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Abstract
The purpose of this study was to explain the
effectiveness of narrative therapy approach on
marital commitment and sexual satisfaction in
Isfahan city. This research was a quasi-experimental
in which pretest-posttest with control groups was
used. Statistical population consisted of all married
women referred to counseling centers with marital
problems. By using available sampling, 30
individuals were selected and randomly assigned
into two groups of control (15 women) and control
(15 women). Questionnaire Pini (Sexual Satisfaction,
1987), Questionnaire Adams & jones (Marital
commitment Questionnaire, 1997) were used for
research. The experimental group received of
Narrative Therapy training in 8 sessions (90
minutes each). The findings were analyzed by
SPSS-22 software using covariance analysis. The
findings showed that there was a significant
difference between marital commitment and
sexual satisfaction after pretest control (p≤0.05).
Therefore, group therapy of narrative therapy is
effective in increasing marital commitment and
sexual satisfaction of married women.
Keywords: sexual satisfaction, marital commitment,
narrative therapy.
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مقدمه
تمایالت ،کشش ها و کیفیت زندگی جنسی انساان با انادازة

است .زوجهاا در محایط صامیمان و شااد ،رواباط جنسای

اصل زیستن ،پربار و پیچیده است .فعالیت جنسی و جنسیت،

رضایتبخشتری دارند و جذابیت این روابط در طای زماان

بخش مهمی از زندگی زناشویی است .تحقیقات متعددی کا

باقی میماند .نارضایتی و نبود صمیمیت ،سرزندگی و شادابی

در مورد عوامل مرتبط با ازدواج انجاا گرفتا اسات ،نشاان

ازدواج را از بین میبرد و کیفیت ازدواج را پاایین مایآورد.

می دهد ک مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیاف مساائل

صمیمیت و کامیابی جنسی و افزایش سطح لاذت و رضاایت

درج ا اول زوجهااا قاارار دارد (کراوفااورد و پااا ،2002 ،1

برای داشتن یک رابطة صمیمان  ،رابطة جنسی بسیار مهام

حاصل از آن در بین زوجهاا ،عامال اصالی در جلاوگیری از

برادبااری و کااارنی2002 ،2؛ از دیااویس و شاااور.)2006 ،2

گسیختگی و عنانبریدگی تمایالت در رفتارهای جنسی آنها

نارضایتی از رابطة جنسی ،میتواناد با مشاکالت عمیاق در

و جستوجاوی ارضاای جنسای در رواباط غیرزناشاویی و

روابط زوج ها و ایجاد تنفار از همسار ،دلخاوری ،حساادت،

2

رقابت ،حس انتقاا گیاری ،احسااس تحقیار ،احسااس عاد

خارج خانوادگی است (مسترز .)2002 ،
رابطة جنسی رضایتمند بخش مهمی از یک رابط اسات.

اعتمادب نفس و نظایر آنها منجار شاود .ایان مساائل توساط

رابطة جنسی بدون رضایت ،مشکالت جنسی را افازایش داده

آنهاا تجلای و

و صاامیمیت و شااور و نشاااط زناادگی را کاااهش م ایدهااد.

بروز مییابد و ب تدریج شاکاف باین همساران را عمیاق تار

رضایت جنسی با احسااس خوشاایند فارد از ناو رواباط

تنش ها و اختالفات ،تقویت شده یا در قالا
میسازد (کریستوفر و اسپرچر.)2000 ،2

یکی از متغیرهای بسیار مؤثر و مهم در رضاایت جنسای،
کیفیت و چگونگی ارتباط زوج ها با یکدیگر است .پژوهشها

جنسی اطالق میشود .در مفهو کلای ،رضاایت جنسای با
احساس زوجها از جنبة جنسی ارتباطشاان مرباوط مایشاود
(مکلنی1992 ،9؛ پورحیدری.)1292 ،

و تحقیقات متعدد ،ارتباط معنی داری بین رضاایت جنسای و

یکی از عوامال ماؤثر بار رضاایت جنسای و صامیمیت

رضایت از تعامالت و ارتباطات زناشویی را ب اثبات رساانده

زوجها ،تعهد زناشویی و وفادار بودن آنها ب یکدیگر اسات.

است (الیوت و امپرسون .)2002 ،5بارینتوس )2006( 6معتقاد

روابط جنسی همانطور ک اشاره شده است یک مؤلفاة مهام

است از میزان رضایت جنسی زوجین می توان ب عنوان وسیلة

در ازدواج بوده و ب رضایت زناشویی بسایار وابسات اسات؛

اندازه گیری تعامالت آن ها استفاده کرد .بسایاری از مطالعاات

بنابراین رضایت جنسی بر بسیاری از ابعاد زنادگی زناشاویی

نشان می دهد ک زوج ها باالقوه و پنهاانی تعارضااتی درباارة

ازجمل تعهد زناشویی اثر میگذارد (شاه سیاه .)1227 ،تعهاد

مسائل جنسی دارند ،اما آن را ب عنوان یک راز تلقای کارده و

زناشااویی یکاای از ویژگ ایهااای مهاام ازدواجهااای موفااق و

از بیان آن خودداری میکنند (ب نقل از کرو.)2007 ،7
طبق آمار ب دست آمده از سازمان بهزیستی کشور علات

طوالنیمدت اسات .با بااور المبارت و دوهیتای)2002( 10
ازدواج سالم با معنای حضاور چنادین عنصار مثال تعهاد،

60درصد طالقهای ب وقاو پیوسات در کشاور مرباوط با

رضااایت زناشااویی ،ارتباااط و عااد وجااود عناصااری نظی ار

مسائل جنسی است (ب نقل از نعیمی .)1291 ،ب نظر میرسد

خشونت و خیانت است .ب نظر میرسد هم تعهد نسابت با

بسایاری از زوجهااای ایرانای از نارضااایتمندی جنسای رنااج

همسر و هم تعهد نسبت ب نهاد ازدواج بارای موفقیات یاک

می برناد ،اماا از مطار کاردن و صاحبت کاردن درباارة آن

ازدواج مهم باشد .تعهد زناشویی حدی است ک در آن افاراد

احساس شر و گناه می کنند و از تأثیر آن بار عاد رضاایت

دیدگاه بلندمدتی روی ازدواجشان دارند و برای رابطاة خاود

زناشااویی و درنتیج ا عااد نارضااایتمندی از زناادگی خااود

فداکاری میکنند .برای حفظ ،تقویت و همبستگی اتحادشاان

غافلاند.

گا بار میدارند و باا همسرشان حتی هنگامیک ازدواجشان
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پاداشدهناده نیسات ،مایمانناد (هاارمون .)2005 ،1دیان و

در مورد خود و موقعیتها دست یابناد .مؤلفا هاای اساسای

اسپانیر اعتقااد داشاتند کا تعهاد باعای تغییار یاک ارتبااط

روایتدرمانی عبارت اند از تأکید بار نقااط قاوت مراجعاان،

ب صورت ارتباطی متقابل مایشاود و همچناین باعای ثباات
زناشویی میشود .آنان اعتقاد داشتند ک ارتباطهایی باا تعهاد

نگریستن ب مراجعان و درمانگران ب عنوان شاریک ،پاذیرش
یک رویکرد ساختگرا در معنا و تأکید بر قال روایت معناا

باال انعطاف پذیری بیشتری نیز دارند و عماالا زوجهاا زماانی
میتوانند از دگرگونیها ب دور باشاند کا در کناار یکادیگر

(پل کینگهورن.)2010 ،6

روایتدرمانی یکی از روشهاای رواندرماانی مبتنای بار

احساس امنیت بیشتری داشت باشند (دین و اسپانیر.)1972 ،2

گزارش وقاید داستانی از زندگی فرد است .هر فاردی تمایال

ب طورکلی یک ازدواج موفق حاوی س رکن اساسای جاببا ،

دارد تا زندگی خود را همچون داساتانی کا ابتادا و انتهاایی

تفاااهم و تعهااد اساات .باادون تعهااد ،رابط اة زناشااویی ب ا

دارد ،روایت کند .بر اسااس روایتای کا فارد از خاود بیاان

سمتوسوی جدایی خواهد رفت و در این صاورت زوجهاا

میکند نسبت ب احساسات و کلیت زندگیاش آگاه میشاود

نخواهند توانست عشق و صمیمیتی ک در نتیجاة وفااداری و

و تجربیااات جدیاادی کس ا

.)2015 ،

تعهد ب همسر و ازدواج با وجاود مایآیاد را تجربا کنناد
(رضایی.)1290،

روایتدرمانی رویکردی اسات کا در آن افاراد رویادادهای
زندگی خود را در غال روایت طار ریازی مایکنناد و باا

باید گفت امروزه رویکردهای متفاوت رواندرمانی بارای

نگاااهی ت اازه ب ا آن روایاات جدیاادی م ایسااازند (قااادری،

درمااان مشااکالت زناشااویی پیشاانهاد ش اده اساات ک ا ایاان

م ایکن اد (فیرکلااو

7

خدادادی و عباسی.)1229 ،

رویکردها میتواند برای زنانی ک مشکالت زناشاویی دارناد

در درمان روایتی اعتقاد بر این است ک مارد از طریاق

مفیااد واقااد شااود .یکاای از ایاان رویکردهااا ک ا برگرفت ا از

روایتها ب زندگی و تجارب خود معنا میبخشند و وجود

دیدگاه های پسامدرنیسم است ،رویکرد روایتدرمانی 2اسات

روایتهای سرشاار از مشاکل ،با باروز مشاکالت منجار

ک بر واقعیت درونی هر کس متمرکاز شاده اسات (نظیاری،

میشود و منشأ مشکل ،داستانی است کا مملاو از ناکاامی،

قادری و زار 1229 ،؛ فاضد.)2010 ،

یاأس و نااراحتی اسات (لویا  ،کمیلای و قاسامی.)2012 ،

فرض زیربنایی این رویکرد درمانی آن است کا مشاکل،
مشاااکل اسااات و فااارد و خاااانواده مشاااکل نیساااتند .در

بنابراین هدف اصلی روایت درمانی کمک ب مراجعاان بارای
تجدید نظر و اصال داستانهای درونی شده اسات کا ایان

روایتدرمانی ب مشکالت انسانی ب عنوان مساائلی نگریسات

فرایند سب

میشود ک از داستانهای رنجآور و تأثیرگذار بر زندگی فارد

پیش بینی و کنتارل زنادگی خاود هساتند (پال کینگهاورن ،

برخاست است (نلساون 2و جاونز .)2012 ،5در ایان رویکارد

میشاود تاا مراجعاان احسااس کنناد قاادر با

2

.)2012

درمانی ،بررسی چگونگی تحلیل داستان زندگی افراد توساط

روایتدرمانی خصوصاا برای خلق فضا و زمان در جهت

خودشان است و تمرکز و تأکید کلای بارای ایجااد و معاانی

تأمین نیاز افراد ب رضایت زناشویی سودمند است .روایتها

جدید در زندگی است .مشکالت ب صورت داستانهایی دیده

و داستانهایی ک ما دربارة زندگی خویش بیان میکنیم از آن

میشوند ک مرد قبول کردهاند برای خاود بگویناد (ربیعای،

نظر بااهمیت هستند ک این داستانها ما را قادر میسازد کا

فاتحیزاده و بهرامی.)1222 ،
محور اصلی روایتدرمانی را تعبیر و تفسیرها یاا معاانی

ب حواد زندگیمان نظم ببخشیم و تجربیات گذشت  ،حاال
و آیندهمان را بار اسااس منطاق بساازیم .همچناین یکای از

تشکیل میدهند ک افراد ب رویادادها و پیشاامدهای زنادگی

مسائلی ک در موقعیتهایی نارضایتی زناشویی ،نقش اساسی

خود نسبت میدهند .روایتدرماانگران با مراجعاان کماک

دارد ،مسئلة زمان است ،ب طوریکا زماان گذشات بارای با

میکنند تا ب تعبیر و تفسیرهای وسیدتار و منحصرب فاردتری

خاطر آورده شدن خیلی اندوهآور است ،زماان حاال مملو از

2. Dean & Spanier
4. Nelson
6. Pelkengoren
8. Polkinghorne

1. Harmon
3. Narrative therapy
5. Jonez
7. Faircloth
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درد است و زمان آینده غیر قابال تصاور اسات .بناابراین فارد

متخصصاان اصالی زنادگیشاان و مشاکالت را با عناوان

قربانی یا آسی دیاده تاوان تنظایم و کنتارل زماان را نخواهاد

بخشهای جداگان از مرد میبیند و تصاور مایکناد مارد

داشت ،اما روایتها ن فقط سازماندهندة زمان هساتند ،بلکا

دارای بسیاری از مهارتها ،باورها ،ارزشها و تواناییهاایی

آنها معنابخش تجربیات زمانی ما نیاز هساتند .با طاوریکا

هستند ک ب آنها کمک میکناد تاا اثارات مشاکالت را در

خاطرات گذشت در روایتدرمانی التیا یافت  ،صبر و شکیبایی

زندگی خود کاهش دهند و همچنین راهی برای فهم تجرباة

برای امروز افزایش یافت و ما یک آیندة خیالی جدیاد را آغااز

انسان و یک ابراز بالینی است (باربارا ،فایس و املد .)1999 ،

2

میکنیم (مالکو و رامسی .)2010 ،1درمان روایتی معتقد است

در روایتدرماانی با مشاکالت انساانی با عناوان مساائلی

ک مرد از طریاق روایاات ،زنادگی و تجاارب خاود را معناا

نگریست میشود ک از داساتانهاای رناجآور تأثیرگاذار بار

میکنند .وجود روایتهای سرشار از مشکل ب بروز مشکالت

زندگی فرد برخاست است .فرایند درمان ،بررسای چگاونگی

منجر میشود و تغییرات روانشاناختی و حال مشاکل نیاز از

تحلیل داستان زندگی افراد توسط خودشان است و تمرکز و

طریق روایت مشکلدار ممکن میشود .درمان روایتی ب دنبال

تأکید کلی بر ایجاد معانی جدی در زندگی است ،مشاکالت

یافتن روایااتی اسات کا ارتبااط میاان زوجهاا را در رواباط

ب صورت داستانهایی دیده میشوند ک مرد قبول کاردهاناد

زناشویی شکل مایدهاد .همچناین با دنباال تساهیل فرایناد

باارای خااود بگوینااد (پریساایال و وناادرگریف .)2001 ،

بازنویسی مشارکتی روایتهای مشکلدار آنان اسات (تبریازی،

روایتدرمانگران ب ادعاها و داستانهای عینای کمتار توجا

کاردانی ،جعفری.)2006 ،

میکنند و بیشتر ب فواید اجتماعی ک داستانهای زندگی فرد

5

در این رویکرد ،مراجاد و درماانگر درواقاد ویراساتاران

بیان میشود ،عالق مندند .همچنین در روایتدرمانی میتوان

زندگیناماة شخصای مراجاد هساتند و درماان ،ویراساتاری

زندگی را ب شکل متفاوت و در چشماندازی جدیاد یافات،

زندگینامة شخصی اسات؛ با عباارتی نقاش فعاالی را بارای

در حقیقت بازنویسی زندگی هدف نهایی فرایند درمان است

مراجد در درمان فراهم میکند .فرد در این روش یاد میگیرد

و زندگی با تجدید نظر نویسنده تغییر خواهاد کارد (انادرو،

ک مسئولیتش را در تسکین و بهبود مسائل روانای خاود با

برندت و برندن  .)2002 ،پژوهشها نشان داد ک زوجهاایی

عهده بگیرد و آن را تمرین کند .چون هنگا نوشتن داساتان

ک توانایی بیان و کنار آمدن با روایات و داستانهای زنادگی

زندگی ،فرد همزمان ب آن فکر میکند ،بخشهاایی از آن را

گذشت را داشتند راحتتر با اتفاقاات جااری کناار مایآیناد

انتخاب میکند و قسمتهای ن چندان مهم را کنار میگذارد،

(نوری تیر تاشی و کاظمی.)1291 ،

درواقد ویراستار داستان خود میشود و این چیزی است کا

6

از طرفاای در حااوزة درمااانگری ،باارای افاازایش تعهااد

در این رویکرد مورد تأکید است .یعنای افاراد بایاد داساتان

زناشویی و رضایت جنسی از رویکردهاای مختلفای اساتفاده

و ویرایش کنند (بانکر ،کاستل و کاترین،

شده است ک ازجملة آنها میتوان ب شناختدرمانی ،درماان

 .)2010فرایند سااختن داساتانهاای جدیاد یاک احسااس

شناختیرفتاری ،درمان فراشناختی ،درمان مبتنی بر پاذیرش و

ضرورت شخصی در اعضای خانواده ب وجود مایآورد کا

تعهد ،اما رویکارد درماانی روایاتدرماانی نسابت با ساایر

آنان را قاادر مایساازد باا آیناده بهتار با مباارزه بپردازناد

رویکردهای درمانی دارای مزایایی است ک میتاوان با ایان

زندگیشان را مرت

(ومبلدت1999 ،2؛ بال ،میچل ،مالهی ،اسکیلکور و اسمیت،2

موارد اشاره کرد -1 :توج ب نقااط قاوت و توانمنادیهاای

 .)2011روایتدرمانی عبارت است از فرایند کمک ب افاراد

مراجعان و ن صرفاا تمرکز بر مشکالت و آسای هاای آنهاا

برای غلب بر مشکالتشان از راه درگیر شدن در گفتوگوهای

 -2تمرکز بر راهحلها ب جای تمرکز بر مشکالت  -2باور ب

درمانی ک شامل گفتن ،گوش دادن ،دوباره گفاتن و دوبااره

تغییرپذیری انسان و القای روحیة امید ب مراجاد و درماانگر

شنیادن داستانهاا اسات .ایان رویکارد ،مارد را با عناوان

 -2محادود و محصاور نکاردن بهن درمانگر ب سیستمهای

2. Wamboldt
4. Barbara, Fiese & Arnold
6. Andrew, Brandt & Branden

1. Malcolm & Ramsey
3. Ball, Mitchell, Malhi, Skillecorem & Smith
5. Priscilla &Vandergriff
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تشخیصی و طبق بندی  -5انعطاف پذیری در درمان  -6توج

بود از :داشتن مشکالت زناشویی ،حداقل تحصیالت سایکل،

ب ویژگایهاای فاردی مراجعاان و پرهیاز از کلاینگاری و

طول مدت ازدواج باالتر از  2سال (با دلیال همساان باودن

کلیگویی در درمان (کشاورز .)1292،بناابراین باا توجا با
مزایای این رویکرد و ب دلیل اینکا زناان در حاین زنادگی

گروه از نظر طول مدت ازدواج و در دسترس باودن گاروه).
شرایط خروج از پژوهش عباارت باود از :وجاود اخاتالالت

زناشویی خود و با توج ب ناو رابطا باا همسرشاان یاک

حاد روانشاناختی ،مصارف داروهاای روانپزشاکی و طاول

داستانی برای خاود برمایگزینناد و طباق هماان داساتان در

مدت ازدواج باالتر از  15سال.

موقعیتهای متفاوت عمل میکنند؛ همچنین با در نظر گرفتن
این موضو ک زوج های ایرانی در شارایط انتقاال از جامعاة

ابزار سنجش
پرسشنامآ استاندارد تعهد زناشویی ( : )DCIاین پرسشانام

پیچیده ،بایگماان رواباط زوجهاا ،کیفیات زنادگی و تعهاد

شامل  22سؤال است ک توسط آدامز و جونز طراحای شاده

زناشویی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .از ایانرو ،هرچناد

است .این پرسشنام دارای س جزء است :تعهاد با همسار،

در سالهای اخیار در ماورد تاأثیر رواباط زوجهاا مطالعاات
متعددی انجاا شاده اسات و در ایان زمینا پیشارفتهاای

تعهد ب ازدواج و احساس ب تعهد ک پس از بررسی ضری

سنتی ب مدرن زندگی مای کنناد و در چناین شارایط انتقاالی

1

آلفای هر جزء جداگان ب دست آمده است و آزماون در کال

چشمگیری حاصل گردیده با ایان حاال تحقیقاات در زمیناة

دارای ضری آلفای 29درصد است .در این پاژوهش ،آلفاای
ب دست آمده در خردهمقیااس تعهاد شخصای  ،0/29تعهاد

زنان محدود است و تحقیقات بیشاتری را بارای رسایدن با

اخالقی  0/72و تعهد ساختاری  0/72ب دست آماد و آلفاای

نتایج دقیق تر و برطرف کردن خأل موجود میان دساتاوردهای

کل آزمون  0/22است .یک نمون از گوی های این پرسشانام

علمی می طلبد .بنابراین پژوهش با هدف اثربخشای رویکارد

عبارت است از :اعتقاد دار کسی ک ازدواج مایکناد طاالق
نمیگیرد ،حتی اگر از ازدواجش راضی نباشد.

شد و در راستای این هدف ،فرضی هاای زیار ماورد بررسای

پرسشنامآ رضایت جنسی :پرسشانامة رضاایت جنسای

قرار گرفت:
 .1آموزش روایتدرمانی بر تعهد زناشاویی زناان متأهال

توسااط بارباااه و همکاااران ( ،)1976پیناای ،گاارارد و دیناای

تأثیر روایتدرمانی بر تعهد زناشاویی و رضاایت جنسای در

روایتدرمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان انجاا

مؤثر است.
 .2آموزش روایتدرمانی بر رضایت جنسی زناان متأهال
مؤثر است.

( )1927تهی شده است ک مقدار کیفیت و طول عشقبازی را
در بر دارد .در تجدید نظر اکسن و براون ( 22 ،)1979ساؤال
پرسشنام مورد پذیرش قرار گرفت ک  0/22واریاانس را در
بر داشت ،شامل  2خردهمقیاس میشد کا عامال اول شاامل
 12پرسش بود با وزنی در محادودة  0/72تاا  0/22کا ایان

روش
روش پژژژوهش ،جامعژژآ امژژاري و نمون ژ  :ایاان پااژوهش

عامل ب عنوان رضایت جنسی کلی نا گذاری شد و عامل دو
دارای  10پرسش است با وزنی در محدودة  0/62تا  0/20ک

نیم تجربی و از نو پایش آزماون-پاس آزماون باا دو گاروه

این عامل با نا رضایت از همسر نا گذاری شد .در پاژوهش

آزمایشی و کنترل است .جامعة آماری شامل همة زنان متأهال

طولی آلیس و همکاران ( )1927باا ضاری

با محدودة سنی  20تا 50ساال باود کا باا ماورد مشاکالت

92درصااد اعتبااار پرسشاانام مااورد تأییااد قاارار گرفاات .در

زناشویی ب مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجع کارده و پاس
از اعال رضایت و توضیح در ماورد اهاداف ایان پاژوهش،

پژوهشی ک توساط آقائیاان و حیادرریش ( ،)1229ضاری
آلفای کرونبا 92درصد ب دست آمد .روایی ایان پرسشانام

حاضر ب همکاری شدند ،انتخاب و با طاور تصاادفی در دو

در پژوهش های طولی آلیس و همکاران ( ،)1927با فهرسات

گروه آزمایشی و کنترل ( 15زن در گروه آزمایشای و  15زن

رضایت زناشویی هاتسن (62 )HISSدرصاد محاساب شاد و

در گروه کنترل) قرار گرفتند .شرایط ورود ب پژوهش عبارت

با رضایت زناشویی پینی 66درصد ب دست آماد ک در سطح

آلفاای کرونباا

1. Commetment maital questionnair

بررسی اثربخشی رویکرد روایتدرمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان 111 /

 0/01معنادار شدند .در پژوهش حاضر ،آلفای کرونبا 0/96

سؤاالتی بود ک افراد ،صفاتی را ک ب خود نسبت مای دادناد

ب دست آمد .یک نمون از گوی های این پرسشنام عبارتاند

تغییاار دهنااد و ب ا کااار بااردن اسااتعاره/تشااویق مراجااد ب ا

از :احساس میکنم کمبودی در رابطة جنسی ندار .

روشن سازی واکنش و عقایدش در مقابال ایان مشاکالت و
اتفاقات از طریق پرسش های تأثیرگاذار /با چاالش کشایدن

روش اجرا و تحلیل دادهه
پس از انتخاب نمون های پژوهش از س مرکز مشاوره (بهان

 .5در میان گذاشتن قصة خاود توساط اعضاا باا گاروه/

زیبا ،امین و یاس سفید) ک حاضر با همکااری شادند و باا

گفاتوگاو درباارة افاراد مهام زنادگی در گذشات و اکنااون

توج ب مالکهای ورود و خروج و جاایگزین کاردن در دو

ب منظور یادآوری مشکالت حالنشاده ،ناا گاذاری مشاکل/

گااروه کنتاارل و آزمااایش و برگاازاری پاایشآزمااون ،برنام اة

ساختارشکنی روایت های مشکل دار /بازمعنایی و معنابخشیدن

آموزشی روایتدرمانی طای  2جلساة  90دقیقا ای (هفتا ای

دوباره یا برچس

زدن جدیاد بارای مشاکل ،مطار کاردن

یکبار) بار روی گاروه آزماایش اجارا شاد .مکاان تشاکیل

روایت های جاایگزین و مارجح /کماک با کسا

کالسها در مرکز مشاورة بهن زیبا بود ک ساعی شاد گاروه

قدرت ،احساس عاملیت شخصی و امید در مراجاد از طریاق

کنترل در تما موارد حتی شارایط فیزیکای محایط باا گاروه

ب بحی گذاشتن پیامدهای منحصارب فارد/تشاویق اعضاا با

آزمایش هماهنگی و تطاابق داشات باشاند ،غیار از دریافات

رفتارهای مغایر با داستان سرشاار از مشاکل در فاصالة باین

آموزش های مربوط ب روایتدرمانی .درنهایت بعاد از اتماا

جلسات.

داستان مشکلساز.

آگااهی،

جلسااات از هم اة آزمااودنیهااا (گااروه کنتاارل و آزمااایش)

 .6بیان انوا مهارتها عبارتاند از :الاف) مهاارتهاای

پس آزمون ب عمل آمد .ب منظور آماوزش روایاتدرماانی در

حرف زدن :هر یک از طرف خودشان حرف بزنند /اطالعات

ایاان پااژوهش از سرفصاالهااای جلسااات آمااوزش گروهاای

حسی خودشان را توصیف کنند /بیان افکار /بیان احساساات/

روایتدرمانی کار )1992( 1اساتفاده شاد .خالصاة جلساات

طر خواست ها ب) مهارت هاای گاوش دادن درخواسات از

آموزشی ک اجرا شد ب شر زیر است:

مراجد ب منظاور نوشاتن ناما هاای پساتنشاده ،بخشایدن،

 .1آشنایی با اعضا ،بیان منطق و اهداف جلسات آموزشی،
تبیین و ارائة الگوی درمانی-آموزشی.
 .2توصیف داستان زندگی برحسا

سوءاستفادهکننده و کسانی کا در گذشات موجا
تاریخچا با قصاد

تشخیص قصة مسلط و حاشای ای زناان در داساتان زنادگی
مشترکشان.
 .2آموزش مهارت های غلبا بار مشاکل و راهحال هاای
مناس

فراماااوش کا اردن و یا اا رهاااا کا اردن افاااراد زورگاااو و
خااطرات

ناخوشایند برای مراجد بودهاند.
 .7ایجاد دریچا ای تاازه بارای برداشاتهاا و فرضایات
زوج ها دربارة مشکل و تاألیف یاک داساتان جدیاد توساط
مراجد با تکی بر نقاط قوت و بررسی داستان تازة زنان.

آن ،فهم داستان مشکلمحور و داستانهای حاامی آن،

 .2جمادبنادی جلساات و انجااا پاسآزماون و گاارفتن

گوش دادن دقیق ب زبان و واژه هاا و اساتعاره هاای مراجاد/

بازخورد (ارزیاابی نتاایج حاصال از روایاتدرماانی و رفاد

استفاده از زبان برونسازی و جداسازی مشاکل از هویات و

نقایص/بیشتر کار روایتدرمانی شامل گفاتن و دوباارهگاویی

ارتباطات مراجد /بررسی روایت بیان شدة هر یک از اعضا از

است .درمان زمانی پایان مییاباد کا مراجاد احسااس کناد

دید دیگر اعضا.

روایتش تغییر کرده است) است.

 .2ارائة یک دورنمای توضایحی خاارجی از مشاکل با

ب منظور تجزی وتحلیل داده هاا ،بارای بررسای فرضایات

زوجین از طریق خلق نوعی رابطة جدید ،تشویق مراجاد با

پاژوهش از روش تحلیال کوواریاانس تاک متغیاره (آنکااوا)

توصیف روایت های کوچک و برونی سازی مشکل (کا فارد

استفاده شد .تجزی وتحلیل داده هاای پاژوهش باا اساتفاده از

بین خاود و مشکل تفااوت قائل میشود) و روش ،پارسیدن

نر افزار  SPSS22انجا گرفت.
1. Carr, A
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ی فتهه
برای تحلیل فرضی های این پاژوهش از تحلیال کوواریاانس
استفاده شد و تما پیشفرضهای تحلیل کوواریانس رعایات
شده است.
جدول  .1نتایج ازمون همگنی واریانس لوین متغیرهاي پژوهش
متغیر وابست

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

F

سطح معناداری

رضایت جنسی

1

22

1/72

0/197

تعهد زناشویی

1

22

2/65

0/11

نتایج ب دست آمده در جدول  1نشان می دهند ک آزمون

ب طور معنی داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانسها

لوین در متغیرهای وابساتة پاژوهش در مرحلاة پاس آزماون

تأیید میشود .نتایج آزماونهاای کولموگاورف -اسامیرنوف

معنی دار نیست ( .)P≥0/05بنابراین واریانس گروه آزمایشی و
گروه کنترل در متغیرهای تعهد زناشاویی و رضاایت جنسای

برای بررسی نرمال بودن توزید میاانگین هاا در جادول هاای
 2-2نشان داده شده است.

جدول  .2ازمون كولموگروف-اسمیرنوف براي نرمال بودن توزیع میانگین دادهها
مرحل
پسآزمون

گروه

مقدار آماره

کنترل

0/69

آزمایش

0/22

سطح معناداری
0/71
0/99

با مشاهدة سطح معناداری در جدول  2مشخص میشاود
ک متغیرها دارای توزید نرمال است ( )P≥0/05و پیشفارض
نرمال بودن توزید نمرات متغیرها تأیید میشود.
جدول  .3نتایج تحلیل كوواریانس نمرات تعهد زناشویی
منبد
پیشآزمون
عضویت گروهی

مجمو
مجذورات
2221/02
212/20

درجة آزادی
1
1

میانگین
مجذورات
2221/02
212/20

F

سطح معناداری

حجم اثر

توان آماری

920/71
2/22

0/000
0/002

0/97
0/20

1
0/20

بر اساس یافت های ب دست آمده ،سطح معنااداری تعهاد

آزمون و حجم نمونة کافی برای بررسی ایان فرضای اسات.

زناشویی پس از کنترل پایشآزماون تفااوت معنایداری دارد
( .)p=0/002نتایج نشان داده است ک نزدیک ب 20درصاد از

بنابراین فرضیة اول پژوهش ک مبنای بار بررسای اثربخشای
رویکرد روایتدرمانی بر تعهد زناشویی زنان تأثیرگذار است،

تفاوت نمرات تعهد زناشویی مربوط ب درمان گروهی روایت

تأیید میشود (.)p≤0/05

درمانی است .توان آماری 20درصدی نشاندهندة دقت خوب
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جدول  .1نتایج تحلیل كوواریانس نمرات رضایت جنسی
منبد

مجمو مجذورات درجة آزادی میانگین مجذورات

F

سطح معناداری حجم اثر

توان آماری

پیشآزمون

2275/25

1

2275/25

227/92

0/000

0/66

1

عضویت گروهی

256/92

1

256/92

2/22

0/012

0/27

0/92

بر اساس یافت های ب دست آمده در جادول  2مایتاوان

توج ب این ک در تمامی این گروهها با ناوعی زناان دارای

مشاهده کرد ک در نمرات رضاایت جنسای پاس از کنتارل
پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p=0/012بنابراین

مشکالت زناشویی بودند ،پس تأثیر روایتدرمانی بار بهباود
تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان را میتوان توجی کرد.

فرضیة دو پژوهش نیز تأیید مای شاود ( .)p≤0/05همچناین

نارضایتی جنسی در رواباط زوجاین باا گلا و شاکایت

نتایج نشان داده اسات کا نزدیاک با 27درصاد از تفااوت

کردن ،غرولند کردن ،متهم ساختن یکدیگر ،سرزنش نمودن و

نمرات رضایت جنسی زنان مربوط ب درمان گروهی است.

عی جویی کردن از یکدیگر نمایان می شود و ایان حیطا از
روابط ب شدت تهدیدکنندة داستان زنادگی اسات ،چارا کا

بحث و نتیجهگیر
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایات درماانی بار

برای زنان ،ارتباط جنسی چیزی فراتر از تماس جنسی اسات
و این امر ،مادخلی بارای دساتیابی با همااهنگی و فعالیات

افزایش تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان متأهل صاورت

مشااترک و ایجاااد عواطااف مثباات و رابطاة دلبسااتگی ایماان

گرفت است .در راستای دستیابی با ایان هادف ،یافتا هاای

محسوب میشود .زنان در طی جلساات درماانی با داساتان
جدیدی برای ساخن گفاتن و بیاان داساتان و معناای خاود

گروهی روایت درمانی بر تعهد زناشویی زنان ماؤثر اسات و

رسیدند و اظهار کردند ک بعد از تغییر داستان مسائل جنسای

95درصد آموزش روایتدرماانی بار بهباود تعهاد زناشاویی

برایشان و بیان آن با همسرشاان ،توانساتند رضاایت جنسای

تأثیرگذار است .در راستای تأیید یا عد تأییاد یافتاة فرضایة

بیشتری داشت باشند.
تعهد ب ازدواج ب عنوان یک بنیاد (تعهاد اخالقای) ،ایان

بیشتر از نو بررسی عوامال ماؤثر بار تعهاد زناشاویی باود.
همچنین یافتاة فرضایة دو مبنای بار اثار آماوزش گروهای

احساس را در افراد شدت میبخشد ک ملز ب حفظ ازدواج
ب عنوان وظیف ای اخالقی یاا اجتمااعی هساتند .پاژوهش هاا

روایتدرمانی بر رضایت جنسی ب صورت غیرمستقیم با یافتة

نشان میدهند زوجهایی ک زمان زیادی را صارف درماان باا

پژوهش های هنرپرواران و همکاران ( ،)1229امینی ساوالری

رویکرد روایتدرمانی و بیان داساتان زنادگی خاود کردناد،
عملکرد بهتاری را خصوصااا در حاوزة کااهش مشاکالت و

( )2007ک در زمینة اثربخشی رویکرد هیجانمدار بار میازان

تعارضاات در زنادگی زناشاویی و افازایش تعهاد زناشاویی

رضایت جنسی زوجین انجا داده بودناد همساو و همخاوان

گزارش کردند (بریمهال و همکاران .)2002 ،آموزش مبتنی

است .ب طور نمون نریمانی ،عباسی ،بگیان کول مارز و بختای

بر روایت درمانی میتواند از طریق افازایش همادلی در باین
زوجها ،تعهد آنها را افزایش دهد .در برنامة آموزش همادلی

تعدیل طر وارههای ناسازگار بین زوجها میشود.
در تبیین تأثیر روایتدرمانی میتوان ب این مسائل اشااره

مهارت های گفت وگو ،حل تعارض و سبک ارتباط صاریح و
جرأتمندان آموزش داده می شود .زوج ها با این آموزش ها یاد

کرد کا ایان رویکارد اثرگاذاری قابال تاوجهی در کاار باا

میگیرند احساساتشان را افشا کنند و ضمیر مان در جماالت

گروههای مختلف همچاون تعارضاات زناشاویی ،تمایال با
بخشودگی و عملکارد خااناوادگی داشتا است .همچنین باا

استفاده کنند و از جنبة قضاوتی و ارزیابی جمالت بکاهناد و
همچنین حالت دفاعی بودن را در طرف مقابل کاهش دهناد.

2. Denton
4. Brimhall

1. Walsh
3. Sherma

حاصل از فرضی اول پژوهش حاکی از این است ک آموزش

حاضر ،پژوهشی مشاهده نشد و پژوهشهاا در زمیناة تعهاد،

و باغبان ( ،)1229والاش)2002( 1؛ دنتاون ،)2002( 2شاارما

2

( )1292ب این نتیجا رسایدند کا روایاتدرماانی موجا
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این مهارت باعی افزایش همدلی و تقویت ارتباط و درنتیج

برای هویتمان و برای بیان چگونگی پاسا با اتفاقااتی کا

افاازایش صاامیمیت و تعهااد بااین زوجهااا ماای شااود .در

برای ما میافتد ب کار میروند (مالکو و رامسی  .)2010 ،ما

روایتدرمانی زوج هاا باا تعریاف رویادادهای زنادگیشاان
می توانند میزان همدلی را در بین خود افزایش دهند و از این

اغل تمایل داریم در موقعیت هاایی کا پاایبنادی افاراد را
م ایخواهااد ،ایماگوهااا را باارای خودمااان و باارای دیگااران

طریق با آشکار کردن احسااس هاای مثبات و منفای خاود و

ب صورت وضعیت سیاه وسفید مشخص و تعریف کنیم .ماثالا

همچنین توج ب تعریف رویدادها از نگااه یکادیگر ،میازان

(ما قربانیان خاوبی هساتیم ،آن هاا آد هاای بادباتی اسات).

تعهد شخصی را در بین خود بهبود بخشند.

طر هایی ک این ایماگوها را همراهی میکنند ،درونی ،ساده،

با توج ب این ک موضو اصلی در روایاتدرماانی ایان

2

محدود و غیر جال

هستند .یکای از فوایادی کا مایتاوان

است ک شخص ،مشکل نیست ،رویکردی بینهایت ساودمند

ب عنوان نتیجة جلسات روایتدرمانی معرفی کارد ،فهام یاک

و تأثیرگذار در توج با باورهاای ناکارآماد و تغییار آنهاا،

نگاه جدید ب دنیا و خصوصااا باا مضامون مثبات اسات کا

برونیکردن و از توانانداختن مشکل ،ایجاد توان نگاه بیرونی

میتواند شرایط را برای حل گذشتة دردناک برای افراد فراهم

ب مشکل از زاوی هاای مختلاف و درنهایات خلاق تفسایری
متفاوت و تألیفی دوباره برای داستان زندگی شاخص اسات.

کند.
همچنین فرایند روایتدرمانی شامل گفاتن ،گاوش دادن،

علت دیگر تأثیرگذاری این روش این است ک روایتدرمانی

دوباره گفتن و دوباره شنیدن داستانها است .ایان داساتانهاا

ب حل یک یا چند مشکل جزئی نمیپردازد ،بلکا بار روناد

مواد و منابعی برای ترسایم معنای ،فهام و بیانش با دسات

کلی زندگی فرد تأثیر میگذارد ک داستان کلی زندگی فرد در

میدهد .بخش اصلی درمان کمک ب افاراد اسات کا رابطاة

تما ابعاد زندگی تغییر میکند.

داستان هایشان را با دیگران و زندگی خاود بفهمناد .درواقاد

زمانی ک روابط گسست و خدش دار میشاود خصوصااا
بعد از آسی

ناشی از تجرب های سهمگین ،ما سؤال میکنیم

آنچ مهم اسات کشاف سابک داساتان اسات .تأکیاد اولیاة
روایتدرمانی بر تفسایرها یاا معناهاایی اسات کا افاراد با

کیستیم ،متعلق با چا کسای هساتیم ،چا نقاشهاایی را

اتفاقات و رویدادهای زنادگی خاود نسابت مایدهناد .فهام

میتوانیم ایفا کنیم و اینکا زنادگی بارای ماا چا معناایی
میتواند داشت باشد (اسکرت .)2010 ،1بنابراین رویکردهای

تفسیری ک افراد از رویدادها دارند میتواناد اعماال آنهاا را
محدود کرده و یا گسترش دهد .روایت با مراجعاان کماک

روایتی ،این فرصت را ب ما میدهند تا راه و روشی ک برای

میکنند تا با تفسایرهای جاامد تار و وساید تار از حادود و

پایبند بودن مد نظر قرار داده بودیم و همچنین نقشهاایی

موقعیت ها برسند ،وقتی از یک درک روایت وسیدتری با آن

ک برای خود و دیگران در مسیر تعهد تعیین کرده بودیم را

نگاه کردند ،جنب هایی از خودشان کا با وسایلة تفسایرهای

مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهیم.

محدودکننده پوشیده شدهاند اجازه مییابند ک ب نظر برساند.

بیشترین اهمیت روایتدرمانی این اسات کا با مارد

بنابراین پژوهش فرایند روایتدرمانی شااهراهی اسات بارای

کمک میکند کا پای ببرناد ،نوشاتن داساتانهاای زنادگی

التیا بخشیدن ب حواد

میتواند آن ها را با راهنماییهای متناوب در زندگی آماده کند

اسات هماوار در ساوق دادن افاراد با آینادهای باا معنای و

کاا باا صااورت دقیااقتاار ارزشهااا ،باورهااا ،روابااط و
تواناییهایشان را انعکاس دهند.

مضمونی مثبت ک نتیجة این نگرش چیزی جز آرامش درون
نخواهااد بااود .همچنااین ایاان بااازبینی گذشاات کاا بااا

روایتدرمانی همچنین میتواند یک ایماگو جهانی بارای

شخصیت سازیهای در مورد مشکل همراه میشود ،جدای از

توصیف افراد ب کار گیرد ک داستان های زندگیمان را نمایان

آنک ب افراد اجاره میدهند بین خود و مشکل فاصال ساازی

میکند .این ایماگوها شخصیت های اصلی (افساان شخصای)

کنند ،همین حق را ب دیگر ایفاکنندگان عرصة زندگیشان نیز

شیوة رفتاری ما هستند و عمداا یا سهواا برای تدارک یک الگو

میدهند.

2. Malcolm & Ramsey

گذشت و گذشاتن از آن و جااده ای

1. Skerrett

119 / بررسی اثربخشی رویکرد روایتدرمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان
Andrew, SB., Brandt, CG.,& Branden, HH. (2003).
Enhancing Narrative. Couple Therapy Process
with an Enactment Scaffolding. Contem Fam Ther,
25(4), 391-414.
Ball, J., Mitchell, P., Malhi, G., Skillecorem, A., &
Smith, M. (2011) Co-Constructing a Marriage:
Analyses of Young Couples’ Relationship
Narratives. Monographs of the Society for
Research in Child Development, 12, 37-51
Banker, J., Kaestle, CH., & Katherine, A. (2010).
Dating is Hard Work: A Narrative Approach to
Understanding Sexual and Romantic Relationships
in Young Adulthood. J Contemp Family Ther,
(32), 173-191.
Barrientos, J. E. (2006). Psychological variables of
sexual satisfaction. Journal of Sex of Marital
therapy, 32, 351- 368.
Barbara, H. F., & Arnold, J. S. (1999). The Family
Narrative Consortium: A Multidimensional
Approach to Narratives. Monographs of the
Society for Research in Child Development, 64(2),
1-36.
Brimhall, A.S., Gardner, B.C., & Henline, BH. (2003).
Enhancing narrative couple therapy process with
an
enactment
Scaffolding.
Journal
of
Contemporary Family Therapy, 25(4), 391-414.
Carr, A. (1998). Michael White’s narrative therapy.
Contemporary Family Therapy, 20(4), 485-503.
Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in
marriage, dating, and other relationships. Journal
of Marriage and Family, 62, 999-1017.
Crowe, M. (2007). Managing couple relationship and
individual psychological problems in psychosexual
therapy. Journal of Sexual Disorder and
Psychosexual Therapy, 6 (3), 95-98.
Dean, DG., & Spanier, GB. (1978).Commitment: An
overlooked variable in marital adjustment.
Sociological Forc, 7, 113-8.
Denton, W. H. (2003). Emotion- focused therapy for
couple in the treatment of depression. The
American Journal of Family Therapy. 31, 345353.
Davis, D., & Shaver, P. (2006). “I can't get no
satisfaction” insecure attachment, inhibited sexual
communication, and sexual dissatisfaction.
Journal of Personal relationships, 13, 465-483.
Elliott, S., & Umberson, D. (2008). The performance
of desire: Gender and sexual negotiation in longterm marriage. Journal of Marriage and Family,
70, 391-406.
Faircloth, G. A. (2015). Qualitative Study/CounterStory Telling: A Counter-Narrative of Literacy
Education for African American Males.
(Dissertation). University of Miami.
Fazd, M. (2010). The emerging for Narrative exposure
therapy: A review, clinical psychology review,
30(8),1030-1039.
Harmon، Kh. D. (2005).black men and marriage:the
impact of spirituality، religiosity, and marital
commitment on satisfaction. unpublished doctoral
dissertation, university of Alabama.
Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2008). The
Threefold Cord: Marital Commitment in Religious
Couples. Journal of Family Issues. 29: 592-614.

من بع
 اثربخشی روایتدرمانی با.)1229( . ا، یاغبان،. ف،امینی سوالری
،شیوة زوجای بار رضاایت زناشاویی زوجاین شاهر اصافهان
 دانشاکده علاو، دانشاگاه اصافهان،پایاننامة کارشناسی ارشد
.تربیتی و روانشناسی
 تأثیر آماوزش مهاارتهاای زنادگی بار.)1292( . س،پورحیدری

 داناش و پاژوهش،رضایت جنسی و زناشویی زوجهای جوان
.12- 22  ص،)1(12  سال،در روانشناسی کاربردی
، روایتدرمانی.)1227( ،  فاطم، بهرامی،. ، فاتحیزاده،. س،ربیعی
.69-22  ص،)12(2 ،مجلة تازههای رواندرمانی
 تأثیر آموزش سبک زنادگی اساال محاور باا.)1290( . ج،رضایی
،تأکید بر نظا خاانواده بار تعهاد و صامیمیت زوجاین اراک

. دانشگاه اصفهان،پایاننامة ارشد مشاوره
 بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر بهبود کیفیت.)1227( . ،شاه سیاه
 پایاننامة کارشناسی ارشد مشااوره،زناشویی زوجین شهر اصفهان
. دانشکده علو تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،خانواده
 اثربخشااای.)1229( ، ز، عباسااای،. ز، خااادادادی،. ر،قاااادری
گروهدرمانی تلفیقی ب شیوة تعلیمگیری دوباره و روایتدرمانی
 فصلنامة زن و،بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز
.152-127  ص،)2(1 ، جامع
 بررس ای تااأثیر روایاات درمااانی باار عالئاام.)1292( ، ا،کشاااورز

 نشخوار بهنی و عزتنفس نوجوانان پسر دبیرستانی،افسردگی
 دانشاگاه، پایاننامة کارشناسی ارشد روانشناسی،شهر اصفهان
. دانشکده علو تربیتی و روانشناسی،اصفهان
.)1292( ، ، بختای،. ، بگیان کولا مارز،. ، عباسی،. ،نریمانی
مقایساة اثربخشای آماوزش مبتنای بار پاذیرش و تعهاد و
روایتدرمانی بار تعادیل طار وارههاای ناساازگار اولیا در

 فصالنامة مشااوره و رواندرماانی،مراجعاان متقاضای طاالق
.22-1  ص،)1(2 ،خانواده
 اثربخشاای رویکاارد.)1229( . ف،  زار،. ز، قااادری،. ق،نظیااری
،  مجلاة زن و جامعا،روایت درمانی در کاهش افسردگی زنان
.65 -72  ص،)2(1

 مطالعااات، مشااکالت جنساای و طااالق.)1291( . ر. ،نعیماای
.211-191  ص،)2(2 ،جامع شناختی ایران
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