
 یافته ها

از تحلیل واریانس با  مؤلفه های گفتگوی مؤثر زوجینبر  رویکرد زوج درمانی مبتنی بر عوامل مشترکتاثیر برای بررسی 

تکرار سنجش استفاده شده است. در این تحقیق یک عامل درون آزمودنی وجود داشت که زمان اندازه گیری متغیرهای 

پژوهش در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود و یک عامل بین آزمودنی وجود داشت که آن عضویت 

نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار  1جدول می باشد. در  1بین آزمودنی -نگروهی بود. لذا طرح مورد استفاده طرح درو

 سنجش برای گروه ها ارائه شده است.

 نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت گروه ها در متغیر های پژوهش -1جدول 

 سطح معنی داری  fآماره  میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات متغیر

 001/0 73/20 38/239 1 38/239 گروه ها ادبیات کالمی

 001/0 37/60 01/129 29/1 26/167 مراحل

 001/0 85/16 02/36 59/2 40/93 تعامل مراحل با گروه

 001/0 01/30 76/1396 1 76/1396 گروه ها بیان احساسات

 001/0 16/79 87/989 07/1 51/1065 مراحل

 001/0 88/20 12/261 15/2 15/562 مراحل با گروهتعامل 

 001/0 08/27 59/381 1 59/381 گروه ها بیان نیازها

 001/0 53/126 74/445 07/1 18/479 مراحل

 001/0 44/32 29/114 15/2 73/245 تعامل مراحل با گروه

ارتباط غیرکالمی 

 هماهنگ

 001/0 48/88 22/376 1 22/376 گروه ها

 001/0 16/162 20/136 29/1 43/176 مراحل

 001/0 03/41 46/34 59/2 27/89 تعامل مراحل با گروه

ارتباط غیرکالمی 

 ناهماهنگ

 03/0 90/3 34/9 1 34/9 گروه ها

 001/0 02/86 86/67 41/1 05/96 مراحل

 001/0 74/23 73/18 83/2 02/53 تعامل مراحل با گروه

 001/0 15/8 79/192 1 79/192 گروه ها مهارت گوش دادن

 001/0 28/64 76/441 07/1 79/475 مراحل

 001/0 33/21 60/146 15/2 79/315 تعامل مراحل با گروه

 001/0 71/25 54/138 1 54/138 گروه ها مهارت انعکاس دادن

 001/0 01/214 10/288 31/1 87/378 مراحل

 001/0 67/63 72/85 63/2 45/225 تعامل مراحل با گروه

 08/0 65/2 62/19 1 62/19 گروه ها مهارت تایید کردن

 001/0 21/26 48/60 21/1 62/73 مراحل

 001/0 90/8 53/20 43/2 50 تعامل مراحل با گروه

 001/0 03/25 29/113 1 29/113 گروه ها مهارت همدلی

 001/0 76/14 49/34 12/1 79/38 مراحل

 02/0 24/4 91/9 24/2 29/22 تعامل مراحل با گروه

                                                           
1 Within- Between Subject Analyze of Variance 



(، 85/16اثر تعامل مراحل و گروه برای متغیرهای ادبیات کالمی ) Fنشان داده شده است، میزان  1همانطور که در جدول

(، ارتباط 03/41(، ارتباط غیر کالمی هماهنگ با مهارت های کالمی )44/32(، بیان نیازها )88/20بیان احساسات )

مهارت (، 67/63(، مهارت انعکاس دادن)33/21(، مهارت گوش دادن)74/23غیرکالمی ناهماهنگ با مهارت های کالمی)

اثر تعامل مراحل و گروه برای متغیر مهارت  Fمعنی دار می باشد. میزان  001/0( است که در سطح 90/8تایید کردن )

معنی دار می باشد. این یافته نشان می دهد که گروه های آزمایش و کنترل  05/0( می باشد که در سطح 24/4همدلی )

ن، پس آزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. جهت از لحاظ متغیرهای پژوهش در سه مرحله پیش آزمو

نتایج  2بررسی تفاوت گروه زوج درمانی مبتنی بر عوامل مشترک درمان با گروه کنترل در متغیرهای پژوهش در جدول 

 مقایسه میانگین گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گزارش شده است.

 نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهش -2جدول

 سطح معنی داری خطای استاندارد برآورد تفاوت میانگین میانگین کنترل میانگین آزمایش مرحله متغیر

 ادبیات کالمی

 04/0 60/0 25/1 19/17 44/18 پیش آزمون

 001/0 61/0 43/3 44/17 88/20 پس آزمون

 001/0 54/0 18/3 31/17 50/20 پیگیری

 بیان احساسات

 47/0 55/1 12/1 81/18 94/19 پیش آزمون

 001/0 07/1 93/9 19 94/28 پس آزمون

 001/0 84/0 06/10 25/18 31/28 پیگیری

 بیان نیازها

 23/0 72/0 -87/0 81/12 94/11 پیش آزمون

 001/0 73/0 4 94/12 94/16 پس آزمون

 001/0 71/0 06/4 81/12 88/16 پیگیری

ارتباط غیر 

کالمی 

 هماهنگ

 03/0 41/0 93/0 44/10 38/11 پیش آزمون

 001/0 38/0 56/4 50/10 06/15 پس آزمون

 001/0 31/0 25/4 31/10 56/14 پیگیری

ارتباط 

غیرکالمی 

 ناهماهنگ

 001/0 28/0 -56/1 10 44/8 پیش آزمون

 001/0 28/0 43/1 06/10 50/11 پس آزمون

 001/0 28/0 43/1 81/9 25/11 پیگیری

مهارت گوش 

 دادن

 001/0 72/0 -75/2 75/13 11 پیش آزمون

 001/0 10/1 78/2 75/13 63/16 پس آزمون

 001/0 07/1 93/3 69/12 63/16 پیگیری

مهارت انعکاس 

 دادن

 001/0 54/0 -2 25/14 25/12 پیش آزمون

 001/0 39/0 50/3 25/14 75/17 پس آزمون

 001/0 34/0 81/3 56/13 38/17 پیگیری

مهارت تایید 

 کردن

 03/0 48/0 -12/1 19/13 06/12 پیش آزمون

 03/0 69/0 62/1 13/13 75/14 پس آزمون

 001/0 48/0 75/1 69/12 44/14 پیگیری

 مهارت همدلی

 04/0 38/0 81/0 50/8 31/9 پیش آزمون

 001/0 35/0 2 63/8 63/10 پس آزمون

 001/0 26/0 75/1 44/8 19/10 پیگیری



(، پس 25/1در متغیر ادبیات کالمی تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل در مرحله پیش آزمون ) 2با توجه به جدول 

میانگین گروه آزمایش در این سه مرحله به  در نتیجه(. >05/0p( معنی دار می باشد )18/3( و پیگیری )43/3آزمون )

صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل می باشد. در متغیر بیان احساسات تفاوت میانگین گروه آزمایش با 

بین گروه آزمایش و کنترل در این مرحله تفاوتی  در نتیجه( معنی دار نیست و 12/1کنترل در مرحله پیش آزمون )

( معنی دار می باشد 06/10( و پیگیری )93/9تفاوت میانگین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون )وجود ندارد. 

(05/0p< .)میانگین گروه آزمایش در این دو مرحله به صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل می  در نتیجه

در ( معنی دار نیست و -87/0رل در مرحله پیش آزمون )باشد. در متغیر بیان نیازها تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنت

( معنی دار 06/4( و پیگیری )4بین دو گروه تفاوت وجود ندارد. تفاوت میانگین دو گروه در مرحله پس آزمون ) نتیجه

ی میانگین گروه آزمایش در این دو مرحله به صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل م در نتیجهمی باشد و 

باشد. در متغیر ارتباط غیر کالمی هماهنگ با مهارت های کالمی تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل در مرحله پیش 

میانگین گروه آزمایش در  در نتیجه(. >05/0p( معنی دار می باشد )25/4( و پیگیری )56/4(، پس آزمون )93/0آزمون )

در متغیر ارتباط غیرکالمی ناهماهنگ با  نگین گروه کنترل می باشد.این سه مرحله به صورت معنی داری بیشتر از میا

( و پیگیری 43/1(، پس آزمون )-56/1مهارت های کالمی تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل در مرحله پیش آزمون )

شتر از گروه میانگین کنترل در پیش آزمون به صورت معنی داری بی در نتیجه(. >05/0p( معنی دار می باشد )43/1)

آزمایش و میانگین گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری به صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل 

(، پس آزمون -75/2می باشد.در متغیر مهارت گوش دادن تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل در مرحله پیش آزمون )

میانگین کنترل در پیش آزمون به صورت معنی  در نتیجه(. >05/0pد )( معنی دار می باش93/3( و پیگیری )78/2)

داری بیشتر از گروه آزمایش و میانگین گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری به صورت معنی داری بیشتر از 

مرحله پیش در متغیر مهارت انعکاس دادن تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل در  میانگین گروه کنترل می باشد.

میانگین کنترل در پیش  در نتیجه(. >05/0p( معنی دار می باشد)81/3( و پیگیری )50/3(، پس آزمون )-00/2آزمون )

آزمون به صورت معنی داری بیشتر از گروه آزمایش و میانگین گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری به صورت 

در متغیر مهارت تایید کردن تفاوت میانگین گروه آزمایش با کنترل  باشد.معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل می 

میانگین  در نتیجه(. >05/0p( معنی دار می باشد )75/1( و پیگیری )62/1(، پس آزمون )-12/1در مرحله پیش آزمون )

احل پس آزمون و کنترل در پیش آزمون به صورت معنی داری بیشتر از گروه آزمایش و میانگین گروه آزمایش در مر

در متغیر مهارت همدلی تفاوت میانگین گروه  پیگیری به صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل می باشد.

 (.>05/0pمعنی دار می باشد ) (75/1( و پیگیری )00/2(، پس آزمون )81/0آزمایش با کنترل در مرحله پیش آزمون )

سه مرحله به صورت معنی داری بیشتر از میانگین گروه کنترل می باشد.بنابراین میانگین گروه آزمایش در این  در نتیجه

با توجه به یافته پژوهش می توان گفت که زوج درمانی مبتنی بر عوامل مشترک درمان بر میزان گفتگوی موثر زوجین 

 اثر مثبت و معنی داری دارد.


