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 چکیده 

با روش شبه  ینزوج يارتباط يبهبود مهارتهادر  يداستان درمان یرتاث يپژوهش حاضر با هدف بررس

مراجعه كننده به  یننفر از زوج 300در پژوهش حاضر شامل  يانجام گرفته است. جامعه آمار یشيآزما

نفر  300 ینبودند كه از ب ینينفر زوج 100به تعداد  ينمونه آمار بودند. سواریلهشهرستان ب يدادگستر

 ینكمتر یبنفر كه به ترت 30و بعد از محاسبه نمرات پرسشنامه  یدساده انتخاب گرد يبه صورت تصادف

و كنترل قرار  یشساده در دو گروه آزما يبودند انتخاب شد. و به صورت تصادف را كسب نموده یازامت

آن  يصور یي.كه رواباشديدام م ینكوئ يارتباط يپرسشنامه مهارتها یزاطالعات ن يگرفتند.ابزار گردآور

است. داده ها در دو  یدهمختلف به اثبات رس یقاتدر تحق یزآن ن یایيشده پا یدائتوسط متخصصان ت

شدند،  یلو تحل یه( تجزیانسكوار یل)تحلي( و استنباطیکيدموگراف ي)جداول و نمودار هایفيسطح توص

معنادار دارد.  یرتاث ینزوج يارتباط يبر مهارتها يبه دست آمده نشان داد كه: داستان درمان یجنتا

بجز ارتباط توام  يارتباط يمهارتها يهابر تمام مولفه ينشان داد كه داستان درمان یقتحق یجنتا ینچنهم

 معنادار دارد. یرتاث یتبا قاطع

 

 .ینزوج ي،ارتباط يمهارتها ي،درمانداستانواژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه 

و سعادت و  یابديرشد و تکامل م ماند،يباط، زنده مانسان را در بر گرفته است. انسان به كمک ارت يارتباط سراسر زندگ

و  ترینيبه عنوان طوالن یيارتباط زناشو ین،ب یندارد. در ا يبستگ یگرانرابطه او با د يبه چگونگ یاديتا حد ز يو يخوشبخت

 یارهمسران بس يو روان يسالمت جسم يبخش، برا یتازدواج رضا یرانوع ارتباط همواره مورد توجه بوده است ز ترینیقعم

 (.1384نژاد،يو نواب یاوشياست)س یدمف

 بیان مسئله
ارتباط موثر  يبرقرار یيعوامل نداشتن مهارت توانا یناز ا یکيدارند،  یرتاث ینزوج یياز عوامل در شکست روابط زناشو يشمار

است كه  یيهااز عامل یکيو  ددهيقرار م یراست كه همه تعامالت انسان را تحت تاث يو ضرور يعنصر اصل یکاست. ارتباط 

 يفرد ین(. ارتباط نامؤثر موجب فاصله بBreen, 1989)آورديم یینرا پا ینزوج بطروا یفیتو ك یيزناشو یتنبود آن رضا

 ي،مشکالت خانوادگ یي،ارتباط در اغلب موارد تنها يفروپاش یامد. پشوديتجربه م يزندگ يهاجنبه ۀكه در هم شوديم یقيعم

 يدارند ازدواج یدكه ام یيهااغلب زوج زندگيو . . . خواهد بود.  يجسم یماريب ي،فشار روان ي،شغل یتيو نارضا تیعدم صالح

كه ارتباط متوقف  يو هنگام انجامديم یمیتبدون صم يمواز ۀرابط یکالزم به  يهافقدان مهارت یلبارور داشته باشند، به دل

 موجب را …و  يجنس یقفراوان، عدم عال يمنازعه ها یجهو در نت شوديم یلو خشم تبد يعشق به آزردگ يانرژ شوديم

كه با آن بتوانند تعارض را حل بکنند و  دهديقرار م ینزوج یاردر اخت يابزار يارتباط يها(. مهارت1384 ي،)سهراب شوديم

و  یزيخود را بهبود بخشند)تبر يزندگ یفیتداده و ك یشافزا شود،يزنان و مردان م یازهايرا كه موجب انطباق ن یمیتيصم

كننده استحکام خانواده است و ارتباط موثر به حفظ و  بینيیشپ یترینزن و شوهر قو ینارتباط ب یفیت(. ك1384همکاران، 

 ينقش مهم يارتباط يدر بهبود مهارتها توانديكه م ي(. از جمله عوامل1388ي،)احمدكنديزوجها كمک م ینروابط ب ينگهدار

ها، عملکرد خود را در جهان و در روابط خود با از داستان ايمجموعه يافراد بر مبنا یراز باشد،يم يد داستان درمانكن یفاا

. در گیرنديرا در بر م یگرانمختلف در تعامل با د يهااز خود، جهان و منش هایيیيها بازنما. داستانكننديم یمتنظ یگراند

و  یان، به نقل از صادق2003و همکاران ، یماجو)دگذارنديرا به بحث م یدادهارو يعانمتنوع، م يهاها منشدرون داستان

دائما به آنها رجوع  یشتفکر خو یررا كه شخص در مس يذهن يهاتا چارچوب كنديتالش م يدرمان یت(. روا1389همکاران، 

بر  یدتاك يدرمان یت. در روادهديرد انجام مف يذهن يهابر فرض يتفکر انتقاد یقكار را از طر یندهد و ا ییررا تغ كنديم

كه  یابديفرد با مراجع است. مراجع در م ياشتراک فکر یقداستان از طر یندر فهم ا يو سع گویديكه شخص م تاس يداستان

جود دارد و يمنحصر به فرد هايیجهداستان او نت ياست و در البال ییرو الزم به تغ یستهناشا ياو داستان يداستان مسلط زندگ

(. داستان درمانگران از لحاظ 1387و همکاران،  یعي، به نقل از رب1385 ي،كه او تا به حال به آنها توجه نکرده است)عابد

درصدد هستند تا در  ینيو به لحاظ بال سازنديخود را م يزندگ يمند هستند كه افراد چگونه معناموضوع عالقه ینبه ا يكاربرد

بر زبان به عنوان  یزو ن یابندب یميقد کالتمش يبرا یديجد يهاسازه یامعناها  یوندند،به مراجع بپ یدجد یدگاههايد یدنآفر

 ین(. در ا1389و همکاران،  یاندارند)صادق يفراوان یدتاك ي،داستان مجدد زندگ یلو تشک یتراجع به واقع یدگاههاتبادل د

 یقاتپژوهش استفاده شده است كه تحق یندر ا يستان درماندا یکردرو يمختلف خانواده درمان یکردهايرو ینپژوهش از ب

و بر،  یم(، م2010) یتاسکر یقات: تحقیقاتتحق یننموده است از جمله ا ییدرا تا يدرمان یکردرو یناثربخش بودن ا زیادي

 ي(،عماد1394)یميو كر ي(، فالح2002و همکاران ) ي( كل2006) یلند(، هانسون و لند2006)  يف یزامکو ل ینكر یویسد

(، 1389)یني(، ام1390و همکاران ) ي(، بهار1391)يو كاظم وري(، ن1393(، خدابخش و همکاران )1394و همکاران)

( لذا هدف پژوهش حاضر 1394) ي(، مسلم2010(، بنکر و همکاران )1387و همکاران ) یعي(، رب1389و همکاران) يقادر

 است. ینزوج يطدر بهبود مهارت ارتبا يداستان درمان یرتاث يبررس

 اهمیت موضوع
تا تعارضات  كنديبه زوجها است كه به آنها كمک م يارتباط يمهارتها یمرابطه همسران تعل یتتقو يراهها یناز بهتر یکي

خانواده خود  ياعضا يسعادت و سالمت روان شناخت ي،را حل و فصل كنند. همه جوامع بالطبع خواستار شاد شانيآت یيزناشو

را  يزندگ یفیتبر سالمت، بهداشت روان و ك یرگذارتا آن جا كه ممکن است عوامل تأث یدخواسته با ینبه ا یدنسر يهستند برا



 

  

 

خانواده قابل  يمهارت ارتباط هايیژگياست. از و یکدیگرآن با  يارتباطات اعضا ۀعوامل خانواده و نحو یناز ا یکيشناخت. 

داد و در صورت  ییررا در جهت مثبت، تغ هاتمهار ینا توانيم یجهدر نت (.1386یگي،و ب یروزبختهاست )فبودن آن یادگیري

را به  هایياز جدا یمي(. حال اگر فقط ن1387را به دست آورد )فروغان،  يباالتر يزندگ یفیتو ك يرابطه، بهکام یکداشتن 

 بدرست خوب حرف زدن و خو هايیوهش یريمناسب و فقدان مهارت در بکارگ يارتباط يها با الگوهازوج یيعدم آشنا یلدل

. برنامه آموزش بریميم يها پزوج يگوناگون برا یکردهايبا رو يارتباط يهاآموزش مهارت یتباز به اهم یمگوش دادن بدان

 ینازدواج است. ا يساز يغن يهاشده در برنامه یقبه كار گرفته شده و تحق يهابرنامه یرتریناز فراگ یکي ینارتباط زوج

 يهامهارت ي،شامل خودآگاه شوديكه آموزش داده م یيها. مهارتشوديرا شامل م مختلفي يهاها متنوع بوده و مهارتبرنامه

 (.Victoria, 2008است) يارتباط يهاحرف زدن، گوش دادن، حل تعارض و شناخت سبک

 ادبیات و پیشینه
گذارند. عشق،  یاندر م یرینخود را با سا یقها و عالواستهخ یازها،تا ن سازديآنها را قادر م یکدیگرارتباط خوب همسران با 

. اما ینددر خانواده بر آ یراجتناب ناپذ یلاز عهده حل مشکالت و مسا يابراز كنند. و به خوب یکدیگرو محبتشان را به  يدوست

رابطه  یکآنها را به  یمانهصم سلب نموده و رابطه ینرا از خانواده و زوج يعملکرد ینامکان چن زمال يارتباط يفقدان مهارتها

 بررسي پیشینه تحقیقات انجام گرفته نشان مي دهد كه:(.1388و همکاران، ي)عطاركنديم یلتبد یمیتو بدون صم يمواز

آنها را از فرهنگ غالب بر  توانديم یشانهابه نوشتن داستان ینزوج یبنشان داد كه ترغ (Banker et al, 2010) تحقیقات

 .آماده كند شانیيزناشو يزندگ يهاداستان يمعان ییرتغ یاانتخاب، حفظ  يرا برا ینآگاه سازد و زوج نیشاهاداستان

 یمیتدر جهت درک بهتر صم يبه عنوان روش يزندگ یاتاروكه  يزمان دهدينشان م (Skerrett et al, 2010) پژوهش

. دانستن هر زوج از دهديم یشرا در آنها افزا یمانهصمرشد روابط  يبرا يفرد یلپتانس گیرد،يمورد استفاده قرار م ینزوج

 ینزوج يداستان زندگ یان. بدهديم یشرا افزا یگريبا د یمانهدر روابط صم یشترب يگذار یهداستان طرف مقابل احتمال سرما

 درمانگران باشد. يراهگشا یي،در بهبود روابط زناشو توانديم

كودكان  يو تعامالت اجتماع يارتباط يبر بهبود مهارتها ين اثربخش داستان درمانبا عنوا یقي( در تحق1394)یميو كر يفالح

و  يارتباط يبهبود مهارتها یسم،اوت يدر كاهش عالئم دارا يبه طور معنادار يدرمانكه: روش قصه اندیافتهدست  یرز یجبه نتا

 .موثر است وتیسما يكودكان دارا يتعامالت اجتماع

و  يتاب آور ین،با طالق والد يبر سازگار يگروه يدرمان یتبا عنوان اثربخش روا یقيدر تحق (1394و همکاران) عمادي

 يبر سازگار يدرمان یتكه: روا اندیافتهدست  یرز یجشهر اصفهان به نتا یيدختران طالق مقطع ابتدا یجانيه-يمشکالت رفتار

 يگروه يدرمان یتاثرگذار بود. روا يصورت معناداركودكان به  هیجاني – يو مشکالت رفتار يتاب آور ین،با طالق والد

 یجانيه يشان و مشکالت رفتار ینكودكان نسبت به طالق والد يمنف ياحساسات و باورها توانديموثر است كه م یکرديرو

دهد. و در  یشرا در آنها افزا ريآوو تاب ینمثبت نسبت به والد يهااحساسات و نگرش توانديم ینآنها را كاهش دهد. و همچن

 شود. ینآنها با طالق والد يسازگار یشمنجر به افزا یتنها

 اهداف پژوهش

 .ینزوج يارتباط يدر بهبود مهارتها يداستان درمان یرتاث ي: بررسيهدف كل

 .ینزوج یامو ارسال پ یافتدر یيدر بهبود مهارت توانا يداستان درمان یرتاث ياول: بررس يهدف جزئ

 .ینزوج يدر بهبود مهارت كنترل عاطف يداستان درمان یرثتا يدوم: بررس يجزئ هدف

 .ینگوش دادن زوج يدر بهبود مهارت ارتباط يداستان درمان یرتاث يسوم: بررس يجزئ هدف

 .ینارتباط زوج یندنسبت به فرآ ینشدر بهبود مهارت ب يداستان درمان یرتاث يچهارم: بررس يجزئ هدف

 .ینزوج یتدر بهبود مهارت ارتباط توام با قاطع يدرمانداستان  یرتاث يپنجم: بررس يجزئ هدف

 های پژوهشفرضیه
 دارد. یرتاث ینزوج يارتباط يدر بهبود مهارتها ي: داستان درمانيكل یهفرض

 .دارد یرتاث ینزوج یامو ارسال پ یافتدر یيدر بهبود مهارت توانا ياول: داستان درمان يجزئ یهفرض



 

  

 

 .دارد یرتاث ینزوج يدر بهبود مهارت كنترل عاطف يدوم: داستان درمان يجزئ فرضیه

 .دارد یرتاث ینگوش دادن زوج يدر بهبود مهارت ارتباط يسوم: داستان درمان يجزئ فرضیه

 .دارد یرتاث ینارتباط زوج یندنسبت به فرآ ینشدر بهبود مهارت ب يچهارم: داستان درمان يجزئ فرضیه

 دارد. یرتاث ینزوج یتد مهارت ارتباط توام با قاطعدر بهبو يپنجم: داستان درمان يجزئ فرضیه

 روش تحقیق 
 یشپس آزمون با گروه كنترل و آزما -آزمون یشهمراه با پ یشيآزما یمهبه صورت ن یقمطالعه، طرح تحق ینبا توجه به هدف ا

جامعه  باشد. يم ینزوج يارتباط يدر بهبود مهارتها يداستان درمان یرتاث يپژوهش، محقق به دنبال بررس ین. در اباشديم

به تعداد  ينمونه آمار بودند. سواریلهشهرستان ب يمراجعه كننده به دادگستر یننفر از زوج 300در پژوهش حاضر شامل  يآمار

نفر  30و بعد از محاسبه نمرات پرسشنامه  یدساده انتخاب گرد ينفر به صورت تصادف 300 ینبودند كه از ب ینينفر زوج 100

و كنترل قرار  یشساده در دو گروه آزما يبودند انتخاب شد. و به صورت تصادف را كسب نموده یازامت ینباالتر بیكه به ترت

 یانشد، بعد از اتمام آموزش  یهارا یريمتغ یچگروه گواه ه يبرا يشد، ول یهارا یشگروه آزما يمستقل برا تغیرگرفتند. سپس م

صورت كه  ین. به اباشدياطالعات با استفاده از پرسشنامه م يگردآور گرفته شد. مستقل پس آزمون از هر دو گروه یرمتغ یهارا

 ياطالعات پرداخته است. ابزار گردآور يآورمطالعه مورد نظر و با استفاده از پرسشنامه به جمع یدانمحقق با حضور در م

 يبرا 2004( در سال Queendomدام ) ینكوئآزمون توسط  ین. اباشديدام م ینكوئ يارتباط يپرسشنامه مهارتها یزاطالعات ن

 یفرا توص يارتباط ي( است كه مهارتهایهعبارت )گو 34 يدر بزرگساالن ابداع شده است دارا يارتباط يسنجش مهارتها

 یک يآن بر رو يخود را با محتو يفعل یتانطباق وضع یزانرا بخواند و سپس م یههر گو یدآن، پاسخگو با یلتکم ي. برایکنندم

 یاسمق ینكه در ا يفرع يارتباط ي( مشخص كند. مهارتهایشههم ي)برا 5هرگز( تا  ي)برا 1از  ياپنج درجه یکرتل فیط

ارتباط، كنترل  یندنسبت به فرآ ینشب یام،و ارسال پ یافتدر یيشامل پنج مهارت گوش دادن، توانا گیرنديقرار م يمورد بررس

كرونباخ،  يابتدا با استفاده از روش آلفا ي،ارتباط يآزمون مهارتها ارسنجش اعتب يهستند. برا یتو ارتباط توأم با قاطع يعاطف

مقدار  ینآزمون بود. ا ینقابل قبول ا يدرون ياز همسان يو حاك 69/0آن برابر با  ياعتبار كل آزمون محاسبه شد كه مقدار عدد

اعتبار كل آزمون با استفاده  یبضر ینبود. همچن 66/0با برابر  یرستانيآموزان دبدانش يو برا 71/0دانشجو  هاييآزمودن يبرا

اطالعات مورد  يدر این پژوهش بعد از جمع آور (.1384و فداكار،  چاريینبه دست آمد.)حس 71/0برابر با  یفاز روش تنص

انجام  يو استنباط يیفها در دو بخش آمار توصداده یلو تحل یهشدند، تجز spssوارد برنامه  یلو تحل یهنظر، داده ها جهت تجز

 یلتحل آزموناز  یزن يو .... استفاده شده است. در بخش استنباط یانگینم ي،از درصد فروان یفيگرفته است. كه در بخش توص

 استفاده شده است. یانسكوار

  يافته ها
 .دارد تاثیر زوجین ارتباطي مهارتهاي بهبود در درماني فرضیه اصلي: داستان

 تحلیل كواريانس در مورد فرضیه اصلی : نتايج 1جدول شماره 

 شاخص

 منابع تغییرات

درجات  مجموع مجذورات

 آزادي

سطح  F میانگین مجذورات

 معناداري

 .000 967/1 158/247 1 158/247 اثر همپراش

/09 477/2 1 477/2 اثر گروه

197 

000. 

   013/0 29 352/0 خطا

    30 987/249 جمع كل تصحیح شده

معنادار مي باشد.    α=5/0 ( در سطح 28و 1با درجات آزادي  )=F 09/197چون مقدار  1شماره ده هاي جدول با توجه به دا

% 95بنابراین فرض تحقیق با . تأثیر داردداستان درماني در بهبود مهارتهاي ارتباطي زوجین لذا مي توان نتیجه گرفت كه 



 

  

 

ترل و آزمایش نشان مي دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس اطمینان تایید مي گردد. و مقایسه میانگین دو گروه كن

 داستان درماني در بهبود مهارتهاي ارتباطي زوجینآزمون افزایش پیدا كرده است. بنابر این مي توان چنین استنباط كرد كه 

 تأثیر دارد.

 .دارد تاثیر زوجین پیام ارسال و دریافت توانایي مهارت بهبود در درماني فرضیه فرعي اول: داستان

 : نتايج تحلیل كواريانس در مورد فرضیه اول 2جدول شماره 

 شاخص

 منابع تغییرات

درجات  مجموع مجذورات

 آزادي

سطح  F میانگین مجذورات

 معناداري

 .000 867/4 626/244 1 626/244 اثر همپراش

/863 226/6 1 226/6 اثر گروه

123 

000. 

   050/0 29 407/1 خطا

    30 259/252 جمع كل تصحیح شده

معنادار مي باشد.  α=5/0 ( در سطح 28و 1با درجات آزادي  )=F 863/123چون مقدار  2با توجه به داده هاي جدول شماره 

بنابراین فرض  تأثیر دارد. پیام زوجین ارسال و دریافت توانایي داستان درماني در بهبود مهارتلذا مي توان نتیجه گرفت كه 

% اطمینان تایید مي گردد. و مقایسه میانگین دو گروه كنترل و آزمایش نشان مي دهد كه میانگین گروه آزمایش 95قیق با تح

 داستان درماني در بهبود مهارتدر مرحله پس آزمون افزایش پیدا كرده است. بنابر این مي توان چنین استنباط كرد كه 

 دارد.تأثیر  پیام زوجین ارسال و دریافت توانایي

 .دارد تاثیر زوجین عاطفي كنترل مهارت بهبود در درماني فرضیه فرعي دوم: داستان

 نتايج تحلیل كواريانس در مورد فرضیه دوم :3شماره جدول 

 شاخص

 منابع تغییرات

درجات  مجموع مجذورات

 آزادي

سطح  F میانگین مجذورات

 معناداري

 .000 018/4 884/254 1 884/254 اثر همپراش

/137 833/0 1 833/0 گروهاثر 

13 

000. 

   063/0 29 776/1 خطا

    30 494/257 جمع كل تصحیح شده

معنادار مي باشد.  α=5/0 ( در سطح 28و 1با درجات آزادي  )=F 137/13چون مقدار  3شماره با توجه به داده هاي جدول 

% 95بنابراین فرض تحقیق با  تأثیر دارد. طفي زوجینعا كنترل داستان درماني در بهبود مهارتلذا مي توان نتیجه گرفت كه 

دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس اطمینان تایید مي گردد. و مقایسه میانگین دو گروه كنترل و آزمایش نشان مي

عاطفي  كنترل ایيتوان داستان درماني در بهبود مهارتآزمون افزایش پیدا كرده است. بنابراین مي توان چنین استنباط كرد كه 

 تأثیر دارد. زوجین

 

 



 

  

 

 

 

 .دارد تاثیر زوجین دادن گوش ارتباطي مهارت بهبود در درماني فرضیه فرعي سوم: داستان

 نتايج تحلیل كواريانس در مورد فرضیه سوم :4شماره جدول 

 شاخص

 منابع تغییرات

درجات  مجموع مجذورات

 آزادي

سطح  F میانگین مجذورات

 معناداري

 .000 269/3 712/228 1 712/228 اشاثر همپر

 .000 210/16 134/1 1 134/1 اثر گروه

   070/0 29 959/1 خطا

    30 806/231 جمع كل تصحیح شده

معنادار مي باشد.  α=5/0 ( در سطح 28و 1با درجات آزادي  )=F 210/16چون مقدار  4شماره با توجه به داده هاي جدول 

بنابراین فرض تحقیق با  تأثیر دارد. دادن زوجین گوش ارتباطي داستان درماني در بهبود مهارتلذا مي توان نتیجه گرفت كه 

دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله % اطمینان تایید مي گردد. و مقایسه میانگین دو گروه كنترل و آزمایش نشان مي95

 گوش ارتباطي داستان درماني در بهبود مهارتط كرد كه پس آزمون افزایش پیدا كرده است. بنابراین مي توان چنین استنبا

 تأثیر دارد. دادن زوجین

 .دارد تاثیر زوجین ارتباط فرآیند به نسبت بینش مهارت بهبود در درماني فرضیه فرعي چهارم: داستان

 نتايج تحلیل كواريانس در مورد فرضیه چهارم :5شماره جدول 

 شاخص

 منابع تغییرات

ات درج مجموع مجذورات

 آزادي

سطح  F میانگین مجذورات

 معناداري

 .000 044/5 625/254 1 625/254 اثر همپراش

/234 561/10 1 561/10 اثر گروه

209 

000. 

   050/0 29 413/1 خطا

    30 600/266 جمع كل تصحیح شده

معنادار مي باشد.  α=5/0 طح ( در س28و 1با درجات آزادي  )=F 234/209چون مقدار  5شماره با توجه به داده هاي جدول 

بنابراین فرض  تأثیر دارد. زوجین ارتباط فرآیند به نسبت بینش داستان درماني در بهبود مهارتلذا مي توان نتیجه گرفت كه 

دهد كه میانگین گروه آزمایش % اطمینان تایید مي گردد. و مقایسه میانگین دو گروه كنترل و آزمایش نشان مي95تحقیق با 

 بینش داستان درماني در بهبود مهارتحله پس آزمون افزایش پیدا كرده است. بنابراین مي توان چنین استنباط كرد كه در مر

 تأثیر دارد. زوجین ارتباط فرآیند به نسبت

 

 

 



 

  

 

 

 

 .دارد تاثیر زوجین قاطعیت با توام ارتباط مهارت بهبود در درماني فرضیه فرعي پنجم: داستان

 ج تحلیل كواريانس در مورد فرضیه پنجمنتاي : 6شماره جدول 

 شاخص

 منابع تغییرات

درجات  مجموع مجذورات

 آزادي

سطح  F میانگین مجذورات

 معناداري

 .000 574/2 461/253 1 461/253 اثر همپراش

 .645 217/0 021/0 1 021/0 اثر گروه

   050/0 29 413/1 خطا

    30 600/266 جمع كل تصحیح شده

معنادار نمي باشد.  α=5/0 ( در سطح 28و 1با درجات آزادي  )=F 217/0چون مقدار  6شماره ده هاي جدول با توجه به دا

و فرض تحقیق رد مي  تأثیر ندارد. زوجین قاطعیت با توام ارتباط داستان درماني در بهبود مهارتلذا مي توان نتیجه گرفت كه 

 تأثیر ندارد. زوجین قاطعیت با توام ارتباط ن درماني در بهبود مهارتداستاگردد. بنابراین مي توان چنین استنباط كرد كه 

  گیریبحث و نتیجه

مقایسه میانگین دو گروه كنترل و : دارد تاثیر زوجین ارتباطی مهارتهای بهبود در درمانی داستانفرضیه اصلی: 

كرده است. بنابر این مي توان چنین آزمایش نشان مي دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا 

داستان درماني باعث بهبود روابط در میان  تأثیر دارد. داستان درماني در بهبود مهارتهاي ارتباطي زوجیناستنباط كرد كه 

یش شود، مهارتهاي ارتباطي نیز منجر به افزایش رضایتمندي، افزایش ارتباط باز، بهبود مهارتهاي حل مسئله، و افزازوجین مي

 نتایج كه دهدمي نشان زمینه این در گرفته انجام تحقیقات پیشینه بررسي (.1388همدلي شده مي شود)عطاري و همکاران، 

 پژوهش و( 1393) همکاران و خدابخش ،( 1394)همکاران و عمادي ،(1394)كریمي و فالحي ،(1394) مسلمي تحقیقات

 .كندمي تایید را حاضر پژوهش نتایج و بوده همسو اضرح پژوهش نتایج با نوعي به( 2010) همکاران و بنکر

مقایسه میانگین دارد:  تاثیر زوجین پیام ارسال و دريافت توانايی مهارت بهبود در درمانی داستانفرضیه فرعی اول: 

ابر این مي دو گروه كنترل و آزمایش نشان مي دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا كرده است. بن

داستان درماني در  تأثیر دارد. پیام زوجین ارسال و دریافت توانایي داستان درماني در بهبود مهارتتوان چنین استنباط كرد كه 

ها، تمایالت و نیز توانایي توجه ها در توضیح و تصریح نیازها، خواستهبرقراري و تداوم یک ارتباط باز و سالم و ایجاد توانایي زوج

، به نقل از عطاري و 1995كند) بري، به دیگران و دعوت از انان براي روشن سازي مطالب و موقعیت ها كمک ميكردن 

 همکاران و بهاري تحقیقات نتایج كه دهدمي نشان زمینه این در گرفته انجام تحقیقات پیشینه بررسي (.1388همکاران، 

( 1394)همکاران و عمادي ،(1394)كریمي و فالحي ،(1394) يمسلم ،(1387) همکاران و ربیعي ،(1389)امیني ،( 1390)

 نتایج و بوده همسو حاضر پژوهش نتایج با نوعي به( 2010) همکاران و بنکر پژوهش و( 1393) همکاران و خدابخش ،

 .كندمي تایید را حاضر پژوهش

مقایسه میانگین دو گروه كنترل : دارد تاثیر زوجین عاطفی كنترل مهارت بهبود در درمانی داستانفرضیه فرعی دوم: 

دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا كرده است. بنابراین مي توان چنین و آزمایش نشان مي

 این به توانمي فرضیه این تبیین در تأثیر دارد. عاطفي زوجین كنترل توانایي داستان درماني در بهبود مهارتاستنباط كرد كه 

 هايصحبت احساسي و عاطفي لحاظ از و. كردند مي صحبت رو رودر صورت به زوجین دوره طول در: كه كرد اشاره دمور

 اندتوانسته چطور كه افرادي هايداستان همچنین. بدهند صادقانه را یکدیگر جوابهاي بتوانند تا داشتند نظر زیر را همدیگر



 

  

 

 زوجین عاطفي كنترل مهارت بهبود باعث شدمي بازگو زوجین براي نندك حل عواطف كنترل دادن دست از بدون را مشکالت

 ،( 1390) همکاران و بهاري تحقیقات نتایج كه دهدمي نشان زمینه این در گرفته انجام تحقیقات پیشینه بررسي. شدمي

 ،( 1394)همکاران و عمادي ،(1394)كریمي و فالحي ،(1394) مسلمي ،(1387) همکاران و ربیعي ،(1389)امیني

 پژوهش نتایج و بوده همسو حاضر پژوهش نتایج با نوعي به( 2010) همکاران و بنکر پژوهش و( 1393) همکاران و خدابخش

 .كندمي تایید را حاضر

مقایسه میانگین دو گروه : دارد تاثیر زوجین دادن گوش ارتباطی مهارت بهبود در درمانی داستانفرضیه فرعی سوم: 

دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا كرده است. بنابراین مي توان شان ميكنترل و آزمایش ن

داستان درماني ابزاري مفید و  تأثیر دارد. دادن زوجین گوش ارتباطي داستان درماني در بهبود مهارتچنین استنباط كرد كه 

ش مهارتهاي اجتماعي از جمله گوش دادن محسوب مي شود كه باید موثر براي اصالح رفتار، سازگاري، كنترل هیجانات و افزای

 تحقیقات نتایج كه دهدمي نشان زمینه این در گرفته انجام تحقیقات پیشینه بررسي (.1389آن را ترویج داد)هویدا و همایي، 

 ربیعي ،(1389)امیني ،( 1390) همکاران و بهاري ،(2006) لندیلند و هانسون ،( 2002) همکاران و كلي ،(2010) اسکریت

( 1393) همکاران و خدابخش ،( 1394)همکاران و عمادي ،(1394)كریمي و فالحي ،(1394) مسلمي ،(1387) همکاران و

 .كندمي تایید را حاضر پژوهش نتایج و بوده همسو حاضر پژوهش نتایج با نوعي به( 2010) همکاران و بنکر پژوهش و

مقایسه : دارد تاثیر زوجین ارتباط فرآيند به نسبت بینش مهارت بهبود در یدرمان داستانفرضیه فرعی چهارم: 

دهد كه میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش پیدا كرده است. میانگین دو گروه كنترل و آزمایش نشان مي

 در تأثیر دارد. زوجین ارتباط آیندفر به نسبت بینش داستان درماني در بهبود مهارتبنابراین مي توان چنین استنباط كرد كه 

 برقرار ارتباط مهارت درباره را الزم آگاهي زوجین رفته رفته دوره طول در: كه كرد اشاره مورد این به توانمي فرضیه این تبیین

 تباطار است، سازنده و مناسب خوب ارتباط اینکه) زمینه در ارتباط فرآیند به نسبت را الزم بینش و كردندمي كسب كردن

 را مشکالت از خیلي موثر ارتباط كند،مي ایجاد را راحت زندگي براي الزم زمینه ارتباط شود،مي ها انسان رفتار بهبود باعث

 اسکریت تحقیقات نتایج كه دهدمي نشان زمینه این در گرفته انجام تحقیقات پیشینه بررسي. نمودند دریافت..( و كندمي حل

 و ربیعي ،(1389)امیني ،( 1390) همکاران و بهاري ،(2006) لندیلند و هانسون ،( 2002) همکاران و كلي ،(2010)

 و( 1393) همکاران و خدابخش ،( 1394)همکاران و عمادي ،(1394)كریمي و فالحي ،(1394) مسلمي ،(1387) همکاران

 .كندمي تایید را حاضر هشپژو نتایج و بوده همسو حاضر پژوهش نتایج با نوعي به( 2010) همکاران و بنکر پژوهش

مي توان نتیجه گرفت : دارد تاثیر زوجین قاطعیت با توام ارتباط مهارت بهبود در درمانی داستانفرضیه فرعی پنجم: 

و فرض تحقیق رد مي گردد. بنابراین مي توان  تأثیر ندارد. زوجین قاطعیت با توام ارتباط داستان درماني در بهبود مهارتكه 

 فرضیه این تبیین در تأثیر ندارد. زوجین قاطعیت با توام ارتباط داستان درماني در بهبود مهارتكرد كه  چنین استنباط

 دوستانه روابط كه بود این بر سعي و شدمي برگزار صمیمي صورت به آموزشي دوره چون: كه كرد اشاره مورد این به توانمي

 به هاداستان و روایت اكثر همچنین و. باشد زوجین بین مستبدانه و طعقا ارتباط خواستنمي مربي و باشد برقرار زوجین بین
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