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Abstract 

Couples' communication patterns are one way of assessing family structure that determines how couples 

interact and affect family performance. The purpose of this study was to compare the effectiveness of 

Karen Horney's Psychoanalysis and cognitive therapy on the communication patterns of the neurotic 

married women. The research method is quasi-experimental study with randomized controlled design 

with two experimental groups and one control group. The statistical population includes 300 married 

women who referred to some counseling centers East of Tehran due to problems with their spouse in 

2016 and 2017. The sample of the study was available sample and included 45 married women who were 

neurotic according to the results of the "Horney-Coolidge Tridimensional Inventory" distributed before 

treatment. Experimental groups received 15 sessions of individual counseling with cognitive therapy and 

Karen Horney's Psychoanalysis approach respectively, once or twice a week. Christensen & Sullaway 

Communication Patterns Questionnaire (1984) was distributed among the experimental groups in three 

stages of baseline, mid stage and end of intervention and also between control groups simultaneously. 

The Findings indicated that there was a significant effect of therapeutic interventions on time and 

interactive effect of time and group in all three communication patterns. The cross-constructive 

communication pattern increased significantly (f=211/92, P<0.001) and expectation/withdrawal (f= 

313/19, P<0.001) and cross-avoidance (f= 104/35, P<0.001) communication patterns decreased 

significantly in both experimental groups. There was no significant difference in the effectiveness of the 

two types of psychotherapy on cross-constructive and cross-avoidance communication patterns, while 

Karen Horney's Psychoanalysis showed a significant difference in the reduction of expectation-

withdrawal communication pattern compared to cognitive therapy (P<0.001).  
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 چکیده

سازد و یکه نحوه تعامل زن و شوهر را با یکدیگر مشخص منواده است ارزیابی ساختار خا هایراهالگوی ارتباطی زوجین یکی از 

درمانی بر هورنای و شناختگری تحلیلرواناثربخشی  سنجیهمدهد. پژوهش حاضر با هدف قرار می تأثیرکارایی خانواده را تحت 

 شدهکنترلایشی و با طرح کاربندی انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزم دچار روان آزردگی متأهل الگوهای ارتباطی زنان

به  1396و  1395است که در سال  متأهلیزن  300جامعه آماری شامل  استتصادفی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل 

 45علت مشکالت ارتباطی با همسر به مراکز مشاوره شرق تهران مراجعه کردند. نمونه پژوهش از نوع نمونه در دسترس و شامل 

دچار روان ( که قبل از مداخله توزیع شد، 2011کولیج )-است که با توجه به نتایج پرسشنامه سه وجهی هورنای متأهلزن 

گری تحلیلرواندرمانی و آزمایشی پانزده جلسه مشاوره فردی به ترتیب با رویکرد شناخت هایگروهشدند. محسوب می آزردگی

( در 1984) ساالویالگوهای ارتباطی کریستنسن و " ته دریافت کردند. پرسشنامه، در فواصل زمانی یک الی دو بار در هفهورنای

برای گروه کنترل توزیع شد و  زمانهم صورتبهآزمایشی و  هایگروهسه مرحله خط پایه، مرحله میانی و پایان مداخله، در بین 

حاکی از اثر معنادار مداخالت بر اثر  هایافتهت. قرار گرف موردبررسیمکرر  هایگیریاندازهسپس با روش آماری تحلیل واریانس 

(. الگوی ارتباطی سازنده متقابل در هر دو گروه آزمایشی >001/0P) بودزمان و اثر تعاملی زمان و گروه در هر سه الگوی ارتباطی 

 متقابلو اجتناب (  =001/0P<،19/313f) گیرکناره(. الگوی ارتباطی توقع/ =001/0P<،92/211f) یافتافزایش معناداری 

(001/0P<،35/104f=  )معناداری کاهش یافتند. اثربخشی دو نوع مداخله بر الگوهای ارتباطی سازنده متقابل و اجتنابی  طوربه

بر کاهش الگوی  شناخت درمانی، تفاوت معناداری با سنجیهمدر گری هورنای تحلیلروانتفاوت معناداری نداشت، اما  متقابل،

 نشان داد.  گیرکنارهتباطی توقع/ار

 دچار روان آزردگیزنان  ، الگوهای ارتباطی،اخت درمانی، شنگری هورنایتحلیلروان واژگان کلیدی:

 

 ارجاع

ی اثربخش سنجیهم(. 1398) پروین. ،رفیعی نیا و پرویز ،صباحی ؛شاهرخ ،مکوند حسینی ؛زهره ،آبادیفیض
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 مقدمه

 ترینمهمزناشویي و الگوهاي ارتباطي معيوب و ناسالم از  منديرضایتعوامل  ترینمهمالگوهاي ارتباطي سازنده از 

سازد همسراني هستند که و کارآمد مي مؤثرناشویي است. آنچه در ازدواج، روابط را دالیل ایجاد مشكالت ز

کنند،  به یكدیگر اعتماد دارند،  ، با هم ارتباط برقرار ميگيرندميو احساسات یكدیگر را در نظر  هاایدهنظرات، 

کنند و تمایل دارند که مي وفصلحلکنند، مشكالت را با مهارت نظرات خود را بدون ترس از قضاوت بيان مي

باعث افزایش  نشدهحلهاي هاي دائمي و تعارضهمواره  رابطه بين خود را بهبود بخشند. در غير این صورت بحث

 سوءمصرفتنش در خانواده شده و سرانجام خانواده را مختل خواهد ساخت و افسردگي، اختالالت اضطرابي، 

 & ,Mirecki, Brimhallآورد )براي زوجين به همراه مي جسمي را هايبيماريمواد، مشكالت جنسي و 

Bramesfeld, 2013; Papp, Kouros, & Cummıngs, 2009.) 
عبارت بودند  موردبررسيترین مسائل اند، شایعها، پرداختهدر مطالعاتي که به بررسي مشكالت ارتباطي بين زوج

، انتقاد کردن و تحقير توسط شریک زندگي که این از: ناتواني همسران در درک دیدگاه یكدیگر، متهم ساختن

 & Firat)نشينيعقبگيري و شود: اطاعت، مصالحه، کنارهبا  چهار روش پاسخ داده مي طورکليبهتعارضات 

Okanli, 2017).  لذا محققان زیادي عالقه دارند الگوهاي ارتباطي خانواده را شناخته و به بررسي راهكارها و

، الگوهاي ارتباطي 1و ساالوي  شود بپردازند. کریستنسننجر به بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين ميرویكردهایي که م

-کرده گير تقسيمکنارهزوجين را به سه دسته الگوي سازنده متقابل، الگوي اجتناب متقابل و الگوي توقع/

که بر  مورد مسائليدر  ، زوجينبلدر الگوي ارتباطي سازنده متقا (Heffner, Kiecolt, Glaser & et al, 2006).اند

ارتباطي اجتناب  در الگويکنند مشكالت را حل کنند. برخالف آن گذارد، گفتگو کرده و تالش مياثر مي هاآن

 ,Heaven, Smith)گذارندمتقابل، از بحث  براي مشخص ساختن مشكل دوري کرده و بر مسائل خود سرپوش مي

Prabhakar & et al, 2006) کهدرحاليکند گير  یكي از زوجين،  شكوه  و انتقاد ميارتباطي توقع /کناره. در الگوي 

کند به بحث پایان زوج دیگر با  اجتناب از پرداختن به موضوع، سكوت یا ترک موقعيت، تالش مي

 (Caughlin & Huston, 2002).دهد

Donato, Parise, Pagani & et al  (2014) بيني کننده نارضایتي زناشویي ير پيشگالگوي توقع/کناره دادند نشان

( دریافتند که بين الگوي ارتباط سازنده متقابل با رضایت زناشویي 1390است. ثناگویي، جان بزرگي و مهدویان)

و الگوي ارتباطي اجتناب متقابل با رضایت زناشویي،  گيرکنارهو بين الگوهاي ارتباطي توقع/ دارمعنيرابطه مثبت 

( نيز نشان داد که الگوهاي ارتباطي سازنده متقابل 1393داري برقرار است. پژوهش بيدرام گرگابي)رابطه منفي معني

( 1392بيني رضایت زناشویي هستند. همچنين جاویدي، سليماني، احمدي و دیگران)و اجتناب متقابل قادر به پيش

گير با بين الگوهاي ارتباطي توقع/کناره دریافتند که بين الگوي ارتباطي سازنده متقابل و نارضایتي، رابطه منفي و

 نارضایتي رابطه مثبت وجود دارد. 

                                                                                                                     
1. Christensen & Sullaway 
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در بررسي نقش صفات .تبيين نشده است کامالًوجود دارد، هنوز  مخرب ارتباطي الگوي پس که در دالیلي

-را عاملي منفي در ارتباطات زناشویي معرفي کرده روان آزردگيشخصيتي بر رابطه زوجين، تحقيقات زیادي  

؛ Lindstrom, 2013؛ 1394، آذرنيور و محمدي، االسالميشيخ؛ Takeshita, Ikebe, Kagawa & et al, 2015اند)

 (. 2011؛ اميري، فرهودي، عبدالوند و همكاران، 1396چهره، ازگلي، ابوالمعالي و همكاران، 

مشخص و بسيط، به  صورتبه 1هورناي به اندازهکسي  کمتر شناسان،توان عنوان کرد در بين روانمي جرئتبه

بر آن را تشریح نموده  مؤثرگيري روان آزردگي و عوامل روند شكل تنهانهپرداخته است. او  روان آزردگيموضوع 

را بر دنياي فردي و بين فردي شخص، آشكار ساخته بلكه با  روان آزردگيو نمودهاي ظاهري و پنهاني  تأثيراتو 

 آن پرداخته است. وفصلحلساده به بيان راهكارهایي براي  حالدرعينکاوانه و دیدگاهي روان

 والد بين اوليه تعامالت ویژهبهاو  فرديبين روابط کيفيت به را آزردهسالم و روان تفاوت شخصيت کارن هورناي 

 و انزوا احساس به است ممكن کودک به نسبت محبت و گرمي فقدان یا والدین تفاوتيبي. دهدمي ارتباط و کودک

کند مي تالش والدین، ثباتيبي به واکنش در کودک. بيانجامد "2اساسي اضطراب" یک به و شود منجر درماندگي

 از کردن دوري و پرخاشگري بودن، مطيع مكانيسم سه با و کند پيدا هاآنبا  مقابله براي هایياستراتژي راهكارها و

 تبدیل تواندمي اي،مقابله هاي مكانيسم که داشت اعتقادهورناي  دارد.مي نگه امان در دیگران گزند از را خود افراد،

 ,Coolidge et al).زد هاآن به را 3آزردهروان هايگرایش برچسب او که شوند مزمني شخصيتي هايویژگي به

 رد را خود اما (Aydin, Ceylan, & Aydin, 2014)هستند تغييرقابلها به نظر هورناي این گرایش گرچه (2015

 (Coolidge et al, 2015).کنندمي پيدا استمرار فرد زندگي طول و در سازندمي آشكار فردي بين روابط جریان

-ازدواج در شخصيتي هايویژگي و زناشویي پژوهشي که بر مبناي نظریه هورناي با عنوان بررسي رابطه رضایت در

گيري کسب کرده بودند باالیي در مقياس انزوا و کنارهمرداني که نمرات  زناشویي بود رضایت شدهانجامدوام با هاي

زناني که هم خود  و هم همسرشان، نمرات پایيني در  زناشویي که رضایتتر بود درحاليپایين داريمعني طوربه

 (Rosowky et al, 2012).بود ي کسب کرده بودند بيشترگيرکنارهانزوا و  مقياس 

شود، بسياري از مي بيان ناموفق ازدواج یک فرایندهاي و هاعلت وردم در که هایيدیدگاه تفاوت باوجود

عاملي بسيار مهم و  عنوانبهشناسي بر الگوهاي ارتباطي زوجين محققان به اثربخشي رویكردهاي مختلف روان

 اند.بر رضایت زناشویي، پرداخته تأثيرگذار

تواند باعث افزایش درماني مشارکتي ميزوج( نشان دادند 1396و همكاران) خجسته مهرسوداني، شجاعيان، 

و اجتنابي و آشفتگي  گيرکنارهالگوهاي ارتباطي سازنده و صميميت زوجين شود و از طرفي الگوهاي ارتباطي توقع/

( در پژوهشي با موضوع اثربخشي 1395آبادي)حسيني و قنبري هاشمها را کاهش دهد. صدیقي، مكونددر زوج

 &تار متقابل بر الگوهاي ارتباطي زوجين، افزایش معناداري را در الگوي سازنده متقابل یافتند. تحليل رف درمانيگروه

                                                                                                                     
1. Horney 

2. Basic anxiety 

3. Neurotic tendencies 
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Strand Coop Gordon,  (2016) Khaddouma,  آگاهي، تعامالت نشان دادندکه درمان شناختي مبتني بر ذهن

مبتني  مداخله( نشان دادند 1395) بخشد. ندائي، بهرامي، جزائري و همكارانزوجين و الگوهاي ارتباطي را بهبود مي

و  مخرب ارتباط شدت و زندمي زوجين رقم براي را مؤثري و کارآمد ارتباطي بر خودنظمي هيجاني، الگوي

 هاآنالگوي ارتباطي سازنده متقابل را بين  کهنحويبهدهد مي کاهش چشمگيري تا حد را و تعارض تنش با همراه

 & ,Schmidt, Luquet (2015) .دهدو اجتناب متقابل را کاهش مي گيرکنارهع/افزایش داده و الگوي ارتباطي توق

Gehlert  (نشان دادند آموزش1398و موسوي اميرآباد ) الگوي افزایش بر مثبتي تأثيرارتباطي  تصویرسازي 

( 1393) اديآبدارد.کرمانشاهي و شفيع گيرکنارهتوقع/ متقابل، اجتناب ارتباطي الگوهاي و کاهش ارتباطي سازنده

و  گيرکنارهگيري از روش آدلري، تفاوت معناداري بر افزایش الگوي سازنده متقابل و کاهش الگوهاي توقع/با بهره

-از زوج گيريبهره( نيز با 1392اجتناب متقابل زنان نابارور به دست آوردند. جاویدي، سليماني، احمدي و همكاران)

داري در الگوي ارتباطي سازنده متقابل دست یافتند. کشاورز افشار، اسدي، درماني هيجان مدار به نتایج مثبت معنا

مبتني بر نظریه انتخاب، تفاوت  مسئله حل آموزش تأثير( در پژوهشي با عنوان 1390بخشي و همكاران )جهان

متقابل بين  و اجتناب گيرکنارهاز الگوي سازنده متقابل و کاهش الگوي توقع/ کارگيريبهمعناداري را در افزایش 

بر  مدتکوتاهروابط موضوعي  درمانيزوج( در بررسي اثربخشي 1386گروه آزمایش و کنترل نشان دادند. قادري)

مثبت معناداري را بر الگوي ارتباطي سازنده  تأثيراتافزایش سازگاري و بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين ناسازگار، 

گير بر الگوي مرد توقع/زن کناره تأثيرگير مشاهده کرد. این توقع/کناره متقابل و تفاوت منفي معناداري را بر الگوهاي

( نيز در 1385نداشت. احمدي، احمدي و فاتحي زاده ) تأثيريگير معنادار بود ولي بر الگوي زن توقع/مرد کناره

مثبت  تأثيراتباطي، بر الگوهاي ارت مدتکوتاهبر مبناي رویكرد روابط موضوعي  درمانيزوج تأثيرپژوهشي با عنوان 

گير نشان دادند. این معناداري را بر الگوي ارتباطي سازنده متقابل و تفاوت منفي معناداري را بر الگوهاي توقع/کناره

 تفاوت بر الگوي اجتناب متقابل معنادار نبود.

و ارتباط آن با  روان آزردگيدر حوزه  -1گردد: اشاره مي هاآنها حاکي از چند نكته است که به مرور پژوهش

مرتبط،   هايپژوهشجامعه آماري و گروه نمونه بيشتر  -2الگوهاي ارتباطي زوجين پژوهشي صورت نگرفته است 

است که کاربرد و  شدهانتخابهاي عادي و زوج دارخانههاي عادي مثل دانشجویان، زنان شاغل و از بين جمعيت

هاي شدید خانوادگي که فرد را به مراکز مشاوره و یا دادگاه بحرانرا در زمينه تعارضات و  هاآنهاي تعميم یافته

کمتر پژوهشي به بررسي اثربخشي رویكردهاي درماني، به هنگام  -3نماید. دهد، کمرنگ ميخانواده سوق مي

ي مرتبط، از رویكردها هايپژوهشدر بيشتر  -4هاي شخصيتي نابهنجار در زوج یا زوجين پرداخته باشد. وجود رگه

 ايمصاحبههمسو با نظر یانگ در  کهیناشده است، حال  کارگيريبه، مسئلهآموزشي و شناختي مثل آموزش حل 

دارند که  فرديمنحصربهانجام داد، مراجعين، مشكالت متنوع، پيچيده، عميق و  2004که با پاتریشيا کوالرد  در سال 

 ايمشاوره هايموقعيتم کارآمدي و اثربخشي باال در شود کاربرد رویكردهاي آموزشي و شناختي عليرغباعث مي

هاي نابهنجار در شخصيت خود دارند، از موفقيت بهنجار، براي آن دسته از بيماراني که گرایش نسبتاًبا افراد بهنجار یا 
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و کارن هورناي  گريتحليل لذا در این پژوهش بر آن شدیم به مقایسه اثربخشي روانچنداني برخوردار نباشد. 

دچار  متأهل( بر الگوهاي ارتباطي زنان شناسيروانترین رویكردهاي  پر استقبالیكي از  عنوانبهشناخت درماني)

و  شدهاثباتآن  تأثيراتدرماني که بپردازیم. انتظار محقق این است که این درمان همانند شناخت روان آزردگي

 پژوهش عبارت بودند از: سؤاالتآزرده  شود. آزموده شده است موجب بهبود الگوهاي ارتباطي زنان روان

 شود؟آزرده ميروان متأهلدرماني منجر به بهبود الگوهاي ارتباطي زنان آیا رویكرد شناخت -1 

 ؟شودآزرده ميروان متأهلهورناي منجر به بهبود الگوهاي ارتباطي زنان گري کارنتحليلروانآیا  -2 

 روش 

تصادفي با دو گروه آزمایش و یک گروه  شدهکنترلاست و با طرح کاربندي  نيمه آزمایشيپژوهش حاضر از نوع 

با شكایات ارتباطي و  1396و  1395است که در سال  متأهلياست. جامعه آماري شامل زنان  شدهانجامکنترل 

 متأهلن ز 45نارضایتي از همسر به برخي از مراکز مشاوره شرق شهر تهران مراجعه کردند. نمونه پژوهش شامل 

آزرده محسوب انجام شد، روان هاآنکه بر روي " کوليج-هورناي بعديسهپرسشنامه "که با توجه به نتایج  است

شكایت از مشكالت ارتباطي -1شده و براي شرکت در پژوهش داوطلب شدند. معيارهاي  ورود عبارت بودند از: 

-بيماري روان-1معيارهاي خروج عبارت بودند از: حداقل تحصيالت راهنمایي. -3سال  50تا  20 سنيدامنه -2

هاي  قبلي یا کنوني سابقه  درمان -3بيماري مزمن جسمي و نورولوژیک -2 شدهشناختهپزشكي شناختي و یا روان

 که کنترل شدند.   اعتياد به مواد مخدر و مصرف دارو -4شناختي روان

 ابزار 

است  سؤالي 57 بعديسهکوليج یک مقياس شخصيت -هورنايپرسشنامه  :1کولیج-پرسشنامه سه وجهی هورنای

در دانشگاه کلورادو ساخته و هنجاریابي شد و سه نوع از  2011که توسط فردریک کوليج و همكاران در سال 

پذیر و کند: حرکت به سمت مردم )اطاعتگيري ميهاي افراد را بر اساس دیدگاه کارن هورناي  اندازهگرایش

 16آیتم است و براي افراد  19مردم )انزوا(. هر مقياس شامل  دورازبهليه مردم )تهاجمي( و حرکت تسليم(، حرکت ع

پذیري و تسليم با استفاده از آلفاي کرونباخ براي مقياس اطاعت هامقياساست. پایایي دروني  شدهطراحيسال به باال 

طلبي و پرخاشگري با استفاده از آلفاي رتري، براي مقياس ب92/0و با روش آزمون مجدد)فاصله یک هفته(  78/0

با استفاده از آلفاي کرونباخ  انزواطلبيو براي مقياس  92/0و با روش آزمون مجدد )فاصله یک هفته(  83/0کرونباخ 

است. با توجه به اینكه این پرسشنامه در ایران  آمدهدستبه 91/0و با روش آزمون مجدد )فاصله یک هفته(  82/0

اعتبار صوري و محتوایي، پرسشنامه در سال  ازنظرشناسي اساتيد روان تائيدنشده بود، پس از ترجمه و  هنجاریابي

گردید.  محاسبه 86/0نفر اجرا، سپس با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، پایایي آن  200توسط محقق، روي   1395

                                                                                                                     
1. Horney-Coolidge Tridimensional Inventory 
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اف استاندارد باالتر از نمره ميانگين در نمره بر طبق این مقياس، کسب نمره با یک انحر روان آزردگيمالک  ضمناً

 .استکل یا یكي از سه مقياس 

گویه اي است که توسط کریستنسن و  35: این پرسشنامه یک ابزار خودسنجي 1پرسشنامه الگوهای ارتباطی

وجين را در طي برآورد ارتباط زوجين ساخته شد و رفتارهاي ز منظوربهدر دانشگاه کاليفرنيا  1984ساالوي در سال 

کند. در سه مرحله بروز تعارض زناشویي، در طول بحث راجع به مشكل و بعد از بحث راجع به مشكل، برآورد مي

مرد( روایي سه خرده مقياس الگوهاي  200زن و  200نفر) 400( با اجراي این پرسشنامه روي 1379پور)ایران عبادت

آورد. پایایي دروني خرده  به دست 35/0و  58/0، 58/0را به ترتيب  گيرکنارهسازنده متقابل، اجتناب متقابل و توقع/

 53/0گير ، توقع /کناره53/0، اجتناب متقابل 50/0بر مبناي آلفاي کرونباخ نيز براي مقياس سازنده متقابل  هامقياس

  .است شدهگزارش

 مداخله

که  استدر زمينۀ حل مشكالت زوجين  مؤثرهاي درمان ازجملهشناختي   درمانيزوج گروه یک: شناخت درماني:

دهد که دو طرف زماني رخ مي ناکارآمدامكان کاربرد آن را مطرح ساخت.  به نظر او ارتباطات   2اولين بار، اليس

هاي ناسالم و معيوب، موجب بروز الگوهاي رفتاري داراي باورهاي غيرمنطقي باشند. بر طبق این رویكرد، شناخت

بخشد؛ از کند که  الگوهاي تعاملي که مشكالت را تداوم ميند. این رویكرد به زوجين کمک ميشونامطلوب مي

. یک (Car, 2000)رفتارهاي منفي همدیگر را تقویت نمایند جايبهبين برده و در عوض با انجام رفتارهاي مثبت 

برجسته و  هايروشناختي، یكي از درمانگر شناختي بيش از هر چيز، بر باورهاي غيرمنطقي تمرکز دارد. بازسازي ش

 دهد کهميباورهاي خود را به سمت و سویي تغيير  جودرمانآن  واسطهبهشناختي  است که   درمانيزوجشاخص 

محتواي جلسات  .(Dahl, Stewart, Martell & et al, 2014)تري از یک ماجرا داشته باشد ارزیابي منطقي

 : استشناخت درماني به شرح ذیل 

سه اول: برقراري رابطه درماني، قرارداد درماني، بيان اهداف جلسات. هدف از این جلسه آشنایي مراجع با جل

 .استاهميت تكاليف خانگي  باألخصوظایف درمانگر و وظایف خود در طول جلسات 

نه، جلسه دوم: مصاحبه و شنيدن مشكالت مراجع با رعایت اصول مصاحبه اعم از شنيدن فعال، درک همدال

 . استانعكاس احساس و محتوا. هدف از این جلسه بررسي تاریخچه فردي و خانوادگي و سير بروز مشكالت مراجع 

بر بروز مشكالت خود.  مؤثرجلسه سوم: کسب اطالعات تكميلي، بررسي دیدگاه شناختي مراجع از عوامل 

 .است ABCبا فرایند  و آشنایيشناخت درماني  هايمفروضههدف از این جلسه آشنایي مراجع با 

                                                                                                                     
1. Communication Patterns Questionnaire 

2. Ellis 
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هاي شناختي، تفاوت موقعيت، افكار، احساس و رفتار.  هاي تحریفجلسه چهارم: آشنایي مراجع با شاخص

 .است ناکارآمدهدف از این جلسه آشنایي مراجع با افكار خودآیند مخرب و 

ختي رایج شامل تفكر دوقطبي، جلسه پنجم: بررسي تكليف مراجع و ارائه بازخورد، آموزش چند تحریف شنا

، تعميم افراطي. هدف از این جلسه آشنایي مراجع با برخي از زنيبرچسبپنداري، خواني، پيشگویي، فاجعهذهن

 .استشناختي  هايتحریف

جلسه ششم: بررسي تكليف مراجع و ارائه بازخورد، آموزش چند تحریف شناختي رایج شامل اسناد دروني و 

گرفتن جوانب مثبت. هدف از این جلسه  کمدست، غربالگري منفي، غيرمنصفانههاي اندیشي، مقایسه بيروني، باید

 .استشناختي  هايتحریفآشنایي مراجع با برخي از 

هاي شناختي رایج شامل نادیده جلسه هفتم: بررسي تكليف مراجع و ارائه بازخورد، آموزش سایر تحریف

گرایي، انتظارهاي اضطراب برانگيز. هدف از این گرایي، تاسفل شهودي، قضاوتگرفتن شواهد متناقض، استدال

 .استهاي شناختي جلسه آشنایي مراجع با برخي از تحریف

-هاي شناختي با استفاده از پرسشجلسات هشتم و نهم: بررسي تكليف مراجع و ارائه بازخورد، مقابله با تحریف

 .استهاي شناختي مراجع چالش کشيدن تحریف به هاي سقراطي. هدف از این جلسات

هاي مختلف شناختي اعم جلسات دهم تا چهاردهم: بررسي تكليف مراجع و ارائه بازخورد، استفاده از تكنيک

از ارزیابي مجدد، پيكان رو به پایين، اصالح الگوهاي اسنادي، نسبي نگري، در نظر گرفتن انتظارات منطقي از خود و 

هاي مثبت. هدف هاي افراطي طنزآميز، تمرکز بر جنبههاي منطقي، جایگزیني افكار مثبت، اغراقگویيدیگران، خود

 .استاز این جلسات بازسازي شناختي مراجع 

 بندي جلسات، کسب بازخورد از مراجع در مورد اثربخشي جلسات و  خاتمه درمان.جلسه پانزدهم: جمع

بيمار باید بر تمام . کاوي کار مشكلي استجریان روان هورناي ازنظر: ايهورنگري کارنتحليلروانگروه دو: 

باید تصورات . را از خود دور کند هاآنگردند فائق آید و ها و حاالتي که مانع رشد اصيل وي مياحتياجات، انگيزه

اگر دست از  .د برداردهاي خيالي و سراب مانند خوکه درباره خود دارد رها سازد، دست از هدف ایدئاليو  رؤیایي

کند فكر مي ایدئالکه به اغواي خود  هایيآننه )یابد تا استعدادهاي طبيعي و واقعي خود راها بردارد فرصت مياین

 اشدشمنيهاي دروغي را از چهره جان خود برگيرد، عناد و به ميزاني که غرورهاي کاذب و ماسک. بشناسد( دارد

به ميزاني که فشار و آمریت بایدها تضعيف  .گرددافزوده مي نفسشاعتمادبهيزان بر شود و به همان مبا خود کم مي

تواند تمایالت، مي آنگاه وشود هایش کم ميگردد، از فرمایشي بودن تمایالت، احساسات، اعتقادات و هدف

هاي وجود خود را وقتي تضاد. را حس کند هاآنهاي اصيل و واقعي خود را بشناسد و احساسات، اعتقادات و هدف

را ضعيف گرداند، در وجودش وحدت و یكپارچگي ایجاد خواهد شد. هدف روانكاو این است که  هاآنببيند و 

شود مي اشایدئاليکوشد تا هر چيزي را که مانع تحقق خود بيمار دارد مي کهدرحاليخود واقعي بيمار را رشد دهد 

 : استدرماني مبتني بر نظریه هورناي به شرح ذیل تواي جلسات روانمح (.1950هورناي،)از بين ببرد و تكميل کند
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جلسه اول: برقراري رابطه درماني، بيان اهداف جلسات.هدف از این جلسه آشنایي مراجع با وظایف درمانگر و 

 .استعرضه صریح و کامل ساختمان رواني خود  باألخصوظایف خود در طول جلسات 

شود  و مراجع با تكنيک تداعي آزاد آشنا مي شدهشنيدهوي  حالشرحیات عمده بيمار و جلسه دوم و سوم: شكا

، بدون هرگونه قيد و پروا هر چه را به ترتيب و دنبال هم به داريخویشتنشود بدون هرگونه و از او خواسته مي

جع و ترسيم جامع و کشف معناي نهفته در اظهارات مرا هدف از این جلساتکند، بروز دهد. ذهنش خطور مي

 .استمرتبط از ساختمان رواني وي 

دچار روان هاي شخصيتي تشریح خصوصيات تيپو  روان آزردگيجلسه چهارم: تشریح ساختمان 

کاوي هورناي و جریاناتي که براي مراجع و آشنایي بيمار با تئوري روان( انزواطلب، طلببرتري)مهر طلب، آزردگي

 .استخواهد افتاد. هدف از این جلسه فراهم شدن زبان مشترکي بين مراجع و درمانگر در روند درمان اتفاق 

هدف از این جلسه . آزرده بر قضاوت فرد در مورد خود و دیگرانتمایالت روان تأثيرتشریح  جلسه پنجم:

 ل بر زندگي خویشآن نيروها و عوام تأثيرنسبت به عوامل و نيروهاي ناآگاه حاکم بر خویش و کسب بينش مراجع 

 .است

. هدف از این آزرده و طبيعيآزرده و تفاوت بين احتياجات رواناحتياجات روان عالئمتشریح  جلسه ششم:

 .استبا درمانگر    هاآنآزرده خود و در ميان گذاشتن کسب بينش مراجع نسبت به نيازهاي طبيعي و روانجلسه 

. مراجع و تمایزات آن و نقش این تفاوت در بيگانگي فرد با خود ایدئالتشریح خود واقعي و خود  جلسه هفتم:

هاي ایده آلش و آگاهي نسبت به قضاوتکسب بينش مراجع نسبت به تفاوت خود واقعي و خودهدف از این جلسه 

 .استبا درمانگر  هاآناشتباه از خود و دیگران و در ميان گذاشتن 

در ميان گذاشتن دارد. مي دور نگهبا تضادها  شدنمواجههایي که شخص را از و حيله هاراهتشریح  جلسه هشتم:

. هدف جودرمانمراجع و بررسي و به محک گذاشتن آن تعبير توسط درمانگر و  هايحيلهاستنتاج و تعبير درمانگر از 

با  هاآنگذاشتن کند و در ميان هایي است که از واقعيت فرار ميروشکسب بينش مراجع نسبت به از این جلسه 

 .استدرمانگر 

ارضاء و  هايروشآن بر شخصيت فرد و  تأثيراتآزده و توقعات روان عالئمتشریح خصوصيات و  جلسه نهم:

ها و توقعات مراجع ، قضاوتهاترس، تعبير و تفسير رفتارها، احساسات، تمایالت، آرزوها، اعتقادات، هاآنتأمين 

آزرده از خود و توقعات روان کسب بينش مراجع نسبت بهمراجع. هدف از این جلسه توسط درمانگر و انتقال آن به 

 .استبا درمانگر  هاآندیگران و در ميان گذاشتن 

هاي فرد در مقابل العملو عكس هاواکنشآزرده به خود و دیگران و روان بایدونبایدهايتشریح  جلسه دهم:

روان آزرده به خود و دیگران و در  بایدونبایدهايبه  بينش مراجع نسبتکسب بایدهاي دروني. هدف از این جلسه 

 .استبا درمانگر  هاآنميان گذاشتن 
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مرمت و اعاده غرورهاي  هايروشو  آزرده نسبت به خود و دیگرانجلسه یازدهم: تشریح غرورهاي روان

ي مقاومت در صورت عدم همكاري بيمار و ، تشخيص فنعامل تحریف خود و دیگران ترینمهم عنوانبهآزرده روان

آزرده نسبت به خود و به غرورهاي روان کسب بينش مراجع نسبتها. هدف از این جلسه کمک براي رفع مقاومت

 .استبا درمانگر  هاآندیگران و در ميان گذاشتن 

، بررسي عوامل و آن تأثيراتهاي عناد به خود، احساس حقارت و ها و صورتجلسه دوازدهم: تشریح شكل

 کسب بينش مراجع نسبتبه بيمار براي کشف منبع مقاومت و دالیل آن. هدف از این جلسه  کمک دالیل مقاومت،

 .استبا درمانگر  هاآنهاي عناد با خود و ایجاد حقارت و در ميان گذاشتن به شيوه

ده، حمایت عاطفي، تشویق، آزرهاي مختلف روانسيستم کنترل احساسات در تيپ جلسه سيزدهم: تشریح

-به شيوه کسب بينش مراجع نسبتدلگرمي و عالقه نشان دادن به خوشبختي و شادماني مراجع. هدف از این جلسه 

 .استبا درمانگر  هاآنهاي غلط کنترل احساسات خود و در ميان گذاشتن 

ع براي خاتمه درمان. هدف از مراج سازيآمادههاي ناشي از تضادهاي دروني و ترس جلسه چهاردهم: تشریح

است  هایيکيفيتتغيير یا از بين بردن حاالت و  منظوربههایي در مراجع این جلسه ایجاد و رشد استعدادها و ظرفيت

 که مخل و مزاحم یک رابطه صحيح و سالم با خود و با دنياي اطراف او هستند.

ادامه روند آگاهي مراجع و اعالم  منظوربهاي معرفي کتاب خودکاوي هورنبندي جلسات، جلسه پانزدهم: جمع

 آمادگي درمانگر جهت دیدارهاي ضروري.

 شیوه اجرای پژوهش  

که به  متأهليزن  300بين  "کوليج-هورناي بعديسهپرسشنامه "، پژوهشبراي اجراي پژوهش و شناسایي نمونه 

مورد ارزیابي قرار گرفت.  هاآنآزرده انبرخي از مراکز مشاوره شرق تهران مراجعه نمودند توزیع و تمایالت رو

براي شرکت در  هاآنو از  شدهشناسایيسپس زناني که نمرات باالیي در مقياس روان آزردگي کسب کردند، 

داوطلب، پس از کنترل  معيارهاي ورود  شدهشناسایيآزرده زن روان 78از تعداد  نهایتاً پژوهش دعوت به عمل آمد. 

اول و دوم  هايگروهنفره قرار گرفتند. 15تصادفي در سه گروه  صورتبهو   شدهانتخابنفر  45و خروج، تعداد 

-گري کارنتحليلرواندرماني و اي به ترتيب با رویكردهاي شناختدقيقه 50الي  45پانزده جلسه مشاوره فردي 

هاي محقق که آموزش در فواصل زماني یک الي دو بار در هفته، دریافت کردند. مداخالت درماني توسطهورناي 

و مشاوره گذرانده بود صورت پذیرفت. گروه سوم در  شناسيروانرا زیر نظر اساتيد سازمان نظام   درمانيخانواده

انجام نشد. پرسشنامه الگوهاي ارتباطي  هاآناي بر روي نوبت درمان قرار گرفتند و تا پایان پژوهش مداخله

یه، مرحله مياني)جلسه هشتم( و پایان مداخله)جلسه پانزدهم( در بين کریستنسن و ساالوي، در سه مرحله خط پا

با روش تحليل  شدهگردآوري هايدادهبراي گروه کنترل توزیع شد.  زمانهم صورتبهآزمایشي و  هايگروه

 قرار گرفت.  موردبررسيهاي مكرر گيريواریانس اندازه
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 اخالق پژوهش
-کنندگان اطالع داده شد که در یک طرح پژوهشي شرکت ميشرکتتمام به  ، اخالق در پژوهش تیمنظور رعابه

محرمانه تحليل شد. ابزار و  صورتبهبدون نام و   هاآنهاي داوطلبانه وارد پژوهش شدند. یافته صورتبهکنند.  لذا 

ق دانشكده پروپوزال طرح  حاضر  در کميته اخال فرایند پژوهش نيز مغایرت و محدودیت مذهبي و فرهنگي ندارد.

 .است قرارگرفتهتصویب  مورد 3/7/96 تاریخ 25109/96/98به شماره  دانشگاه سمنان شناسيروان

 هایافته

سال بودند که سطح تحصيالتشان از سوم راهنمایي  47تا  19با دامنه سني بين  متأهلاین پژوهش زنان  هايآزمودني

نفر داراي شغل آزاد بودند که به علت نارضایتي از زندگي  4مند و نفر کار 8، دارخانهنفر  33تا ليسانس متغير بود. 

 به برخي از مراکز مشاوره شرق تهران مراجعه نموده بودند.  96تا  95مشترک در فاصله زماني سال 
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 متقابل سازنده ارتباطی الگوی . سیر درمان1نمودار 

در خالل هر دو درمان سير صعودي پيموده است  سازنده متقابلکه الگوي ارتباطي  دهدنشان مي هاميانگيننمودار 

در گروه کنترل که درماني دریافت  کهدرحالي، است دچار روان آزردگيکه حاکي از بهبود این الگو  در زنان 

 (.1است) نمودار  ماندهباقينكردند ثابت 
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 گیرکناره/توقع ارتباطی الگوی ر درمان. سی2نمودار 

در خالل هر دو درمان سير نزولي پيموده  گيرتوقع/کنارهدهد که الگوي ارتباطي نشان مي هاميانگيننمودار 

در گروه کنترل که درماني  کهيدرحال، است دچار روان آزردگياست که حاکي از بهبود این الگو  در زنان 

 (.2است) نمودار  ماندهباقيدریافت نكردند ثابت 
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 متقابل اجتناب ارتباطی الگوی . سیر درمان3نمودار 

در خالل هر دو درمان سير نزولي  اجتناب متقابلدهد که الگوي ارتباطي نشان مي هاميانگيننمودار 

در گروه کنترل  کهدرحالي، است دچار روان آزردگيپيموده است که حاکي از بهبود این الگو  در زنان 

 (.3نمودار )است ماندهباقيکه درماني دریافت نكردند ثابت 



 135                                        ... شناخت و هورنای کارن گریتحلیلروان اثربخشی سنجیهم

 

هاي مكرر از آزمون کرویت موچلي و آزمون واریانس با اندازه تحليل هايفرضپيشبررسي  منظوربه

 گروهي  بود. و بين گروهيدرون هايواریانسلون استفاده شد. نتایج حاکي از برقرار بودن شرط همگني 

 گروهیدرون هایواریانسآزمون کرویت موچلی برای بررسی همگنی  .1جدول 

 متغیر ضریب موچلی مجذور تقریبی خی درجه آزادی سطح معناداری

06/0  2 6/5  87/0  سازنده متقابل 

12/0  2 09/4  90/0 گیرتوقع/کناره   

06/0  2 6/5  87/0  اجتناب متقابل 

 بین گروهی هایواریانسررسی همگنی آزمون لون برای ب .2جدول 

 یدارمعنیسطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  F زمان متغیر

 

 متقابل سازنده

06/0 خط پایه  2 42 93/0  

23/2 مرحله میانی  2 42 11/0  

25/0 پایان مداخله  2 42 77/0  

 

 گیرکنارهتوقع/

36/0 خط پایه  2 42 69/0  

12/0 مرحله میانی  2 42 88/0  

02/0 ایان مداخلهپ  2 42 97/0  

 

 اجتناب متقابل

83/0 خط پایه  2 42 44/0  

22/2 مرحله میانی  2 42 12/0  

03/2 پایان مداخله  2 42 14/0  

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری اثرات اصلی بر مبنای آزمون المبدای ویلکز .3جدول 

 

 
 منبع

المبدای 

 ویلکز
F 

درجه آزادی 

 معیار

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 معناداری
 حجم اثر

توان 

 آزمون

 97/0 29/0 002/0 76 10 18/3 49/0 گروه بین گروهی

 گروهیدرون
 00/1 95/0 001/0 34 9 22/84 04/0 زمان

 00/1 69/0 001/0 68 18 76/8 09/0 زمان* گروه

. استوه معنادار جدول فوق نشانگر آن است که هم اثر زمان و هم اثر گروه و هم اثر تعاملي زمان و گر

اند. همچنين بين داري را تجربه کردهها در طي زمان و در روند جلسات تغييرات معنيبه عبارتي آزمودني

تک متغيري و تعقيبي  هايآزمونداري وجود دارد که در ادامه و با استفاده از هاي معنيها تفاوتگروه

 گردد.ها بررسي ميروند این تغييرات و تفاوت
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 و بین گروهی گروهیدرونمکرر جهت بررسی اثرات  هایگیریاندازهتحلیل واریانس  .4ل جدو

 حجم اثر سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی منبع  متغیر

 سازنده متقابل

 گروهیدرون

 83/0 001/0 92/211 42/413 2 زمان

 60/0 00/01 94/31 32/62 4 زمان*گروه

 --- --- --- 95/1 84 خطا

 بین گروهی
 20/0 001/0 28/5 06/258 2 گروه

 --- --- --- 84/48 42 خطا

 گیرکنارهتوقع/ 

 گروهیدرون

 88/0 00/01 19/313 60/675 2 زمان

 72/0 001/0 19/54 89/116 4 زمان*گروه

 --- --- --- 15/2 84 خطا

 بین گروهی

 18/0 01/0 59/4 91/471 2 گروه

 --- --- --- 70/102 42 خطا

 --- --- --- 83/26 42 خطا

 اجتناب متقابل

 گروهیدرون

 71/0 00/01 35/104 54/353 2 زمان

 48/0 001/0 50/19 08/66 4 زمان*گروه

 --- --- --- 38/3 84 خطا

 بین گروهی
 28/0 00/01 29/8 45/188 2 گروه

 --- --- --- 71/22 42 خطا

معنادار زمان بر تمام الگوهاي ارتباطي  تأثيرمكرر، حاکي از  هايگيرياندازهطي بر اساس تحليل هاي استنبایافته

دار معني یادشده. اثر گروه نيز براي تمام الگوهاي ارتباطي است، اجتناب متقابل( گيرکناره)سازنده متقابل، توقع/

-تعقيبي بررسي مي هايآزمونکه در ادامه و با استفاده از  تها اسدار در بين گروههاي معنيکه نشانگر تفاوت است

 داري را از خود نشان داده است. گردد. اثر تعاملي زمان و گروه نيز در همه الگوهاي ارتباطي، تفاوت معني

 آزمایشی و گروه کنترل هایگروه سنجیهمنتایج آزمون بنفرونی برای  .5جدول 

 سطح معناداری استاندارد خطای میانگین تفاوت گروه گروه متغیر

 

 سازنده متقابل

 شناخت درمانی
 00/1 47/1 40/0 هورنای

 01/0 47/1 33/4 کنترل

 03/0 47/1 93/3 کنترل رویکرد هورنای

 

 گیرکنارهتوقع/

 شناخت درمانی
 00/1 13/2 33/1 هورنای

 08/0 13/2 -82/4 کنترل

 01/0 13/2 -15/6 کنترل رویکرد هورنای

 

 اجتناب متقابل

 شناخت درمانی
 00/1 00/1 -02/0 هورنای

 001/0 00/1 -55/3 کنترل

 001/0 00/1 -53/3 کنترل رویکرد هورنای

دو گروه آزمایشي در  در هرالگوي ارتباطي سازنده متقابل  نتایج آزمون بنفروني نشانگر آن است که

با یكدیگر تفاوت  سنجيهمه است و دو گروه آزمایشي در داري یافتبا گروه کنترل افزایش معني سنجيهم
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دو  باوجوداینكهگير وضعيت متفاوت است. . در مورد الگوي ارتباطي توقع/کنارهاندنداشتهداري را معني

با  سنجيهمدرماني در ، تغييرات گروه شناختاندنداشتهداري را گروه آزمایشي با یكدیگر تفاوت معني

داري را در معني هورناي، کاه گري کارنتحليلروانگروه  آنكهحالدار نبوده است؛ نيگروه کنترل مع

-روانکه در این پژوهش، مداخله  استاند که این نكته حاکي از این با گروه کنترل نشان داده سنجيهم

ه شناخت درماني از مداخل تراثربخشگير بر کاهش الگوي ارتباطي توقع/کنارههورناي گري کارنتحليل

با قبل از مداخله در هر دو گروه آزمایش کاهش  سنجيهمبوده است. الگوي ارتباطي اجتناب متقابل در 

اند اما داري را تجربه کردهبا گروه کنترل تفاوت معني سنجيهماست. هر دو گروه در  پيداکردهي دارمعني

 اند.داري نداشتهبا یكدیگر تفاوت معني سنجيهمدر 

    گیریبحث و نتیجه

درمناني بنر الگوهناي ارتبناطي زننان و شنناختهورناي گري کارنتحليلرواننتایج این تحقيق نشان داد که 

-با قبل از درمنان، تفناوت معنني سنجيهمدر  درمانيگروه، اثرگذار بوده است. هر دو دچار روان آزردگي

 83/0 تنأثيرحناکي از  تنأثيرتجربنه نمودند.ضنرایب  داري را در نوع الگوهاي ارتباطي به نسبت گروه کنترل

 تحقيق بوده است. هايگروهدرصدي در خالل زمان ميان  60/0تعاملي  تأثيردرصدي در خالل زمان و 

داري یافت. با  قبل از درمان افزایش معني سنجيهمالگوي ارتباطي سازنده متقابل در هر دو گروه، در  

داري را از خنود نشنان دادنند ولني در با گروه کنترل تفناوت معنني سنجيهمدرماني در  هايگروههمچنين 

.الگوي اسنتبا یكدیگر تفاوتي نداشتند که این تغيير حاکي از اثربخشي مطلوب هنر دو رویكنرد  سنجيهم

ارتباطي سازنده متقابل داراي نقش کليدي در عملكنرد خنانواده موفنق اسنت و در بسنياري از رویكردهناي 

در خصنو  بهبنود  آمدهدسنتبهبر بهبود این الگوي ارتباطي شده است. نتایج  ايعمده تأکيداني درمزوج

 Khaddouma, Coop (2016) از تحقيننق  آمدهدسننتبهالگننوي ارتبنناطي سننازنده متقابننل،  بننا نتننایج 

Gordon,& Strand هناي ارتبناطي و شناختي رفتاري بر بهبود مهنارت درمانيزوجخصو  اثربخشي  در

. همچنين گرچه پژوهش مشابهي با اسنتفاده از رویكنرد هورنناي استي ارتباطي سازنده متقابل، همسو الگو

هایي که سایر رویكردهاي روان با نتایج پژوهش مقایسهقابلاز این پژوهش  آمدهدستبهپيدا نشد ولي نتایج 

توان مي مثالوانعنبه. است،  اندنمودهارتباطي را اجرا  تصویرسازيگري مثل آدلر، روابط موضوعي، تحليل

( و احمدي، احمدي و فناتحي زاده 1386هاي قادري )از پژوهش آمدهدستبهرا با نتایج  آمدهدستبهنتایج 

،  انندکردهکه اثربخشي رویكردهاي روان پویشي و روابط موضوعي را بر الگوهاي ارتباطي بررسي  (1385)

شنود کنه هورنناي، در درمنان پویشني نينز بنه بيمناران کمنک منيهمسو و هماهنگ دانست. مشابه بنا نظنر 

،  انندکردهاجتنناب  هناآنهایشان تغيير کنند تا  بتوانند با احساساتي کنه از اضطرابشان را تنظيم و بر ضد دفاع

روان پویشني اسنت کنه در  هاينظرینهمفناهيم  تریناصليروابط موضوعي، از  (Wolf, 2013).روبرو شوند
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 تنأثيردرمنانگران پویشني بنر روان .ارتباط بين فردي و تعامنل اجتمناعي نقنش اساسني دارد هايجنبهتمامي 

هسنتند ولني  اثرگنذارهایي از خود را کنه در زنندگي کننوني فنرد هاي گذشته تمرکز دارند  و بخشتجربه

 درمنانگرانرواننسنل سنوم  (shedler, 2010).کننندرا تحليل مني اندنشدهشناخته طورکليبهناهشيار بوده و 

 (Summers & Barber, 2012)تأکيددارندنيز بيشتر بر روابط موضوعي و بين فردي  مدتکوتاهپویشي 

بيشنترین مينزان اثربخشني را نماینان سناخت.  درمنانيگروهدر هنردو  گيرکننارهالگنوي ارتبناطي توقع/

درصد براي  72/0امل زمان و درصد براي ع 88/0براي این الگوي ارتباطي  آمدهدستبهضریب   کهنحويبه

شنناخت  درمنانيگروهشنود. بنين دو باالیي محسوب مي تأثيراثر تعامل زمان و گروه بوده است که ضرایب 

-داري مشاهده نشد اما تغيينرات گنروه شنناختتفاوت معنيهورناي گري کارنتحليلرواندرماني و گروه 

هورناي گري کارنتحليلروانتغييرات گروه  کهدرحالي دار نبودهبا گروه کنترل، معني سنجيهمدرماني در 

تنوان اظهنار نمنود اثربخشني رویكنرد داري بنود. بنه عبنارتي منيبا گروه کنترل، تفاوت معني سنجيهمدر 

درماني بود که این اثربخشي بيشتر بيشتر از گروه شناخت گيرکنارههورناي بر کاهش استفاده از الگوي توقع/

بينش فرد نسبت بنه غرورهنا و توقعنات کناذب خنود و همچننين خنثني شندن  مؤثران به نقش بتو احتماالًرا 

دهد، نسنبت داد. دیگران را تحت کنترل خود قرار مي هاآن واسطهبه دچار روان آزردگيي که فرد هایحيله

،  نتنایج با توجه به قرابت برخي از مفاهيم نظریه تصویرسنازي ارتبناطي بنا برخني از مفناهيم نظرینه هورنناي

( 1398و موسوي اميرآباد) Schmidt,  Luquet, & Gehlert (2015)توان با نتایج  تحقيق را مي آمدهدستبه

و مطنرح  نامندميهمسو و هماهنگ دانست. نظریه تصویرسازي ارتباطي، نيازهاي برآورده نشده را جراحت 

کنودکي  پاسنخبينبنال ارضناء نيازهناي عاطفي مانند کودکاني هستند که به د ازلحاظکند که همه افراد مي

گذارد و اگر اینن نيازهنا خودآگناه و ینا بنرآورده مي تأثيرخود هستند. این نيازها در رابطه متعهدانه ازدواج 

 & ,Muro, Holliman).عمينق پنيش برنند هايشنكافتواند زوجين را به سنمت ننزاع و ایجناد نشوند   مي

Luquet, 2016)  محيطي شفابخش یا فضاي خوشایندي است که هر همسنر بتوانند هدف این رویكرد ایجاد

طنرف مقنابلش  ارزشنيبيبه ارضاي نيازها)نيازهاي برآورده نشده( و احساسات مربوط به نادیده انگناري و 

هاي ندائي، بهرامي، جزائري و همكاران از پژوهش آمدهدستبهبا نتایج  آمدهدستبههمچنين نتيجه  .بپردازد

 چراکهتواند نكته حائز اهميتي باشد .این نتيجه مياست( نيز همسو 1393)يآبادشفيعهي و (، کرمانشا1395)

 Caughlin)مشنكل اسنت گير کناريکننارهکنه تغيينر  الگنوي ارتبناطي توقع/ اندداشنتهدرمنانگران اذعنان 

&Huston, 2002). 

هاي مهمني شروع درمان تفاوتبا قبل از  سنجيهمدر  درمانيگروهالگوي اجتناب متقابل نيز در هر دو 

 71/0تنر  و حندود را نشان داد. گر چه ميزان اثربخشي در ارتباط با این الگو نسبت به الگوهناي قبلني پنایين

از این  کارگيريبهبراي اثر تعاملي زمان و گروه برآورد گردید ولي کاهش  48/0درصد براي عامل زمان و 

آزرده، ي هر دو رویكرد در بهبود الگوهاي ارتباطي زنان روان، حاکي از سودمندناکارآمدالگوي مخرب و 
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با نتایج حاصل از پژوهش احمدي،  گرچه در مورد کاهش الگوي اجتناب متقابل، آمدهدستبه. نتيجه است

. با توجه به استهمسو  یادشدههاي با اکثر پژوهش وجودبااین( تفاوت داشت 1385احمدي و فاتحي زاده )

گرایني و رویكردهاي هيجان مدار و مشارکتي تلفيقي از رویكردهاي مختلف مثل سيستماتيک، انسنان اینكه

هاي ندائي، بهرامي، از پژوهش آمدهدستبهتوان با نتایج را مي آمدهدستبهنتيجه  باشندمي بستگيدلنظریه 

یندي، سنليماني، ( و جاو1396و همكناران) خجسنته مهنر(، سنوداني، شنجاعيان، 1395جزائري و همكاران)

( مقایسه کرده و همسو دانست. رویكرد هيجان مدار به نقنش هيجاننات و تنظنيم 1392احمدي و همكاران )

 دهيسازماندر افراد توجه کرده است. این رویكرد به نقش مهم هيجانات و ارتباطات  بستگيدلهيجاني در 

طبق رویكرد  .(Karukivi, Tolvanen, & Karlsson, 2014)الگوهاي ارتباطي و هيجانات اشاره دارد      

و چرخه تعنامالت تأکيند دارد، در زنندگي زناشنویي وقتني  بستگيدلهاي هيجان مدار که به روابط، سبک

همچننين طبنق اینن رویكنرد،  .شنودآشفتگي در روابط ایجناد مني بيندميیكي از زوجين آسيب  بستگيدل

 .(Johnson, 2007)کندب، خشم خود را ابراز ميشود و فرد با اجتنااجتناب، یک نوع خشم  تلقي مي

درماني بر بهبود الگوهاي ارتبناطي از این تحقيق در مورد اثربخشي شناخت آمدهدستبهدر تبيين نتيجه 

در  شدهتحریفهاي توان اظهار داشت در بسياري از موارد وجود باورهاي غيرمنطقي و شناختزوجين،  مي

گردد. لذا با شناخت این باورها و خطاهاي مي آمدناکارو الگوهاي ارتباطي  رفتارهاي مخرب ساززمينهفرد، 

رفتارهناي ناسنازگارانه و الگوهناي  تندریجبه، ترصنحيحهناي و ارزینابي ترسنالمفكري و جایگزیني افكنار 

 شود. جایگزین آن مي مؤثرشده و الگوي ارتباطي سازنده و  ترکمرنگارتباطي مخرب وي 

اظهار داشت  توانيمبر الگوهاي ارتباطي خانواده نيز هورناي گري کارنتحليلروان ياثربخشدر تبيين 

هناي آن را بشناسنند، از کننند تنا تمنایالت عصنبي خنود و علنتدر جریان این درمان، افراد فرصت پيدا مي

هنا، ران، تنرسبروني آن و نتایج حاصله از آن، توقعات و انتظارات روان آزرده خود و دیگن عالئمنمودها و 

به کنار  هاآنمخربي که براي محقق ساختن  هاييوهش، آرزوها و غرورهاي روان آزرده خود و یدونبایدهابا

شود که بتوانند نسبت بنه رفتنار خنود بنا گيرند، آگاهي پيدا کنند و این فرصت استثنایي  به افراد داده ميمي

فرد در مورد خنود و دیگنران آگناهي و شنناخت پيندا بر قضاوت  شانآزردهتمایالت روان  تأثيردیگران و 

-برند که در بسياري از منوارد بایند ریشنه اختالفنات و نارضنایتيبه این نكته مهم پي مي تدریجبهکنند. لذا 

خنود بنا نزدیكنان  بناألخص، روابطشان را با دیگنران و هاآنهایشان را در درون خود پيدا کنند و با غلبه بر 

 جايبنهکناذب کاسنته و  بایدونبایندهايرات و توقعات خود را تعدیل کرده، از غرورها و کنند. انتظا ترميم

نيازهنا و احتياجنات  ينتنأمتنر بنراي ، از الگوهاي ارتبناطي سنالمهاآنمحكوم کردن دیگران و بدرفتاري با 

 طبيعي خود استفاده کنند.
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آزرده در حضنور همسنران زننان روان هاي این تحقيق، عدممحدودیت ازجمله :ها و پیشنهادهامحدودیت

گنردد محققنان لنذا پيشننهاد مني است دوطرفهجلسات مشاوره بود. با توجه به اینكه ارتباط زوجين فرایندي 

به اینن حنوزه مطالعناتي، تحقيقنات مشنابهي را بنا حضنور زوجنين طراحني کننند. یكني دیگنر از  مندعالقه

قيقناتي کنافي در زميننه کناربرد نظرینه کنارن هورنناي در زميننه هاي این تحقيق، نبود پيشينه تحمحدودیت

پنرداز بنود کنه بنا توجنه بنه و عدم وجود پروتكل درمناني مندون از اینن نظرینه درمانيزوجو   درمانيروان

گنردد بنودن بنراي اکثنر منراجعين، پيشننهاد مني فهمقابنلاثربخشي مطلوب این رویكرد در عين سنادگي و 

 مون این نظریه، انجام شود. تحقيقات بيشتري پيرا

و نهادهنا  هاسنازمانگونه تعارض مننافعي بنراي شنخص ینا اشنخا  و پژوهش حاضر، هيچ :تعارض منافع

 است. شدهانجامنداشته  و با رویكرد علمي و در راستاي اهداف علمي 

عي ، گلشنن، افسنریه، داینره اجتمناپنارستهرانسنراي محنالت جوادینه  کارکنناندر آخر از  :سپاسگزاری

و معرفني منراجعين امكنان انجنام اینن  يرسناناطالعو مرکز مشاوره مأوا که با  پارستهرانکالنتري جوادیه 

 شناسنيروانتشكر و قدرداني را دارم. این مقاله برگرفتنه از رسناله دکتنري  کمال پژوهش را فراهم نمودند،

 .است 94-95ل تحصيلي در دانشگاه سمنان با تاریخ تصویب در سا آباديفيضسرکار خانم زهره 
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