
  

                                9  

   كمجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارا                                                                                          مقاله پژوهشي
  9-19، 1387، پاييز )44شماره پياپي  (3، شماره 11سال                                                                                                                 

  

  تأثير روش گفتگوي زوجين بر ارتباط آنها و تأثير آن بر رفتار فرزندانشان
  

  6، دكتر حميد روح افزا  5، دكتر رضا باقريان  4، دكتر مهدي بينا  3 دكتر فرشته شكيبايي* 2، دكتر غزال زاهد1دكتر سرور آرمان

  
  ، ايراندانشگاه علوم پزشكي اصفهانمركز تحقيقات علوم رفتاري، لوشيپ روانپزشكي كودكان و نوجوانان، دانشيار،  ف -1

  ، ايران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مركز تحقيقات علوم رفتاري، فلوشيپ روانپزشكي كودكان و نوجوانان، -2
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  29/8/87   ، تاريخ پذيرش18/2/87تاريخ دريافت
  چكيده
 Imago روش. بر خود زوج ها، فرزندانشان و جامعه داردهمه جانبه اختالف بين زوج ها اثرات نا مطلوب  : :مقدمه

Relationship Therapy(IRT) جامعه ايران در  حل اختالفات زوج ها آن براييزان كارايي  از مروش نويني است كه
    .اطالعي در دست نيست

هاي عمومي اطفال مراجعه كرده   زوج كه به دليل مشكل كودك خود به درمانگاه80 كارآزمايي بالينيدر اين  :روش كار
 دو پرسشنامه.  قرار گرفتند)وره مشادرمان معمول مراكز(كنترل  و IRT درمان بادو گروه به صورت تصادفي در بودند 

مشكالت رفتاري  . تكميل شد ماه بعد از آن3دوره و  بعد از ،قبل» گوتمنعشق و احترام مقياس «  و» جدايي و فاصله«
  .اندازه گيري شد» چك ليست رفتار كودك« توسط كودك
درجه دوري، احساس انزوا در ده آزمونهاي  و نمره خر)نمره گوتمن( اين مطالعه احترام متقابل در روابط زناشويي در :نتايج

به ميزان  IRT گروه اتمام دورهبالفاصله پس از ) پرسشنامه جدايي و فاصله(زندگي مشترك، مبارزه با مشكالت در زندگي 
نشان مي مرزي  معني داري  تنها گروهدو ماه از مداخله تفاوت بين 3قابل توجهي وضعيت بهتري داشته است اما پس از 

 موازي بودن زندگي زوجين تفاوت مشاهده شده بالفاصله پس از مداخله معني دار نبوده خرده آزمون در ).>1/0p( دنده
مشكالت رفتاري  از نظر .استبه صورت قابل توجهي نمره پايين تري داشته  IRT ماه گروه 3است ولي پس از گذشت 

  . بين دو گروه تفاوت معني داري ديده نشدكودك
روشي قابل قبول در حل اختالفات  مي تواند  گفتگوي زوجينتكنيكتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ن :نتيجه گيري

  .اما تاثير آن بر دورنماي رفتاري فرزندان نيازمند مطالعات جامع تري است. باشد  مردم ايران زوج ها در فرهنگ
   كودكانگفتگوي زوجين، زوجين، مشكالت ارتباطي، مشكالت رفتاري :واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  

  بيمارستان الزهرا،  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: نويسنده مسئول* 
Email: ghazal.zahed@gmail.com
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  مقدمه
شواهد پژوهشي در مورد تعارضات زناشويي و 

 سازگاري  كهاند مشكالت ارتباط در زوجين نشان داده
هاي مختلف   جنبه،زناشويي در طول زندگي مشترك

عي و فرهنگي خانوار را تحت تاثير اقتصادي، اجتما
ها،   انطباق سليقه،الزمه سازگاري زناشويي. )4-1(گذارد مي

ايجاد قواعد رفتاري و شكل گيري الگوهاي ارتباطي 
بروز اختالالت روحي مختلف و مصرف مواد . )5(است

هاي جسمي  مخدر، مشكالت رفتاري فرزندان و حتي بيماري
. )6، 5(باشد عارضات زناشويي تواند از پيامدهاي ت زوجين مي

اين پيامدها تحت تاثير شرايط فرهنگي و قومي با شدت 
هاي مطالعات  يافته. وضعف مختلف قابل مشاهده است

مختلف در ايران نيز حاكي از وجود تعارضات زناشويي در 
 مراجعين به  روي گروهاي بر در مطالعه. باشد زوجين مي

آنها  درصد 5/25 كه مشخص شد مراكز بهداشتي و درماني
 بخشي و همكاران ، در مطالعه ديگر.)7(مشكل ارتباط داشتند

 ، زوج در يكي از شهرهاي جنوب ايران300بر روي 
 درصد زوجين رضايت زناشويي 77 حدود دريافتند كه

 2/24چنين در مطالعه ديگري مشاهده شد كه  هم. )8(داشتند
از   در يكي تحت مطالعهدرصد دانشجويان متاهل

  .)6(هاي ايران نيز  تعارضات زناشويي وجود داشت دانشگاه
به منظور برطرف نمودن  مشكالت ارتباطي 

هاي  زوجين، رويكردهاي درماني متفاوتي شامل درمان
يكي از . طوالني مدت و كوتاه مدت مطرح  شده است

  اي از مداخالت رفتاري، ها كه مجموعه ترين روش جامع
هيل درك و ايجاد تغيير در شناختي را جهت تس عاطفي، 

 Imago (IRT) گيرد تحت عنوان روابط  دو سويه در بر  مي

Relationship Therapy  9( است(.  
در نظر گرفتن پويايي شناختي و ايجاد بينش نسبت 

است كه براساس آن به جاي   IRT يك اصل مهم،به روابط
 درمان گر ،ها بررسي و حل مشكل براساس  رابطه بين زوج

 بنابراين .پردازد ها مي بررسي و حل مشكل بين خود زوجبه 
از قدرت رابطه زناشويي به عنوان منبع درمان استفاده 

هدف اين درمان تسهيل ترميم رابطه بين . كند مي
 روندي تحت عنوان ،IRTابزار اصلي در . )10(هاست زوج

در اين تكنيك به زن و مرد ياد داده .  است1گفتگوي زوجين
 عمداً و از روي قصد بر طبق يك روند سه شود كه مي

  .)9(قسمتي به يكديگر گوش كنند
 در كشورهاي غربي اين روش را ،چندين مطالعه

اي از كاربرد اين روش در   ولي سابقه)11-14(اند موثر دانسته
. ايران و كشورهاي هم جوار در منابع مكتوب به دست نيامد

وامع غربي  در جIRTبا توجه به اين كه اكثر مطالعات
، )15(براساس زمينه فرهنگي خاص آن جوامع انجام شده

انجام اين مطالعه در يك جامعه غيرغربي با تاكيد بر روابط 
دراين پژوهش فرض بر . رسد  ضروري به نظر مي،زوجين

 يك روش جامع است كه در تمامي IRTاين است كه  
تواند به عنوان يك روش  ها و جوامع مختلف مي فرهنگ
استفاده هاي زناشويي  اي موثر در كاهش تعارض لهمداخ
هدف اين مطالعه، ارزيابي اثر بخشي به كارگيري . شود

در بهبود رابطه ) گفتگوي زوجين (IRTروش كوتاه 
  .زناشويي بين زوجين ايراني است

  روش كار
اين مطالعه يك كارآزمايي باليني تصادفي است 

هاي مراجعه كننده   نفر از زوج80، در ميان 1386كه در سال 
وابسته به دانشگاه علوم (هاي عمومي اطفال   به درمانگاه

 زوج 50در طول يك ماه، . انجام گرفت) پزشكي اصفهان
  در بهبود رابطه IRTواجد شرايط جهت بررسي  تاثير روش 

گيري به روش آسان به  نمونه. زناشويي انتخاب شدند
 مراجعه انجام  بر اساس هاي پي در پي صورت انتخاب نمونه

  . شد
هدف و روش اجراي مطالعه براي والدين مراجعه 

رضايت نامه آگاهانه جهت شركت در . كننده تشريح گرديد
 الزم به ذكر است. اين مطالعه از شركت كنندگان گرفته شد

 تمام مراحل اين تحقيق توسط كميته اخالق دانشگاه كه
  . علوم پزشكي اصفهان تاييد گرديده است

                                                 
1- Couple’s dialogue. 
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اي مانند   مورد اشاره به علل طبي سادهكودكان
يك . گلودرد، تب و اسهال به درمانگاه آورده شده بودند

 انجام DSM-IV-TRمصاحبه باليني با زوجين براساس 
 و در صورت عدم وجود سوء مصرف مواد، سابقه )12(شد

بيماري  خودكشي، سابقه خشونت، سايكوز يا تشخيص
 ،گاهانه جهت همكاري موافقت آو اعالنعمده روانپزشكي 
سپس مصاحبه جهت بررسي مشكل . شدند وارد مطالعه مي

 واجدين شرايط با توجه به وجود .ارتباطي نيز انجام شد
 در صورت عدم  ومشكل ارتباطي مورد بررسي قرار گرفتند

عالقه به ادامه درمان از سوي شركت كنندگان و يا مراجعه 
ها از  عه، نمونهبه روانشناس و مشاور ديگر در طول مطال

  ). معيارهاي ورود و خروج(شدند  مطالعه خارج مي
مراجعه كنندگان به طور تصادفي در يكي از دو 

وارد   براساس نرم افزار توليد كننده اعداد تصادفي،گروه
در طول مطالعه دو نفر از افراد در ).  نفري25دو گروه (شدند 

عات پايه اطال. گروه كنترل از ادامه همكاري سرباز زدند
- 6 سال، 5-0(زوجين در زمينه سن، تحصيالت ) 1جدول (

در مورد مردها شغل آزاد (، شغل ) سال12 سال و بيش از 12
و ) دار و حقوق بگير ها خانه و حقوق بگير در مورد خانم

چنين  هم. آوري شد وجود بيماري رواني و جسمي جمع
  ومقياس عشق و احترام1هاي جدايي و فاصله نامه پرسش
ها  نامه تكميل اين پرسش.   نيز در ابتدا تكميل گرديد2گاتمن

) هاي مشترك پاسخ(توسط همسر مونث و با مشاركت مرد 
 ماه پس 3و ) مداخله(انجام شد و پس از اتمام دوره درماني 

) CBCL(چك ليست رفتاري كودك . از آن تكرار گرديد
فرزندي كه همراه زوجين (براي فرزندان مورد مطالعه 

 ماه پس از پايان مداخله 3در ابتدا و ) راجعه كرده بودم
  .تكميل گرديد

 مقياس عشق و احترام گاتمن  يك  نامه پرسش
گيري با روايي و پايايي قابل قبول در زمينه  روش اندازه

شود  مشكل ارتباطي است كه توسط خود شخص تكميل مي

                                                 
1- Distance and Isolation Questionnaire. 
2- Gottmann Love and Respect Scale. 

 وجود عشق در  سوال در زمينه احترام متقابل و 20و شامل 
خير است و دامنه /روابط زناشويي است كه به صورت بله

دهنده مشكل  تر نشان  دارد و نمره پايين20 تا 0نمره بين 
 . )16(باشد ارتباطي بيشتر مي

 يك وسيله استاندارد ،نامه  جدايي و فاصله پرسش
است كه زوجين وضعيت ارتباطي خود را بيان  و پر كاربرد

 1999 در سال 3وسط گاتمننامه نيز ت اين پرسش. مي كنند
 خرده 4سوال و 77نامه شامل  پرسش. ساخته شده است

شود و به  آزمون است كه توسط خود شخص تكميل مي
اين . باشد و هر سوال يك نمره دارد خير مي/بله صورت 

طغيان كردن :    خرده آزمون است كه شامل 4مقياس داراي 
ق شدن بر ، فائعنوان 24 احساس انزوا با عنوان، 24با 

مي  عنوان 17و موازي بودن با هم با  عنوان 12مشكالت با 
باال نشانه مشكل ارتباط جدي تر در هر كدام از  نمره. باشد

 .)17(باشد ها مي قسمت
اري كودك توسط چك ليست مشكالت رفت

گيري براي  ه يك روش اندازهك  4 (CBCL)رفتار كود
 ، والدين است سال و بر مبناي گزارش18 تا 4فرزندان بين 
عاليم نامه جهت به دست آوردن  موارد پرسش. بررسي شد

 شكايات بدني بازگيري و اضطراب و  (درون گرايانه
 رفتارهاي مجرمانه و  (و عاليم برون گرايانه) افسردگي
نامه  مذكور براساس  پرسش. ا يكديگر جمع شدندب) تهاجمي

 120ا سن و جنس استاندارد شده است و نمره كل آن صفر ت
 زيرتقسيم بندي جهت مشخص كردن رفتار به صورت . است

مشكالت رفتاري " برابر با 64بيشتر يا برابر با : انجام شد
 تا 60گر نياز به كمك تخصصي است، بين   كه بيان"باليني

 بيانگر يك مشكل نيازمند توجه "تحت باليني"گروه ،  63
 يا برابر با تر است كه به مرحله باليني نرسيده است  و كوچك

  .)18(دهند  را تشكيل مي"طبيعي" كه گروه 59
 نفر از 10ها به  نامه به منظور بررسي روايي، پرسش

اساتيد بخش روانپزشكي اطفال و روانپزشكي داده شد 

                                                 
3- Gottmann. 
4 - Child Behavior Check List. 
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و حداكثر نمره ) جهت تأييد اعتبار ظاهري و محتوايي(
. ها از سوي اساتيد ارائه گرديد نامه روايي جهت پرسش

 زوج مراجعه 30 توسطها،  نامه ي پايايي پرسشجهت بررس
مقياس عشق و احترام هاي   نامه  پرسش،كننده به درمانگاه

  تكميل گرديد و يك ماه بعد جدايي و فاصلهو گاتمن 
براساس آزمون همبستگي .  مصاحبه به عمل آمدمجددًا
نامه مذكور به ترتيب  پس آزمون براي دو پرسش-آزمون

نسخه .  محاسبه شد82/0 و 80/0 ضريب پايايي  معادل
 طبق پژوهشهاي منتشر شده بين CBCLنامه  فارسي پرسش

 پايايي داشته و از اعتبار كافي برخوردار بوده 93/0 تا 67/0
  .)19(است

شامل  Imago Relationship Therapyروش 
سفر كيهاني، مغز و گفتگوي  :جلسه اول(شود   جلسه مي6

ودكي و ارتقاي گزينش هاي ك زخم: ؛ جلسه دوم1زوجين
افزايش هم دلي و باز سازي تصور از : ؛ جلسه سوم2همراه
؛ جلسه 4باز سازي رابطه عاشقانه: ؛ جلسه چهارم3شريك
رفع خشم و : ؛ جلسه ششم5باز سازي ناكامي ها: پنجم
 . كه جلسه اول آن، موضوع اين تحقيق بوده است) 6طغيان

ه مداخله توسط يك متخصص روانپزشكي با تجرب
مداخله . چندين ساله در به كارگيري اين روش انجام گرفت

مذكور در سالن اجتماعات در سه جلسه منظم با فاصله يك 
 ساعت محتوي آموزش 3اي و هر جلسه به مدت  هفته

. ها برنامه ريزي شد براي آزمودني) گفتگوي زوجين(مكالمه 
، IRTترين تكنيك  گر با استفاده از اصلي در هر جلسه درمان
 فرايندي سه ،ها گفتگو با زوج. ها پرداخت به گفتگو با زوج

  و 8 ، تاييد كردن7قسمتي داشت كه شامل انعكاس دادن
در طي آن به زن و مرد يادداده شد كه .  بود9احساس همدلي

                                                 
1- Cosmic journey, the brain and couple dialogue. 
2- Childhood Wounds and mate selection Development. 
3- Developing empathy and reimaging the partner. 
4- Re-romanticizing the relationship. 
5- Restructuring frustrations. 
6- Resolving rage. 
7- mirroring. 
8- validating. 
9- empathizing. 

عمداً و از روي قصد بر طبق اين روند سه قسمتي به يكديگر 
شد كه آنچه  خواسته "همسرگيرنده"در ابتدا از . توجه كنند

گويد را با دقت تمام،   مي"همسر فرستنده"طرف مقابل يعني 
كند كه  زماني كه همسر فرستنده احساس مي. انعكاس دهد

. همسر گيرنده متوجه دو يا سه جمله كه فرستاده، شده است
 و "آيا چيز ديگري هم هست؟"كند  همسر گيرنده سوال مي

اره موضوع، كند كه درب عمداً از فرستنده درخواست مي
شود كه هر اظهار نظر و  از گيرنده خواسته مي .بيشتر بگويد

گفتگويي را تا زماني كه نوبت او برسد كه فرستاده شود، 
زماني كه همسر گيرنده، اطالعات را به حد كافي . نگه دارد

دهد، ممكن است  درك كرده و به فرستنده انعكاس مي
تاييد كردن . باشدگويد  آماده تاييد كردن آنچه فرستنده مي

در واقع يك وسيله اذعان . و معتبر دانستن، توافقي نيست
تواند آنچه كه  كردن به اين مساله است كه همسر گيرنده مي

در بخش . ممكن است اين حس را ايجاد كند را درك كند
سوم  گفتگوي زوجين، همسر گيرنده در جهت نشان دادن 

به عبارت ديگر . كند همدلي  به همسر فرستنده، تالش مي
اي احساسات فرد ديگر و   احساس لحظه-1همدلي شامل 

 بازگرداندن به چهره خود، با دانستن اين كه اين -2سپس 
اين . احساس خود فرد نيست بلكه بايد چنين باشد، است
رسد،  فرايند اگرچه در ابتدا بسيار منظم و مصنوعي به نظر مي

از . كند يدا ميبعد از مدتي گفتگو حالت طبيعي و روان پ
طريق اين روند مكالمه سه قسمتي كه به طور معمول به 
زوجين در جلسات اول و دوم آموخته مي شود، ارتباط پديد 

ارتباط و امنيت در روند مكالمه، زوجين را تشويق . آيد مي
به سهيم شدن در اطالعات بيشتري در مورد خودشان 

ول هفته به در پايان هر جلسه نيز تكليفي براي ط.كند مي
در گروه كنترل نيز جلساتي با ساختار مشابه . زوجين داده شد

جلسات زوج درماني معمولي به صورت هفتگي و با همان 
 جلسه با 3براي گروه كنترل  .تواتر برگزار گرديد

شد و در آن  خصوصيات مشابه كه به صورت سنتي اداره مي
  .شد برگزار گرديد هاي معمول به كار گرفته مي روش
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 در ،به منظور بررسي تشابه خصوصيات دو گروه
 غير وابسته جهت مقايسه سن و tابتداي مطالعه، آزمون 

آزمون مجذور خي جهت مقايسه نسبت جنسي، شغل، 
تحصيالت زوجين و وجود بيماري روانپزشكي و جسمي 

به منظور تحليل تفاوت بين گروهي و تفاوت . استفاده شد
نامه   چهار گانه پرسشهاي داخل گروهي خرده آزمون

نامه  مقياس عشق و احترام گاتمن   و پرسش جدايي و فاصله
 General(در تمام مقاطع زماني، از مدل خطي عمومي 

Linear Model (هاي تكراري  گيري براي اندازه
)Repeated Measures (اين آزمون يك . استفاده شد

اي ه روش چند متغيره براي سنجش همزمان تفاوت بين گروه
  .باشد مورد بررسي و تغييرات در طول زمان مي

چهل و هشت زوج به صورت تصادفي به    
 "درمان" بنابراين .هاي مداخله و شاهد تقسيم شدند گروه

در نظر گرفته شد كه افراد را بين دو  1عامل بين گروهي
نامه جدايي و  افراد سه بار پرسش. كند  مي گروه تقسيم

: ام گاتمن  را تكميل نمودندفاصله ومقياس عشق و احتر
، در پايان درمان در هفته سوم )T1(پيش از شروع مطالعه 

)T2 ( و سه ماه بعد از درمان)T3 .(نامه  پرسشCBCL در 
و سه ماه بعد از درمان ) T1(دو مرحله پيش از شروع مطالعه 

)T3 (گيري نمرات پرسش براي هر اندازه. تكميل گرديد 
هاي جداگانه ثبت شدند و بدين ها به صورت متغير نامه 

 در سه سطح براي 2ترتيب زمان به عنوان عامل درون گروهي
   ).   دو سطحCBCLبراي (سه اندازه گيري تعريف شد 

   SPSSهـا از نـرم افـزار      دادهتجزيه و تحليلبراي 
(SPSS Inc, Chicago, IL, USA)  اسـتفاده  13 نـسخه 

ي تمـام آناليزهـا     داري بـرا    به عنوان سطح معني    ≥05/0p .شد
  .در نظر گرفته شد

  نتايج 
 زوج به همراه فرزندشان با ميانگين سني زنان 48

 در دو تصادفيبه طور  ) 7/38±4/4(و مردان  ) 5/4±7/32(

                                                 
1- Between Group Factor. 
2- Within Group Factor. 

دو . تقسيم  شدند)  نفر23(و كنترل )  نفر25 (گروه مداخله 
سن، :  دموگرافيك شامليگروه مذكور از نظر متغييرها

چنين وجود بيماري  عيت شغلي و همسطح تحصيالت و وض
 با يكديگر دار  جسمي و رواني در زوجين تفاوت معني

  ). 1جدول (نداشتند
 نتايج اصلي را در دو گروه نشان خالصه 2جدول 

داري در نمرات   تفاوت معني)T1( در ابتداي مطالعه. دهد مي
 هاي جدايي و فاصله مقياس عشق و احترام گاتمن  و قسمت

 نتايج نشان .دشمشاهده نبين دو گروه  CBCLه نام و پرسش
 در )T2( اگرچه در ارزيابي بالفاصله پس از درمان اد كهد 

مقياس عشق و احترام گاتمن هر دو گروه نمرات 
)037/0=p (هاي جدايي و  خرده آزمون در نمرات افزايش و

اين تغييرات در گروه مداخله كاهش يافته است ولي فاصله 
و ) =003/0p(  انزوا،)>001/0p (طغياناي ه در خرده آزمون

داري از نظر  ي به طور معن)=025/0p( فائق شدن بر مشكالت
دار  يمعنموازي بودن كه آماري بيشتر بود و در خرده آزمون 

در ). >01/0p(داري مشاهده شد ي گرايش به معن،نبود
چنان افزايش نمره  هم ،)T3 (مداخله ماه پس از 3گيري  پي

خرده نمره چهار  و احترام گاتمن و كاهشمقياس عشق 
ها بجز  در خرده آزمون. مشاهده شد جدايي و فاصله آزمون

داري  يهيچ تغيير معن) =001/0p(قسمت موازي بودن 
اري د يگرايش به معنها   قسمتمشاهده نشد ولي در اين

 تفاوت CBCL در آزمون ).>1/0p(وجود داشت
  .نيامددست ه  ماه ب3داري پس از گذشت  معني

هاي  نتايج به دست آمده با استفاده از تحليل اندازه
تفاوت مشاهده شده در طول كه نشان مي دهد  3تكراري

و نيز اثر متقابل ) >F=، 001/0p 79/7 عامل بين افراد،(زمان 
) =F=، 004/0 p 26/4 عامل بين گروهي،(گروه دو با 4 آن

  .دنرس داري مي به سطح معني
، نشان داد هاي بين گروهيتجزيه و تحليل داده 

، افراد نمرات باالتري در مقياس عشق و  IRTكه در گروه

                                                 
3 - GLM Repeated Measure. 
4 - Interaction. 
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نامه  هاي پرسش تري در قسمت احترام گاتمن  و نمرات پايين
جدايي و فاصله در مقايسه با گروه كنترل داشتند كه اين 

و موازي ) =118/0p(اختالف در تمامي موارد به جز انزوا 
) =253/0p (CBCLامه ن و پرسش) =111/0p(بودن 
  ).>05/0p(دار بود معني

 گروهي، نشان درون تجزيه و تحليل  قسمتدر
 زيرو  كه نمرات مقياس عشق و احترام گاتمن شد داده 
نامه جدايي و فاصله در طول زمان  هاي مختلف پرسش قسمت

 اما نمرات ).>001/0p(كند داري تغيير مي به طور معني
دار نبوده   معني در طول زمانCBCLنامه  پرسش
 زمان   اثر متقابل مشاهده شد كه چنينمه ).=264/0p(است

)T1,T2,T3 ( و گروه)IRTياس براي مق)  در مقابل كنترل
و خرده ) F=57/3؛ df=2؛ p=032/0(عشق و احترام گاتمن

  شاملنامه جدايي و فاصله هاي مختلف پرسش آزمون
Flooding )026/0=p 2؛=df 3؛=F( انزوا ،)010/0=p ؛

2=df 79/4؛=F(فائق شدن بر مشكالت ،)836/0=p 2؛=df ؛
180/3=F( و موازي بودن )013/0=p 2؛=df 023/0؛=F(  به

 به CBCLاما اين اثر متقابل در . دنرس داري مي سطح معني
توان  بنابراين مي). =302/0p(داري نرسيد سطح معني

 مقياس عشق  مبناي نتايج بربه طور كليگيري كرد كه  نتيجه
 اثر IRT ،  نامه  جدايي و فاصله و احترام گاتمن و پرسش

 3و  در طول درمان بر زوجيننسبت به درمان معمول  بهتري
داري در فرزندان ايجاد   ولي تفاوت معنيداردماه پس از آن 
  .نكرده است

 مشخصات دموگرافيك شركت كنندگان در ابتداي مطالعه. 1جدول 
  هاي گروه مداخله زوج  مشخصات

25 =n 
  هاي گروه كنترل زوج

23 =n  
p  

       مؤنث
  )انحراف معيار±ميانگين(سن 

 
77/4±56/32  

  
29/4±95/32  

  
764/0  

  
  077/0  %8/34  %8   سال0-5  )%(تحصيالت 

    %2/52  %60   سال12-6  

   سال12باالي   
  

32%  
  

13%  
  

  
  

  932/0  %87  %88  خانه دار  )%(شغل 
    %13  %12  كارمند  

          مذكر
  )انحراف معيار±ينميانگ(سن 

 
71/8±88/36  

  
94/3±13/39  

  
262/0  

  
  978/0  %1/26  %24   سال0-5  )%(تحصيالت 

    %2/52  %52   سال12-6  
  
  

   سال12باالي 
  

24%  
  

7/21%  
  

  
  

  459/0  %9/73  %64  شغل آزاد  )%(شغل 
    %1/26  %36  كارمند  
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 و سه ماه پس از (T2)، پس از مداخله (T1)داي مطالعه  در ابتگفتگوي زوجينگيري شده براي مقايسه  مقادير اندازه. 2جدول 
 )انحراف معيار±ميانگين( با روش معمول (T3)آن 

 T1  T2 T3 p  متغير
       *نمره گاتمن
  0001/0  64/11±32/4 16/10±14/4 04/5±09/1  مداخله
  0001/0  56/9±18/3  04/8±32/2  43/5±53/1  كنترل

p   307/0  037/0  067/0    
          طغيان كردن

  0001/0  44/8±56/4  32/8±57/3  20/15±84/3  مداخله
  0001/0  26/10±13/4  13/12±80/3  60/15±52/4  كنترل

p   737/0  001/0  156/0    
        احساس انزوا

  0001/0  84/6±11/3  04/7±07/3  04/14±99/4  مداخله
  002/0  91/12±60/4  04/10±61/3  82/8±88/3  كنترل

p   422/0  003/0  056/0    
          مدن بر مشكالتفائق آ

  0001/0  68/3±65/1  08/4±27/1  16/7±30/2  مداخله
  0001/0  73/4±24/2  39/5±12/2  04/8±70/2  كنترل

p   228/0  025/0  067/0    
          هاي موازي زندگي

  0001/0  08/4±30/2  96/4±82/2  80/9±42/3  مداخله
  013/0  30/6±70/2  26/6±09/2  13/9±82/3  كنترل

p   526/0  076/0  004/0    
CBCL§         
  263/0  96/67±89/24 ــ  28/72±27/26  مداخله
  783/0  26/61±69/28 ــ  43/61±57/28  كنترل

p   177/0  391/0 ــ    
* Gottmann Love and Respect Scale 
§ Child Behavior Check List 

  
  بحث

 در حل كردن IRTدر اين مطالعه، برتري روش 
كه در يك دوره  طوريه بتعارضات زناشويي نشان داده شد 

IRT و مقياس عشق و احترام گاتمن  افزايش واضح نمره در
 به عنوان  جدايي و فاصلههاي اهش در خرده آزمونك

داري  هاي ارتباط زناشويي مشاهده شد اما تغيير معني شاخص
  . ديده نشدCBCLنامه  در نمرات پرسش

احترام اگرچه ) 2جدول (براساس نتايج اين مطالعه 
بالفاصله پس از ) نمره گاتمن (در روابط زناشويي و ابلمتق

به ميزان قابل توجهي  گفتگوي زوجينمداخله در گروه 
 2 ماه از مداخله، بين 3وضعيت بهتري داشته است اما پس از 
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داري مرزي  گروه تفاوت مشاهده شده تنها معني
چنان و به  با اين وجود سير سعودي آن هم) >1/0p(دارد

در مورد درجه دوري، . داري ادامه داشته است صورت معني
ميزان احساس انزوا در زندگي مشترك، مبارزه با مشكالت 

نيز به طور مشابهي ) جدايي و فاصلهنامه  پرسش(در زندگي 
 كاهش گفتگوي زوجينبالفاصله پس از مداخله در گروه 

 ماه اگرچه سير نزولي آن 3داشته است ولي پس از گذشت 
اري ادامه داشته است و ميزان آن نيز كمتر از د به طور معني

گروه كنترل است ولي تفاوت مشاهده شده بين دو گروه غير 
در مورد موازي بودن زندگي زوجين . دار بوده است معني

دار بودن سير نزولي در هر دو گروه، بر خالف  ضمن معني
ها تفاوت مشاهده شده بين دو گروه  ساير خرده آزمون

دار نبوده است  رل بالفاصله پس از مداخله معنيمداخله و كنت
به صورت  گفتگوي زوجين ماه گروه 3ولي پس از گذشت 

  .اند تري داشته قابل توجهي نمره پايين
 زوج را كه در 110اي در آمريكا  در مطالعه

 مورد بررسي ه اند، شركت نمودIRTهاي مختلف  كارگاه
يت زناشويي  كيفيت ارتباط زناشويي و رضاگرفتند وقرار 

 هفته پس از 6ها و بعد از آن و  قبل از شركت در اين كارگاه
ميانگين نمره گروه در پايان . گيري شد پايان كارگاه اندازه

 امتياز افزايش داشت و نمرات در پايان 10 بيش از ،كارگاه
اي نيز افزايش داشت اما كمتر از نمرات پايان   هفته6پايش 

  .)11(كارگاه بوده است
  و همكاران در پاسخ به سوال اينهانالمطالعه در 

كه آيا يك دوره كوتاه ولي ساختار دار زوج درماني، بر 
روي ابعاد عملكرد فردي و سازگاري بين شخصي 

 كوتاه مدت به عنوان يك روش زوج IRTموثراست، از  
نمرات بعد از دوره در تمامي . درماني استفاده نمودند

ه تفاوت مثبت را نشان داد، بهاي رضايت زناشويي  مقياس
 به عنوان يك روش درماني Imagoكه مداخالت  طوري

  .)12(موثر در درمان تداخالت رابطه مورد تاييد قرار گرفت

 ،مطالعه حاضر نيز در راستاي مطالعات قبلي
كه به عنوان يك  طوريه  را نشان داده است بIRTاثربخشي 

دي كه در ايران به مداخله كوتاه مدت و قابل اجرا براي افرا
نمودند مورد تاييد قرار  علت تعارضات زناشويي مراجعه مي

  .گرفت
 استفاده از ،اما در اين روش درماني يكي از مسايل

انعكاس هاي  كه مهارت طوريه  است بimagoهاي  مهارت
ها كمك   به زوج احساس همدلي، تاييد كردن ودادن
ارتباط . ازندكند كه خود به حل مشكالت ارتباطي بپرد مي

 نشان داد كه 1ها و انطباق دوطرفه استفاده از اين مهارت
 يك Imagoهاي  وجود سطح متوسطي از استفاده از مهارت

  .)13(ارتباط سالم را به دنبال خواهد داشت
در يك مطالعه روايي جهت بررسي ارتباط 

 و تجربياتي Imagoها در روش  هاي گفتگوي زوج مهارت
كند نشان داد كه  س معنوي بودن ميكه شخص در آن احسا

ها به عنوان يك تمرين  بعضي اشخاص به گفتگوي زوج
، ) زوج11(در جمعيت مورد مطالعه . كنند معنوي نگاه مي

كردند،  هاي گفتگو را بيشتر استفاده مي هايي كه مهارت زوج
اين . كردند احساس معنوي بودن بيشتري در اين فرايند مي

 از زبان خود Imagoورد فرايندهاي مطالعه اطالعاتي در م
  .)14(شركت كنندگان در اين مطالعه به دست مي دهد

هاي  اين اعتقاد وجود دارد كه استفاده از مهارت
Imagoسازد تا به هم آميختگي  ها را توانمند مي  زوج

 به عنوان اشخاص جدا از هم تمايز  وزيستي خود را بگسلند
 را به هم تحميل نكنند پيدا كنند، تصورات خود از يكديگر
مطالعات مختلف در . و با واقعيت ذهن يكديگر آشنا شوند

زمينه ارتباط مشكالت زناشويي با مشكالت رفتاري كودكان 
و به طور كلي انطباق روانشناختي كودك نشان دهنده اين 
است كه تعارضات زناشويي يك پيشگويي كننده قوي 

رد كه مسائل عالوه اين فرضيه وجود داه باشد و ب مي
فيزيولوژيك، عاطفي، شناختي و محيطي واسطه اين ارتباط 

                                                 
1- dyadic adjustment. 
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هاي مختلف  كار بردن روشه بدين واسطه ب. )20(است
تواند از طريق بهبود در روابط والدين و  خانواده درماني مي

هاي كودك سبب بهبود  به دنبال آن كاهش استرس
 يونيزمشكالت رفتاري كودك شود به طوري كه در مطالعه 

 نشان داده شد كه خانواده درماني 2000و همكاران در سال 
حتي در بهبود عالئم بيماري كمبود توجه و بيش فعالي 

)ADHD (و اختالل سلوك موثر است)با اين وجود در . )21
 تغيير IRTمطالعه حاضر به دنبال استفاده از تكنيك 

 توان اين  مشاهده نشد كه ميCBCLداري در نمره  معني
تر و  ستنباط كرد كه اين تكنيك بايد طوالني مدتگونه ا
 مورد استفاده قرار گيرد ،IRTتر شامل تمامي مراحل  كامل

تا موثر واقع شود و يا نياز به زمان بيشتري براي مشاهده تاثير 
تواند موضوع  باشد كه مي بهبود ارتباط والدين بر فرزندان مي

  .هاي آينده باشد پژوهش
يادي مانند اشتغال، مسائل كه عوامل ز با وجودي

بر ثبات ... مالي، تغيير نگرش به ازدواج و مسائل جنسي و 
ترين نياز براي تداوم  پايداري زوجين موثر است اما مهم

  روابط و پيش بيني كننده رضايت زناشويي، توانايي گفتگو
  .با كيفيت هيجاني مناسب است

 اين روش درماني شكل جديدي از درمان را 
نمايد كه زوج ها رفيق و شفيق يكديگر مي شوند،  يمعرفي م

در آن رابطه به صورت پاسخ گويي است و نه واكنشي كه 
 اما .شود آنها احساس امنيت و مهرباني داشته باشند سبب مي

 باز 1990كه سابقه معرفي اين روش به دهه  با توجه به اين
ه گردد و منابع زيادي در مورد آن در دسترس نيست ب مي
كه در منطقه خاورميانه نيز نويسندگان مطالعه  وه اينعال

دست نياوردند، نياز به انجام مطالعات ه مشابهي در مورد آن ب
بيشتر در كشورهاي مختلف و فرهنگهاي متفاوت احساس 

آيد اين موضوع در  براساس اين مطالعه به نظر مي. شود مي
 فرهنگ كشور ايران مفيد و قابل پذيرش است و احتماال

ها و اقوام را داشته  قابليت پذيرش و اجرا در ساير فرهنگ

باشد اگرچه براي اين موضوع نياز به مطالعات گسترده تري 
  .است

  و قدردانيتشكر 
مقاله حاضر با مشاوره شركت كاوشگران كرانه 

  .تهيه شده است)  COX Research Group (سپهر 
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Abstract 
Background: Marital conflicts have great impact on social, economic and cultural aspects of 

the couples and their children. New Psychological interventions like “Imago Relationship Therapy” 
(IRT) have been widely used for resolving these conflicts. This study examined the efficacy of couple 
dialogue technique on marital relationship and children`s behavior in Iranian society. 

Methods and Materials: In a Clinical Trial study eighty consecutive couples refered to 
general pediatric clinics due to their children’s diseases, randomly allocated to intervention 
group(couple dialogue technique) and control group (consult usual treatment method) in consultation 
center. They filled "Distance and Isolation Questionnaire" and "Gottmann Love and Respect Scale" at 
baseline, post treatment and three months after intervention as follow up all of them. General linear 
Model with Repeated Measurements was used to analyze the data. 

Results: In this study, scores of mutual love and respect in marital relationship (Gottmann 
scale) and scores in Flooding, Loneliness and Retreatment subscales of Distance and Isolation 
Questionnaire had a better condition in IRT group just after the trial (P<0.05); but after three months, 
the differences between two groups were only marginal significant (P<0.1). 
In Parallel lives` subscale, scores were decreased in two groups, but right after trial there was not 
significant scores of the groups did not difference between scores. Scores after three months in IRT 
group was significantly lower in compare to control group. Scores of CBCL have not statistically 
significant differences in both groups at any time (P>0.05). 

Conclusion: This study revealed couple dialogue technique was an effective intervention in 
solving marital conflicts in Iranian population but had not a significant effect on children’s behavioral 
profile. This may be due to other factors or insufficient duration of intervention and needs more 
investigation and needs more investigation. 
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