اثربخشی خانوادهدرمانی ساختی بر تغییر سبکهای مقابله با تعارض و افاايش
سازگاری زوجین
ابراهيم نامنی ،1حسين کشاورز افشار ،2زهرا فرازی ،3حميدرضا گلشن
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روان شناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول -3.دانشجو دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد .مشهد .ايران.
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران .تهران .ايران.

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله
پژوهشی
تاريخچه مقاله
دريافت 77/6/1 :
پذيرش 77/8/33 :
کلید واژگان
خانوادهدرمانی ساختی،
رضايت زناشويی،
سبکهای مقابله با تعار

هد  :در پژوهش حاضر ا ربخشی مداخالت خانوادهدرمانی ساختی بر تغيير سبک مـقـابلـه بـا
تعار زوجين و افزايش سازگاری زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان بـيـرجـنـد
موردبررسی قرار گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر به صورت نيمه آزمايشی با پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل در
سال  1374انجام شد .جامعه آماری اين پژوهش زوجين مراجعهکننده به مرکز مشاوره بيرجـنـد
بود .نمونه آماری اين تحقيق را تعداد  12زوج ( 24نفر) متقاضی دريافت خدمات مشاوره خانواده
تشکيل داد .نمونه انتخابشده با استفاده از روش تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل گـمـارده
شدند .ابزار مورداستفاده در اين پژوهش پرسشنامه سبکهای حل تعار رحيم ( )ROCI-IIو
رضايت زناشويی انريج بود .طرح پژوهشی طرح نيمه تجربی با پيشآزمون و پسآزمون با گـروه
کنترل بود .ابتدا برای هر گروه پيشآزمون اجرا گرديده ،سپس مداخله آزمايشی خانوادهدرمـانـی
ساختی در طی  13جلسه به اجرا درآمد .پس از اتمام برنامه درمانی پسآزمون اجرا گرديد.
يافتهها :بر اساس تجزيهوتحليل داده ها با استفاده از روش آماری تحليل کوواريانس و مـقـايسـه

پيشآزمون و پس آزمون دو گروه ،آموزش خانواده درمانی ساختی ت ير معـنـاداری بـر سـبـک
نويسنده مسئول
 Email:يکپارچه(،)p 3/733سبک اجتنابی ( ،)p 3/177سبک مسلط ( ،)p 3/266سبک مصالحه
 ،)p 3/558( Keshavarz1979@ut.ac.irسبک ملزم شده ( )p 3/531و رضايت کلی ( )p 3/74زوجين داشت.
نتیجهگیری :خانواده درمانی ساختی در بهبود و تغيير سبک مقابله با تعارضات زوجين و افزايش
سازگاری و رضايت زناشويی زوجين ا ربخش است.
مقدمه
اختالفات بين فردی و در ر س آن اختالفهای ناشی از روابـط
زناشويی برای زوجين پديده ای بغرنج و ناراحتکننده اسـت و
درعين حال اختالف نظر و تعار امری طبيعی و اجتنابناپذيـر
در روابط بين فردی است .افراد ممکن است در مـواجـهـه بـا
تعار های ناشی از روابط بين فردی راهبردهای مختلفـی بـه
خود بگيرند .آنچه در اين امر شايسته مطالعه و تعـمـق اسـت،
بررسی نوع سبکهای مقابله با تعار است ( .)1اگر تعار هـا
به صورت مثبتی از طرف زوجين حل وفصل شود و راهبـردهـای
مناسبی بهمرورزمـان جـهـت حـل مشـکـالت نـاشـی از
روابط زناشويی اتخاذ شود باعث پايداری و بهـبـود روابـط در
بلندمدت خواهد شد و مهارتهای ناشی از روابط زناشويی را باال
خواهد برد ،حتی يادگيری اين رويکرد انطباقی ،میتواند فرد را
در مقابل ديگر رويدادهای فشارزای زندگی هم مقاومتر کند ()2
ولی اگر تعار ها به صورت نامطلوبی اداره شود موجب تخريـب
زندگی زناشويی شده و ا رات زيان آوری بر سالمت فيزيـکـی و
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هيجانی زوجين به جا میگذارد (  )3و میتواند موجـب ايـجـاد
دامنه ای از مشکالت رفتاری و هيجانی کودکانی شـود کـه در
معر تعارضات والدين هستند (  .) 4رفتار پدر و مادر بـه طـور
مستقيم بر رفتار کودکان در مدرسه ت ير میگذارد و کـاهـش
تعارضات زناشويی باعث افزايش رفتار مثبت کودکان در مدرسه
میشود .يافتهها نشان میدهد کودکانی که در معر درگيـری
بين والدين هستند (  ) 7 ،6 ،5در معر خطر نمايـش رفـتـار
تهاجمی هستند.
تعار به عنوان فرايند تعاملی است که با ناسازگـاری و عـدم
توافق شناخته میشود و يا بهصورت نابهنجاری همراه نهادها يـا
بين نهادهای مختلف اجتماعی تعريف میشود (  )8تعـار

در

زندگی زناشويی نيز امری اجتناب ناپذيـر اسـت .درمـانـگـران
سيستمی ،تعار زناشويی را تنازع بر سر تصاحب پـايـگـاه و
منافع قدرت و حذف امتيازات ديگری میدانند .کنش و واکنش
دو فرد که قادر نيستند منظور خود را تفهيم نماينـد ،تـعـار
ناميده میشود ( .)7تالش در جهت حل تعار در بين زوجين،
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بلک و موتون (  )12روابط کارکنان را در سازمانها موردبررسـی
قراردادند و مدل دوبعدی برای توصيف سبکهای مختلف حـل
تعار در موقعيتهای بين فردی ارائه دادند .آنها بيان کردنـد
که افراد هنگام تعار مقدار مشخصی از هر دو بعد اهـمـيـت
دادن به خود و اهميت دادن به ديگران را نشان میدهند .آنهـا
اهميت دادن به خود را بهصورت مقدار حمايت شخصی و مقـدار
استقامتی که فرد در جهت رسيدن به عاليقش از خـود بـروز
می دهد تعريف کردند و همچنين اهميت دادن به ديـگـران را
توانايی فرد در رسيدگی به ديگران و نيازهای آنها و منـطـبـق
شدن با آنها میدانند ( .)13بعضی از نظريهپردازان معتقدند که
اهميت دادن به خود و ديگران دو بعد مجزايی هسـتـنـد کـه
میتوان آن ها را باهم ترکيب نمود و سبکهای پنجگانه ،مسلط،
الزام شده ،اجتنابی ،مصالحه گر و يکپارچه سازی را بـرای حـل
تعار خلق کرد (.)14،11
سبک يکپارچگی  : 1مستلزم اهميت دادن زياد به خود و ديگـران
است .اين سبک مستلزم تشريکمساعی بين دو طـرف اسـت،
مثل گشودگی ،مبادله اطالعات ،بررسی تفاوتها و يافتن راهحل
قابلقبول برای هردو طرف است ( .)15سـبـک مـلـزم شـده
(متعهدشده)  :2مستلزم اهميت دادن پايين به خود و اهميت باال
به ديگران است ،در اين افراد اضطراب به نحو متفاوتی فراخوانده
می شود .آن ها در جستجوی دستيابی به راهحلهايی هستند که
هماهن و سازگار با ديگران باشند .اين افراد بهشدت منفـی و
يرعادی هستند و اين برای آنها بسيار مهم است که ديـگـران
آن ها را فرد خوبی در نظر بگيرند و بدون اينکه به احسـاسـات
آنها خدشهای وارد کنند به اهدافشان دست پيدا کنند .سـبـک
مسلط  : 3به وسيله اهميت دادن باال به خود و اهميت دادن پايين
به ديگران مشخص میشود .اين سبک بهعنـوان يـک سـبـک
رقابتی شناخته شده است .در اين سبکرفتار افراد تحميلکننده
است .در اين سبک فرد تالش میکند به اهدافش دست يـابـد،
بدون اين که برای ديگران اهميتی قائـل شـود ( .)15سـبـک
اجتنابی  : 4بااهميت دادن پايين به خود و ديـگـران مشـخـص
میشود و معموالال با کنارهگيری تو م اسـت .در ايـن سـبـک
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اهرا شامل گفتگوها و بحثهای شديد بين همسران و همکاری
فوق العاده زن و شوهر در جهت کسب مجدد رضايت زنـاشـويـی
است .هر يک از همسران تعهداتشان را با انجام چنين اموری بـه
هنگام تعار ابراز می دارند :افشای احساسات و مـوقـعـيـت،
مصالحه و گفتگو در جهت کسب توافق مشترک ،يکپارچهسازی
عقايد و ابراز م و همدلی به هنگام حل تعار  .اين قبيل کارها
باعث بهتر شدن درک زوجين از يکديگر میشود و زوجين را در
جهت بهبودی و عميق تر شدن روابط و ابراز احساسات توانمنـد
میسازند ( ) 13ابعاد دوگانة تعار (با مـحـوريـت رقـابـت و
مشارکت) که موجب روی دادن رفتار تعار آميز می شـود در
مطالعات رحيم ( ) 11موردبررسی قرارگرفته است .ازجمله رابرت

مس وليت به شخص ديگر واگذار میشود ،ايـن افـراد امـيـدی
ندارند که از حل تعار سودی کسب کنند بنابراين کنارهگيری
از تعار را ترجي میدهند .منفعل بودن ،دوری کردن ،ترس از
رويارويی با تعار  ،کماهميت جلوه دادن تعار و به تـ خـيـر
انداختن حل تعار در اين افراد مشاهده میشود ( .)13سبـک
مصالحه :5در ميان اين سبکها ،سبک حل تعار مصالـحـه از
يک موضع ميانه برخوردار است .اين سبـک بـر اسـاس يـک
استراتژی دادوستد و بر اساس يک تصميم گـيـری دوجـانـبـه
قابلقبول اتخاذ میشود و هنگامیکه دو نفر از امتيازات مسـاوی
برخوردار باشند از اين سبک بهره میبرند (.)15 ،13
خانوادهدرمانی ساختاری بر پايه تجربيات و پژوهشهای سالوادور
مينوچين 6شکلگرفته است .ايده اصلی خانوادهدرمانی ساختاری
اين است که نشانه مرضی فرد هنگامیکه در بافـت الـگـوهـای
تعاملی خانواده ارزيابی شود ،بهتر قابلدرک و شناخت اسـت(.)16
يکی از فنون ويژه و منحصربهفرد خانوادهدرمانی ساختـاری بـه
اجرا درآوردن الگوهای تعامل خانواده در جلسه درمـان اسـت.
همچنين هدف اصلی آن تسهيل حل مشکالت موجود و رشـد
سالم خانواده با تمرکز بر ارتباط بين فـردی و اعضـای مـهـم
خانواده و شبکه اجتماعی است ( .)17عالوه بر آن مفروضه اصلی
خانواده درمانی ساختاری اين است که هر خانـواده دارای يـک
ساخت است و اين ساخت تنها زمانی که خانواده در حال عمـل
است ،آشکار میشود .بهعبارتديگر ساختار مجموعهای نامرئی و
پنهان از نقش هاست که اعضای خانواده از نامرئی و پـنـهـان از
نقش هاست که اعضای خانواده از آن طريق با يکديگـر ارتـبـاط
برقرار میکنند (.)18
گاتمان 7و همکاران ( ) 17معتقدند با تحليل ارتباط يـک زوج
میتوان احتمال به بن بست رسيدن ازدواج و رسيدن به طالق را
پيشبينی کرد ،تعار های زوجين متخاصم ،فراوانی و شـدت
بيشتری دارد آنها در هنگام مشاجره ،به شخصيت يـکـديـگـر
حمله می کنند ،به صورت مستقيم درگير تعارضات می شـونـد و
توهين ،اهانت انتقاد ،قضاوت و سرزنش زيادی در تعامالت آنها
ديده میشود ( .) 23زوجين ير متخاصم در مقابل يـکـديـگـر
انتقادهای کينهتوزانه نمیکنند و چـون خصـومـت را دامـن
نمی زنند ،رضايت بيشتری از زندگی دارند ( .)21سبک همکاری
و سازش رابطه مثبتی و سبک سلطه و اجتنابی رابطه معکوسـی
باکيفيت زندگی زناشويی دارد (.)22
شيوه ی مقابله با تعار اکتسابی است و میتوان آن را تغيـيـر
داد ( ،)23،1ازاينرو میتوان با فراهم نـمـودن فـرصـت هـای
Integrating style
Obligating style
Dominating style
Avoiding style
Compromising style
Minuchin
Gottman

1234567-
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مواد و روش کار
پژوهش حاضر به صورت نيمه آزمايشی بـا پـيـش آزمـون و
پس آزمون با گروه کنتـرل انـجـام شـد .در ايـن بـررسـی،
مشارکتکنندگان بهصورت تصادفی به دو گروه آزمايش( 12نفر)
و کنترل ( 12نفر) تقسيم شدند و قبل از اعمال مداخله ،از دو
گروه پيش آزمون گرفته شد و با نتايج بعد از آزمايش مـقـايسـه
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جلسه اول
اهداف :بيان اهداف و مقررات گروه ،کليات درمان سـاخـتـی و
مفهوم تعارضات زناشويی
شيوه اجرا :در ابتدا زوجين خود را معرفی کردند و باهم ديـگـر
آشنا شدند .اهداف تشکيل جلسات بيان شد.
ارائه تکليف :جلسه بعد زوجين مکلـف مـی شـونـد در فـرم
مخصوص ،تعارضات عمده بروز کرده در زندگی خود را نوشته و
انتظارات خود از اين جلسات را به صورت خالصه بنويسند و بـا
خود به جلسه بياورند.
جلسه دوم
اهداف :آموزش شيوه های ارتباط ،به نمايش گذاشتن وضعـيـت
الب خانوادهها ،معرفی زير منظومهها در خانواده
شيوه اجرا :تکليف جلسه قبل مرور شد ،تعريف ارتبـاط و زيـر
منظومه های خانواده معرفی گرديد و وضعيت الب خانواده هـا
مورد نمايش و بحث قرار گرفت.
ارائه تکليف :تمرين مهارتهای ارتباطی و يادداشت نتايج تمرين
جلسه سوم
اهداف :آموزش فنون خانوادهدرمانی و انجام هرچه بيشتر و بهتر
الگوهای مراودهای
شيوه اجرا :جلسه با دريافت بازخورد از جلسه قبل آ ـاز شـد.
فنون خانواده درمانی همانند الحاق ،تقليد ،بازگويی و  ...مـورد
تمرين قرار گرفت.
ارائه تکليف :يادداشت برداری از چند مـورد از ا ـرات فـنـون
خانوادهدرمانی در بهبود زندگی روزمره افراد.
جلسه چهارم
اهداف :بيان الگوهای مراوده ای رايج ،مثلث های موجـود حـول
مشکالت خانواده.
شيوه اجرا :بازخورد از جلسه قبل دريافت شد ،تکاليف مرور شد
و خالصه ای کوتاه از جلسه قبل بيان شد در مـورد الـگـوهـای
مراوده ای رايج و مثلث های موجود حول مشکالت خانواده بحث
شد.
ارائه تکليف :انتظارات هر يک از زوجين از همسـر خـويـش را
بنويسند و در جلسه مطرح کنند و مواردی را که ازنظر زوجيـن
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آموزشی جديد به زوجين کمک کرد تا شيوههـای مـخـرب و
ناکارآمد مقابله با تعار خود را تغيير دهنـد و شـيـوه هـای
کارآمدتری به کارگيرند .آموزش والدين و بـاال بـردن روابـط
زناشويی مثبت و کاهش تعارضات میتواند منجر بـه افـزايـش
سازگاری کودکان در مدرسه شود (.)24
طرفدار نظريههای رشدی و ساختنگر معتقدند ،افزايـش بـروز
تعارضات زناشويی ازآن روست که زوجين جوان مهارت تغـيـيـر
الگوهای رفتاری و قواعد و انتظارات برگرفته از روابـط قـبـلـی
خصوصا خانواده پايه و تشکيل يک واحد زناشويـی جـديـد را
ندارند ( .)25از برنامههايی که ابت شده نهتنها برای قربـانـيـان
بلکه برای عامالن تعار زناشويی م ر است ،زوجدرمانی اسـت
که برای کاهش تضاد بين والدين و تقويت مهارتهای ارتباطـی
و مهارت مديريت تعار م ر است .سازگاری زناشويی وضعيتی
است که در آن زن و شوهر در بيشتر مواقع احساس نـاشـی از
رضايت و خوشبختی از يکديگر داشته باشند ( .)26تـعـارضـات
زناشويی يک مسئله چندبعدی است و نظام زناشويی را دچـار
اختالل عمده مینمايد و ت ير زيـادی روی خـانـواده دارنـد،
درعينحال زوجين و ايفی دارند و شکست در انجام و ايف منجـر
به ايجاد مشکالت ،نارضايتی وعدم رضايت زناشويی است(.)27
گلدنبر ( )28بيان کرد که خانوادهدرمانی ساختـاری تـ ـيـر
معناداری در سازگاری زناشويی دارد و همچنين تغييرات مثبـت
و معناداری در عملکرد خانوادهها و عملکرد روانی اجتماعی آنان
داشته و اين ت يرات در بلندمدت باقی میمانند همچنين مـک
لندون و پتر ( )27در پژوهشی با عنوان درمان ساختاری خانواده
محور به اين نتيجه رسيدند که ميانگيـن گـروه آزمـايـش در
مقايسه با گروه کنترل بهطور معناداری بيشتر بود .بهعبارتديگر
آموزش با رويکرد خانوادهدرمانی ساختاری باعث افزايش رضايت
زناشويی شده است .پارکوور ،متريک ،پارکوور و گريفن-اسميـت
(  ) 33در پژوهشی که به بررسی ا ربخشـی خـانـواده درمـانـی
ساختاری پرداختند به اين نتيجه رسيـدنـد کـه آمـوزش بـه
خانوادهها با توجه به اين رويکرد باعث افزايش رضايت زناشويـی
و کاهش ناسازگاری آنان شده است .با در نظر گرفتن نقش مهم
سبک های مقابله با تعار زوجين در کيفيت زندگی زناشويـی،
لذا در پژوه حاضر به دنبال آن بوديم تا ا ربخشی اجرای الگـوی
خانواده درمانی ساختاری بر تغيير سبک مقابله بـا تـعـار و
افزايش سازگاری زوجين را موردبررسی قرار دهيم.

شد .جامعه آماری اين پژوهش زوجين مراجعهکننده به مـراکـز
مشاوره و روان درمانی شهر بيرجند بود که جهت بهبود روابـط
زناشويی و دريافت مشاوره در سال  1374به اين مراکز مراجعـه
کردند 12 .زوج ( 24نفر) به روش نـمـونـه گـيـری تصـادفـی
چندمرحله ای انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گـروه مسـاوی
تقسيم و به حکم قرعه در دو گروه آزمايشی و گواه قرار گرفتنـد.
گروه آزمايش طی  13جلسه  73دقيـقـه ای تـحـت آمـوزش
خانوادهدرمانی ساختاری قرار گرفت.
روند جلسات درمان ساختی که طی  7جلسه انجامشده به شرح
زير است:

باعث همکاری بيشتر هر يک از زوجين میشود را بـه عـنـوان
راهکار به ديگران بيان کنند.
جلسه پنجم

جلسه ششم
اهداف :بيان ميزان ارتباط هرکدام از زوجين با خويشاوندان خود
شيوه اجرا :تکاليف جلسه قبل موردبررسی قرار گرفـت .نـحـوه
ارتباط هرکدام از زوجين و ميزان ارتباط هرکدام از آن هـا بـا
همسرانشان در مقابل رابطه با اعضای خانواده خود موردبررسی و
آموزش قرار گرفت.
ارائه تکليف :هرکدام از زوجين مکلف شدند تا چـنـد مـورد از
تجارب خويش را که باعث نزديکتر شدن آنـان بـا خـانـواده
اصلی شان شده و باعث دوری آنها از همسرانشان شده است را
نوشته و همراه خود بياورند.
جلسه هفتم
اهداف :افزايش يا متعادل ساخـتـن رابـطـه خـانـوادگـی بـا
خويشاوندان همسر و داشتن رابطه مناسب با دوستان مشترک
شيوه اجرا :تکاليف جلسه قبل موردبررسی قرار گرفت؛ و در ايـن
جلسه رابطه خانوادگی با خويشاونـدان هـمـسـر و دوسـتـان
موردبررسی قرار گرفت.
ارائه تکليف :زوجين در اين جلسه مکلف شدند که هرکدام چند
مورد از راهکارهايی که باعث افزايش يا متعادل ساختن رابـطـه
خانوادگی با خويشاوندان همسر و داشتن رابطه مـنـاسـب بـا
دوستان مشترک میشود را بنويسند و با خود به جلسه بياورند.
جلسه هشتم
اهداف :بهبود روابط جنسی
شيوه اجرا :با توجه به اينکه اختالفات ميان زن و شوهر بر سـر
اختالفات جنسی ،بيشتر در مورد زمان و کيفيت رابطه است در
اين مورد به زوجين مواردی بيانشده است.
ارائه تکليف :افراد مو ف شدند تا در رابطه زمان و کيفيت رابطه
جنسی با همسرانشان بحث نمايند و به توافق برسند و به توافـق
خود نيز عمل نمايند.
جلسه نهم
اهداف :حمايت کل اعضای خانواده از همديگر به جـای جـلـب
حمايت فرزندان.
شيوه اجرا :بحث اصلی اين جلسه در مورد حف زير منـظـومـه
زنوشوهری با مرزهای زير منظومههای فرزندان است.
ارائه تکليف :از هرکدام از زوجين خواسته شد که دو مـورد از
مواردی که منجر به جلب حمايت فرزند يا فرزندان میگـردد را
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جلسه دهم
اهداف :مديريت صحي امور مالی بهجای جدا کردن امور مالی از
همديگر
شيوه اجرا :ضمن بررسی تکاليف جلسه قبل ،در مورد مديـريـت
صحي امور مالی بهجای جدا کردن اين امور از همديگر بـحـث
شده است.
ارائه تکليف :در اين جلسه از افراد خواستهشده است که تجـارب
مختلف در مورد امور مالی را به بحث گذارند.
در پژوهش حاضر جهت جـمـع آوری داده هـا از ابـزار زيـر
استفادهشده است:
-1پرسشنامه سبکهای حل تعارض رحیم( CI-II
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اهداف :بازسازی و تغيير خانواده
شيوه اجرا :تکاليف جلسه قبـل مـوردبـررسـی قـرار گـرفـت،
راهکارهای بازسازی و تغيير خانواده موردبررسی قرار گرفت افراد
مکلف به نوشتن و ارائه دو مورد از مواردی که باعـث واکـنـش
زوجين میشود شدند.

بنويسند و همراه خود بياورند.

) :1

پرسشنامهROCI-IIتوسط رحيم ( )11بـرای انـدازهگـيـری
سبک های حل تعار ساخته شد .پرسشنامه سبکهـای حـل
تعار ROCI-IIبرای اندازهگيری سبکهـای حـل تـعـار
ساخته شد .اين پرسشنامه دارای  28س ال بوده و هـدف آن
ارزيابی سبک های حل تعار افراد در رابطه با همسر (سـبـک
يکپارچگی ،سبک مسلط ،سبک ملزم شده ،سبک اجتنابکننده،
سبک مصالحه) است .طيف پاسخگويی آن از نوع ليکـرت بـوده
که امتياز مربوط به هر گزينه در جدول زير ارائه گرديده اسـت.
در پژوهش حقيقی و همکاران ( )31بين خرده مـقـيـاس هـای
پرسشنامه سبکهای حل تعار رحيم و پرسشنامه حل تعار
ويکز و فيشر و اوری) (CRهمبستگی مثبت و منفی مشاهـده
شد که بيانگر روايی همگرا و واگرای مطلوب اين پرسـشـنـامـه
است .در اين تحقيق پايايی پرسشنامه با استـفـاده از آلـفـای
کرونبا برای خرده مقياس های پرسشنامه در دامنه  3/73تـا
 3/74به دست آمد .هم چنين پايايی ابزار با استـفـاده از روش
تصنيف  3/68به دست آمد و همبستگی مـثـبـت و مـنـفـی
نشان دهنده روايی همگرا و واگرای مطلوبCR ،بيـن خـرده
مقياس های اين ابزار با پرسشنامه بود .در تحقيق حاضر ضريـب
آلفای کرونبا  3/83برای اين پرسـشـنـامـه بـه ROCI-II
پرسشنامه دست آمد.
-2پرسشنامه رضايت زناشويی انري  :2اين پـرسـشـنـامـه
به عنوان يک ابزار تحقيق معتبر در تحقيقات متعدد برای بررسی
ميزان و عوامل رضايت زناشويی مورداستفاده قرارگرفتـه اسـت.
شامل م لفه های مختلفی ازجمله رضايت زنـاشـويـی ،ارتـبـاط
زناشويی ،حل تعار  ،روابط جنسی ،فرزندان و فرزندپـروری و
ارتباط با دوستان و  ...است .ضريب پايايی پرسشنامه از طـريـق
آلفای کرونبا برای عوامل مشمول حداکثر 3/7و حداقل 3/48
گزارش شده است و پايايی باز آزمايی پرسشنامه در فـاصـلـه 4
هفته  3/77تا  3/72بوده است (.)32
)1- Conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II
2- Enrich Marital Satisfaction Scale

7

در اين پژوهش برای تجزيه و تحليل دادها از شاخصهـای امـار
توصيفی مانند ميانگين ،درصد ،انحراف استاندارد و تـحـلـيـل
کوواريانس چندمتغيری استفاده شد.

در جدول  1ميانگين و انحراف معيار متغير سبکهای تعار و
رضايت زناشويی ارائهشده است .دادهها نشـان مـی دهـد کـه

جدول  :1میانگین و انحرا معیار نمرات زوجین گروههای آزمايش و کنترل در مؤلفههای سبکهای حل تعارض و رضايت
زناشويی و ابعاد آن در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون
مولفه های مورد بررسی

گروه

مرحله

میانگین

انحرا استاندارد

آزمايش

پيشآزمون

14/67

6/567

پسآزمون

27/42

2/843

پيشآزمون

16/25

4/337

پسآزمون

16/53

4/482

پيشآزمون

14/53

7/562

پسآزمون

13/42

2/537

پيشآزمون

15/75

4/575

پسآزمون

15/25

4/137

پيشآزمون

13/72

7/351

پسآزمون

7/33

1/775

پيشآزمون

15/33

3785

پسآزمون

15/42

4/122

پيشآزمون

7/75

4/337

پسآزمون

17/33

2/174

پيشآزمون

13/67

31114

پسآزمون

11/53

3/451

پيشآزمون

16/58

71786

پسآزمون

13/58

1/832

پيشآزمون

15/75

4/712

پسآزمون

16/17

5/753

سبک يکپارچه
کنترل

آزمايش
سبک اجتنابی
کنترل

آزمايش
سبک مسلط
کنترل

آزمايش
سبک مصالحه
کنترل

آزمايش
سبک ملام شده
کنترل
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يافتهها

ميانگين گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در سـبـک هـای
يکپارچه و مصالحه افزايش و در سبکهای اجتنابی و مسلـط و
ملزم شده کاهش و در مورد رضايت زناشويی نيز ميانگين گـروه
آزمايش نسبت به گروه کنترل در نمره کلی رضايت زناشويی و
تمام ابعاد آن به جز موضوعات شخصيتی ،ازدواج و فـرزنـدان و
مديريت مالی افزايشيافته است؛ کـه نشـان دهـنـده تـ ـيـر
خانواده درمانی ساختی بر الگوهای سبک مقابله بـا تـعـار و
رضايت زناشويی است.

دنباله جدول  :1میانگین و انحرا معیار متغیرهای مورد بررسی
نام متغیر

کلی

کنترل

موضوعات

آزمايش

شخصيتی

ارتباط

کنترل
آزمايش

زناشويی

کنترل
آزمايش

حل
تعار

کنترل

مديريت

آزمايش

مالی

کنترل

فعاليتهای

آزمايش

پيشآزمون

154/6

23/73

پسآزمون

167/13

23/24

پيشآزمون

154/24

21/21

پسآزمون

154/4

22/83

پيشآزمون

17/2

4/13

پسآزمون

17/65

3/2

پيشآزمون

17/57

4/15

پسآزمون

17/26

4/68

پيشآزمون

16/75

4/27

پسآزمون

17/14

4/32

ازدواج و

پيشآزمون

17/31

4/35

فرزندان

پسآزمون

17/33

4/23

پيشآزمون

16/7

4/12

پسآزمون

18/73

3/35

اقوام و

پيشآزمون

16/67

4/32

دوستان

پسآزمون

16/72

4/37

پيشآزمون

16/74

4/71

پسآزمون

17/36

4/47

جهتگيری

پيشآزمون

16/36

4/65

مذهبی

پسآزمون

16/74

4/74

اوقات
کنترل

فرا ت

آزمايش
جنسی
کنترل

قبل از ارائه نتايج آزمون تحليل کوواريانس چـنـدمـتـغـيـری،
پيشفر های اين آزمون بررسی شدند يکی از پيشفر هـای
اين آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته است که نتـايـج
آزمون کالموگروف نشان داد برای هر پنج م لفه سـبـک هـای
مقابله با تعار و رضايت زناشويی زوجين ،اين آزمـون ـيـر
معنادار است (  .)P 3/35بنابراين نمرات نرمال بوده و مفروضـه
برقرار است .نتايج آزمون باکس نيز جهت بررسی پـيـش فـر
ديگر اين آزمون يعنی همگنی واريانس-کوواريـانـس ازلـحـاظ

آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل

پيشآزمون

16/63

2/46

پسآزمون

18/77

3/15

پيشآزمون

16/32

2/67

پسآزمون

16/37

2/38

پيشآزمون

17/87

2/14

پسآزمون

17/37

3/16

پيشآزمون

17/67

3/78

پسآزمون

17/24

3/67

پيشآزمون

17/38

4/47

پسآزمون

17/35

3/48

پيشآزمون

17/24

4/48

پسآزمون

17/46

4/65

پيشآزمون

17/25

3/17

پسآزمون

17/33

4/27

پيشآزمون

17/38

4/37

پسآزمون

17/63

4/76

پيشآزمون

18/37

4/27

پسآزمون

23/54

4/35

پيشآزمون

17/78

4/54

پسآزمون

18/36

4/87
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رضايت

گروه
آزمايش

میانگین

انحرا

نام متغیر

گروه

میانگین

انحرا

آماری معنادار نبود ( .)P 3/35و اين به معنای برقراری مفروضه
همگنی ماتريسهای کوواريانس است .بنابراين آزمون المـبـدای
ويلکز برای بررسی معناداری ا رهای چندمتغيری استفاده شـد.
نتايج اين تحليل در جدول ( )2نشان میدهد با کـنـتـرل ا ـر
نمرات پيش آزمون ،بين دو گروه آزمايش و کنترل در مـتـغـيـر
جديدی که از ترکيب خطی نمرات پـس آزمـون بـه عـنـوان
متغيرهای وابسته حاصل شده ،تفاوت مـعـنـاداری وجـود دارد
(المبدای ويلکز (F) . )5،13( 151383،P 3/333 ،3/147

جدول  :2نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیری جهت مقايسه ابعاد سبک های مقابله با تعارضات زناشويی در گروه آزمايش و کنترل
نوع آزمون
1

ا ر پيالی

2

المبدای ويلکز
رد هتلين
ريشه بزر

3
4

روی

مقدار

F

درجه آزادی فرض

درجه آزادی خطا

مقدار احتمال

مجذور اتا

3/853

15/383

5/333

13/333

3/333

3/835

3/147

15/383

5/333

13/333

3/333

3/835

5/833

15/383

5/333

13/333

3/333

3/835

5/833

15/383

5/333

3– Hotelling's Trace
4- Roy's Largest Root
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13/333

3/333

3/835
1– Pillai's Trace
2- Wilks' Lambda
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جدول :3تحلیل کوواريانس تأثیر آموزش خانوادهدرمانی ساختی بر تغییر سبک مقابله با تعارضات زناشويی
متغير

سبکهای مقابلهای

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

سبک يکپارچه

641/677

1

641/677

46/672

سبک اجتنابی

34/3232

1

34/232

3/676

3/353

سبک مسلط

43/223

1

43/223

6/161

3/324

3/266

سبک مصالحه

117/834

1

117/834

21/474

3/333

3/558

سبک ملزم شده

223/364

1

223/364

17/337

3/331

3/531

رضايت کلی

437/24

1

437/24

72/36

3/331

3/74

موضوعات شخصيتی

18/32

1

18/32

2/62

3/37

3/32

ارتباط زناشويی

62/64

1

62/64

37/27

3/333

3/62

33/36

1

33/36

18/27

3/336

3/37

مديريت مالی

7/4

1

6/4

2/16

3/11

3/31

فعاليتهای اوقات فرا ت

14/77

1

14/77

27/66

3/311

3/43

جنسی

52/73

1

52/73

32/52

3/337

3/47

ازدواج و فرزندان

5/17

1

5/17

2/14

3/14

3/31

اقوام و دوستان

67/35

1

67/35

17/25

3/331

3/27

جهتگيری مذهبی

25/83

1

25/83

52/12

3/331

3/63

متغير وابسته

حل تعار
رضايت زناشويی

بحث و نتیجهگیری
فرضيه اول اين پژوهش بيان میکند که رويکرد خانوادهدرمانـی
ساختی باعث تغيير سبک های مقابله با تعار زوجين میشود.
در اين پژوهش ،با اجرای روش درمانی ساختاری نشان داده شد
که اجرای الگوی خانوادهدرمانی ساختاری موجب افزايش سبک
مقابله با تعار سبک يکپارچه و سبک مصالحه و کاهش نمـره
سبک مقابله با تعار مسلط ،اجتنابی و ملزم شده مـی شـود.
سبک مقابله با تعار مبنی بر همکاری و سازش (يکپارچـه و
مصالحه) رابطه مثبتی باکيفيت زندگی زناشويی دارد ( )22و

12

آماره f

مقدار

مجذور

احتمال

اتا

3/333

3/733
3/177

افرادی که از سبک يکپارچه استفاده میکنند ،از هوش هيجانی
باالتری برخوردارند ( )24زوجين مو ق (يکپارچه) از تـعـامـالت
مثبت بيشتری مثل شوخی ،محبت ،اعـتـمـاد و پـذيـرش و
گشودگی استفاده میکنند و با احترام و توجه به نظرات و عقايد
يکديگر گوش میکننـد و در بحث کـردن هم را درک میکننـد
(  .) 17با در نظر گرفتن اين فر که سبکهای مقابله با تعار
اکتسابی هستند ( )33و زوجدرمانی يکی از روشهای م ـر در
بهبود مهارتهای مديريت تعار است ( )34و با توجه به اينکه
خانواده درمانی ساختاری توجه خاصی به الـگـوهـای تـبـادلـی
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  /شماره بيستم /سال ششم /پاييز77

Downloaded from npwjm.ajaums.ac.ir at 20:06 +0330 on Sunday November 29th 2020

نتايج آزمون ا رات بين مشارکتکنندگان در جـدول  3نشـان
میدهد که بين مشارکت کنندگان دو گروه آزمايش و کنترل در
نمرات پسآزمون ابعاد پنجگانه سبکهای مقابلـه بـا تـعـار
(سبک يکپارچه و اجتنابی ،مسلط ،مصالحه و ملزم شده) تفاوت
معناداری وجود دارد .بنابراين با توجه به نتايج جدول  2و پايين
آمدن نمرات پسآزمون گروه آزمايش در سبکهای مسلط ،ملزم
شده و اجتنابی و باال رفتن نمرات پسآزمون گروه آزمايـش در
سبک يکپارچه و مصالحه میتوان نتيجه گرفت که اجرای الگوی
خانوادهدرمانی ساختاری در تغيير سبکهای مقابله با تـعـار
زوجين م ر بوده است.
همچنين جدول  3نشان میدهد که بين مشارکتکنندگـان دو
گروه آزمايش و کنترل در نمرات پس آزمون نمره کلی رضـايـت

زناشويی و شش بعد ارتباط زناشويی ،حل تعار  ،فعاليـتهـای
اوقات فرا ت ،رضايت جنسی ،اقوام و دوستان و جـهـتگـيـری
مذهبی تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به نتايج جدول 2
و افزايش نمرات پس آزمون گروه آزمايش در ابـعـاد ذکـرشـده
می توان نتيجه گرفت که خانواده درمانی ساختاری در افـزايـش
رضايت کلی زناشويی و ابعاد ارتباط زناشويـی ،حـل تـعـار ،
فعاليتهای اوقات فرا ت ،رضايت جنسی ،اقوام و دوسـتـان و
جهتگيری مذهبی زوجين م ر بوده است؛ اما نتـايـج آزمـون
ا رات بين مشارکتکنندگان در جدول  3نشان میدهد که بيـن
مشارکت کنندگان دو گروه آزمايـش و کـنـتـرل در نـمـرات
پس آزمون متغيرهای رضايت زناشويی در موضوعات شخصيتـی،
مديريـت مالی و ازدواج و فرزندان تفاوت معـناداری وجود ندارد
(.)P 3/35
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خانواده دارد و ساختارگرايان به اين موضوع عالقه مند هستـنـد
که انعطاف پذيری خانواده در تطبيق با تغييرات رشدی و نـيـز
بحران های موقعيتی يرمنتظره چقدر است و اعضای خانواده تا
چه اندازه به خوبی يا بهسادگی می توانند برای حل تعـار بـه
يکديگر بپيوندند ()35؛ و نيز ت کيد بر بازسازی خانواده بر اساس
مرزسازی ،طرح و حل تعارضات زير منظومه هـای زنـاشـويـی،
تصحي الگوهای رفتاری و ارتباطی مختل دارند و با ايجاد مـرز
مشخص بين زير منظومهها اين امکان را فراهم میکند تا بـدون
دخالت ساير زير منظومهها امکان مذاکره و عمل کردن بهصورت
يک گروه برای زن و شوهر فراهم گردد ( .)36میتوان نتـيـجـه
گرفت که فراهم کردن فرصتهای جديد يادگيری نحوه تعامـل
باعث افزايش سبک مقابله با تعار يکپارچه و مصالحه در گروه
نمونه شده است اين يافتهها همسو با پژوهشهايی اسـت کـه
نشان می دهد متغيرهايی مانند استفاده از شوخـی تـفـريـ و
شادمانی ( )37بخشش ( )38آموزش مهارتهای ارتباطی ()37
و انعطافپذيری (  ) 43در کاهش تعارضات زناشويی و بـهـبـود
کيفيت زندگی زناشويی م ر است.
اين پژوهش نشان داد که اجرای الگوی خانوادهدرمانی ساختاری
در کاهش سبک مقابله با تعار مسلط ،اجتنابی و ملزم شـده
م ر است .سبک مقابله با تعار مسلط و اجتنابی باکيـفـيـت
زندگی زناشويی رابطه معکوس دارد ( )22والنير و کارنر 1به نقل
از کوان ( ) 1اجتناب از تعار را مضر میدانند چون مذاکـرهای
در آن انجام نمی شود و هي يادگيـری در آن وجـود نـدارد.
کريستين سن به نقل از دان هام (  ) 2معتقد است اين دسته از
زوجين ،افکار و عواطف خود را سرکوب میکنند چون آنهـا را
منصفانه و بهحق نمیدانند و میترسند به حسـشـان بـه يـک
مشاجرهی يرقابل کنترل تبديل شود .افرادی کـه از سـبـک
اجتنابی استفاده میکنند ،هوش هيجانی پايينتری دارند ()24
اين يافتهها با نتايج پژوهشهای سو )34 ( 2مبنی برا ربـخـشـی
زوج درمانی در کاهش تضاد بين والدين بهبود عـزت نـفـس و
مهارت های ارتباطی و مهارت مديريت تعار همسو اسـت .در
تبيين اين يافته میتوان گفت همانطور که مينو چيـن بـيـان
می کند ايده اصلی خانواده درمانی ساختـاری ايـن اسـت کـه
نشانه های اختالل فرد هنگامیکه دريافت الگوهـای تـعـامـلـی
خانواده ارزيابی شود ،بهتر قابل درک و شناخت است و يکـی از
فنون ويژه و منحصربهفرد خانواده درمانی ساختـاری بـه اجـرا
درآوردن الگوهای تعامل خانواده است و همچنين هدف اصـلـی
آن تسهيل حل مشکالت موجود و رشد سالم خانواده با تمـرکـز
بر ارتباط بين فردی و اعضای مهم خانواده است ( . )41لـذا در
اين رويکرد درمانگر با تمرکز روی ساختار يا سازمان خانواده ،به
افراد کمک میکند تا الگوهای کليشه ای خـود را تـعـديـل،
انعطاف پذيری خود را افزايش و در روابط بين اعضای خـانـواده
بازنگری کنند و آنها را اصالح کنند که درنهايت باعث بـهـبـود

سبکهای مقابله با تعار میگردد .کاهش تعـارضـات مـيـان
زوجين باعث می شود که فرزندانشان با مشکالت کـمـتـری در
حوزه شايستگی اجتماعی مواجه شوند ( .)42اين يافتـه هـا بـا
نتايج پژوهشهای سودانی ( )43مرادی ( )44فـريـدی ()45
مبنی بر ا ربخشی الگوی خانواده درمانی ساختاری در کـاهـش
تعارضات زناشويی و سو ( )34مبنی بر ا ربخشی زوجدرمانی در
بهبود مهارت مديريت تعار همسو است.
فرضيه دوم بيان میکند که رويکرد خانوادهدرمانی ساختی باعث
افزايش رضايت زناشويی می شود .نتـايـج نشـان داد آمـوزش
خانواده درمانی ساختاری در افزايش رضايت و سازگاری زناشويی
م ر بود نتايج اين پژوهش با پژوهشی که عاشـوری (  ) 46بـا
عنوان ا ربخشی خانواده درمانی ساختاری بر سـطـ رضـايـت
زناشويی زنان انجام داد و نتيجه گرفت که درمان سـاخـتـاری
منجر به بهبود م لفه های مختلفی ازجمله رضايت زنـاشـويـی،
ارتباط زناشويی ،حل تعار  ،روابـط جـنـسـی ،فـرزنـدان و
فرزندپروری و ارتباط با دوستان می شـود ،هـمـخـوان اسـت.
همچنين با پژوهشهای آلـن کار (  ،) 25يـون  ،نگاش و النـ
( ) 47؛ هانسون و لند بلند ( ،) 48فينچام ،بي و داويـال (،)47
آريتا () 23؛ مک لنـدون و همـکاران () 27؛ پارکوور و همـکاران
()33؛ مرادی ( )44نورباال ،اژهای و طباطبايی ()53؛ مـوسـوی،
مرادی و مهدوی هرسينی ( ،)51فـريـدی ( ،)45سـودانـی و
همکاران ( )43همسو بود .در تبيين اين يافتهها میتوان گـفـت
بر اساس نظريه ی ساختاری در طول زندگی زناشويی تـعـار
ازآنجا شروع می شود که هرکدام از زوجين سعی دارد قواعـد و
اصول و الگوهای مرزهای خانوادگی خود را به خانوادهی جديـد
منتقل نمايد و اين در حالی است که آنها بايد اين مـهـارت و
توان را داشته باشند که قواعد و انتظارات و الگوهـای رفـتـاری
خود را به نحوی تغيير دهند که مستقل از خانواده ی پـايـه و
متناسب با نيازها ،انتظارات و قواعد همسر خود باشد  .يافتههای
ويتون 3و همکاران ( )33نيز بيانگر اين مطلب است که سـبـک
مقابله با تعار زوج های جوان مشابه سبک مقابله با تـعـار
خانواده پايه شان است نظام خانواده درمانی ساختاری ازيکطرف
با ارائه تمرين عملی در جلسات و مرور و تمرين آنها در خانه و
از طرف ديگر با آموزش روش های م ر در حـل تـعـارضـات
زناشويی ،موجبات تقويت زير منظومه زناشويی را فراهم میکند.
از و ايف مهم زير منظومه های زنـاشـويـی کـه در رويـکـرد
ساختاری عنوان شده است ،ارضای نيازهای يکديگر و حـمـايـت
روانی –اجتماعی از هم در بسياری زمينهها ،مـکـمـل بـودن
کارکردهای آنان که در چنين شرايطی زن و شوهر ماننـد يـک
گروه عمل میکنند و به رسميت شناختن استقالل يـکـديـگـر
1- Vallenear &Karner
2- Seo
3- Whitton

13

1- University if denver
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است ( .)18بی توجهی به هر يک از اين و ايـف بـاعـث بـروز
تعار میشود ،لذا درروش خانوادهدرمانی با دادن تکاليفی بـه
زوجين در موردتوجه به يکديگر و رفع نيازهای متقابل منجر به
کاهش تعار می شود .همچنين در اين روش به زوجين کمک
شد تا هم زمان با آشکار ساختن تعـارضـات مـوجـود ،امـکـان
ال روش
حلوفصل تضادها و تعار های موجود فراهم شود و عمال
درست حل آن ها را آموخته و در زندگی واقعی آن را بـه کـار
ببرند که اين امر باعث افزايش سبک مقابله با تعار يکپارچه و

مصالحه و کاهش نمره ی سبک مقابله با تعار مسلط ،اجتنابی
و ملزم شده می شود .تحقيقات متخصصان در دانشگاه دنور ايـن
مسئله را تائيد کرده و نشان میدهد که بزر ترين پيشبيـنـی
کننده طالق و نارضايتی زناشويی روشی اسـت کـه زوج هـا
به وسيله آن تعار خود را در مواقع نـاسـازگـاری مـديـريـت
میکنند و شيوههايی که به وسيله آن با يکديگر ارتباط بـرقـرار
میکنند .اين محققين متوجه شدند زوجهايی در حل تعارضـات
زناشويی خود موفق هستند که حل موفقيتآميز مشکالت را ياد
گرفته باشند (.)52
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Abstract
Introduction: In this study, the effectiveness of Structural family therapy interventions on
changing the coping styles of couple’s conflict and and promotion of marietal adjustment referring
to the counseling center of Birjand city were examined.
Methods: The present study was a semi-experimental, pre-test and post-test with control group in
2015. The statistical population of this study was couples referring to Birjand counseling center. The
sample consists of 12 couples (24people) who were applicant family counseling services. Samples
were randomly assigned into two experimental and control groups. The instrument used in this study
was Rahim's conflict-solving styles questionnaire (ROCI-II) and Erich’s marital satisfaction
questionnaire. The research design was a semi-experimental design with pre-test and post-test with
control group. First, a pre-test was performed for each group, then a constructive family therapy
interventional experimental was performed in 10 sessions. After the completion of the program the
post-test was performed.
esults: Based on data analysis, using covariance analysis and comparing the pre-test and post-test
of the two groups, the teaching of constructive family therapy had a significant effect on integrated
style (p 0.733), avoidance style (P 0.179), dominant style (p 0.266), compromise style (p 0.558),
required style (p 0.501) and overall satisfaction (p 0.74) of the couples
Conclusion: Constructive family therapy was effective in improving and changing the couple’s
conflict management styles and enhancing marital satisfaction and compatibility of couples
Key Word:Constructive Family Therapy, Marital Satisfaction, Conflict Management Styles
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