمال گرایی  "، "تغییر ناپذیري همسر( مفروضه ) "باور به  "، "خوانی( استاندارد)  ع ذهنتوقّ "، "مفروضه ) 

-سانی درونی این مقیاس در پژوهش. هم") هاي جنسیتی( مفروضهباور در مورد تفاوت "و  "جنسی( استاندارد ) 
 81/0تا  72/0نامه را از )، ضریب آلفاي کرونباخ پرسش1982. ایدلسون و اپشتاین (شد هاي متفاوت بررسی

دست آمده است(شایسته، صاحبی  هب 81/0د آزمون مجد –نامه با روش آزمون اند. پایایی این پرسش گزارش کرده
-ج نشان داد ضریب آلفا براي خردهیکرونباخ هنجاریابی شده و نتا وش آلفاي) . این مقیاس با ر1385و علیپور، 

گرایی جنسی  ، کمال72/0ناپذیري همسر / ، تغییر76خوانی ع ذهن، توق85/0ّکنندگی مخالفت  مقیاس تخریب
سانی درونی خرده ) هم1382برآورد شد. در پژوهش مظاهري و پوراعتماد( 56/0هاي جنسیتی و تفاوت 63/0

 .گزارش شده است 70/0تا  47/0قیاسها م

جلسه  1که در هر هفته  جلسه براي گروه آزمایش به اجرا درآمد. به  این صورت 10مداخالت آزمایشی طی       
هاي  ها وتمرینکه مبانی آن از کتاب نظریهگردید. شرح مختصري از جلسات  ساعت برگزار می 2ت به مد

 ) اقتباس شده بود به قرار زیر است: 1385گرا از جرالد کوري(گروهی انسان يمشاوره

1. Relationship Beliefs Inventory 
2. Relationship belief irrational 
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ان اطرافشان، هاي اعضاء پیرامون خود و جهشکن، گسترش دیدگاه هاي یخل: معارفه و اجراي تکنیکاو يجلسه
 آگاهی. کاووشی درونی و خود

گرفتن دست هردي و بپذیري فردي، چگونگی هدایت في انتخاب و مسئولیتآگاهی و مسئلهي دوم: خودجلسه
 هایشان.ها و قابلیتگی، آشنا ساختن اعضا با توانمنديکنترل زند

ر، تمرکز بر اینجا و اکنون، پذیرش نقش فردي در قبال شرایط مسئولیت براي تغییر موثّ سوم: ایجاد حس يجلسه 
 بد در زندگی. 

تر و  هاي مناسبآنها، پیدا کردن ارزش کردن کهنه و قدیمی و رها هاي: به چالش کشیدن ارزشمچهار يجلسه
انتظارات  يهایی که مطابق با انتظارات خود تعبیه شده و نه به وسیلهکردن آنها، رشد ارزش جدیدتر و جایگزین

 دیگران. 
آشنایی با افکار، احساسات و رفتار، آموزش  ذکر مشکالت فردي در گروه با هدف و "خود افشایی "پنجم:  يجلسه

 گذاري دیگران.  قید و شرط، عدم قضاوت و ارزش ه مثبت بیدیگر و توجپذیرش یک
)، ط متقابلال(احترام، ارتباط چشمی، لحن صدا و حاالت صورت در ارتباگوش دادن فع ششم: آموزش يجلسه

 . "دلی هم "آموزش بازخورد کالمی و انعکاس رفتاري، آموزش 
 کید بر تاثیرات درمانی گفتن احساسات. نقش و تدر اینجا و اکنون، بازي  هفتم: زندگی يجلسه
هشتم: ابراز احساسات و بیان درخواست: (مشاهده، بیان احساسات، بیان نیاز، بیان تقاضا، درخواست  يجلسه

 انعکاس)، آموزش ابرازقدردانی. 
 گرانه، ابراز کامل خشم.نهم: آموزش شناسایی رفتار قاطعانه، منفعالنه و پرخاش يجلسه
چنین به جمع بندي تمام جلسات دهم: بحث پیرامون خودشکوفایی و خصوصیات افراد خودشکوفا هم يجلسه

تمامی جلسات از وسایل کمک آموزشی نظیر  آزمون گرفته شد. (در طی آخر پس يجلسه پایانشد و در  پرداخته
تمریناتی  يسه دربرگیرندهفیلم و پاورپوینت استفاده شد. همچنین هرجلسه مطابق با اهداف آموزشی همان جل

 براي افراد در منزل بود).
 ها  یافته      
 پژوهش بر حسب سن ارائه شده است. ي، فراوانی و درصد فراوانی گروه هاي نمونه1در جدول       
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 پژوهش بر حسب سن در زنان يهاي نمونهفراوانی و درصد فراوانی گروه.  1جدول

 
 7سال،  29تا  20گروه سنی درصد) در 40نفر(معادل  6 آزمایشی شود، در گروه مشاهده می 1در جدول کهچنان

 1سال و 49تا  40گروه سنی  درصد) در 7/6نفر(معادل  1سال،  39تا  30گروه سنی  درصد) در 7/46نفر(معادل 
نفر(معادل  5، 2اند. در گروه آزمایشی درصد) بوده 50سال و باالتر(معادل  50درصد) در گروه سنی  7/6نفر(معادل 

نفر(معادل  1سال،  39تا  30درصد) درگروه سنی  3/53نفر(معادل  8سال،  29تا  20گروه سنی درصد) در 3/33
 50سال و باالتر(معادل  50درصد) در گروه سنی  7/6نفر(معادل  1،سال 49تا  40گروه سنی  درصد) در 7/6

 3/33نفر(معادل  5سال، 29تا  20درصد) در گروه سنی 40نفر(معادل  6کنترل نیز باالخره در گروه .اند درصد) بوده
 3/13نفر(معادل  2سال و  49تا  40درصد) در گروه سنی 3/13نفر(معادل 2سال،  39تا  30گروه سنی درصد) در

ر حسب سن گانه پژوهش ب هاي سه اند.وضعیت گروه ه درصد) بود 50سال و باالتر(معادل  50درصد) در گروه سنی
 بر حسب درصد فراوانی ارائه شده است.1در شکل

 پژوهش برحسب سن يگانه هاي سه. درصد فراوانی گروه1شکل

 
 پژوهش بر حسب تحصیالت ارائه شده است. يهاي سه گانه فراوانی و درصد فراوانی گروه ،2در جدول
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 تحصیالتحسب  هاي نمونه پژوهش برفراوانی و درصد فراوانی گروه .2 جدول

 
نفر(معادل  2گروه تا دیپلم،  درصد) در 6/46نفر(معادل  7، 1شود، در گروه آزمایشی مشاهده می 2که در جدولچنان

گروه لیسانس و باالتر بوده اند.  درصد) در 40نفر(معادل  6گروه دانشجو و فوق دیپلم و درصد) در 3/13
درصد) در گروه دانشجو و فوق  3/33نفر(معادل  5تا دیپلم،  گروه درصد) در 6/26نفر(معادل  4، 2آزمایشی  گروه در

 40نفر(معادل  6  اند. باالخره در گروه کنترل نیز گروه لیسانس و باالتر بوده درصد) در 40نفر(معادل  6 دیپلم و
د) در درص 7/46نفر(معادل  7گروه دانشجو و فوق دیپلم و  درصد) در 3/13نفر(معادل  2درصد) در گروه تا دیپلم، 

بر حسب  2گروه لیسانس و باالتر بوده اند. وضعیت گروه هاي سه گانه پژوهش بر حسب تحصیالت در شکل
 درصد فراوانی ارائه شده است.

 
 گانه پژوهش برحسب تحصیالت درصد فراوانی گروههاي سه .2شکل
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آزمون لوین(برابري رها) و توزیع متغی اسمیرنف(نرمال بودن -نتایج آزمون کولموگروف. 3جدول
 واریانس ها) در باورهاي ارتباطی و ابعاد آن

 
آزمون تمامی ابعاد باور هاي ارتباطی داراي توزیع نرمال  شود، در پیش مشاهده می 3که در جدولچنان

در ). چنانکه >05/0Pداراي توزیع نرمال نیستند( هاي ارتباطی آزمون تمامی ابعاد باور )، ولی در پس<05/0Pهستند(
داراي  جنسی گرایی کمال  آزمون فقط شود، در پس در بخش نتایج مربوط به آزمون لوین مشاهده می  3جدول
هاي ارتباطی پیش فرض برابري  )، ولی در بقیه موارد در حوزه باور>05/0Pگروه نیست( سه در بین ها واریانس برابري

) آزمونهاي پارامتریک در برابر نقض 1368تنلی،ها رعایت شده است.بر اساس منابع موجود(گالس و اس واریانس
 هایی نظیر نرمال بودن توزیع متغیرها و برابري واریانسهاي خطا بطور نسبی استحکام دارند. نسبی پیش فرض

 
گانه پژوهش در  هاي سهگروه هاي ارتباطی و ابعاد آن در میانگین و انحراف معیار باور .4جدول

 پیش آزمون و پس آزمون
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گروه زنان همراه با همسر برابر  کننده در آزمون مخالفت تخریب شود، میانگین پس مشاهده می 4که در جدول چنان
باشد. میانگین  می 13/5و در گروه زنان کنترل برابر با  83/1در گروه  زنان آموزش زنان به تنهایی برابر با ،67/2با 

زنان آموزش زنان به تنهایی برابر   ، در گروه58/2همسر برابر با خوانی در گروه زنان همراه با ع ذهنآزمون توقّ پس
گروه زنان همراه  آزمون تغییر ناپذیري همسر در باشد. میانگین پس می 98/4کنترل برابر با  و در گروه زنان32/2با 

می  97/4رل برابر با و در گروه زنان کنت8/1زنان آموزش زنان به تنهایی برابر با   ، در گروه 55/2با همسر برابر با 
. ، در گروه  زنان آموزش 77/2گرایی جنسی در گروه زنان همراه با همسر برابر با باشد. میانگین پس آزمون کمال

هاي می باشد. میانگین پس آزمون تفاوت 07/5و در گروه زنان کنترل برابر با  57/2زنان به تنهایی برابر با 
و در  37/2، در گروه  زنان آموزش زنان به تنهایی برابر با  89/2برابر با  جنسیتی در گروه زنان همراه با همسر

ی در گروه زنان همراه با همسر کلّ آزمون باورهاي ارتباطیمی باشد. میانگین پس 01/5ابر با گروه زنان کنترل بر
باشد. نتایج  می 03/5رابر باو در گروه زنان کنترل ب 18/2، در گروه آموزش زنان به تنهایی برابر با  69/2برابر با 

آزمون در  هاي ارتباطی و ابعاد آن بعد از کنترل پیش آزمون باور ري انجام شده بر پستحلیل کوواریانس چند متغی
 ارائه شده است. 2جدول 

آزمون باورهاي ارتباطی و ابعاد آن پس  ري بر پسنتایج تحلیل کوواریانس چند متغی. 5جدول 
 کنترل پیش آزمون از

 
و =98/393Fگروه تفاوت معناداري( ی بین زنان سهکلّ شود ، در باورهاي ارتباطی مشاهده می 5چنانکه در جدول 

01/0P< ها در باورهاي درصد تفاوت گروه 95و به این معنی است که  95/0) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با
و به  1ی برابر با کلّ آزمون نیز براي باورهاي ارتباطی گرایی بوده است.توان ی مربوط به آموزش انسانارتباطی کلّ

ها را بر پایه تعداد درصد توان تفاوت هاي بین گروه 100واریانس چند متغیري با  -کو که تحلیل این معنی است
 ها به صورتهاي گروهزمون بونفرونی براي تعیین تفاوتآنفر) تایید نموده است.  15نمونه مورد مطالعه(هر گروه 

 نید.ک  مشاهده می 6که نتایج آن را در جدول  گرفت دو به دو انجام
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هاي  دو به دو گروههاي پژوهش در ابعاد باور ينتایج آزمون بونفرونی براي مقایسه .6جدول
 ارتباطی

 
زنان کننده بین گروه زنان همراه با همسر وگروه آموزش  شود، در مخالفت تخریب مشاهده می 6که در جدولچنان

تفاوت معناداري  تنهایی آموزش زنان به گروه و  گروه زنان همراه با همسر ) و بین>01/0Pکنترل( به تنهایی با گروه
گروه   زنان به تنهایی با  وگروه آموزش گروه زنان همراه با همسر بین،  خوانی ع ذهن). در توقّ>05/0Pوجود دارد(

گروه آموزش زنان  گروه زنان همراه با همسر و ا بینام وجود دارد،  ) تفاوت معناداري>01/0Pکنترل(
ندارد. در تغییر ناپذیري همسر بین گروه آموزش زنان همراه با همسر  )تفاوت معناداري وجود<05/0Pتنهایی( به

گروه آموزش  ) و بین گروه آموزش زنان همراه با همسر و>01/0Pگروه کنترل( وگروه آموزش زنان به تنهایی با
گرایی جنسی بین گروه آموزش زنان همراه با اوت معناداري وجود دارد. در کمال) تف>01/0Pبه تنهایی(زنان 

ا بین گروه آموزش داري وجود دارد، ام) تفاوت معنا>01/0Pهمسر وگروه آموزش زنان به تنهایی با گروه کنترل(
هاي جنسیتی  اداري وجود ندارد.در تفاوت) تفاوت معن<05/0Pزنان همراه با همسر و گروه آموزش زنان به تنهایی(

) و بین گروه >01/0Pبین گروه آموزش زنان همراه با همسر و گروه آموزش زنان به تنهایی با گروه کنترل(
) تفاوت معناداري وجود دارد. در باورهاي >01/0Pآموزش زنان به تنهایی( گروه و آموزش زنان همراه با همسر

) و بین >01/0Pکنترل(  ش زنان همراه با همسر وگروه آموزش زنان به تنهایی با گروهگروه آموز ی بینکلّ ارتباطی
 ) تفاوت معناداري وجود دارد.>01/0Pگروه آموزش زنان همراه با همسر و گروه آموزش زنان به تنهایی(

 گیري  نتیجه      
ي پژوهش به طور معناداري فرضیه گراییگروهی انسان که آموزش داد حاصل از این پژوهش نشان هاي یافته      

کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهاي  گرایی بر باورهاي ارتباطی زنان مراجعهآموزش گروهی انسان ثیرمبنی بر تأ
-دست آمده از این پژوهش با یافته  هدهد. نتایج ب قرار میمطالعه جزئی آن را مورد  ي پنج فرضیه اصفهان و  شهر
)، حیدري، مظاهري و ادیب 1390)، عالم(2011)، جانسون، هوگارد و بندسن(  2012شچمن و پاستور(   هاي

تااير آموزن گروهی انسان گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأّهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهانا مشتاقی، 
مریيه وهمکاران
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مقاله پژوهشی اصیل

تردید بسیاري از مشکالت روانی در باورها و  ) همسو و هماهنگ است. بی1382)، مظاهري و پوراعتماد(1381راد(
ها یا د. این باورها داراي هدفدارریشه افکار غیرمنطقی و غیرواقعی در مورد خود، دیگران و جهان پیرامون 

نند و درصورت برآورده نشدن موجب ک  ضروري نمود پیدا می هایی ها و ترجیحشکل اولویت هستندکه به هاییخواسته
توان پیوندهاي  می گرایی و ایجاد یک ارتباط درست بین زن و شوهر احتماالًشوند. با آموزش انسان آشفتگی می

ها و باورهاي طرف مقابل را در جهت  خاذ تصمیم درست را فراهم نمود، نگرشامکان اتّبین فردي را افزایش داد، 
کرد و زندگی زناشویی آرام و شادي را ایجاد نمود. باورهاي ارتباطی از عواملی  رسیدن به همدلی بیشتر هدایت

ه شده یا به عبارتی تواند اثربخشی یک ارتباط را تضعیف کرده و موجب عدم درك درست پیام فرستاد که می است
 گشایی صحیح آن شود.  رمز

چنین دهند. همخواهند یکدیگر را تغییر کنند و می عجله و انتقاد می اًغالب ،هنگام بحث و گفتگو، زوجین آشفته      
کید ) باتأ1998روند.یانگ والنگ( دهند و از بحث پیرامون مشکالت طفره می گوش نمی طور مداوم به هم هب

ترین مشکلی را که زوج هاي  کنند و شایع کید میاًدر جلوگیري از بروز دلزدگی زناشویی ت ارتباط منطقیبرنقش 
اگر همسران نیازهاي خود را مطرح نکنند  .ي منطقی استقیت در برقراري رابطهعدم موفّ ،کنند ناراضی مطرح می

دستیابی به نیازهایشان نرسند، استرس،  برايثبتی م نبرند و به راه حلّ و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهاي هم پی
هایی  ها و هدف باورهاي ارتباطی را خواست ،کند. برنارد  زدگی بروز پیدا میدل ناکامی، سرخوردگی، خشم و نهایتاً

طوري که اگر برآورده نشوند، موجب آشفتگی  آیند، به هاي ضروري درمی صورت ترجیح داند که به می
که دیگران مسئول کفایتی، اعتقاد به اینبی رات غلطی از قبیل سردرگمی، حس). تفک1373ّشوند(بیابانگرد،  می

موجبات نارضایتی افراد را در زندگی زناشویی فراهم  ،ارادگی در انتخابهاي وي هستند، بی ها و انتخاب هیجان
شادي،  ي یک احساس ساده انگارانه يناشویی بر پایهگرایی در روابط ز ) نیز کمال1382(نشتاین آورد. به نظر بر می

شد. انتظار مفرط از ازدواج نیز  هر چیزي پیروز توان بر کمال و نیز این پندار نامناسب استوار است که با عشق می
و  حمایت يدهد. اکثر جوانان روابط زناشویی را منبع اولیه هاي این باور ناکارآمد را تشکیل میگر از جنبهیکی دی

ا به دلیل دهند، ام از آن دارند، در ابتداي زندگی زناشویی خشنودي زیادي نشان می دانند و انتظار زیادي عاطفه می
یابد و به اعتقاد برخی از پژوهشگران(سینکلیر،  کاهش می انتظارهاي غیرواقع بینانه، این خشنودي به مرور زمان

  بینانه از یکدیگر است.یکیل انتظارات غیرواقعههاي افراد متأ) یکی از ویژگی1997؛رید و دوبو،  1998نلسون، 
ترین باورهاي ناکارآمد روابط زناشویی، یعنی خواندن افکار و ذهن همسر است. به اعتقاد بک،  دیگر از رایج

 يبر اساس نتیجه و که براي مشکالت خود دالیل محکمی داشته باشندآنق زناشویی، بیهمسران در روابط ناموفّ
گرفتاري و  ساز اصلیخود زمینه هاي شخصیتی همسربا ویژگی را هاي منفی و بدخواهانه شتابزده، برخی از انگیزه

تی زنند تا از این طریق بتوانند علّیگویی مخوانی و پیش واقع آنها دست به ذهنکنند. در ناخشنودي قلمداد می
هاي آشفته هنگام  ) زوج1989د. به اعتقادگاتمن و کروکوف(فراهم آورن  ناخوشایند خود  هاياحساس  و براي افکار
نند ک گویی موافقت یا مخالفت همسر، همواره از هم شکایت میخوانی و پیش کید بر ذهناًه به تتوجگفتگو، با

-گویی منفی در افراد بدون آنشکل فکرخوانی و پیش رگذرد. د در ذهن و فکر یکدیگر چه می آنکه بدانند واقعاً بی
دهند. از  واقع دیدگاه منفی خود را به آنان نسبت میکنند و در ی میکه دیگران اظهارنظرکنند، فکر آنها را منفی تلقّ
همسر  يو افکار گذشته ی احساسبررس ،انجامد ق زن و شوهر میجمله باورهاي ناکارآمد دیگر که به ارتباط ناموفّ

 ت .فعلی آنان اس يمسئله به جاي مشکالت کنونی و حلّ
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افیت، کردن، خودافشاگري، شفّیی از قبیل شنیدن، صحبتهامهارت) 2000با تمام این احوال از نظر اولسون(       
احترام و توجگرایی آموزش  هاي انساننظر قرارگیرد. در آموزهه به یکدیگر در کاهش باورهاي ارتباطی باید مد

شود.  تعارض می ي حلّها مهارتمنجر به تجهیز افراد به  یی مانند همدلی و گوش دادن دقیق احتماالًها مهارت
شوند  داد و باعث میزاي آینده را خواهد به زوجین، قدرت مقاومت در برابر حوادث استرس ها مهارتآموزش این 

 شود . ها کنار بیایند و لذا رضایت باالتري از زندگی را موجب میموجود و استرس هايزوجین در مقابل اختالف
خود و  يزمان با خودافشاگري و احساسات مشترك دربارهکردن، گفتگو با فرد مورد نظر و همي صحبتها تمهار

مسئله در زوجین از اصول انسان ي حلّها مهارتر ارتباط و هاي موثّ ه به جنبهروابط بین فردي، احترام و توج-
نیاز دارند که مهارت ابراز به این ). زوجین مشکل دار 2002، 1گرایی در این زمینه است(ریچارد، ویس، لیتر وکین

-دالنه به یکدیگر را یاد بگیرند. از نظر انسانبازخورد هم يسازنده و نیز گوش دادن و ارائه ياحساسات به شیوه
ودي هستند، بدون معناي وج يهاي تجربه نشده ها در حال زندگی با ارزش گراها افراد را باید با این واقعیت که آن

 ؛کنند، مسئول نباشیم معنا به ما کمک نمی يهاي اکتسابی که در جستجو ممکن است در قبال ارزش. کرد مواجه
تواند  گرایی میهاي انسانهاي جدید مسئولیم.آموزه کردن ارزشها و قصور در پیدا آن مالزمت بااً براي ولی مطمئنّ

. این و تغییر را براي آنها تسهیل کند فردي افزایش دادهي کنونی بینها میزان آگاهی افراد را از نیازها و اولویت
صداقت، پذیرش نامشروط،  ،یابی به معنا در زندگیهاي دستاز شیوهخودشناسی و آگاهی  يها در زمینهآموزش

مکانی  این زمانی و این  گویی سازي فرد براي پاسخ هاي ناکارآمد و توانمند نویسدلی و رها شدن از پیشاحترام، هم
ق بیشتر خود و عدم وابستگی عاطفی، تعارضی و و تمایز یافتگی وتحق2ّدفرّتتواند فرد را به سوي  ها، می به موقعیت

هستند د سطوح باالتر رضایت از ازدواج ی در ایجاکارکردي پیش ببرد که عوامل مهم. 
ناپذیر را به امیال و هاي جزمی و انعطاف دها و خواستگرایی سعی بر آن است که افراد بایهاي انسان در آموزه

و به هنگام لزوم با واقعیت کنند  الت رهاشود که خود را از قید تخی ترجیحات تبدیل کنند. به افراد کمک می
سازد  ه گذاشته، خاطر نشان میهاي مشترك بین فردي در زوجین صحالیتیت فعشوند. این پژوهش به اهمروبرو

که شاید بودن افراد در کنار هم و تالش دوجانبه همسران به آنها در بهبود و تغییر سریع و مناسب افکار 
افراد تشویق شدند که به راحتی در مورد مشکالت بین فردیشان با  ،کند. در گروهبنامعقولشان کمک شایانی 

عهده بگیرند به جاي اینکه احساسات را بر ها و کنند وآموختند مسئولیت این نگرانیمنزل صحبت در همسر خود
دادن رینات عملی در گروه در ارتباط با یادگیري گوشرسد که تم چنین به نظر میاز یکدیگر انتقادکنند. هم صرفاً

ها و روش ، بیان نیازها، درخواسترگذاري نسبت به یکدیگ ال به سخنان همسر خود، عدم قضاوت و ارزشفع
ط زوجین، بیان احساسات محرمانه(افشا سازي) و دادن بازخورد و انعکاس رفتار توس يیمانهکردن صمتقاضا، مطرح

همگی باعث  هاي ذهنی در مورد دیگريدرونی و جلوگیري از ساختن داستانواضح و روشن و بدون ابهام افکار 
ن دهند. این افراد کننده در کاهش باورهاي ارتباطی تفاوت محسوس و معناداري نشاشده بودکه افراد شرکت

کنند  گرفتن آن به یکدیگر کمک اس باشند و با در نظرتعارض حس يها و عالئم اولیه یادگرفتند که نسبت به نشانه
تعارضات با یکدیگر همکاري کنند. از آنجا که عوامل  ص و در حلّتر هرچیز آزار دهنده را مشخّتا هرچه سریع

1. Richard ; Weiss ; Lietaer& Cain 
2.Individuality 
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ر بر سطح فرضیات، انتظارات و معیارها و نیز باورهاي ارتباطی از عوامل موثّشناختی نظیر ادراك انتخابی، اسناد، 
رات غلطشان کند که تصو گرایی به افراد کمک میرسد آموزش انسان باشند. لذا به نظر می رضایت همسران می

-ط پیشتوس رات غلطکه گاهی تصو ببرند تدریج جاي خود را به واقعیت زندگی روزانه داده به این نکته پیهب
 رموثّ  ي کمک کند که رابطه تواند به زوجین دانستن این امر می ها ایجادشده است. آن خود يهاي درونی شده بینی

شود  کند سبب می گرایی به زوجین هدیه میکنند.  آگاهی و مسئولیتی که انساناحیا داًمجد رمانتیک گذشته را و
و مانند گذشته  ر خود را بپذیرندنامعقول خود آشنا شده و مسئولیت افکاکه آنها در هرشرایطی، نسبت به باورهاي 

چه دادند، مسئولیت عواقب پیش آمده و رات به سرعت عکس العمل نشان ندهند و چناندر قبال این تفکّ
احساسات و عواطف منفی خود و دیگري را بپذیرند و در قبال آن حرکتی انجام بدهند. این بدان معنی است که 

 ها باشد.  ساز تداوم زندگی زوجتواند زمینه تغییر این باورها می
با سایر  باورهاي ارتباطی يگرایی با سایر رویکردها در زمینهآموزش انسان يمقایسه شود براي پیشنهاد می       
فعلی مربوط به هاي  تواند به غناي نظریه هاي پژوهش حاضر میگیرد. یافتهصورتتحقیقاتی  نیز چنینها  گروه

ا ام ؛شخصیت و روابط بین فردي کمک شایانی کند. بدیهی است که انجام یک پژوهش در این زمینه کافی نیست
فه هاي رویکرد بها و فرضیات جدیدي را در ارتباط با هریک از ریز مول تواند پرسش یافته هاي این پژوهش می

رهاي گوناگون مطرح متغی ي الت، ارزشمندي و ... در زمینهدلی، پذیرش، معنا، گشتثیر همگرایی نظیر: تأانسان
رهاي وابسته پس از تعامل اثر زمان با نوع مداخله بر متغی يهاي پیگیري براي مشاهده بینی سنجش سازد. پیش

از  اي پژوهشهچنین با در نظر گرفتن محدودیتهمرسد. ، شش و دوازده ماهه الزم به نظر میهاي سهدوره
در تعمیم نتایج زمانی خاص، باید  يمداخله در یک دوره گیري وونهآماري و روش نم يدر نمونه جمله محدودیت
تأثیر  گرایی در باورهاي ارتباطیانساني  توان گفت که شیوههاي پژوهشی میه به محدودیتتوجاحتیاط نمود. با

شناختی زوجین گري هاي روانشناسان در درمانران و روانگران، مشاواز این شیوه را به درمان داشته و استفاده
علمی  يسطح ارتباط بین زوجین به جامعه اي براي ارتقاي در پژوهش حاضر سعی شد برنامه پیشنهاد می نماید.

 ها صورت گیرد. شود تحقیقات تجربی بیشتري در این زمینه و سایر حوزه فی شود؛ پیشنهاد میمعرّ
 دانی سپاس و قدر     
 و فرهنگسراهاي شهر اصفهان، زنان شرکت کننده در پژوهش دانند از مراکزمشاوره نویسندگان برخود الزم می     

 .نمایندر اند تقدیر و تشکّ که در انجام این پژوهش همکاري و مشارکت داشته کسانی ي وکلیه 
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