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  جيناثربخشي مشاوره گروهي با روش حل مسأله با تأكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب در بهبود روابط زو
Effectiveness of group counseling with problem solving method and emphasis on 

basic needs of choice theory on improving couples communication patterns 
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 استاد دانشگاه تربيت معلم. 4

 1حسين كشاورز افشار
  2دكتر ابوالقاسم خوش كنش

  3زهرا جهانبخشي
  4دكتر شكوه نوابي نژاد
  1دكتر باقر ثنائي ذاكر

منظـور اثربخـشي مـشاوره گروهـي بـا       اين پژوهش به  : چكيده
شيوه حل مسئله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب در           

جامعـه پـژوهش    .  طراحـي و اجـرا گرديـد       اهـ بهبود روابط زوج  
با توجه به اهـداف     . هاي ساكن شهرستان كرج بودند    حاضر زوج 

ه شده اسـت و از      گيري داوطلبانه استفاد  پژوهش از شيوه نمونه   
 زوج انتخاب شدند و سپس با توجـه بـه طـرح            12ميان جامعه   

گـروه  (هـاي نيمـه آزمايـشي       پژوهشي به كار رفته كه از طـرح       
 زوج در گروه كنتـرل بـه شـيوه تـصادفي           6بود    ) كنترل نابرابر 

 استودنت مستقل   tو روش آماري مرد استفاده      . جايگزين شدند 
عنـوان   كريستنسن و شنك به    پرسشنامه الگوهاي ارتباطي  . بود

نتيجـه پـژوهش    . ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت        
نشان داد كه مشاوره گروهي با شيوه حل مسئله بـا تاكيـد بـر               

هـا مـوثر    نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب در بهبـود روابـط زوج         
مشاوره گروهي با شـيوه حـل مـساله بـا تاكيـد بـر               . بوده است 

هـا  توانست باعث افزايش گفتگوي سازنده زوج     نيازهاي بنيادين   
گير و اجتنـاب    كناره-چنين باعث كاهش الگوي توقع    شود و هم  

% 5هـا در سـطح      ها گردد كه همگـي ايـن فرضـيه        متقابل زوج 
  . معنادار بودند

  
  حل مسأله، نيازهاي بنيادين، الگوهاي ارتباط: هاكليد واژه

H. Keshavarz Afshar., Ph.D Student
A. Khoshkonesh., (Ph.D) 
Z. jahanbakhshi., (M.A)  
Sh. Navabinejad.,(Ph.D) 
B. sanae zaker., (Ph.D) 
 
Abstract: This research was designed to 
investigate the effectiveness of group counseling 
with problem solving method and emphasis on 
basic needs of choice theory on improving 
couples communication patterns. The population 
of this study was the couple's residence in karaj. 
With regard to study purposes, we have used 
volunteer sampling. Among the population 12 
couples were selected and then randomly divided 
to two groups (each group 6 couples), because 
the method of this study was quasi experimental. 
Method of statistic was independent T. Research 
instruments were Christensen and shenk 
communication patterns questionnaire. The result 
revealed that group counseling with problem 
solving method and emphasis on basic needs of 
choice theory on improving couples 
communication patterns was effective. Group 
counseling with problem solving method and 
emphasis on basic needs of choice theory could 
increase couples construct communication and 
caused to decrease withdrawal /demand pattern 
and avoidance/avoidance pattern. these 
hypothesis were significant at %5 level 

 
Key words: problem- solving – basic needs- 
communication patterns  
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  مقدمه 
 قدرت، تعلق، و عشق بقا، ياساس ازين 5 يارضا يراب است يتالش يزندگ گالسر هينظر براساس    
 روابـط  به منجر هاآن يارضا عدم و است ازهاين نيا يارضا جهت در رفتارها متما. حيتفر و يآزاد

 هافاوتت نيا و متفاوتند قوت و شدت لحاظ به افراد در ازهاين نيا. گردديم يزندگ در تمندينارضا
 گـر جلـوه  مشكل صورتبه ازهاين در هايناهمخوان نيا. گردديم ارتباط در ياشكاالت بروز به منجر

 نيـ ا به هازوج اوقات اغلب يول ابنديب مسئله نيا يبرا يحلراه سازديم مجبور را هازوج و شوديم
 مخـرب  عـادات  نيـ ا. كننـد يم استفاده روابطشان در مخرب عادات از و شونديم توجهيب مسئله
  .كنترل يبرا پاداش و هيتنب د،يتهد زدن، غرغر ت،يشكا و هيگال ،سرزنش انتقاد، از عبارتند

 مـورد  رياخ يهاسال در يزندگ تيفيك بهبود يبرا يروش اساسي ازين 5 يريكارگبه و شناخت    
 را گـران يد كـه  آن بدون م،يريبگ ادي را ازين 5 نيا يارضا قهيطر ميبتوان ما اگر. است بوده مطالعه
 و اسـت  ياساسـ  ازين 5 نيا روابط و رفتارها محرك واقع در ميكنيم تجربه را يشاد م،يساز ناكام
  ).2005 لهت،يو  ،2يفر (گرفت بكار نيزوج روابط در مستمر صورتبه توانيم را هاآن
-نـده يآ و هـا گذشته به ميستين مجبور ما و است يكنون يزندگ از يئجز شهيهم رابطه مشكل    
 نيهمـ  در و گـردد يبرمـ  حـال  زمـان  روابـط  از يكـ ي به شهيهم رابطه مشكل م،يبپرداز دور يها

ـ  ميبـشو  آزاد زهايچ يليخ از ميتوانيم ما ميكن فيتعر دوباره را يآزاد ديبا كه جاست  هرگـز  يول
به  گالسر، (ميكن يزندگ شادمانه بخشتيرضا يشخص رابطه كي حداقل داشتن بدون ميتوانينم

  ).1384 روزبخت،يف نقل از
- سرچشمه عمده ناخشنودي است هيچ ارتباط ديگري ماننـد آن نمـي            زناشويي ماهيتاً ارتباط      

تواند دو انسان بالغ را كه ممكن است شناخت بسيار كمي از يكديگر داشته باشند، براي يك عمر                  
نزديك كند هر چند اين واقعيت نيز وجود دارد كه ايـن دو نفـر از دو جـنس مخـالف                   ربه همديگ 

ذابيت داشته باشند زنان و مردان بسياري پس از مدتي از ازدواجشان به ايـن               باشند و براي هم ج    
گالسـر،  (خواهند خودشان را به اين ارتباط تعهدآور محـدود كننـد            رسند كه ديگر نمي   نتيجه مي 

  ). 1384نقل از خوش نيت نيكو، برازنده، 
ورند كه بعدها   آ بوجود مي  اي را چنين يك سلسله از الگو هاي مراوده      در طول زمان خانواده هم        
يد اين الگوها با باورها، ادراكات و انتظارات اعـضاي مختلـف خـانواده              آصورت نسبتاً پايدار درمي   به

هـا پيـدا    ن آ روند و جنبه ثـابتي در بـين       كار مي صورت مشترك به  ها به نآپيوند دارد كه برخي از      
  ).1382ز موسوي،  به نقل ا1988 بلك، -، وايمبر1973ال، هينك، و(كند مي

                                                                                                                     
  استاد دانشگاه تربيت معلم. 5
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هـايي  هاي اساسي خانواده  تحقيقات نشان داده است كه ارتباط باز، مداوم و روشن، يكي از ويژگي            
كنند بهتـر   اي كه اعضاي آن ارتباط صحيح با يكديگر برقرار مي         خانواده. انداست كه سالم و روشن    

 و الرسـون و     1هيـوي (ند  توانند مسائل خود را حل بكنند و رضايت بيشتري از ارتباط خود دار            مي
الگوي ارتباط سازنده متقابل در ارتباطات زوجين، نوعي الگوي ارتباطي است    ) 1996 كريستنسن،

هـا  اي كه در حين ارتبـاط بـراي آن        كنند در مورد مشكل و مساله     شوهر سعي مي   كه در آن زن و    
بـراي مـشكالت      و آيد بحث و گفتگو كنند، احساساتشان را نسبت به هم بيـان كننـد             وجود مي به

كـار ببندنـد هـر دو       را در روابط خود به     حلي را پيشنهاد بدهند زماني كه زوجين اين الگو        خود راه 
همـان  ( كنند و از زندگي زناشويي خود راضـي هـستند         كنند كه همديگر را درك مي     احساس مي 

  ).منبع
-مـي  روابط زناشويي روبرو  اي در   شوهر زماني كه با مسأله      الگوي ارتباط اجتناب متقابل زن و         

كنند و بررسي مسائل خود سـرپوش       شوند معموالً از بحث و تبادل نظر در مورد مشكل دوري مي           
  ).1996هيوي و همكاران، (ها رضايت پاييني از زندگي خود دارند گذارند اين زوج

 و تغيير يا كنارگيري عبارت است از اصرار يك زوج مبني بر ايجاد تنوع/ الگوي ارتباطي توقع    
طور فيزيكي يا رواني از كه زوج ديگر از تعامل خودداري نموده و بهبحث در مورد مسأله، در حالي

 ).1999همكاران،   و2ساگرستانو(گيرد بحث كناره مي
نشان دادند داليلي كه در پـس الگـوي ارتبـاطي مخـرب وجـود               ) 2000( گوگلين و نجليستي      

گيري ممكن است بخشي از سبك ارتباطي زوجين شود در          كناره/ وقعت .دارد، كامالً واضح نيستند   
گيـري كنـد، الگـويي      كه فقط يك همسر تقاضا كند و ديگري كنـاره         برخي از زوجين به جاي اين     

 بـه نقـل از شـريفي،      (كننـد   تقاضـا مـي    دهند كه در آن هر دو نفر به نوبت شـكايت و           تشكيل مي 
1382.(  

-گيـري مـي   ها كنـاره   كه زنان در شرايطي كه شوهرانشان از آن        كنندبيان مي ) 1994(گاتمن      
شـود و مـردان نيـز بـه         ها تهديد مي  كنند داراي مشكالت زناشويي بيشتري هستند و سالمت آن        

  .زنندگيري دامن مياحتمال قوي به رفتارهاي كناره
هـاي گريـز    يهايي كـه اسـتراتژ    در تحقيق دريافتند زوج   ) 1993(چنين ويلسون و ريچارد     هم    

تري از رضايت زناشويي    بندند سطح پايين  كار مي اجتناب و فاصله گرفتن را در زندگي زناشويي به        
  .دهددهند و مشخص شد كه گريز اجتناب صميميت را بشدت كاهش مياز خود نشان مي

ها راه بـه    هاي حل مشكل كارآمد به زوج     اهميت آموزش مهارت  ) 1990( و همكاران    1وينسنت    
 هـاي زوج ايـن محققـان دريافتنـد كـه زوج هـاي درمانـده در مقايـسه بـا                 . فضيل بيـان كردنـد    ت

                                                 
1. Heavy – Larson, christensen 
2. Sagrestano 
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غيردرمانده، به نحو معناداري، رفتارهاي حل مشكل مثبت را كمتر، رفتارهاي حل مشكل منفي را 
  .بيشتر بروز مي دهند

ـ     )1977(جاكوبسون       ه وسـيله  توانست به شكلي موفق، گروهي مركـب از ده زوج درمانـده را ب
هاي آموزش حل مسأله و قرارداد وابستگي بود درمـان كنـد و همـين محقـق               اي از شيوه  مجموعه

تغييرات مثبتي را در چهار زوج از شش زوجي كه درماندگي شديد داشتند ايجاد كند و همسران                 
  .نيز اين موضوع را از گزارش كردند

هاي نامه حل مشكل را با آموزش مهارت      نيز تاثير تركيب يك بر    ) 1981( برنشتاين و همكاران      
اند كه در آن بر افزايش تعامالت مثبت و يا بـر            ارتباطي در كاهش درماندگي زناشويي اثبات كرده      

  .شدكاهش تعامالت منفي تأكيد مي
 به رفتار همسرشان بـا       كه ايشفتهآدر تحقيقي به اين نتيجه رسيد زوجين        ) 1990 (2هالفورد    

تر از زوجيني است كه مشكل ندارد عالوه بـر ايـن            دهند خيلي بيش  سخ مي دشمني و خصومت پا   
  .سته اشفته با برانگيختگي زياد جسماني و رواني همراآاين رويارويي منفي در رابطه 

 حـل مـساله     توان مطرح ساخت كه چون اكثر تحقيقـات       با توجه به تحقيقات انجام گرفته مي          
هـاي حـل مـساله را بـا درنظـر            اگر مهارت   پس  متمركزند هاي ارتباطي  بر آموزش مهارت   زوجين

هـا خواهـد     چـه تـاثيري روي الگوهـاي ارتبـاطي زوج          داد آموزشگرفتن نيازهاي اساسي زوجين     
  گذاشت؟

مشاوره گروهي با روش حل مشكل با درنظر گرفتن نيازهاي          سي تاثير   رهدف پژوهش حاضر بر       
  .اساسي زوجين است

 بـا تاكيـد بـر نيازهـاي بنيـادين نظريـه             مسئله حل وهيش به يگروه مشاوره: پژوهشهاي  هيفرض
  .دهديم كاهش نيزوج روابط در را اجتناب –اجتناب يالگو انتخاب

–توقـع  يالگـو  با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب       مسئله حل وهيش به يگروه مشاوره    
  .دهديم كاهش نيزوج روابط در را ريگكناره

 توقـع  يالگـو   با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريـه انتخـاب    مسئله حل وهيش به يروهگ مشاوره    
  .دهدگيري زن را كاهش ميكناره/مرد
 توقـع  يالگـو   با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريـه انتخـاب    مسئله حل وهيش به يگروه مشاوره    
  .دهد را كاهش ميمردگيري كناره/زن
 يگفتگو يالگو  با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب       مسئله حل وهيش به يگروه مشاوره    

  .دهد يم شيافزا نيزوج روابط در را سازنده متقابل
                                                                                                                     
1. Vincent 
2. Gottman 
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  جامعه آماري
-كـز مـشاوره و روان     ر مراجعه كننده بـه م     هايزوج: جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از      

ر با توجه بـه مـصاحبه       در پژوهش حاض  . شناختي نيك منش واقع در رجايي شهر شهرستان كرج        
 زوج  6 زوج در گروه آزمـايش و        6 زوج انتخاب شده و از اين ميان         12تشخيصي از بين داوطلبين     

 6 هاي آزمايش و كنترل   طوري كه در نهايت در هريك از گروه       در گروه كنترل جايگزين شدند، به     
  .گيري داوطلبانه بود روش نمونهداشته باشيم)  نفر12(زوج 

  
   ابزار پژوهش

  )CPQ(پرسشنامه الگوي ارتباطي 
منظور برآورد ارتباط زناشـويي     اين پرسشنامه يك ابزار خودسنجي نسبتاً جديدي است كه به             

 سوال تشكيل يافته است و رفتارهـاي زوجـين را     35اين پرسشنامه از    . زوجين طراحي شده است   
  :تند ازكند اين مراحل عباردر طي سه مرحله متعارض زناشويي برآورده مي

  .آيدهنگامي كه مشكلي در روابط زوجين بوجود مي) 1
  .شودمدت زماني كه درباره مشكل ارتباطي بحث مي) 2
  بعد از بحث راجع به مشكل ارتباطي) 3

خيلي  (9تا ) اصال امكان ندارد  (1اي ليكرت كه     درجه 9زوجين هر رفتار را روي يك مقياس        
 از سـه خـرده مقيـاس تـشكيل     CPQ پرسشنامه. كننديم تنظيم شده، درجه بندي   ) امكان دارد 
  :يافته است
  ارتباط سازنده متقابل) الف
  ارتباط اجتناب متقابل) ب
  توقع/ گيريارتباط كناره) ج

  .تهيه شده است) 1991(اين سه خرده مقياس توسط كريستنسن و شنك 
هـاي ايـن    مقياسمنظور برآورد روايي اين پرسشنامه، همبستگي بين        به) 1379(عبادت پور   

 را بدسـت آورد نتـايج نـشان داد كـه همـه              EnRichرضـايت زناشـويي     و پرسـشنامه    پرسشنامه  
 همبـستگي دارد ضـرايب      EnRich رضـايت زناشـويي      پرسـشنامه پرسشنامه بـا     اين   هايمقياس

 سوالي، ارتباط اجتنـاب     5(همبستگي بدست آمده براي سه خرده  مقياس ارتباط سازنده متقابل            
كه همگـي در سـطح      % 35، و   %58،  % 58گيري به ترتيب عبارتند از      هكنار/  ارتباط توقع  متقابل و 

  .معنادار بودند% 1آلفاي 
  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 زهرا جهانبخشي، دكتر شكوه نوابي نژاد و  دكتر باقر ثنائي ذاكردكتر ابوالقاسم خوش كنش، حسين كشاورز افشار، 

46 1390 تابستان/7شماره /دوره سوم/انيفصلنامه مشاوره شغلي و سازم

هاي پرسشنامه الگوهاي ارتباطي را با استفاده از روش آلفاي كرانباخ به ترتيب             پايايي مقياس 
گيري مرد،  ع زن، كناره  ، ارتباط اجتناب متقابل، توق     )n= 5(هاي ارتباط سازنده متقابل     در مقياس 

، برآورد  %66،  %52،  %51،  %71،  %70گيري  كناره/ گيري زن و ارتباط توقع    كناره/ ارتباط توقع مرد  
  .نموده است

  
  هاطرح پژوهشي و روش جمع آوري داده

گـروه كنتـرل   «هاي نيمـه آزمايـشي بـه نـام طـرح      براي انجام پژوهش حاضر از يكي از طرح          
  .استفاده شد» نابرابر

   
  ها روش تجزيه و تحليل داده  

هـا اسـتفاده شـده      در پژوهش حاضر از آمار توصيفي و آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل داده             
و در آمار اسـتنباطي بـا توجـه بـه           ... در آمار توصيفي از ميانگين، انحراف معيار، واريانس و          . است

  . فاده شد است مستقل استودنتtمتغيرهاي مورد مطالعه از آزمون 
  .  بهره گرفته شدSPSSها از نرم افزار اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل داده چنين درهم

 
   توزيع فراواني زوجين شركت كننده در تحقيق بر حسب مدت ازدواج.1جدول 

  مدت ازدواج            جمع   سال و بيشتر4   سال4كمتر از 
  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  گروه

  100 6 50 3 50 3  زمايشآ
 100 6 50 3 50 3  كنترل

 100 12 50  6  50 6  جمع

 
 سال و بيشتر در 4 سال با 4 كه مدت ازدواج كمتر از گيريمبا مطالعه جدول فوق نتيجه مي

  .دو گروه كنترل و آزمايشي يكسان است
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 گروه آزمايشي و 2مون  جدول استنباطي آزمون تي براي تفاوت نمره پيش آزمون و پس آز.2جدول 
  كنترل در خرده مقياس ارتباط سازنده متقابل

مقدار   نتيجه
t  

 
درجه 
 آزادي

 tمقدار 
محاسبه 
 شده

  
انحراف 
  معيار
  

  گروه تعداد  ميانگين

15/2 41/5 12 
  

  آزمايش 
رد فرض   

 صفر
71/1 22  41/4 

  كنترل   12 5/1 19/2
  

  
بزرگتـر اسـت    ) 71/1( بحرانـي    t از   41/4اسـبه شـده     مح  tبا توجه به جدول فوق چون مقدار            

 اطمينان نتيجه گرفت    95/0توان با   شود و مي   فرض صفر رد مي    p<0/05بنابراين با سطح آلفاي     
كه مشاوره گروهي با روش حل مسأله با تأكيد بر نيازهـاي بنيـادين نظريـه انتخـاب در افـزايش                     

  .ستمقياس گفتگوي متقابل سازنده تأثير مثبت داشته ا
  

 گروه آزمايشي و 2جدول استنباطي آزمون تي براي تفاوت نمره پيش آزمون و پس آزمون . 3جدول 
  يري كلي كناره–كنترل در خرده مقياس توقع 

 tمقدار   نتيجه
   جدول

درجه 
  آزادي

 tمقدار 
محاسبه 
 شده

انحراف 
  گروه  تعداد  ميانگين  معيار

رد فرض   يشآزما 12 -83/7  76/3
 صفر

71/1 22 79/6 
  كنترل  12 25/1 70/2

  
بزرگتـر اسـت    ) 71/1( بحرانـي    t از   79/6 محاسـبه شـده       tبا توجه به جدول فوق چون مقدار            

 اطمينان نتيجه گرفت    95/0توان با   شود و مي   فرض صفر رد مي    p<0/05بنابراين با سطح آلفاي     
نظريـه انتخـاب در خـرده       كه مشاوره گروهي با روش حل مسأله با تأكيـد بـر نيازهـاي بنيـادين                 

  .گيري كلي تأثير مثبت داشته استكناره-مقياس توقع
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  گروه آزمايشي و2جدول استنباطي آزمون تي براي تفاوت نمره پيش آزمون و پس آزمون . 4جدول 
  گيري زنكناره/كنترل در خرده مقياس توقع مرد

 
  نتيجه 

مقدار 
T  

درجه 
  آزادي

  tمقدار
 محاسبه شده

انحراف 
ارمعي

  
 گروه   تعداد  ميانگين

36/4  66/8- 6    
رد   آزمايش 

فرض 
 صفر

81/1 10 23/5 
  كنترل   6 66/2 01/3

 
بزرگتر اسـت بنـا   ) 81/1( بحراني t از 23/5 محاسبه شده   tبا توجه به جدول فوق چون مقدار            

ن نتيجـه گرفـت      اطمينا 95/0توان با   شود و مي   فرض صفر رد مي    p<0/05براين با سطح آلفاي     
كه مشاوره گروهي با روش حل مسأله با تأكيد بـر نيازهـاي بنيـادين نظريـه انتخـاب در كـاهش                      

  .گيري زن تأثير مثبت داشته استكناره/مقياس توقع مرد
 

 گروه آزمايشي و 2 جدول استنباطي آزمون تي براي تفاوت نمره پيش آزمون و پس آزمون .5جدول 
  گيري مردكناره/ كنترل در خرده مقياس توقع زن

  tمقدار  نتيجه
  جدول

درجه 
  آزادي

  tمقدار
محاسبه 
  شده

انحراف 
 گروه  تعداد  ميانگين  معيار

رد فرض   آزمايش  6 -7 22/3
 صفر

81/1 10 72/4  
  كنترل  6 -17/0 47/1

 
بزرگتر است ) 81/1( بحراني t از 72/4محاسبه شده  t با توجه به جدول فوق چون مقدار     

 اطمينان نتيجه گرفت 95/0توان با شود و مي فرض صفر رد ميp<0/05بنابراين با سطح آلفاي 
ر كاهش كه مشاوره گروهي با روش حل مسأله با تأكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب د

  .گيري مرد مثبت داشته استكناره/مقياس توقع زن
  

  گيريبحث و نتيجه
  بحث و بررسي پيرامون فرضيه اول پژوهش    

مشاوره گروهي به شـيوه حـل مـسأله بـا تاكيـد بـر نيازهـاي        : اولين فرضيه پژوهش عبارت بود از     
  .شودبنيادين باعث افزايش گفتگوي متقابل زوجين مي
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دهد كه مشاوره گروهي بـه شـيوه        هاي پژوهش حاضر نشان مي    ا اين فرضيه، يافته   در ارتباط ب       
حل مسأله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريه انتخاب باعث باال رفـتن گفتگـوي متقابـل سـازنده                   

  .شودمي
بدين ترتيب فرضيه اول پژوهش مورد تاييد قرار گرفت و اين در حالي بود كه زوجيني كه اين                      

  .اي را دريافت نكردند هيچ تغييري پيدا نكردند مشاورهخدمات
گونه تحقيقي كه مطابق با اين عنوان باشد يافت نـشد ولـي بـراي روشـن سـاختن          اگرچه هيچ     

  .شودبحث برخي از مباحث نظري با اين يافته اشاره مي
شـود كـه   مـي گيري حل مسأله باعـث    كند استفاده از جهت   ذكر مي ) 2004(طور كه نزو    همان    

ها را به صورت حل شدني بپندارند بـه         چنين آن صورت يك چالش ببيند و هم     افراد مشكالت را به   
كننـد  كه از مشكالت اجتناب بكنند اين افراد به راحتي مشكالت روزمره خود را حل مـي               جاي آن 

  .شناختي شديد بشوندهاي روانبدون اين كه دچار تنيدگي
شـود تـا    توان گفت مشاوره گروهي به شيوه حل مسأله باعـث مـي            مي در مورد فرضيه اول نيز        
ها مشكالت خويش را مطرح كرده و درصدد حل آن برآيند كه الزمه اين كار بحث و گفتگوي  زوج

  .باشدمتقابل روي مشكالت بوجود آمده مي
وم  و نشان داد كـه ارتبـاط بـاز و مـدا        ) 1996(چنين تحقيق هيوي، الرسون و كريستنسن       هم    

هايي است كه اعضاي آن با همديگر ارتباطي صـريح بـر   هاي اساسي خانوادهروشن، يكي از ويژگي  
  .توانند مسائل خويش را حل بكنند و رضايت بيشتري از ارتباط خود دارندكنند و بهتر ميقرار مي

ر مورد  شود زن و شوهر سعي بكنند د      رسد مشاوره گروهي به شيوه حل مسأله باعث مي        نظر مي به
آيـد بحـث و گفتگـو بكننـد،         وجـود مـي   هـا بـه   اي كه در حـين ارتبـاط بـراي آن         مشكل و مسĤله  

حـل مـسأله از    .حلي براي مشكالتشان پيـدا بكننـد   احساساتشان را نسبت به هم ابراز بكنند و راه        
هاي ارتباط مثبت است كه روند گفتگـوي متقابـل زوجـين را             عنوان يكي از مهارت   طرفي ديگر به  

  .دهدهش ميكا
-در پژوهش خويش به اين نتيجه رسيد كه آموزش مهـارت        ) 1385(در همين زمينه خوشكام         

  .هاي شهر اصفهان تأثير مثبت داشته استهاي ارتباطي بر بهبود روابط و سالمت رواني زوج
-نيز تأثير تركيب برنامه حل مشكل را با آموزش مهـارت     ) 1981(تحقيق برنشتاين و همكاران         

افـزايش تعـامالت مثبـت و      هاي ارتباطي در كاهش درماندگي زناشويي نـشان داد كـه در آن بـر              
  . شدكاهش تعامالت منفي تاكيد مي

  :فرضيه دوم، سوم و چهارم
   .ايمجا آوردهچون فرضيه دوم پژوهش داراي دو خرده مقياس است اين سه فرضيه را يك    
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أله با تأكيد بر نيازهاي بنيادين باعث كاهش الگوهاي          فرضيه دوم مشاوره گروهي با شيوه حل مس       
  .شودگير ميكناره/ارتباطي توقع

حلي براي آن    يافتن راه  دفهمند كه نيازهاي متضادي دارند درصد     در حل مسأله وقتي افراد مي         
هاي جديد  حلآيند كه مورد قبول همه باشد و الزمه اين كار تعريف مجدد مشكل، يافتن راه              برمي

  ).1384بولتن به نقل از سهرابي، (و تاكيد بر واقع اين روش، روش برد ـ برد است 
ها به همـديگر فـشار آورده و        كه زوج شود به جاي آن   شايد حل مسĤله در زوجين نيز باعث مي           

شان در روابط بشود به روش منطقي مشكالت را مشخص كرده و درصـدد حـل                نشينيباعث عقب 
   .يندآآن بر

-دارنـد از طـرق بـه       هاي درمانـده تمايـل    نيز نشان داد كه زوج    ) 1981(قيقات جاكوبسون   تح    
هاي كنترل انزجاري در رفتار تغيير ايجاد كند پس حل مشكل فرايندي كـه              كارگيري عملي رويه  

بوسيله آن بتواند در جهت حل تعاض و رسيدن به توافقي صريح گام بردارد ابزاري است كه باعث                  
  .شودها ميي آنتأمين خوشبخت

گيري منفي با مسأله هـستند از       نشان دادند افرادي كه داراي جهت     ) 1999(اليوت و همكاران        
-كنند كه نتايج ناخوشايند به دنبالش دارد اين عامل باعث ميمد استفاده ميآها مقابله ناكارروش

هاي منفـي   هيجانعنوان يك عامل تهديدكننده جدي براي سالمت حس شود و با          شود مسائل به  
گيري از مقابله با مـسأله      شديد مانند اضطراب و افسردگي همراه شود و در نهايت اجتناب و كناره            

سـطح  ) 1994(چنين اين زوجين از نظـر ويلـسون و ريچـارد          هم. )2004،  به نقل از نزو   ( شودمي
  .يابداهش ميها كشدت در بين آنتري از رضايت زناشويي را دارند كه صميميت را بهپايين

صـورت بـالقوه    نيز نشان دادند همسراني كه از مواجهه با يكديگر بـه          ) 1974( راش و همكاران        
كننـد و بـر     گيـري مـي   كنند در برقراري ارتباط اغلب از ارتباط مستقيم كنـاره         احساس تهديد مي  

هاي روشن در   يامآميز مانند انكار، توجيه خود و سلب صالحيت ديگري، بيشتر از پ           هاي طعنه پيام
  .كنندشان تكيه ميبيان عقايد و احساسات

هاي مقابلـه مـوثر     باشد تا راه  صورت يك چالش مي   چون حل مسأله شامل پذيرش مشكالت به          
  .ها را كاهش دهدتواند اين الگوي ارتباطي زوجبراي آن كشف بكنند پس حل مسأله مي

است كه استفاده همسران از طـرد       ) 1978(جكسون  ها اپستين و    تهفاين فرضيه هماهنگ با يا        
اي با حل ضـعيف تعـارض داشـت از طـرف ديگـر              طور قابل مالحظه  و اجبار در رابطه زناشويي به     

شود كيفيت ايستا دارند كه در آن حل مسأله به ميزان كمي            ارتباطاتي كه با اجتناب مشخص مي     
  .گيردصورت مي

شاره كـرده اسـت كـه كليـد يـك ازدواج موفـق آگـاهي از                 در مقاله خود ا   ) 1994(ونوتاريوس      
  .ست اهااي تعارض نيست بلكه آگاهي از چگونگي رها شدن از آنچگونگي اجتناب از نشانه
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تواند باعث كاهش الگوي    گيريم كه الگوي حل مسأله مي     با توجه به موارد باال چنين نتيجه مي           
  .گير شودكناره-ارتباط توقع

 مشاوره گروهي با شيوه حل مسأله با تاكيد بر نيازهـاي بنيـادين نظريـه انتخـاب                  :فرضيه سوم     
  .شودگيري زن ميكناره/باعث كاهش الگوي ارتباطي توقع مرد

مشاوره گروهي با شيوه حل مسأله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريـه انتخـاب               : فرضيه چهارم     
  .شودي مرد ميگيركناره/باعث كاهش الگوي ارتباطي توقع زن

نتايج پژوهش نشان داد كه مشاوره گروهي با شيوه حل مسأله با تاكيد بر نيازهاي بنيادين نظريـه   
گيري زن و هم بـر الگـوي ارتبـاطي توقـع         كناره/انتخاب هم بر كاهش الگوهاي ارتباطي توقع مرد       

  .ماي تغييري نبودهگونهكه در گروه كنترل شاهد هيچگيري مرد موثر بوده است در حاليكناره/زن
چون داليلي كه در پس اين گونه الگوهـاي ارتبـاطي وجـود           ) 2000(از نظر گوگلين و ونجليستي      

هنوز كامالً واضح نيست پس احنمال دارد الگوي حل مسأله با تاكيـد بـر نيازهـاي بنيـادين                    دارد
ه بشوند و بجاي    هاي خويش در قبال تغييرات آگا     نظريه انتخاب باعث شود تا زوجين به مسئوليت       

  .ها برآيندگيري و توقع از طرف مقابل درصدد سازگاري با آنكناره
نيز بـه ايـن نتيجـه      ) 1995(و مالموت و هيوي     ) 1993(و گاتمن   ) 1991(شك و كريستنسن        

رسيدند كه زوجين درمانده، هنگام بحث و گفتگو درباره مشكالت، غالباً عجله دارنـد، از همـديگر                 
  . دهندخواهند همديگر را تغيير دهند و هنگام صحبت به همديگر گوش نميو ميانتقاد كنند 

اي اسـت كـه زوجـين بايـستي بجـاي انتقـاد و           گونهيد ماهيت حل مشكل به    آنظر مي چنين به     
و . ت باشند كه در نهايت هر دو احـساس رضـايت بكننـد            الحلي براي مشك  گيري درصدد راه  كناره

  .گرددگيري ميكناره/تارهاي منفي من جمله توقعهمين امر باعث كاهش رف
مشاوره گروهي با شيوه حل مسأله با تاكيد بر نيازهاي بنيـادين نظريـه انتخـاب                : فرضيه پنجم     

  .شودباعث كاهش الگوي ارتباطي اجتناب ـ اجتناب مي
ازهاي بنيادين هاي پژوهش نشان داد كه مشاوره گروهي با شيوه حل مسĤله با تاكيد بر ني     يافته    

  .نظريه انتخاب توانسته است الگوي ارتباطي اجتناب ـ اجتناب را كاهش دهد
دار و بدون   است چون بين زوجين مشكل    ) 1993( نتيجه اين يافته هماهنگ با پژوهش گاتمن          

مشكل از نظر كنترل و حل تعارض تفاوت فاحش وجود دارد و زوجين آشـفته از بحـث پيرامـون                    
كما اين كه اين عمـل در زوجـين         . كنند و نارضايتي زيادي در روابطشان دارند      ميمشكل اجتناب   

هاي حل مسأله تغييـر     در حالي كه گروه آزمايش بعد از دريافت مهارت        . گروه كنترل مشاهده شد   
  . شان بوجود آمدمعناداري در الگوهاي اجتنابي

ها از مشكالت اجتنـاب     ه زوج كشود به جاي آن   از سوي ديگر مشخص ساختن مسائل باعث مي           
بعد مهم ديگـر بـراي تبيـين ايـن           .آيندها برمي ها سرپوش بگذارند درصدد حل آن     بكنند و بر آن   
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اي است كه در اين پژوهش بر آن تاكيد گرديد كه اين كار به نوبه خـويش                 فرضيه رفتار مسئوالنه  
اي را در    و رفتـار مـسئوالنه     ها به مسئوليت خويش در قبال همديگر توجه بكنند        باعث گرديد زوج  

  .پيش گيرند كه اين عمل الگوي اجتناب ـ اجتناب را كاهش داد
  :پيشنهادات كاربردي 

 در  و شـناختي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد         كز مشاوره و روان   اتواند در مر  نتايج اين پژوهش مي       
خـتالف زناشـويي    اي  هـا برد فراوان دارد چون يكـي از علـت        رواج كا زدهاي قبل از ا   آموزش مهارت 

شناسـي كنتـرل بيرونـي      ها از روان  رخ نيازهاي زوجين است كه باعث استفاده آن       متضاد بودن نيم  
هـا و    با آشنا ساختن افراد بـا نيازهـايي كـه در آن            .باشداش تخريب ازدواج مي   گردد كه نتيجه  مي
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