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برای  ستیرآموزشی بر اساس الگوی  -روانی تدوین یک برنامۀ

ای در کاهش سبک مقابلهزوجین متعارض و اثربخشی آن 

 ناکارآمد و احتمال وقوع طالق 

 1اصغرجعفری 

 31/40/3116تاریخ پذیرش:  31/40/3116تاریخ دریافت: 

 چکیده
آموزشی برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در  -پژوهش حاضر به منظور تدوین یک برنامه روانی

های ارتباطی ستیر یک ی ناکارآمد و احتمال وقوع طالق انجام شد. بر اساس مهارتاکاهش سبک مقابله

در یک  آموزشی تدوین شد که به روش گروه متمرکز، روایی محتوایی آن مطلوب بود. -برنامه روانی

شرکت کننده  13ماهه، اثربخشی آن بررسی شد.  3آزمون و یک پیگیری پس -آزمونطرح آزمایش پیش

روش به  به شورای حل اختالف در شهر کرج کنندگان، از بین مراجعهدر آستانه طالقتعارض( زوج م 36)

یش و کنترل جایگزین شدند. های آزماگیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در گروهنمونه

مداخالت  گیری شد.اندازهمقابله با تعارض و احتمال وقوع طالق  ندگان در شیوۀکنهمه شرکت خط پایۀ

کنندگان در درمانی برای گروه آزمایش اجرا گردید و همه شرکتجلسه زوج 34آموزشی در  -روانی

مکرر تحلیل شدند. گیریها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهآزمون و پیگیری ارزیابی شدند و دادهپس

کننده در احتمال طالق در زوجین شرکت با تعارض و سبک ناکارآمد مقابله نتایج نشان داد که استفاده از

این تغییرات در همچنین . (P< 0.01)تر از گروه کنترل بود آموزشی به طور معناداری پایین -یروان برنامۀ

آموزشی مبتنی بر  -روانی د که برنامۀکننتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می پیگیری مشاهده شد. مرحلۀ
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احتمال وقوع  با تعارض و سبک ناکارآمد مقابله مناسب برای کاهش الگوی ستیر یک روش زوج درمانی

 باشد. طالق در متقاضی طالق و زوجین متعارض می

 متعارض، طالق، زوجین ناکارآمدستیر، سبک مقابله الگوی: واژگان کلیدی

 مقدمه 

ستی و زی ینیازها ارضاءاجتماعی برای  نهادترین عالی ترین وتشکیل خانواده مهم ازدواج و

 بزرگسالی نجار و شخصی تعریف شده که در دورۀبه عنوان امری بهو  ستا انسان عاطفی

ازدواج منشاء ( 3430) 3از نظر وارینگ(. 4403، 3)کوردك گیردانجام می )جوانی( اول

 یک رابطۀ تر ازچیزی بیشتر و مقاوم زناشوییرابطه  .زندگی خانوادگی است ایجاد چرخۀ

باورهای  اعتقادات و، نیازها، استعدادها ها،توانایی با نفر دوانه بین معمولی ساده و دوست

که در صدد  وجود داردهدفمند  شخصیت دو زناشویی رابطۀدر این  باشد.گوناگون می

حمیدرضا ؛ ترجمه 3443)گلدنبرگ و گلدنبرگ،  شدن هستندکلیت یافتن و یکی

زناشوئی  در یک رابطۀ(. 3101، الهام ارجمند سیامک نقشبندی،برواتی، شاهیحسین

بوسیلۀ تعامالت سازندۀ  تحول خانواده آیند تحول روانی زن و شوهر و چرخۀبهنجار، فر

)سیوینک،  ، و هنجارهای اجتماعی به آن عمومیت می بخشدیابدهمسران گسترش می

فردی، اجتماعی، عاطفی و  عوامل گوناگون معموالًاما (. 3634، 1سیبل گاریپ

 کنندمی تضعیفاجتماعی را  نهاد دیرینه و سازندۀاین  و انسجام پایداری شناختیروان

 (. 0،3436ماروت، آماتو)

ای به نام طالق قرار داشته ماعی همواره در معرض تهدید عارضهاجت این نهاد دیرینۀ

گیری پیش از طالق یکی از تصمیم که دورۀ داردیک فرآیند تحول روانی  طالقاست. 

ها از روابط این دوره زن و شوهر یا یکی از آنهای آن است. در خالل دوره ترینمهم

زند ریزی میپردازی و برنامهطالق در آینده دست به رویاموجود ناراضی است و برای 
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بدون آن که موضوع را با همسر خود در میان گذارد در طول این دوره زن و شوهر با 

پردازان حوزه نظریهدر مورد علل طالق،  (.3113، بیات) مواجه هستند 3طالق عاطفی

طالق  نسلی، پدیدۀاند. دیدگاه انتقال بینهای گوناگونی را مطرح نمودهدیدگاهدرمانی زوج

دیدگاه در  .داندنشده خانوادگی و شخصی اولیه زوجین میرا نتیجه تعارضات حل

 نشده دوران کودکیات حلنتیجه تعارضرا زناشویی شه اکثر مشکالت یر هم پویاییروان

 (.3433، 3)هاروی داندمی زوجین

عاشقانه، ازدواج و تعهد را مراحل  رابطۀ خانواده دیدگاه تحولیدر هم  (3441) 1گلیک

زوجین برای  هویت و صمیمیت، فردیت مانندوظایفی در آن که  ددانمیاصلی زندگی 

 ءهر دو ممکن است مانع ارضا ازدواج و طالق شناسی خانواده،به لحاظ آسیب وجود دارد.

بعضی وقت ها که زوجین نتوانند از طریق ازدواج دو نیاز  .این دو نیاز در زوجین گردند

اصلی خود یعنی هویت و صمیمیت را بدست آورند ممکن است طالق را انتخاب کنند تا 

تعارض  در مورد علت بروزمین کنند. بتوانند این دو نیاز اساسی را تأ طالقاز طریق شاید 

 و نیازهای مشکالتمعتقدند که  (3441) 0کسلر، والترس و فورتوفورزناشویی و طالق، 

از طرف  دانند.می طالقتعارض زناشویی و  از عوامل بروز را زوجین قبلی روان شناختی

عشق ورزیدن به  جین در ایجاد ارتباط و نحوۀ( عدم توانایی زو3433)0اسکالدمن دیگر

( در 3441)6کج. دیوید و زوجین مطلقه مطرح کرد در ت طالقیکدیگر را بعنوان عل

پژوهشی که در مورد طالق انجام دادند به این نتیجه رسیدند که روابط زناشویی مختل یک 

. همچنین نتایج این پژوهش نشان باشدمی وقوع طالقپیش بینی  عامل خطرساز اصلی برای 

ای را در ط مختل و تعامالت خصمانهروابهایی از دورهزوجین مطلقه  درصد 13که  داد

که بین  هم معتقدند (3446) 1کتری و امری اند.شان تجربه کردهروابط زناشویی خود

های ارتباطی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد و زوجین دارای تعارض سبک
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تمال وقوع و اح هستند و ناکارآمد منطقیهای ارتباطی غیری سبکبیشتر دارازناشویی 

( زوجین را بر حسب شیوه تعامالت 3431) 3هالمن و جرویس باشد.ق در آنان بیشتر میطال

متعادل نا د. زوج هایکننامتعادل تقسیم می متعادل و به دو دستۀشان در هنگام تعارض 

ر یک گروه زوجین متخاصم تعریف اجتنابی و هیجانی هستند که د هایشامل گروه

 زوجین فروانی و شدت بیشتری دارند و در هنگام های این دسته ازتعارض شوند.می

شوند به صورت مستقیم درگیر تعارضات میکنند، مشاجره به شخصیت یکدیگر حمله می

شود. زوجین ش زیادی در تعامالت آنها دیده میسرزنو توهین، اهانت، انتقاد، قضاوت و 

نسب به توزانه ادهای کینهانتق ،در تعامل با یکدیگر دارند و موثق متعادل حالت غیرمتخاصم

 زنند رضایت بیشتری از زندگی دارند.و چون خصومت را دامن نمی یکدیگر ندارند

ارتباط ستیر  .دارتباط را در خانواده مطرح کر عامل( به بهترین نحو 3100) 3ریویرجینیا ست

هان اطراف در جحوادثی که  با را با دیگران و داند که نوع رفتار فردلی میعام ترینقوی را

ها تل بین آنارتباطات مخ تعارضات زوجین را نتیجۀستیر  کند.تعیین می ،افتداتفاق می او

کنند موجب بروز با یکدیگر ارتباط برقرار می زوجین ی کهدر واقع روش .داندمی

بت به یکدیگر برخوردهای اگر زن و شوهر نسستیر  از نظر گردد.تعارضاتی در زوجین می

کسالت خواهند کرد این کسالت فه داشته باشند سرانجام احساس خستگی و عاطسرد و بی

که  دهدوتی عاطفی نسبت به یکدیگر سوق میتفابودن روابط آنان را به بیعاطفه و بی

در مورد  الق زوجین است.طیکی از بدترین نوع احساسات انسانی و یکی از دالیل واقعی 

( نیز معتقد است 3443) 1، نوتاریوس و مارکمننقش ارتباطات مختل در بروز طالق گاتمن

به جدا  اند و سپسکردهآشفتگی رابطه را تجربه  دا یک دورۀکه اکثر زوجین مطلقه ابت

 اند. ستیرند و نهایتاً هم طالق گرفتهنموده ا ام به جداییداند و بعد هم اقشدن فکر کرده

باوری را در خودحس ک یحیات خویش  برای ادامۀ یهر فرد اعتقاد دارد که( 3100)

ای درون هفرآیندهای ارزشی و معیاره آن ب دهد که پدیدآیی و تحولمیپرورش  خود
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فرآیندهای تعاملی به ویژه تعامالت خانوادگی در راستای منزلت و حرمت فرد  روانی و

تا ارزشی که هر فرد برای خود قائل است  اعتقاد داشت( 3113)ستیر  همچنین بستگی دارد.

نند. کاعضای خانواده به آن فرد اعطا میزیادی به ارزشی وابسته است که خیلی  حدود

شکل  3های اصلیر خانوادهارزشی خود، قبل از همه دمعیارهای سنجش خود و نیز بی

 و روابط با همسر های ارتباطی دیگر نظیر ازدواجبه بافت آن گیرد و تضعیف و تقویتمی

گردد و احساس کند که ناکام  خود نفس -عزت  ویتتقبستگی دارد. چنانچه همسری در 

ناخوشایند  در معرض خطر است از خشم و عصبانیت و دیگر احساسات نفسش -عزت 

ارتباط ستیر  نفس خود را محافظت کند. -از عزت کند تا نسبت به همسر خود استفاده می

 -عزتف شدن همسران نسبت به تضعیاحساس مختل و ناکارآمد میان زوجین را ناشی از 

طی سرزنشگر، سازشگر، حسابگر، الگوهای ارتبا .داندمی شان در روابط زناشویینفس

داند و الگوی ارتباطی متعادل را های ناکارآمد و مختل بین زوجین میکننده را ارتباطگیج

( بر روی 3431) 3بانمنو  ماکینتایج پژوهش  داند.یک ارتباط کارآمد و سازنده می

ض هم نشان داد که آموزش الگوهای ارتباطی ستیر و استفاده از فنون درمانی زوجین متعار

رکت آنان به سمت تواند سطح تعارضات زناشویی زوجین را کاهش دهد و از حآن می

( در پژوهشی به این 3110نامنی و شیرآشیانی ) کند. از طرفی دیگر،طالق پیشگیری می

ها در هنگام مقابله ترین هیجاندترین و ابتداییننتیجه رسیدند که خشم و اضطراب از نیروم

و مسایل درونی و خانواده  گیرند و بوسیلۀشکل میدر انسان است که برای دفاع از خود 

 طالق بر روی زنان در آستانۀ که ( در پژوهشی3431) 1دمپسی شوند.بیرونی تقویت می

ای ناکارآمد و مختل های مقابلهاز راهبرد طالق زنان در آستانۀکه اکثر  ریافتد انجام داد،

دهد و کنند که به احتمال خیلی زیاد سطح تعارض زناشویی آنان را افزایش میاستفاده می

زوجین  های ارتباطیمهارتبطور کلی  دهد.آنان را به سمت طالق و جدایی سوق می

رت که در صو باشدمیدر زوجین  سالم و سازنده روابط زناشوییبقاء ثری در وعامل م
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ابله با تعارض مق و شیوۀ ه سازداجزناشویی را با مشکل جدی مو تواند رابطۀمختل شدن می

( 3443گاتمن، نوتاریوس و مارکمن ) (.3431، 3)برگ ثیر قرار دهدرا در زوجین تحت تأ

توان احتمال به بست معتقدند که با تحلیل و اصالح ارتباط مختل و ناکارآمد زوجین می

بهبود و از طرف دیگر با ایجاد تغییر کرد.  سیدن به طالق را کنترل ازدواج و ررسیدن 

توان تعارضات زناشویی را کاهش داد و از بروز مشکالت بعدی روابط زناشویی می

 0تا( و آری3430) 1بانمنهمچنین  (.3443، 3شوارتزچون طالق جلوگیری کرد )نیکولز و هم

توان به زوجین های آموزشی جدید میده دارند که با فراهم ساختن فرصت( عقی3440)

های ه با تعارض را تغییر دهند و شیوههای مخرب و ناکارآمد مقابلکمک کرد تا شیوه

( در پژوهشی بر روی 3436هافورد و مور )همچنین  کارآمد و سازنده را به کار گیرند.

مسران های ارتباطی ستیر به هاین نتیجه رسیدند که آموزش مهارتزوجین متعارض به 

ی مقابله با تعارض هاهای همسران برای حل مشکل و شیوهحلنوع راهمشکل دار، می تواند 

های ارتباطی ستیر ضمن آموزش الگو در رویکرد آموزشی ثیر قرار دهد.آنان را تحت تأ

ثیر تأ ، انتظارات، آرزوها و نیازها نیزهمتراز یا متعادل بر هیجانات، عواطف، ادراکات

 رسد این موضوعات درکه به نظر میدهد نوادۀ اصلی را مدنظر قرار میخاگذارد و می

( در 3436وجود دارد. بروباچر )ها فرهنگ در بیشتر و روابط زناشوییخانواده مورد 

ت سازی الگوی ستیر پرداخت به این نتیحه رسید که مداخالپژوهشی که در مورد یکپارچه

ستیر جهان شمول است و به لحاظ توجه این الگو  درمانیآموزشی و درمانی الگوی خانواده

شیوع  رواز این توان بکار گرفته شود.ها میاجتماعی و انسانی در بیشتر فرهنگبه عوامل 

باالی طالق در زوجین ایرانی و نگرانی در مورد عوارض فردی، خانوادگی و اجتماعی آن 

 هدف تدوین برنامۀ اضر باپژوهش ح لذا. کندضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب می

ای های مقابلهآموزشی بر اساس الگوی ستیر و  اثربخشی آن در کاهش سبک -روانی

 ناکارآمد و احتمال وقوع طالق در زوجین متعارض انجام شد.
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2. Nichols, M.P.,& Schwartz, R.C 
3. Banmen, J 
4. Arieta, M.T 
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 اجرای پژوهشروش

اساس الگوی آموزشی بر -( تدوین برنامه روانی3پژوهش حاضر طی دو مرحله انجام شد: 

ها، مقاالت و )کتاب الگوی ارتباطی ستیر منابع موجود در زمینۀ اساسرابتدا بستیر؛ 

های آموزشی و درمانی، اهداف و جنبهمفاهیم و فنون  های آموزشی و درمانی(برنامه

روایی  وزشی پیشنهاد شد وآم -روانی یک برنامۀ آموزشی این الگو استخراج شد و

پیشنهادی  این صورت که این برنامۀ آمد. به وایی آن به روش گروه متمرکز بدستمحت

ل خانواده و زوج درمانی فرستاده شد چندین متخصص و صاحب نظر در حوزۀ مسائ 0 برای

، اهداف نظران در مورد محتوای جلساتاین متخصصان و صاحببار نظرات و پیشنهادهای 

 -انیرو شد و در نهایت برنامۀ اعمال در این برنامه آوری گردید وو روش اجرا جمع

 تدوین گردید. جلسه 34در  آموزشی بر اساس الگوی ستیر

منظور حل تعارضات یا به پیشنهاد های متعارضی بودند که بهزوج آماری کلیۀجامعۀ( 3 

ش روش پژوهکردند.  دفاتر شورای حل اختالف در شهر کرج مراجعه دادگاه خانواده به

با گروه کنترل بود. برای انتخاب آزمون پس -آزموننیمه آزمایشی و طرح آزمایش پیش

 متعارض ثبت نام کردند و زوج 04یک فراخوان اطالع رسانی شد که  طینمونه ابتدا 

کننده شرکت 13 را تکمیل کردند. "ثباتی ازدواجبیای و های مقابلهسبک"های پرسشنامه

هدفمند گیری به روش نمونه پژوهش را داشتندبه  و خروج های ورودکه مالكزوج(  36)

 های آزمایش و کنترل جایگزیندر گروه و به طور مساوی تصادفی روشو به  انتخاب

برای  3جلسه زوج درمانی 34آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر در  -روانی برنامۀشدند. 

کنندگان در گروه کنترل هیچ رای شرکتشد و ب اجراآزمایش  کنندگان در گروهشرکت

کنندگان همه شرکت بر رویها پرسشنامهدوباره تمام جلسات برنامه ای اجرا شد. بعد از ا

ثباتی بیای و های مقابلهسبکهای پرسشنامههفته دوباره  3آزمون(. بعد از ) پساجرا شد 

از آن جایی که شرایط حضور  آوری شد.ها در مرحله پیگیری جمعاجرا شد و دادهازدواج 

                                                 
1. couple therapy 
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اده شد، تا پایان دوره آموزش همه کنندگان توضیح ددر جلسات قبال برای شرکت

 کنندگان حاضر بودند و هیچ افت آزمودنی وجود نداشت.شرکت

 خالصه جلسات درمانی مبتنی بر رویکرد ستیر. 1جدول

 فعالیت های انجام شده اهداف جلسات هجلس

 اول

سهاز  ایجاد رابطه، ارزیابی عوامل زمینهه 

معرفهی  زوجهین،   م بخش مشکلوو تدا

 و تمرین مهارت گوش دهی فعال

رفتارههای  خواست از زوجهین جههت معرفهی خودشهان، بررسهی      در

، بیههان داسههتان مشههکل خههود، زوجههین کالمههی و غیرکالمههی ورودی

و درخواسهت از زوجهین جههت تمهرین      ی فعالاجرای فن گوش ده

 آن

 دوم

 آشهنایی بها   ،بررسی تکلیف جلسه قبهل 

سازشهگر و   دناکارآمه  ارتبهاطی  یالگو

در زنههههدگی  آگههههاهی از نقههههش آن 

اصههالح و تمههرین الگههوی   ، زناشههویی

 ارتباطی کارآمد

ی ارتبهاطی  الگهو  اجهرای سازشگر، کارآمد نا تشریح الگوی ارتباطی

بوسهیله زوجهین بها اسهتفاده از روش ههای ایفهای        سازشگر ناکارآمد

 جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی  ، و بررسی عواطف نقش و تجسم

 زوجین عواطفمتراز و توجه به ه کارآمد

 سوم

بررسی تکلیف جلسه قبهل، آشهنایی بها    

الگوی ارتباطی ناکارآمد سرزنشهگر و  

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی  

زناشههویی، اصههالح و تمههرین الگههوی   

 ارتباطی کارآمد

تشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد سرزنشگر، اجرای الگوی ارتبهاطی  

بها اسهتفاده از روش ههای ایفهای     ناکارآمد سرزنشگر بوسیله زوجین 

نقش و تجسم و بررسی عواطف، جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی   

 کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین

 چهارم

بررسی تکلیف جلسه قبهل، آشهنایی بها    

و حسهابگر  الگوی ارتبهاطی ناکارآمهد   

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی  

زناشههویی، اصههالح و تمههرین الگههوی   

 دارتباطی کارآم

تشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد حسابگر، اجهرای الگهوی ارتبهاطی    

ناکارآمد حسابگر بوسهیله زوجهین بها اسهتفاده از روش ههای ایفهای       

نقش و تجسم و بررسی عواطف، جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی   

 کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین

 پنجم

قبهل، آشهنایی بها     بررسی تکلیف جلسۀ

کننهده و  ی ناکارآمد گیجالگوی ارتباط

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی  

زناشههویی، اصههالح و تمههرین الگههوی   

 ارتباطی کارآمد

رتبهاطی  کننده، اجرای الگوی اتشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد گیج

ههای ایفهای   فاده از روشزوجهین بها اسهت    کننده بوسیلۀناکارآمد گیج

ی ارتبهاطی  نقش و تجسم و بررسی عواطف، جایگزین نمودن الگهو 

 کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین

 ششم
اجهرای فهن   قبل،  بررسی تکلیف جلسۀ

، خهانوادگی و بازسهازی خهانواده    نقشۀ

قواعهد   ، و بحث در مورد آنها زوجین ۀخانوادگی بوسیل سیم نقشۀتر

های  هاط با خانوادبز عواطف، ارتزوجین در مورد عشق، احترام، ابرا
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شناخت قواعد خانواده، تغییر و اصالح 

 قواعد ناکارآمد

اصلی زوجین، وظایف متقابهل زوجهین، بحهث در مهورد منطقهی یها       

جهایگزین نمهودن   اجرای فهن صهندلی خهالی،    غیرمنطقی بودن آنها، 

 همتراز ارتباطی ویالگتقویت قواعد منطقی جدید، 

 هفتم

اجهرای فهن   بررسی تکلیف جلسه قبل، 

خهانوادگی و بازسهازی خهانواده،     نقشۀ

اخت قواعد خانواده، تغییر و اصالح شن

 قواعد ناکارآمد

زوجین و بحث در مورد آنها،  قواعهد   ترسیم نقشۀ خانوادگی بوسیلۀ

های  هاط با خانوادبزوجین در مورد عشق، احترام، ابراز عواطف، ارت

اصلی زوجین، وظایف متقابهل زوجهین، بحهث در مهورد منطقهی یها       

ی خهالی، جهایگزین نمهودن    غیرمنطقی بودن آنها، اجرای فهن صهندل  

 قواعد منطقی جدید، تقویت الگوی ارتباطی همتراز

 هشتم

قبهل، آشهنایی بها     بررسی تکلیف جلسۀ

مثههال کههوه یههخ )عواطههف، ادراکههات،  

، رسهیدن  انتظارات و نیازهای زوجهین( 

 به درك بهتری از تجارب درونی خود

از تعهامالت   یتشریح تجهارب و عناصهر کهوه یهخ و مکهر موردههای      

سههازی زوجههین از تجههارب آگههاهیهههای گذشههته، ن در هفتهههزوجههی

کههردن بههه هیجانههات و درونههی ناکارآمههد و غیرمنطقههی خههود، توجههه

 نات مثبتادراکات خود در این تعامالت و تمرین برای ابراز هیجا

 نهم

قبهل، آشهنایی بها     بررسی تکلیف جلسۀ

مثههال کههوه یههخ )عواطههف، ادراکههات،  

دن انتظارات و نیازهای زوجهین(، رسهی  

 به درك بهتری از تجارب درونی خود

از تعهامالت   یتشریح تجهارب و عناصهر کهوه یهخ و مکهر موردههای      

سههازی زوجههین از تجههارب هههای گذشههته، آگههاهیزوجههین در هفتههه

کههردن بههه هیجانههات و درونههی ناکارآمههد و غیرمنطقههی خههود، توجههه

 ادراکات خود در این تعامالت و تمرین برای ابراز هیجانات مثبت

 دهم

مهههرور کلهههی تغییهههرات در تعهههامالت  

، تقویهههت زوجهههین در جلسهههات قبهههل

 نفس زوجین -عزت

ها و تغییهرات ایجهاد شهده در روابهط زناشهویی      مرورکردن یادگیری

های دفاعی موجهود در  مکانیزمسازی زوجین نسبت به آگاه زوجین،

برقراری تعامهل بهین    و توجه به احساسات ناخوشایند آن، تعامالتشان

احساساتی که برای ههر دو طهرف خوشهایند باشهند.      ربۀزوجین و تج

 خودواقعی های ساختگی و تجربۀکنارگذاشتن نقش

 کنندگان در پژوهشمعیارهای ورود و خروج شرکت

از سالمت روانی و جسمانی بهنجار برخوردار باشند. این معیار در مصاحبه اولیه با  -

 زوجین کنترل شد.

 زوج درمانی شرکت کنند. زن و شوهر باید در جلسات به صورت -

 شدند.در صورتی که زوجین بیش از یک جلسه غیبت داشت از پژوهش حذف می -

ها و تکالیف را انجام دهد، از پژوهش توانستند تمرینرتی که زوجین نمیدر صو -

 شدند.حذف می



 1069 تابستان، 03، شمارة هشتم دورهفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  119

 اخالقیمالحظات
بر داشتن مدرك دانشگاهی در زمینۀ مشاورۀ  پژوهشگر عالوه. تخصص اجراکننده

 را گذرانده است.  وزشی خانواده درمانی رویکرد ستیرآم خانواده، دورۀ

 پژوهش حاضر از قرار زیر است: ابزار

 توسهط ادواردز، جانسهون و بهو     الیسه   33 ایهن شهاخص   :3ص بی ثبهاتی ازدواج خشا -3

را بهر روی زوجهین متقاضهی طهالق اجهرا      آن( 3113) بیهات ساخته شهد و در ایهران    (3104)

بهاالی بهی    نمهرۀ . بهرای آن بدسهت آورد   00/4و  11/4نمودند که اعتبار و روایی به ترتیهب  

 دهد. ص، احتمال باالی طالق را نشان میثباتی ازدواج در این شاخ

( بهر اسهاس   3111ایهن پرسشهنامه بوسهیله ههالمن )    های مقابله با تعارض: پرسشنامۀ سبک -3

ابله با تعهارض را  سبک مق 0سئوال دارد  که  36نظریه گاتمن تهیه شده است. این پرسشنامه 

زوج  304( ایهن پرسشهنامه را بهر روی    3100کند. قادری، تبریزی و احقهر ) اندازه گیری می

ایی و به روش بازآزم 13/4ضریب پایایی  به روش دو نیمه کردن، را کردند کهنفر( اج144)

های سبک هیجانی، اجتنابی، موثق و  متخاصهم بهه ترتیهب    ضریب پایایی برای خرده مقیاس

 بدست آوردند.  63/4و 0/4، 10/4، 10/4برابر با 

 هایافته

در گروه  زوج 0ترل و در گروه کن زوج 0) نفر 13های مربوط به دادهدر این مطالعه 

آموزشی الگوی ستیر در کاهش  -روانی برای بررسی تأثیر برنامۀ. آزمایش( تحلیل شد

آزمون و پیگیری آزمون، پسای ناکارآمد و احتمال وقوع طالق در مراحل پیشمقابله سبک

دا ابت شد. استفاده 31ویرایش  Spss افزار و نرم کرری مگیراندازهتحلیل واریانس با از 

ن و لوهای از آزمون ها و نرمال بودن نمرات با استفادههای یکسانی واریانسمفروضه

های پژوهش در مورد دادهها این مفروضهشاهپیرو و ویلک بررسی شدند که نتایج نشان داد 

 باشند.برقرار میحاضر 

                                                 
1. marital instability index 
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 کنندگانشناختی شرکتهای جمعیتویژگی .2جدول

 تعداد شرکت کنندگان
 اجمدت ازدو سن

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 33/3 6 31/3 31 36 گروه آزمایش

 41/3 6 06/3 31 36 گروه کنترل

 کنندگان نشان داده شده است.جمعیت شناختی شرکت هایویژگی 3در جدول

 ای ناکارآمد مقابله هایسبک کنندگان درنمرات شرکت معیارانحراف و میانگین .3جدول

 احتمال وقوع طالقو 

ای های مقابلهدر سبککنندگان شرکتار نمرات میانگین و انحراف معی 1در جدول

  ناکارآمد و احتمال وقوع طالق نشان داده شده است.

 ای ناکارآمدهای مقابلهسبک برایچندمتغیری )درون آزمودنی(  گیری مکرراندازهنتایج آزمون  .4 لجدو

 F ارزش  اثر
 درجه آزادی

 مفروض

 درجه آزادی

 خطا

 سطح

 معناداری

مجذور 

 اتا

 63/4 443/4 14 3 31/301 411/4 اثر المبدای ویلکز نزما

 00/4 443/4 14 3 60/01 460/4 اثر المبدای ویلکز زمان×گروه

، F=31/301دهد اثر زمان معنادار است )نشان می 0طوری که نتایج جدول همان

443/4P= =ای های مقابلههای سبکبین اندازه یتفاوت معنادار یعنی( 63/4، مجذور اتا

 گروه متغیرها
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

مسبک متخاص  
 آزمایش

 کنترل

03/30  

43/30  

33/3  

10/3  

11/1  

46/30  

36/3  

13/3  

03/1  

33/30  

30/3  

16/3  

 سبک هیجانی
 آزمایش

 کنترل

60/34  

36/34  

11/3  

31/3  

36/0  

11/34  

31/3  

60/3  

34/0  

14/34  

33/3  

63/3  

 سبک اجتنابی
 آزمایش

 کنترل

63/33  

46/33  

13/1  

31/1  

3/6  

10/33  

33/3  

16/1  

40/6  

10/33  

33/3  

33/1  

 احتمال وقوع طالق
 آزمایش

 کنترل

33 

01/33  

03/3  

01/3  

11/0  

03/33  

01/3  

11/3  

14/0  

01/33  

33/3  

33/3  



 1069 تابستان، 03، شمارة هشتم دورهفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  111

× گروههمچنین اثر د. داروجود آزمون و پیگیری آزمون، پسناکارآمد در مراحل پیش

(، بدین معنی که 00/4اتا= ، مجذور=F ،443/4P=60/01معنادار است ) زمان

آزمون و پیگیری به طور متفاوتی تغییر آزمون، پسکنندگان در مراحل پیششرکت

 اند.کرده

 وخلیآزمون م لیتحل و هیتجز جیخالصه نتا .5 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو موخلی اثر درون آزمودنی ها

 33/4 3 13/33 01/4 سبک متخاصم

 40/4 3 10/36 10/4 سبک هیجانی

 34/4 3 43/34 06/4 سبک اجتنابی

فرض کرویت که حاکی از کفایت پیشدهد نشان می 0موخلی در جدول نتایج آزمون 

 است.  برقرارباشد، ها مینمونه

آموزشی  -روانی تأثیر برنامۀ تعیین گیری مکرر برایبا اندازه خالصه نتایج تحلیل واریانس .6 لجدو

 مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش سبک متخاصم

 اثر
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 63/4 443/4 13/316 01/103 3 01/103 بین آزمودنی )گروه(

    11/3 14 33/00 ی بین آزمودنی )گروه(خطا

 01/4 443/4 16/34 13/110 01/3 33/013 درون آزمودنی )زمان(

 03/4 443/4 03/00 40/343 36/1 13/131 گروه(×درون آزمودنی)زمان

    11/3 31/61 31/334 خطای درون آزمودنی

سبک متخاصم تفاوت  م لفۀ دهد که در سه مرحله ارزیابی در، نشان می6نتایج جدول 

ذور اتا، میزان تاثیرگذاری وجود دارد. مقدار مج داری بین گروه آزمایش و کنترلمعنی

، =F ،443/4P=13/316دهد )آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را نشان می -روانی برنامۀ

دهد که بین ( نشان می=F ،443/4P=16/34آزمودنی )(. اثر درون63/4مجذور اتا= 

آزمون و پیگیری در طی زمان تفاوت معناداری ایجاد شده آزمون، پسپیش هایاندازه
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ها، تفاوت زمان نیز حاکی از این است که در طی زمان بین گروه×است. اثر متقابل گروه

 (. =F ،443/4P=03/00ایجاد شده است )سبک متخاصم  کاهشمعناداری در 

آموزشی  -روانی تأثیر برنامۀ کرر برای تعیینگیری مه نتایج تحلیل واریانس با اندازهخالص .7 لجدو

 مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش سبک هیجانی

مجموع  اثر

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

مجذور 

 اتا

 01/4 443/4 03/10 01/314 3 01/314 بین آزمودنی )گروه(

    11/0 14 364 خطای بین آزمودنی )گروه(

 04/4 443/4 01/100 31/040 13/3 13/660 (درون آزمودنی )زمان

 06/4 443/4 43/10 46/10 63/1 06/111 گروه(×درون آزمودنی)زمان

    11/4 00/343 60 خطای درون آزمودنی

بی در م لفۀ سبک دهد که در سه مرحله ارزیا، نشان می1نتایج مندرج در جدول 

ذور اتا، میزان وجود دارد. مقدار مج داری بین گروه آزمایش و کنترلهیجانی تفاوت معنی

، F=03/10دهد )آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را نشان می -روانی تاثیرگذاری برنامۀ

443/4P= =اثر درون01/4، مجذور اتا .)( 01/100آزمودنی=F ،443/4P=نشان می ) دهد

اری ایجاد آزمون و پیگیری در طی زمان تفاوت معنادآزمون، پسهای پیشکه بین اندازه

ها، این است که در طی زمان بین گروه زمان نیز حاکی از×شده است. اثر متقابل گروه

 (.=F ،443/4P=43/10تفاوت معناداری در کاهش سبک هیجانی ایجاد  شده است )

آموزشی  -روانی تاثیر برنامۀ گیری مکرر برای تعیینندازهنتایج تحلیل واریانس با ا خالصۀ .8 جدول

 الگوی ستیر در کاهش سبک اجتنابیمبتنی بر 

مجموع  اثر

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

مجذور 

 اتا

 01/4 443/4 03/03 13/134 3 13/134 بین آزمودنی )گروه(

    6 14 304 خطای بین آزمودنی )گروه(

 01/4 443/4 43/300 01/303 13/3 01/140 درون آزمودنی )زمان(

 01/4 443/4 61/346 61/340 10/1 03/034 گروه(×ماندرون آزمودنی)ز

    11/4 00/343 60 خطای درون آزمودنی
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سبک  دهد که در سه مرحله ارزیابی در م لفۀ، نشان می0نتایج مندرج در جدول 

دارد. مقدار مجذور اتا، میزان  وجود داری بین گروه آزمایش و کنترلتفاوت معنی اجتنابی

، F=03/03دهد )آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را نشان می -روانی تأثیرگذاری برنامۀ

443/4P= =اثر درون01/4، مجذور اتا .)( 43/300آزمودنی=F ،443/4P=نشان می ) دهد

ایجاد آزمون و پیگیری در طی زمان تفاوت معناداری آزمون، پسهای پیشکه بین اندازه

زمان نیز حاکی از این است که در طی زمان بین گروه ها، ×شده است. اثر متقابل گروه

 (.=F ،443/4P=61/346شده است ) اداری در کاهش سبک اجتنابی ایجادتفاوت معن

 چند متغیری )درون آزمودنی( در احتمال وقوع طالق گیری های مکرراندازهنتایج آزمون  .9جدول 

 ه آزادیدرج F ارزش  اثر

 مفروض

 درجه آزادی

 خطا

 سطح

 معناداری

مجذور 

 اتا

 60/4 443/4 14 3 10/031 11/4 اثر المبدای ویلکز زمان

 06/4 443/4 14 3 41/01 143/4 اثر المبدای ویلکز زمان×گروه

اثر چندمتغیری  های مکررگیریاندازهدهد در تحلیل حاصل از نشان می 1نتایج جدول 

ی وجود تفاوت ( که به معنا60/4، مجذور اتا= =F ،443/4P=10/031)زمان معنادار است 

آزمون و پیگیری آزمون، پسی احتمال وقوع طالق در مراحل پیشهامعنادار بین اندازه

، مجذور اتا= =F ،443/4P=41/01نیز معنادار بود ) زمان× گروهباشد. همچنین نتایج اثر می

و آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر  -روانی ت  برنامۀمعنی که گروه آزمایشی تح (. بدین06/4

 اند.آزمون و پیگیری به طور متفاوتی تغییر کردهآزمون، پسدر مراحل پیش گروه کنترل

 وخلیآزمون م لیتحل و هیتجز جینتا ۀخالص .11جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو موخلی اثر درون آزمودنی ها

 040/4 3 310/4 13/4 اثر زمان

داری سطح معنی دهد چوننشان می 34موخلی در جدول نتایج آزمون طوری که همان

 برقرارباشد، ها میرض کرویت که حاکی از کفایت نمونهفبوده و پیش 40/4از  باالتر

آزمون و آزمون، پسحل پیشبرای بررسی تغییرات احتمال وقوع طالق در مرااست. 
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نتایج در جدول  ی استفاده شد که خالصۀراکرتگیری زهتحلیل واریانس با انداپیگیری از 

 زیر گزارش شده است. 

آموزشی  -روانی تأثیر برنامۀ گیری مکرر برای تعیینخالصۀ نتایج تحلیل واریانس با اندازه .11 جدول

 مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش احتمال وقوع طالق

 اثر
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 یمعنادار

مجذور 

 اتا

 61/4 443/4 13/043 13/043 3 13/043 بین آزمودنی )گروه(

    41/10 14 33/3433 خطای بین آزمودنی )گروه(

 01/4 443/4 06/03 60/613 41/3 04/133 درون آزمودنی )زمان(

 00/4 443/4 60/00 11/033 61/3 61/601 گروه(×درون آزمودنی)زمان

    01/0 13/03 10/100 خطای درون آزمودنی

در احتمال وقوع  داد که در سه مرحله ارزیابی، نشان می34نتایج مندرج در جدول 

دارد. مقدار مجذور اتا، میزان  وجود داری بین گروه آزمایش و کنترلطالق تفاوت معنی

آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را در احتمال وقوع طالق نشان  -روانی تأثیرگذاری برنامۀ

، F=06/03آزمودنی )(. اثر درون61/4، مجذور اتا= =F ،443/4P=13/043دهد )می

443/4P=آزمون و پیگیری در طی زمان آزمون، پسهای پیش( نشان داد که بین  اندازه

این است که در طی  زمان نیز حاکی از×تفاوت معناداری ایجاد شده است. اثر متقابل گروه

کاهش احتمال وقوع طالق ایجاد شده است  ها، تفاوت معناداری درزمان بین گروه

(60/00=F ،443/4P=.) 

 گیریبحث و نتیجه

آموزشی مبتنی بر الگوی ارتباطی سهتیر از   -روانی ن پژوهش نتیجه گرفته شد که برنامۀدر ای

ای ههای مقابلهه  توانهد سهبک  برنامهه مهی   باشهد و ایهن  وایی محتوایی مطلوبی برخهوردار مهی  ر

انی، اجتنابی( را به طور معنهاداری کهاهش دههد کهه ایهن نتیجهه بها        ناکارآمد )متخاصم، هیج

دان ههام  (، 3440(، کهوان ) 3440(، استوبر )3100تبریزی، احقر )های قادری، نتایج پژوهش
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( 3440) 3طوری که اسهتیوبر همان مطابقت داشت. (3431) 3و داوی فولکر، داویو  (3440)

ههای خهود بها    تفهاوت  در مواجههه بها   معمهوالً  تعارض، از کنندهاجتناب زوجینعقیده دارد 

 را خهود  منفهی  عواطهف  آنهها  کننهد، مهی  برخهورد  غیرمستقیم و صورت پوشیده به همسر

 از ( اجتنهاب 3440) 1رسهانند و کهوان  می حداقل به را تعارض موجود و کنندمی سرکوب

 آن در یهادگیری  ههیچ  و شهود نمی انجام آن در ایمذاکره چون دانندمضر می را تعارض

بهه   انجام دادنهد  زوجین( در پژوهشی که بر روی 3431فولکر، داوی و داوی ). ندارد وجود

های مناسب برای زوجین بها محتهوای مههارت ههای ارتبهاطی،      این نتیجه رسیدند که آموزش

زناشویی را کاهش دهد و سهطح  عاطفی می تواند تعارضات  -ابراز هیجانی و تنظیم شناختی

آموزشهی   -جهایی کهه در مهداخالت روانهی    از آن را افهزایش دههد.  مندی زناشویی رضایت

مبتنی بر الگوی ارتباطی ستیر برای ایجاد الگوی ارتباطی کارآمد همتراز به نقش عواطهف و  

کیهد مهی شهود و در جلسهات از زوجهین      حرکات بدنی در روابهط بهین فهردی تأ    هیجانات و

ننهد، بهه آگهاه سهازی زوجهین از      را تمهرین ک  همتهراز  خواسته شد که ایهن الگهوی ارتبهاطی   

آن انجهام فرآینهد    جانات سرکوب شده کمک کرد که نتیجۀهیجانات، رهاسازی و ابراز هی

فهردی زوجهین و تغییهر فرآینهد شهناختی و رفتهاری       تدریجی تعارضات درونی و بینانحالل 

    گیری رفتارهای سازش یافته بود.به سمت شکلزوجین از جدایی و طالق 

بر این چون ستیر علت اصلی طالق را ارتباطات مختل زن و شوهر و مورد تهدید افزون 

دهی های ارتباطی همچون گوشداند، بکارگیری مهارتقرار گرفتن عزت ه نفس آنها می

فعال و الگوهای ارتباطی زوجین، را قادر ساخت تا مسائل و مشکالت خودشان را براحتی 

م متقابل نسبت به یکدیگر از احساسات ناخوشایندی مانند در میان گذارند و با توجه و احترا

پرخاشگری و رفتار خصمانه نسبت به یکدیگر دست بردارند و عزت ه نفس خود را ایمن 

ئید نقش تقویت قویت عزت ه نفس خود برآیند. در تأببینند و درصدد رشد شخصی و ت

( 3116و قاسمی ) سطح عزت نفس در بهبود شرایط زنان مطلقه، نتایج پژوهش عزیزی

                                                 
1. Faulker, R.A., Davey, M.,& Davey,A 
2. Steuber, K.R 
3. Coan, S 
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کمک ، پردازدرفتاری که به بازسازی شناختی زنان مطلقه می -نشان داد که درمان شناختی

های را دوباره بدست آورند و از حالت خود د تا آنان عزت نفس از دست رفتۀنکمی

ی یابند و در مقابل احساس گناه، خشم و عصبانیت نسبت به خودشان و اطرافیان رهای

همچنین نتایج این  ل خانوادگی و اجتماعی عملکرد مطلوبی داشته باشند.ائمشکالت و مس

زنان  ویکرد به تقویت عزت نفس آسیب دیدۀپژوهش نشان داد چون که مداخالت این ر

 ثیر بیشتری در بهبود شرایط زنان مطلقه دارد. کند، تأمطلقه کمک می

گردد زن و شوهر موجب می از طرفی دیگر وجود یک ارتباط خوب و متعادل در بین

ح شود که با جهت دادن به شان مطرئل مثبت تازه و جدیدی در تعامالتمسا که معموالً

ثر و فعال ع شوند. بدین صورت زوجین احساس م توانند بسیار م ثر و سازنده واقآنها می

سبت شود و هر فرد نتر زوجین میروابط بهتر و عمیقکنند که خود باعث گسترش بودن می

دارد تا به میخواهد کرد و زوجین را به تالش وا به خود و دیگران احساس بهتری پیدا 

شان باشند. در جلساتی که از های بیشتر برای گسترش تعامالتها و زمینهحلدنبال راه

خانوادگی خود را ترسیم کنند و قواعدی  ن متعارض و متخاصم خواسته شد نقشۀزوجی

های اصلی را در تعامالت و ارتباطات هخانواد براز عواطف و نقشمانند عشق، احترام، ا

خودشان اجرا کنند و به نمایش در بیاورند، زوجین به الگوی ارتباطی ناسالم و ناکارآمد 

تمرین  خودشان پی بردند و با تمرین الگوی ارتباطی متعادل و کارآمد جایگزین نمودند و

عات جدیدی را به نمایش در بیاورند و تمرینات ل و موضوشان مسائکردند که در تعامالت

افزون بر این چون به لحاظ تر آنان کمک کرد. تر و عمیقگسترش روابط سازندهبیشتر به 

زوجین متعارض در ابراز هیجانات و بروز احساسات به یکدیگر مشکل  شناسی معموالًسبب

ت عاطفی را یاد ان و تعامالهای مناسب و صحیح ابراز هیجروش دارند و این زوجین اکثراً

عواطف و احساسات درونی خودشان با  راحت دربارۀتوانند خیلی نگرفته اند و نمی

(، در همین راستا نتایج پژوهش آرین فر و 3430، 3یکدیگر صحبت کنند )الرسن و باس

 باالتری صمیمیت میزان که زوجینی( بر روی زوجین ایرانی نشان داد 3116پورشهریاری )

                                                 
1. larsen, R. J., & Buss, D. M 
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 و کنند عرضه روابط در مطلوبتر شیوه ای به را خود قادرند کنندمی تجربه شانر روابطدرا 

کنند. این زوجین ممکن  ابراز خود همسر و شریک به م ثرتری شکل به را خود نیازهای

 و باشند داشته خود رابطه به مربوط تغییرات و مشکالت با مواجهه در بیشتری است قابلیت

در  کنند.می تجربه را کمتری زناشوئی تعارضات و باالتر وییزناش رضایت نتیجه در

آموزشی الگوی ستیر بعد از این که زوجین از الگوی ارتباطی ناکارآمد  -جلسات روانی

خودشان آگاه شدند، الگوی کارآمد همتراز را تمرین کردند که یاد گرفتند تا بین کالم، 

این  انی ایجاد کنند، که احتماالًهای عاطفی و هیجانی خودشان همخوحرکات و حالت

تعارض  تری در مواجهه باکمک کرده اند که تعامالت سازنده ها به زوجینیادگیری

 ای متعادل و کارآمد را استفاده کنند. داشته باشند و سبک مقابله

مثال کوه یخ مطرح شد و عواطف، ادراکات، آموزشی  -در برخی از جلسات روانی

عواطف و زوجین ابتدا در مورد مورد بررسی قرار گرفت.  ازهای زوجینانتظارات و نی

ارتباطی همتراز پرداختند. از  انتظارات خودشان صحبت کردند و بعد به تمرین الگوی

شان کمک کرد که جین با عواطف، انتظارات و نیازهایجایی که آشنایی بیشتر زوآن

 رفتاری بهتر بتوانند د و در مرحلۀشان برسنبه درك بهتری از تجارب درونی خودزوجین 

این تغییرات درونی زمینۀ رشد و رسد که به نظر می الگوی ارتباطی همتراز را انجام دهند.

ه است که را فراهم ساخت متعارض های شناختی، عاطفی و رفتاری زوجینتقویت توانمندی

 به کاهش سطح تعارضات و احتمال طالق در آنان کمک کرده است.

آموزشی مبتنی بر الگوی  -روانی ن پژوهش نتیجه گرفته شد که برنامۀچنین در ایهم

ارض کاهش تواند به طور معناداری احتمال وقوع طالق را در زوجین متعارتباطی ستیر می

(، 3436) 3برودول و الیت(، 3440) 3های وتیکین و رزپژوهش دهد. این نتایج با نتیجۀ

( مطابقت دارد. 3440) 0گر، شولتز، آلن، کروول، هووسرویتون، والدین ( و3431) 1چنگ

یری برای گتوان گفت که چون اکثر تعارضات زناشویی و تصمیمدر تبیین این نتیجه می

                                                 
1. Witkin, S. L.,& Rose, S. D 
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3. Chang, A. S 
4. Whitton, S.W., waldinger, R. J., Schulz, M. S., Allen, J. P.,& Crowell, S.T 
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خیلی ضعیف و ناکارآمد تداوم  طالق در اثر فقدان رابطۀ مطلوب یا وجود یک رابطۀ

یجاد و بهبود روابط زناشویی مانند. لذا انشدنی باقی میحل یابند و بصورت یک مسألۀمی

تا بتوانند درصدد حل  سازدکند و فرصتی را فراهم میشرایطی را برای زوجین ایجاد می

گیری ( هم اعتقاد دارند شکل3443) 3طوری که برگر و هانانمودن مسألۀ خود برآیند. همان

هانی و شود که زوجین بتوانند تغییرات ناگزناشویی مطلوب موجب می مجدد یک رابطۀ

اجتناب ناپذیری که معموالً در روابط زناشویی ممکن است اتفاق بیفتد را به مسیری خاص 

آموزشی ابتدا الگوهای  -و مشخص هدایت کنند. در این پژوهش در مداخالت روانی

ارتباطی ناکارآمد برای زوجین تشریح شد و از زوجین خواسته شد که در جلسه با هم 

این  داشتند را در جلسه انجام دهند. احتماالً ین تعاملی که قبالًتعامل برقرار کنند و آخر

کننده در جلسات را نسبت به الگوی ارتباطی خودشان آگاه مداخالت، زوجین شرکت

طی ناکارآمد بیشتر ساخته است و نسبت به عواطف و حاالت همراه با این الگوهای ارتبا

ایجاد تعامالت ناکارآمد و بروز  این اساس زوجین به نقش خودشان درآشنا شدند. بر

مطلوب و تقویت ارتباط کارآمد  گیری یک رابطۀتعارضات بیشتر پی بردند که به شکل

کند. در کارآمد با تعارضات کمک می افزایش توانایی زوجین برای مقابلۀبین زوجین و 

صورتی که بدون ایجاد یک ارتباط کارآمد بین زوجین هیچ کاری مهم دیگری در 

جایی از آن ص پرداختن به تعارضات زناشویی بین زوجین صورت نخواهد گرفت.خصو

بخشی از مشکالت و  حاضر زوجین جوان بودند، معموالًدر پژوهش کنندگان شرکتکه 

تعارضات زوجین جوان ناشی از نرسیدن آنان به سطح مناسبی از تفکیک خویشتن و کسب 

 از بخشی بوین نسلی بین نظریۀ طبق  که باشدهای ارتباطی اولیه مینکردن مهارت

 است معتقد بوین کرد. چنین تبیین توانمی را ازدواج ابتدای در زناشویی تعارضات

 مستقل و متمایز روشن، واضح، تفکر دارای باشند رسیده کافی تمایزیافتگی به که افرادی

 از را خود هیجانات و عقاید احساسات افکار، وضوح،به توانندمی و هستند دیگران از

پژوهش حاضر  اما با توجه به نتیجۀ آورند، در خود کنترل تحت و جدا سازند دیگران

                                                 
1. Berger, R.,& Hannan, M 
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 بوده پایین ازدواج ابتدای در زوجین این سطح تفکیک احتماالً که گرفت نتیجه توانمی

 پایۀ خانوادۀ از انداما نتوانسته اندتشکیل داده را جدید زناشویی واحد یک ظاهراً وگرچه

توان می ارتباطی ستیر درویکر هایویژگی گرفتن نظر در با شوند. متمایز و تقلمس خود

 توانسته است سطح درمانی، الگوی آموزشی این -مداخالت روانی گفت که احتماالً

با تعارض  زوجین متعارض افزایش دهد و سبک آنان را در مقابله تفکیک خویشتن را در

آموزشی الگوی ارتباطی ستیر  زوجین ابتدا با  -روانی جایی که در برنامۀاز آنتغییر دهد. 

برند که تعامالت ناکارآمد شوند پی میمختل و ناکارآمد خودشان آشنا می سبک ارتباطی

های آنان ای از ریشه تعارضات و نگرانیای با همسر خود دارند و بخش عمدهو غیرسازنده

رای مشکل زناشویی آمدی است که بای ناکاراکارآمد و سبک مقابلهناشی از تعامالت ن

گیرند، انگیزه تغییر در آنان تقویت شد که طی جلسات، تغییرات زوجین خودشان بکار می

ساز و سی هم وقتی افراد با عوامل زمینهشنالحاظ آسیباین زمینه بسیار مشهود بود.  به در

. ای تغییر تالش کنندتوانند برتر مید بهتر و فعالشونای مشکالت خودشان آشنا میریشه

آنان از پیامدهای این سبک ای ناکارآمد و نارضایتی لذا آگاهی افراد از سبک مقابله

نجام دهند و ای، آنان را برانگیخت تا فعاالنه تمرینات الگوی ارتباطی همتراز را امقابله

 اینکههب توجه باهمچنین  .ای ناکارآمد قبلی خود را کنار بگذارندسبک تعاملی و مقابله

 همتراز، سبک ارتباطی متعادل و بر اساساً است که آموزشی الگوی یک الگوی ستیر

جدید یادگیری در جلسات  هایفرصت کردنفراهم گرفت که نتیجه توانمی دارد کیدتأ

باعث ایجاد  زوجین، های مربوط به آن بوسیلۀام تمرینستیر و انج آموزشی الگوی -روانی

 کننده شدهزوجین شرکت همتراز و متعادل و کاهش تعارضات در و تقویت سبک ارتباطی

با توجه به این که ریزی برای جدایی و طالق در آنان کاهش یافت. است و در نتیجۀ برنامه

پژوهش حاضر بر روی زوجین متعارض در شهر کرج انجام شده است که به لحاظ 

 -نشگاهی و طبقه اقتصادیهای شناختی، عاطفی، رفتاری و سطح تحصیالت داتوانمندی

اجتماعی بسیار متفاوت هستند، ممکن است سبب شناسی تعارضات زناشویی در مورد آنان 

 اسنادهای و تفسیرها ها،یافته تعمیم زمینۀ در را هاییمحدودیتمتفاوت باشد. بر این اساس 

پیشنهاد  لذا .شود توجه آنها به باید که کندمی ایجاد بررسی مورد متغیرهای شناسیعلت
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چنین بر اساس نتایج های بعدی نقش این متغیرها کنترل شود. همشود در پژوهشمی

ع ای ناکارآمد و احتمال وقوهای مقابلهکاهش سبک منظورشود بهمیپژوهش پیشنهاد 

  آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر استفاده شود. -روانی طالق در زوجین متعارض از برنامۀ

 منابع

 تعارضات پیشبینی ساختاری معادالت مدل»(. 3116ره؛ پورشهریاری، مه سیما. )، نیرآرین ف

 متغیر و طرد و بریدگی حوزه اولیه ناسازگار اساس طرحواره های بر زناشویی

-341(: 31)0، فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،«عشق ورزی میانجی سبک های

310. 

ك شده و مشکالت عاطفی با احتمال حمایت اجتماعی ادرا رابطۀ(. 3113بیات، عالمتاج. )

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی  نامۀوقوع طالق در زوجین متعارض. پایان 

 واحد ابهر.

 (، تهران، انتشارات رشد.3104بهروز بیرشک ) . ترجمۀ(، آدم سازی3113سیتر، ویرجینیا )

 مدار،حلراه رویکرد سه اثربخشی مقایسه»(. 3116عزیزی، آرمان؛ قسمی، سیمین. )

 زندگی کیفیت و افسردگی بر تعهد و پذیرش بر مبتنی-  درمان و رفتاریشناختی

 .316-341(: 31)0،فرهنگ مشاوره و روان درمانی، «مطلقه زنان

 بر ستیر درمانیخانواده بخشیاثر»(. 3100قادری، زهرا؛ تبریزی، مصطفی؛ احقر، قدسی. )

 .16-61(: 33)1، اندیشه و رفتار مجلۀ، «یزناشوی تعارض با مقابله هایسبک تغییر

 و مدارحلراه درمانی روش دو ترکیب اثربخشی»(.  3110نامنی، ابراهیم؛ شیرآشیانی. )

فرهنگ مشاوره و ، «طالق متقاضی زنان در عواطف کنترل و بر سرزندگی روایتی
 .361-301(: 33)1،درمانیروان

Amato, P. R.; Marriott, B. H. (2016). ''A Comparison of high-and low 

Distress Marriages that end in Divorce''. Journal of Marriage and 

Family. 69(2): 621-638. 

Arieta, M. T. (2008). Women s'Couple Relationship Satisfaction: The 

Impact of Family Structure and Interpersonal Conflict. Unpublished 

Doctoral Dissertation. Sanfrancisco University. 



 1069 تابستان، 03، شمارة هشتم دورهفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  111

Banmen, J. (2014). ''The Satir Model: Yesterday and today''. Journal of 

Contemporary Family Therapy. 1(2): 7-22. 

Berg, A. O. (2017). Screening for Family and intimate Partner Violence: 

Recommendation statement. Annuals of Family Medicine, 2, 156-160. 

Berger, R.; Hannan, M. (2001). Preventive Approaches in Couples Therapy. 

New York: The Guilford Press. 

Broadwell, D. F.; Light, K. C.  (2016). ''Hostility, conflict and cardiovascular 

response in married couple: a focuses on the dyad''. Journal of Health 

&Human Services, 12(3): 142-152. 

Brubacher, L. (2016). ''Integrating emotion-focused therapy with the satir 

model''. In Journal of marital and family therapy, 32(3): 141-153.  

 Chang, A. S. (2017). ''Self-Reported Reasons for Divorce and Correlates of 

Psychological Well-Being Among Divorced Korean Immigrant 

Women''. Journal of Divorce & Remarriage, 40(1): 111-128. 

Coan, S. (2004). The Impact of Residential Experience on the Division of 

Household labor, Conflict Patterns, Differentiation, and Marital 

Satisfaction. Unpublished Doctoral Dissertation. 

David, W. C.; Jack, C. (2007). ''The Impact of Divorce on the Family''. 

Journal of Child Psychiatry and Human. 2, 78-83. 

Dempsey, M. (2017). ''Negative Coping as mediator in the relation between 

Violence and outcomes: Inner- city African American youth''. 

American Journal of Orthopsychiatry, 72(1): 102–109. 

Dunham, S. H. (2008). Emotional Skillfulness in African American 

Marriage. Intimate Safety as a Mediator of the Relationship between 

Emotional Skillfulness and Marital Satisfaction. Unpublished 

Doctoral Dissertation. University of Akron. 

Faulker, R. A.; Davey, M.; Davey, A. (2017). ''Gender – related predication 

of change in Marital Satisfaction and Marital Conflict''. American 

Journal of Family Therapy, 33(4): 19-22. 

Glick, I. D. (2003).'' Understanding the Functional Family''. In I.D. Glick 

(Ed). Marital and Family Therapy, 57- 81.  

Gottman, J. M.; Notarius, C. I.; Markman, H. (2001). A Couples Guide to 

Communication. Champaign. Research Press.  

Halford, K. A.; Moore, E. N. (2016). ''Relationship education and the 

prevention of couple relationship problems''. Journal of Marital and 

family therapy, 15(2): 121-134. 

Harway, M. (2011). Handbook of Couples Therapy. Hoboken. New Jersey.  

Hollman, T. B.; Jarvis, M. O. (2013). ''Hostile, Volatile, Avoiding and 

Validating. Couple-Conflict types: An Investigation of Gottman's 

Couple Conflict types'', Personal Relationship, 10(2), 267- 282. 



 116  ... نیزوج یبرا ریست یبر اساس الگو یآموزش -یروان ةبرنام کی نیتدو

Kessler, R. C.; Walter, E. E.; forthofer, M. S. (2007). ''The Social 

Consequences of Psychiatric Disorders. Probability of Marital 

stability''. American Journal of Psychiatry, 407(2): 1092-1096. 

Kettrey, H. H.; Emery, B. C. (2006). ''Communication styles and Marital 

Satisfaction in Israeli and American Couples'', Journal of family 

Violence. 6(3): 400-407. 

Kurdek, L. A. (2008). ''The Nature and Predictors of the Trajectory of 

change in Marital  Quality for Husbands and Wives over the first 10 

years of Marriage''. Developmental Psychology, 35 (5):1283-1296. 

larsen, R. J.; Buss, D. M. (2015).  Personality Psychology. New York: 

McGraw-hill. 

Liza, J. K.; Lorn, E. E.; Mark, M. S. (2004). 'The psychological disorders of 

couples with conflicts''. American Journal of Psychiatry. 46(3): 61-70. 

Maki, K. H.; Banmen, J. D. (2017). Changing the impact of Family Rules. 

Satir institute of the pacific.  

Mudd, J. E. (2000). ''Solution – Focused Therapy and Communication Skills 

Training''. Journal of Marital and Family Therapy, 30(2): 20-25. 

Nichols, M. P.; Schwartz, R. C. (2001). The essentials of family therapy. 

America – A Person Education. Company.  

Oleary, K. D.; Turkewitz, H. (2000). ''A Comparative Outcome study of 

Behavioral Marital Therapy and Communication Therapy'', Journal of 

Marital and Family Therapy, 6)2): 30-36.  

Oleary, K. D.; Turkewitz, H. A. (2017). ''A Comparative outcome study of 

Behavioral Marrital Therapy and Communication Therapy''. Journal 

of Marital and Family Therapy, 7(2): 159-169.  

Satir, V. (1988). The New People making. Palo Alto, CA: Science and 

Behavior Books.  

Sevinc, M.; Sibel Garip, E. (2016). ''A Study of Parents’ Child Raising 

Styles and Marital Harmony'', Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 2(3): 1648 – 1653. 

Skaldeman, P. (2012). ''Converging or Diverging Views of Self and Other'.  

Judgment of Relationship Quality in Married and Divoreed Couples'',  

Journal of Divorce & Remarriage, 39(3): 44, 55. 

Steuber, K. R. (2005). Adult Attachment, Conflict Style, and Relationship 

Satisfaction: A Comprehensive Model. Unpublished Doctoral 

Dissertation. New York University.  

www.udel.edu/communication/web/thesisfiles/kel isteuber thesis. 

Waring, E. M. (2013). Enhancing Marital Intimacy through Facilitating 

Cognitive Self-Disclosure. Routledge Publication. 

Whitton, S. W.; waldinger, R. J., Schulz, M. S.; Allen, J. P.; Crowell, J. A.; 

Hauser, S. T. (2008). ''Prospective associations from Family of Origin 



 1069 تابستان، 03، شمارة هشتم دورهفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  103

Interaction to Adult Marital Interaction and Relationship Adjustment'', 

Journal of Family Psychology, 22 (2), 274 – 286. 

Witkin, S. L.; Rose, S. D. (2005). ''Group Training inC skills for couples: A 

Preliminary Report''. In the American Journal of Family Therapy, 

6(4): 45-56. 

Yelsma, P. (2000). ''Marital Communication, Adjustment and Perceptual 

Differences between Happy and Counseling Couples'', In the 

American Journal of family therapy, 12(2): 26-36. 

 


