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اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابله زوجی ،سبکهای حل
تعارض ،گفتگوی غیر مؤثر و امنیت صمیمانه در زوجها
منصور سودانی*  1،مهرآور مؤمنی جاوید 2،مهناز مهرابی زاده هنرمند 3،رضا خجسته
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چکیده
هدف این پژوهش ،تعیین اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابلهه زوجهی ،سهک هها
حل تعارض ،گفتگو غیر مؤثر و امنیت صمیمانه در زوجها بود .روش این پژوهش نیمهه تجربهی از
نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیر با گروه آزمایش و کنترل و جامعه آمهار زوجهها مراجعهه
کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال  1393هستند کهه از بهین آنهها بهه روش نمونهه گیهر
داوطلب -دردسترس و با استفاده از مصاحکه و مالکها ورود و خروج  30زوج انتخاب شهدند و در
دو گروه آزمهایش  15زوج) و کنتهرل  15زوج) جها گرتتنهد .ابزارهها پهژوهش عکهار انهد از:
پرسشنامه مقابله زوجی بودنمن ،پرسشنامه سک حل تعارض ،پرسشنامه گفتگهو غیرمهوثر
کوردک و پرسشنامه تجدید نظهر شهده امنیهت صهمیمانه کهوردووا .دادههها بها اسهتفاده از بررسهی
میانگینها و روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرتت .بر اساس یاتتهههها بهه دسهت آمهده
میتوان به این نتیجه دست یاتت که آموزش تقویت مقابله زوجی توانسته است بر متغیرها مقابله
زوجی ،سک ها حل تعارض ،گفتگو غیر مؤثر و امنیت صمیمانه در زوجها شرکت کننهده اثهر
داشته باشد.
واژههای کلیدی :آموزش تقویت مقابله زوجی ،مقابله زوجی ،سک ها حل تعارض ،گفتگو غیهر
مؤثر ،امنیت صمیمانه

 -1دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه مشاوره
 -2دانشجو دکتر مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
 -3استاد دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه روانشناسی
 -4دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه مشاوره
* -نویسنده مسوول مقالهSodani_m@scu.ac.ir :
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مقدمه
ازدواج رسم معمولی است که در ترهنگها ،گهروههها قهومی و کشهورها مختلهش بیشهترین
اهمیت را دارد و علی رغم این حقیقت که پدیده ا جهانی است و بسیار از اتراد آن را رابطهه ا
معمول میدانند ،کسب و حفظ رضایت زناشویی امر دشوار است  .)Rangelov,2012اگر چهه بهه
واسطه تفاو ها ترد و شخصیتی در زندگی زناشویی ،وقوع اخهتالف بهین زن و شهوهر امهر
طکیعی است  ،)Hoseinian, 2007اما عدم تواتقها عمده از روزها آغاز ازدواج میتواند رضایت
و ثکا زناشویی نهاد ازدواج را با تهدیهدهایی جهد مواجهه کنهد  .)Tallman, & Hsiao, 2004در
عین حال ،گیلپاتری  ،(Gillpatrick, 2008معتقد است زوجینی که روابط عاطفی عمیق ،منطقی،
دوستانه و صمیمی را تجربه میکنند ،اتراد موتق ،با اعتماد به نفس باال ،مثکت انهدیش ،شهاد و بها
احساس خوشکختی هستند .برعکس ،همسران پر تعارض که روابط عهاطفی مناسهب بها ههم ندارنهد
اتراد منزو  ،بد خلق ،با سطح سازگار بسیار پهایین ،در جامعهه ،همهواره نها امیهد و همیشهه بها
احسهاس منفهی بهدبختی هسهتند As cited in Sudani, Dastan, Khojastemehr, & Rajabi,
 .)2015ترایند ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضا نیازها عهاطفی در جریهان ازدواج ،عهالوه بهر
داشتن سالمت روان و تجارب سالم اولیه ،نیازمند کسب مههار هها و انجهام واهایش خاصهی اسهت.
گاتمن  )Gottman, 1999دریاتت زوجهایی که احتمال طالق در آنها وجود دارد به نسکت زوجهها
خوشکخت ،طی دوران تعارض با همسر تعاملها منفیتر را تجربه میکنند.
"مقابله زوجی "1به عنوان متغیر مهم در ازدواج ،نگرش سیستمی به مفهوم مقابله در روابهط
زوجها دارد .بر این اساس یکی از همسران استرس خود را از طریق کالمی و یا غیر کالمی به طهرف
مقابل خود منتقل میکند و همسر او به یکی از سه روش زیر پاسخ میدهد -1 :تحت تأثیر استرس
قرار میگیرد یعنی سرایت و واگیر استرس رخ میدههد) -2 ،بهه طهور کامهل عالئهم دریهاتتی از
استرس را نادیده میگیرد و واکنشی از خود نشان نمیدهد و  -3بر اساس یکی از دو رتتارمقابله ا
مثکت یا منفی عمل میکند  .)Bodenmann, 2005طکق نظریه مقابله زوجی که اولهین بهار توسهط
بودنمن  )Bodenmann, 2005مطرح شد ،ی ترایند انتقال استرس ،پاسخها مقابله هر دو زوج را
موجب میشود .ارزیابی یکی از زوجها از استرس به دیگر منتقل میشود و کسی که این نشانههها
را دریاتت و درک ،تفسیر و رمز گشایی میکند با بعضی از انواع مقابله زوجی که میتواند شامل کهار
کردن دو نفره رو آن یا نادیده گرتتن انتقال استرس باشد ،پاسخ میدههد .ارزیهابیهها اسهترس
میتواند به صور کالمی یا غیر کالمی انتقال داده شود .استرس مسئله  -محهور اغلهب بهه صهور
کالمی ااهار میشود ،در حالی که ،استرس هیجان -محور ممکن است به صور کالمی و نیز غیر-
dyadic coping
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کالمی شامل ،تن صدا ،آه کشیدن ،ااهارا چهرها  ،انتقال داده شود .ارزیابیها شناختی استرس
نیز انتقال استرس را در بر میگیرد )1 :ارزیابیها کسی که ابتدا اسهترس را دریاتهت کهرده اسهت
زن ،شوهر یا هر دو) )2 ،ارزیابیهایی از این که دالیهل عامهل تشهارزا چیسهتم همسهر ،دیگهران،
دالیل بیرونی) )3 ،ارزیابیهایی از مسهوولیت ماننهد تقصهیر همسهر) و  )4ارزیهابیههایی از قابلیهت
کنترل توسط زن ،شوهر یا هر دو) .بسته به عامل تشارزا تحت بررسی ،هر دو زوج برا حفظ یها
بازگردانی ی سطح از تعادل به عنوان اتراد ،بهه عنهوان زوج و در رابطهه بها دیگهر اتهراد در جههان
اجتماعی زوج ها تالشهایی را انجام خواهند داد .سازگار خوب ،برگشت به عملکرد قکهل از عامهل
تشارزا ،یا رشد ترد و زوجی قکل از عامل تشار زا تعریش شده است.
نظریه مقابله زوجی بر چند ترض اساسی استوار اسهت :اول) اسهترس و مقابلهه زوجهی بایهد از
دیدگاه سیستمها مفهومساز شود .ی شخص نمیتواند ارزیابی استرس یکی از زوجها یها تهالش-
ها مقابله آنها را بدون بررسی تاثیر آن بر همسر و سیستم ازدواج مورد بررسی قرار دهد .بهزیستی
و رضایت یکی از زوجها به رضایت یا بهزیستی طرف مقابل نیز بستگی دارد تاثیر متقابل) .بنابراین،
باید هر دو زوج زن و شوهر هر دو باهم) برانگیخته شوند تا بهرا مقابلهه بها مواجهه تهنش زا بهه
یکدیگر کم کنند و در تالشی مشترک برا مقابله با هر استرسور که در ارتکاط با زوجهها ههر
دو نفر) است درگیر شوند .دوم) مقابله زوجی تنها یکی از روشها مدیریت استرس اسهت .تهالش-
ها مقابله ترد و تعاملها حمایتی میان زن یها شهوهر و شهککه اجتمهاعی او و یها بهین زوج و
شککه اجتماعی شان) شیوهها دیگر از مدیریت استرس هستند .سوم) مقابله زوجی ،اغلهب ،بعهد
از شکست در تالشها مقابله صور گرتته ترد مورد استفاده قهرار مهی گیهرد .چههارم) مقابلهه
زوجی شامل ،شیوهها مقابله مثکت و منفهی اسهت  .)Bodenmann, 2005پهژوهشهها مختلهش
نشان دادهاند بین کیفیت زندگی زناشویی و مقابله زوجی یا حمایتی که از طرف همسهر در ههر دو
گروه زوجها سالم و زوجها تحت استرس) صور میگیهرد ،رابطهه وجهود دارد Bodenmann,
2005؛ Dehle, Larsen, & Landers, 2001؛ & Kuijer, Ybema, Buunk, Thijs-Boer,

 .)Sanderman, 2000تحقیقا دیگر نیز نشان دادهاند بین مقابله زوجی و حمایتهها اجتمهاعی
از طرف همسر با عدم کاراییها بعد در روابط و واایش زناشویی و حتی طالق رابطه وجهود دارد
Bodenmann, & Cina, 2000؛ .)Pasch, & Bradbury, 1998
یکی دیگر از متغیرها" ،سک ها حهل تعهارض" اسهت .تعهارض پدیهده ا همیشهه حاضهر در
زندگی اجتماعی است  .)Tillet & French, 2010تعارضا زناشویى یکى از مشکال شایع زوج هها
در دنیاى امروز است  .)Sayers, Kohn, & Fresco, 2001وجهود تعهارض در روابهط ،بهویژه زوجهها
امرى شایع است .تعارض زمانى به وجود مىآید که زوج ها به دلیل همکارى و تصمیما مشهترکى
که مى گیرند ،درجا مختلفى از استقالل و همکستگى را نشان دهند .این تفاو ها را مى توان روى
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پیوستار از تعارض خفیش تا تعارض کامل درجه بنهدى کهرد  .)Yong & Long, 1998بهه اعتقهاد
کوردک  ،)Kurdek, 1994چهار سک حل تعارض وجود دارد )1 :انطکاقی1به معنا این اسهت کهه
یکی از همسران دهنده است و از موقعیت خود به عنوان راههی بهرا حهل و تصهل بحهف اسهتفاده
نمیکند )2 .درگیر در تعارض2به معنا ایهن اسهت کهه یه همسهر از حمهال تهرد اسهتفاده
میکند و در تعارضها بین ترد با همسرش کنترل خهود را از دسهت مهیدههد )3 .حهل مثکهت
مسئله3به این معناست که یکی از زوجها ،از مذاکره و گفت و گو بهرا حهل مشهاجره بها همسهرش
بهره میگیرد و  )4کناره گیر یعنی اینکه یکی از زوجها ،از بحف پیرامون مشکالتی که میهان او و
همسرش وجود دارد کناره گیر میکند و تعمداً گفتهها همسرش در مورد مسئله را نمهیشهنود.
درک بهتر از پدیده تعارض ممکن است بتواند به بهکود مداخلهها پیشگیرانه و درمانی در مسائل
حساس مثل خشونت بین زوجهها کمه کنهد  .)Marshall, Jones, Feinberg, 2011عامهل مههم
خوشکختی زناشویی این است که آیا تعارض به طور سازنده حل میشود یا خیر ،بهه عکهارتی آیها دو
نفر به طور متقابل تغییرها یا موارد غیر قابل تغییر را میپذیرند یها خیهر .اگهر بهین زوجهها ارتکهاط
ضعیفی وجود داشته باشد یا یکی از آنها یا هر دو دارا پیش ترضها غیر واقع بینانها دربهاره
نحوه کنار آمدن با تعارض باشد نارضایتی بروز پیدا میکند .)Metz, & Epstein, 2002
امنیت صمیمانه به عنوان متغیر که بر روابط زوجها اثر دارد عکار است از احساس امنیت و
آرامش نسکت به آسیب پذیر بودن در باتت یه رابطهه خها  .)Cordova, & Scott, 2001بهه
عکار بهتر ،ترد بتواند در کنار شهری صهمیمی خهود بهدون تهرس از تجربهه پیامهدها منفهی
هیجانی) احساس امنیت و اطمینهان خهاطر کنهد  .)Cordova, 2007کهوردووا )Cordova, 2007
معتقد است امنیت صمیمانه از پنج عامل به هم مرتکط تشهکیل شهده اسهت )1 :آرامهش از درگیهر
شدن در رتتار هیجانی آسیب پهذیر بها شهری امنیهت هیجهانی )2 ،)4آرامهش از درگیهر شهدن در
آسیبپذیر جسمانی و جنسی امنیت جسمانی/جنسی )3 ،)5آرامش از آسهیب پهذیر موجهود در
خود بودن امنیت خود بودن ) 4 ،)6آرامهش از آسهیب پهذیر موجهود در بها ههم بهودن در مجهامع
عمومی امنیت در عموم )5 ،)7آرامش از آسیب پذیر موجود در ابراز مخالفت امنیت مخالفت).8
1-

compliance
conflict engagement
3- positive problem
4- emotional safety
5- physical/sexual safety
6- safety being yourself
7- safety in public
8- safety disagreeing
2-
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رشد امنیت صمیمانه معادل رشد اعتماد بین ترد و حاو سه عنصر است )1 :تقویت احتمالی
و قابل پیش بینی آسیب پذیر بین ترد  )2 ،رشد ی رابطه با شری که به عنوان رابطها قابهل
اطمینان و امن احساس میشود )3 ،اتزایش ایمان به پاسخهها مثکهت شهری .)Dunham, 2008
کوردووا  )Cordova, 2007دریاتت اتراد که سطح بهاالتر از امنیهت صهمیمانه دارنهد ،اعتمهاد و
تعهد بیشتر به رابطه دارند و رضایت زناشویی بیشتر نیز گزارش میکنند" .تقدان اعتماد ممکن
است در تمایل ترد برا درگیر شدن در رتتار آسیب پذیر بین ترد تهداخل ایجهاد کنهد ،بنهابراین
ترصت بروز وقایع صمیمانه و رشد احساس امنیت صمیمانه کاهش پیدا میکند" .با این وجود ،اگهر
در طول زمان ،وقایع صمیمانه در ی رابطه از لحاظ تعداد و اهمیت از وقایع سرکوب کننده1بیشهتر
شوند ،رابطه به ی باتت امنتر تکدیل میشود .میتوان گفت بعد از ایجاد احساس امنیت صمیمانه،
پیش بینی میشود که صمیمیت همچنان به رشد خود ادامه دهد.
گفتگو غیرموثر مفهوم مهم دیگر است که رابطه زناشویی را متأثر میکند و بر تعهارضهها
مزمن و ناسالم که به حل سازنده مشکل منجر نمیشود ،و نیز ناتوانی زوج در حل مسائل بین ترد
تمرکهز دارد  )Feinberg, Brown, & Kan, 2012; Kurdek, 1994چنانکهه زوجهها خوشهکخت
نسکت به زوجها با تعارض باال ،چرخه تکادلها منفی را سریع میشهکنند .ورثینگتهون ،لرنهر و
شارپ  )Worthington, Lerner, & Sharp, 2005معتقدند یکی از عوامل مههم ایهن اسهت کهه آیها
همسران احساس با ارزش بودن می کنند و در مقابل ،برا همسر خود ارزش قائل میشوند یا خیهر.
اگر چنین باشد ،کمتر احتمال دارد که این همسران نسکت به اتفاقها منفهی ،بها همهان درجهه
منفی گرایی پاسخ دهند .گاتمن ) )Gottman, 1995معتقد است بسهیار از تعامهلهها منفهی در
چهار طکقه جا میگیرند :انتقاد در مقابهل گلهه ،اهانهت ،تهداتعی بهودن ،و سهر سهختی در مقابهل
مخالفت .یانگ و النگ  ،)Yong, & Long, 1998پس از بررسی تعامهل زوجههایی کهه در برقهرار
روابط زناشویی مناسب و سازگارانه با مشکالتی رو به رو بودند ،الگوهها خاصهی را در رونهد تعامهل
آنها مشاهده کردند که برخی از آنها عکار اند از :خوانهدن اتکهار ،مهذاکرا کلیشهه ا  ،اعتقهاد بهه
داشتن حق شکایت متقابل ،پیامها متکاین ،الگوها نیش زدن و نشنیدن مثکتها .بهه طهور کلهی
اگر زوجها نتوانند در ارتکاط زناشویی به نیازها یکدیگر پی بکرند ،آنها را مطرح نکنند و به راه حهل
مثکتی جه ت دستیابی به نیازهایشهان نرسهند ،اسهترس ،ناکهامی ،سهرخوردگی ،خشهم و در نهایهت
دلزدگی بروز میکند .بنابراین ،مهار ها ارتکاطی و مهار ها حل مسئله خوب برا موتقیهت
ارتکاطی بسیار مهم است.

reinforcing to suppressive events
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برنامهها آموزشی متنوعی وجود دارد که اثربخشی آنها بر حهل مشهکال زوجهها بهه اثکها
رسیده است .تقویت مقابله زوجها  )Bodenmann, & Shantinath, 2004از جملهه مههمتهرین ایهن
برنامههاست که بر اساس مدل مقابله زوجی بودنمن  )Bodenmann, 2000طراحی شده اسهت ،بهر
نقش آموزش مهار ها مقابله زوجی در بهکود رضهایت از رابطهه تاکیهد دارد ،و بهه زوجهها کمه
میکند موقعیتها استرس آورِ خصوصاً خارج از رابطه زناشویی را شناسایی ،بیان و مدیریت کنند.
طکق این رویکرد ،مقابله ترد و زوجی نقش مهمهی در کیفیهت ارتکهاط زناشهویی و ثکها آن ایفها
میکند .تمرکز اصلی این رویکرد بر این است که استرس چگونهه مهیتوانهد باعهف کهاهش کیفیهت
ارتکاط زناشویی شود و زوجها با ارتقا مهار ها مقابله ترد و زوجی مناسب ،چگونه مهیتواننهد
ارتکاط صمیمیشان را از تاثیرا منفی استرس حفظ کنند .تنهون آمهوزش تقویهت مقابلهه زوجهها
عکار اند از پرسشنامه ارزیابی استرس ،آمهوزش مهدیریت زمهان ،اسهتراحت تهدریجی عضهالنی و
تمرینها باز نقش  .)Davis & Davis, 2014بودنمن  )Bodenmann, 2000بهر اسهاس تحلیهل
مطالعهها طولی و مشهاهده ا از اسهترسهها روزانهه زوج هها بهه ایهن نتهایج دسهت یاتهت کهه
استرس ها مزمن و همیشهگی روزانهه کهه خهارج از روابهط زناشهویی سرچشهمه مهیگیهرد مثهل
استرسها محیط کار) ،نقش اساسی در کاهش رضایت زناشویی داشته و اتزایش احتمال طالق در
خانوادهها داشته است .به عکارتی استرس باعف تعاملها سطحی و ااهر بیشتر در روابط بهین
زوجها میشود که در نتیجه آن آگاهی از عواطش و احساسها یکدیگر به شد کاهش مییابهد.
لذا ،درگیر و تعاملها با یکدیگر کمتر شده و این پیامد در روابهط زوجهی باعهف آن مهیشهود کهه
همسران از دنیا خصوصی خود کمتر صحکت و نیازها ،احساسها ،عالیق و اههداف خهود را کمتهر
مطرح کنند که در نهایت روز به روز از یکدیگر دورتر و استرسها و تعارضا بعد در روابط زوجی
پدیدار می شود .به عکار دیگر ،زمهانی کهه اسهترس در یکهی از همسهران بهه وجهود آمهده اسهت،
مقابله ها ترد و زوجی مناسب ،باعف کم شدن تأثیر آن در روابط نزدی زوجهها مهیشهود ،زیهرا
ترد به خوبی با استرس خود کنار آمده ،در نتیجه بهتر می تواند احتمال سهرایت آن را بهه همسهر و
روابط زناشویی مدیریت کند .بودنمن ) ،)Bodenmann, 1995در پژوهش خود نشان داد کهه مقابلهه
زوجی حمایتی هیجان محور ،مقابله زوجی مشارکتی و مقابله زوجی محول شده از پیش بهینهها
اصلی رضایت زناشویی هسهتند .همچنهین و دریاتهت کهه پهس از گذشهت یه سهال ،همچنهان
همکستگی قابل توجهی میان متغیرها مقابله زوجی و رضایت زناشهویی وجهود دارد As cited in
 .)Khojaste mehr, Naderi & Sudani, 2013نتایج مطالعه بودنمن و همکهاران Bodenmann,
) )2006در مطالعها ارتکاط میان مقابله زوجهی و کیفیهت زناشهویی را در  90زوج در یه دوره
زمانی دو ساله بررسی کردند .آنها نشان داد که برا زنان ،هم مقابله زوجی توسهط خودشهان و ههم
مقابله زوجی همسرشان به طور معنادار پیش بین کیفیت زناشهویی بهوده اسهت .در مهردان نیهز،
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مقابله زوجی توسط خودشان و کیفیت زناشویی قابل پیش بینی بوده اسهت .همچنهین در پهژوهش
بودنمن ) )Bodenmann, 2000که هدف از آن بررسی تهاثیر برنامهههها آموزشهیِ آمهوزش تقویهت
مقابله زوجی در اتزایش رضایت و کیفیت زندگی و صالحیتها زناشهویی مثهل ارتکهاط گیهر و
مقابله ها ترد و زوجی) بود ،نتایج نشان داد که گروه تحت آموزش ،به طور معنهی دار رضهایت
زناشویی و روشها مقابله ترد و زوجهی شهان در برابهر اسهترسهها روزانهه بهکهود یاتتهه بهود
Widmer, Cina, Charvoz, Shantinath, & Bodenmann, Charvoz, Cina, & Widmer 2001

.)Bodenmann, 2005
بنابراین با توجه به همه موارد گفته شده در باال و با توجه به این که یکی از دالیل عدم رضهایت
زناشویی و در نهایت طالق ،عدم برخوردار زوجها از مهار هها مقابلهه ا و وجهود مههار هها
ارتکاطی ضعیش است ،بنابراین در این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجهی بهر
مقابله زوجی ،سک ها حل تعارض ،گفتگو غیهر مهؤثر و امنیهت صهمیمانه زوجهها مراجعهه
کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز پرداخته میشود .برا دستیابی به این مهم چهار ترضهیه مطهرح
است -1 :آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابله زوجی زوجها مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر
اهواز موثر است -2 .آموزش تقویت مقابله زوجی بر سک ها حل تعارض زوجها مراجعهه کننهده
به مراکز مشاوره شهر اهواز موثر است -3 .آمهوزش تقویهت مقابلهه زوجهی بهر گفتگهو غیهر مهوثر
زوج ها مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز است -4 .آموزش تقویت مقابله زوجی بر امنیهت
صمیمانه زوجها مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز موثر است.
طرح پژوهش
روش ،جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی به شیوه پهیش آزمهون -پهس آزمهون و پیگیهر
 1ماه بعد از آموزش) با گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد .جامعه آمهار پهژوهش زوجهها
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بودند .نمونه گیر به روش داوطلهب-دردسهترس انجهام
شد؛ به این صور که از میان زوجها مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی نیسی ،مهرآوران،
آرامش ،رایان ،نوید و شکوتا) و دولتی آموزش و پرورش) شهر اهواز ،با استفاده از مصاحکه و اعمهال
یکسر مالکها ورود دامنهه سهنی  20تها  ،45حهداقل تحصهیال دیه،لم ،توانهایی شهرکت در
جلسهها پیاپی آموزشی ،حداقل ی سال زندگی مشهترک) و خهروج شهرکت همزمهان در سهایر
برنامهها درمانی ،دریاتت مشاوره ترد یا دارو درمانی ،داشتن اختاللها روانی شدید) زوجهها
واجد شرکت در درمان شناسایی شدند و در نهایت از بین این زوجها  31زوج کهه مهالکهها الزم
برا شرکت در پژوهش را داشتند ،انتخاب شدند و به صور تصهادتی در  2گهروه آمهوزش تقویهت
مقابله زوجی  16زوج) و گروه کنترل  15زوج) جا گرتتند .بعد از شروع جلسهها آموزشی ی
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زوج از گروه آموزش تقویت مقابله زوجی انصراف دادند و  30زوج  15زوج گروه آموزشی و  15زوج
گروه کنترل) دیگر جلسهها را به صور کامل ادامه دادند .مراحل مصاحکه و نیز تمامی جلسهههها
آموزشی در دبیرستان بهار برگزار گردید.
ابزارهای پژوهش
 )1پرسشنامهی مقابلهی زوجي ی

ابزار  37آیتمی است که توسط بودنمن))Bodenmann, 2000

طراحی شد .این پرسشنامه دارا  9خرده مقیاس اسهت کهه در نهایهت  4نمهره کهل را بهه دسهت
میدهند )1 :نمره کل مقابله زوجی توسط خود شخص )2 ،نمره کل مقابله زوجهی توسهط
همسر )3 ،نمره کل مقابله زوجی منفی ،و  )4نمره کل مقابله زوجی مثکت که مقیاسهها
تجمعی نامیده میشوند .همچنین این مقیاس ی نمره کلی به دست میدههد ،کهه نمهره کهل
مقابله زوجی نامیده میشود .نمرهها باالتر در نمره کلی نشان دهنده مقابلهه زوجهی بیشهتر
زوجهاست ) .)Bodenmann, 2006لیکر این پرسشنامه  5درجه ا از  1هرگهز) تها  5همیشهه)
است .ضمن اینکه نمره گذار برخی از مادهها این پرسشنامه به صور معکوس اسهت As cited
) .)in Kardatzke, 2009در پژوهش بودنمن ) )Bodenmann, 2008همسانی درونی این پرسشهنامه
باال برا مردان  0/92و برا زنان  0/93گزارش شد .همچنین همسانیها درونی زیر مقیاسهایی
که ادراک ترد از شیوه مقابله زوجی خودش را میسنجید بین  0/82تا  0/84قهرار داشهت و زیهر
مقیاسهایی که ادراک ترد از شیوه مقابله زوجی همسر را مهیسهنجید بهین  0/86تها  0/88قهرار
داشتند ) .)As cited in Kardatzke, 2009خجسته مهر و همکاران ،)Khojaste mehr et al, 2013
پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفا کرونکاخ برا هر دو گروه زنان و مهردان 0/91 ،و روایهی
سازه همزمان پرسشنامه را در نمونه مردان  0/71و در نمونه زنان 0/69گزارش کردنهد در سهطح
معنی دار .)p<0/001
 )2پرسشنامه سبک حل تعارضِ کوردک  )Kurdek, 1994متشکل از  16آیتم است و به منظور
ارزیابی دیدگاه هر ی از زوجها نسکت به شیوه و برا حل تعهارض طراحهی شهده اسهت .پهنج
درجه پاسخ دهی که بر اساس مقیهاس لیکهر اسهت ،بهین هرگهز تها همیشهه قهرار دارنهد .ایهن
پرسشنامه دارا  4خرده مقیاس است و هر کدام از این مقیاسها دارا  4آیتم اسهت :حهل مثکهت
مساله ،درگیر شدن در تعارض ،کناره گیر  ،و انطکاقی .مطالعههها نشهان داده کهه ایهن پرسشهنامه
دارا همسانی درونی باالیی است .آلفا کرونکاخ برا چهار روش حل تعارض برا خود بین 0/65
تا  0/89و برا همسر بین  0/80تا  0/91بود .در ایران یزدان پناه ،حضرتی ویهر  ،کیهانی و اشهرف
آباد  ،)Yazdan Panah, Hazrati, Kiani, Ashraf Abadi, 2012پایایی این پرسشنامه را  0.78به
دست آوردند.
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 )3پرسشنامه تجدید نظر شده امنیت صمیمانه کهوردووا  )Cordova, 2007دارا  28سهؤال
است و به منظور ارزیابی سطح آرامش اتراد از آسیب پذیر بهودن در کنهار شهری خهود و در باتهت
حوزهها مختلش رابطه طراحی شده است .این پرسشهنامه دارا  5زیهر مقیهاس امنیهت هیجهانی،
امنیت جسمانی/جنسی ،امنیت خود بودن ،امنیت در عموم و امنیت مخالفهت و دارا امتیهاز کلهی
 0تا  112است .شرکت کنندهها هر کدام از جمهال پرسشهنامه را بهر اسهاس مقیهاس  5امتیهاز
لیکر از  0هرگز) تا  4همیشه) درجه بند میکنند .هر چه امتیاز ترد بیشتر باشهد ،و امنیهت
صمیمانه بیشتر را تجربه میکند .سؤالهها 27 ،26 ،24 ،23 ،20 ،16 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7 ،5 ،3
و  28به صور معکوس نمره گذار مهیشهوند .در مطالعهه دانههام  )Dunham, 2008همسهانی
درونی این پرسشنامه برابر با  0/88بود .همچنین مطالعه ا نشان دهنده آلفا  0/93برا مردان
و  0/96برا زنان و اعتکار بازآزمایی در طول دوره ی ماهه برا مردان  0/83و برا زنان 0/92
بود  .)Dunham, 2008پژوهشگران ) )As cited in Cordova, 2007به منظور تراهم کهردن شهواهد
بیشتر از روایی همگرا ،ی آزمون همکستگی بین این پرسشنامه و مقیاسها سازگار زناشویی
و اعتماد1اجرا کردند که نتایج ،وجود همکستگیها مثکت باال را نشان دادند بهه ترتیهب،r=0/75 :
 p<0/01و  .)p<0/01 r=0/71بررسی نههایی روایهی همگهرا بهین پرسشهنامه امنیهت صهمیمانه و
پرسشنامه تعهد صور گرتت .مجدداً نتایج از روایی پرسشنامه امنیت صهمیمانه و همکسهتگی بهاال
 )p<0/01 ،r=0/64بین این پرسشنامه و پرسشنامه تعهد حمایت کردند.
 )4پرسشنامهی گفتگوی غیرموثر کوردک  )Kurdek, 1994ی

پرسشهنامه  8آیتمهی اسهت

که دارا ی لیکر  5امتیهاز از  1بهه شهد مخهالفم) تها  5بهه شهد مهواتقم) مهیباشهد و
امتیازها باالتر نشان دهنده حل ضعیش تر تعارض است .این پرسشنامه همسهانی درونهی خهوب
دارد ،آلفا آن بین  0/86تا  0/89است ،و دارا ثکا یکساله و روایی همگهرا ،تمیهز و پهیش بهین
است ).)As cited in Dreifuss, 2010
در پژوهش مارشال و همکاران ) )Marshal et al, 2011ضهرایب آلفها بهرا زنهان  0/89و بهرا
مردان  0/87به دست آمهد .همچنهین ایهن پرسشهنامه در پهژوهش تینچهام و بهی & (Fincham,
) Beach, 2007همکستگیها طولی و قابل مالحظهه ا بها رضهایت از رابطهه  r=0/62تها )0/71
داشت .مطالعه ) )Dreifuss, 2010نیز ضرایب ثابت مشابهی را ارائهه داد  0/80بهرا زنهها و 0/63
برا شوهرها) .یزدان پناه و همکاران  )Yazdan Panah et al, 2012پایایی این پرسشهنامه را 0/86
به دست آوردند.
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ساختار جلسات آموزش تقویت مقابله زوجي

جلسه

عنوان جلسات

اول

آشنایی

آشنایی اعضا گروه با یکدیگر ،ذکر قوانین جلسه ،اهمیت شرکت منظم در جلسا
و عدم غیکت ،معرتی برنامه آموزشی و بخش ها مختلهش آن ،آشهنایی بها آمهوزش
تقویت مقابله زوجی

دوم

شناخت استرس

بهکههود درک زوجههها از اسههترس و توانههایی آنههها بههرا تمیههز دادن انههواع مختلههش
موقعیتها استرس زا.

سوم

ارتقا مقابله ترد

ارتقا مهار ها مقابله ترد با استرس در سطوح مختلش

چهارم

ارتقا مقابله ترد
ادامه جلسه قکل)

آموزش مقابله از طریق ایجهاد خزانهه ا از موقعیهتهها خوشهایند ورزش ،پیهاده
رو  ،موسیقی  ،)...آموزش آرام ساز به صور عملی ،آموزش شهیوههها تقویهت
مقابله با استرس غیر قابل اجتناب

پنجم

مقابله زوجی

تعریش مقابله زوجی ،درک زوجها از چرخه انتقال استرس به همسر و نقهش انتقهال
مناسب استرس ،شناخت انواع مقابله زوجی.

ششم

ادامه جلسه قکل)

ارتقا درک استرس همسر ،تقویت ترایندها ارتکاطی مرتکط با اسهترس و بهکهود
مهار ها مقابله زوجی

هفتم

تکادل و انصاف

اتزایش تکادل و انصاف در ارتکاط زناشویی با تمرکز و اتزایش سه زمینه کلی

هشتم

تقویت ارتکاط
زناشویی

اهمیت مهار ها ارتکاط زناشویی ،سهک هها ارتکهاط منفهی و مثکهت در روابهط
زناشویی ،بهکود ارتکاط زناشویی

ارتقا مهار ها
حل مسئله

تزایش آگاهی زوجها از اجتناب ناپذیر بهودن مسهئله مشهکل) در روابهط زناشهویی،
آگاه کردن زوجهها از اهمیهت حهل مسهئله مناسهب و تقویهت مههار هها حهل
مسئله مشترک ،بحف گروهی ،تمرین عملی حل مسئله ،اجرا پیش آزمون.

نهم

اهداف جلسات

یافتهها
ترضیه پژوهش این بود که آموزش تقویت مقابله زوجی بر مقابله زوجی ،سک ها حل تعارض،
گفتگو غیرموثر و امنیت صمیمانه زوجها مؤثر است.
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشي
متغیرها
مقابله زوجي

امنیت صمیمانه

گفتگوی غیرموثر
حل مثبت مساله

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

106/483

0/875

پس آزمون

107/133

0/689

پیش آزمون

52/300

0/535

پس آزمون

54/262

0/594

پیش آزمون

26/167

0/379

پس آزمون

25/167

0/307

پیش آزمون

6/500

0/178

پس آزمون

6/717

0/172

پیش آزمون

10/900

0/674

پس آزمون

10/400

0/459

پیش آزمون

11/283

0/341

پس آزمون

10/983

0/272

پیش آزمون

11/883

0/561

پس آزمون

11/017

0/422

سبک های حل
تعارض

درگیرشدن در تعارض

کناره گیری

انطباقي

بر اساس جدول شماره  1و مقایسه میانگینها مربوط به متغیرها در مراحل پیش آزمهون
و پس آزمون میتوان به میزان تاثیرگذار رویکرد آموزش تقویت مقابله زوجی پی بهرد .چنانکهه
در متغیر مقابله زوجی و امنیت صمیمانه ،میانگین نمرا در پس آزمهون و پیگیهر  ،نسهکت بهه
پیش آزمون اتزایش و در گفتگو غیر مؤثر کاهش یاتتهه اسهت .همچنهین در متغیهر سهک حهل
تعارض ،میانگین نمرهها خرده مقیاس حل مثکت مساله نسکت به پیش آزمون اتزایش و در خرده
مقیاس درگیر شدن در تعارض ،کناره گیر  ،و خرده مقیاس انطکاقی کاهش یاتته است.
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آزمون همگني واریانسها
جدول  .2آزمون لوین برای بررسي همگني واریانسها در گروهها
متغیرها
شاخص

مقابله

امنیت

گفتگوی

حل مثبت

زوجي

صمیمانه

غیرموثر

مساله

انطباقي

کنارهگیری

درگیرشدن
در تعارض

df 1

2

2

2

2

2

2

2

df 2

87

87

87

87

87

87

87

F

0/9

1/25

1/97

0/88

1/64

1/14

0/42

Sig

0/46

0/28

0/1

0/47

0/16

0/33

0/78

همانگونه که مشاهده میشود ترض تساو واریانسها برا همه متغیرها پهژوهش برقهرار اسهت
.)p>0.05
آزمونهای تحلیل کواریانس چندمتغیری
جدول  .3آزمونهای تحلیل کواریانس چندمتغیری
شاخص آماری

 Dfفرضیه

 Dfخطا

Sig

آزمون

ارزش

F

45

0/001

اثرپیالیی

0/94

119/25

73

0/001

المکدا ویلکس

0/05

119/25

7

45

اثرهتلینگ

18/55

119/25

7

45

0/001

بزرگترین ریشه رو

18/55

119/25

7

45

0/001

اثر
تفاوت گروهها

نتایج جدول شماره  3نشان میدهد با روش تحلیل کواریانس چنهدمتغیر  ،یه اثهر معنهیدار
برا عامل گروه وجود دارد .این اثر نشان میدهد که حداقل بین یکی از مولفههها مقابلهه زوجهی،
سک ها حل تعارض ،گفتگو غیرموثر و امنیت صمیمانه زوجهها ،گهروه آمهوزش تقویهت مقابلهه
زوجی و گروه کنترل تفاو وجود دارد المکدا ویلکس= .)p<0.05 ،0/05
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جدول  .4آزمونهای تحلیل واریانس یکراهه در متن تحلیل کواریانس چندمتغیری
شاخص آماری

منبعع

متغیرها

تغییر

SS

Df

F

سطح

اندازه اثر

معناداری

توان
آزمون

مقابله زوجي

گروه

0/31

1

23/69

0/001

0/32

0/99

درگیرشدن در تعارض

گروه

10/12

1

134/11

0/001

0/72

0/99

کناره گیری

گروه

19/74

1

330/01

0/001

0/86

0/99

انطباقي

گروه

8/83

1

148/39

0/001

0/74

0/99

حل مثبت مسئله

گروه

7/42

1

93/29

0/001

0/65

0/99

گفتگوی غیرموثر

گروه

3/44

1

71/29

0/001

0/58

0/99

امنیت صمیمانه

گروه

0/20

1

27/79

0/001

0/35

0/99

بر اساس نتایج نشان داده در جدول باال وجهود تفهاو معنهادار در هفهت متغیهر ارائهه شهده در
جدول باال تأیید میگردد .چرا که سطح معنادار حاصل شده برا متغیرها پژوهش در مقایسه با
سطح معنادار به دست آمده از اصالح بنفرونی کوچ تر میباشد .همچنین اندازه اثرها مشهاهده
شده در جدول که از  0/32برا مقابله زوجی تها  0/86بهرا کنهاره گیهر در تغییهر اسهت نشهان
میدهد به چه میزان تغییرها رو داده در پایان آموزش مربوط به اثربخشی آموزش مقابله زوجی
بوده است .بهعالوه توان باال آزمون آمار در این تحقیق بیانگر این نکته است که بها احتمهال 99
درصد ترض صفر به درستی رد شده است.
بحث و نتیجه گیری
ترضیه اول این تحقیق این بود که آموزش تقویت مقابله زوجی بهر مقابلهه زوجهی زوجهها مهؤثر
است.
همانگونه که یاتتهها نشان داد این ترضیه مورد تأیید قرار گرتت .ایهن یاتتهه بها پهژوهشهها
Kayser, Hahlweg, Fehm-Wolfsdorf, & Groth,
کیسهر ،ههالوگ ،تههم -ولفسهدورف و گهرا
 ،)1998بهودنمن و همکهاران ) ،)Bodenmann, et al, 2001وایهدمر و همکهاران Widmer et al,
 ،)2005ساینا ،وایدمر و بودنمن  ،)Cina, Widmer, Bodenmann, 2002و پژوهش اسچر ،بودنمن و
کلین ) )Schaer, Bodenmann, & Klink, 2008همسو است .در تکیین این یاتته مهیتهوان گفهت
هدف اساسی این آموزش اتزایش درک زوجها از استرس و تواناییشان برا تشخیص انواع مختلهش
موقعیتهایی است که باعف استرس میشود .بنابراین میتوان اینگونه استدالل کرد کهه بهر اسهاس
آموزش ارائه شده زوجها یاد گرتتند درکشان از موقعیتها استرس زا را با اسهتفاده از معیارههایی
همچون ،قابل کنترل بودن ،قابل تغییر بودن ،ابهام و قطعیت اتزایش دهند .همچنین در این برنامهه،
به اهمیت آموزش چگونگی درک درونی از موقعیت در استرس برا مثال ،آیا موقعیت تهدیهدآمیز
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استم) و همینطور آموزش ارتکاط میان واکنشها هیجانی و استرس برا مثال ،ترس ،غمگینی،
عصکانیت و )..به زوجها تاکید میشود .بنابراین انتظار میرتت پس از پایان برنامه زوجها با شیوهها
مقابله ا کارآمد آشنا شوند و با آموزش تقویت مقابله زوجی کیفیت شیوه کنار آمهدن زن و شهوهر
ارتقاء یابد؛ میتوان گفت با توجه به اینکه تاثیرا ناشی از استرس از رو روابط زن و شوهر گرتتهه
شد تمرکز آنان به مدیریت بازگشت و این توانست مقابله زوجی را بیشتر کند.
همچنین ترضیه دوم این بود که آموزش تقویت مقابله زوجی بر سک حل مثکت مساله زوجهها
تاثیرگذار است.
بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفت که آموزش تقویت مقابله زوجی باعف اتزایش سهک حهل
مثکت مساله زوجها شده است .همسو با این یاتته نتایج پژوهش وایدمر و همکاران Widmer et al,
 )2005نیز نشان داد که آموزش تقویت مقابله زوجی ی و دو سال بعد از آموزش تاثیرهها مثکتهی
در زوجها دارد .در تکیین این یاتته میتوان اشاره کرد که سک حهل مثکهت مسهأله ،رتتارههایی را
شامل میشود که در برگیرنده تالش برا متمرکز شدن بر موضوع مناقشهه اسهت .ایهن سهک ،
دربرگیرنده مجموعه ا از پاسخها روشن ،سازنده و غیراجکار است که با ههدف درگیهر شهدن
همسر در ی گفت و گو در ارتکاط با موضوعا تعارض صور میگیهرد Metz, Simon, Rosser,
 )& Strapko, 1994و در شیوه مقابلها زوجی این مسائل نیهز وجهود دارد ،بنهابراین پهس از آنکهه
زوجها گروه آزمایش آموختند که از شیوه مقابلها مسئله محور استفاده کننهد ،تصهمیم گرتتنهد
که با مسئله استرس که منکع تعارض آنها شده است ،پاسخهایی همچون گفتگو را در پیش گیرند و
همین امر قدر حل مسئلهشان را اتزایش داد .بر اساس یاتتهها پژوهش بر اثهر آمهوزش تقویهت
مقابله زوجی ،میزان سک درگیر شدن در تعارض زوجها در گروه آزمایش کاهش یاتته است ،یعنی
آموزش تقویت مقابله زوجی بر سک درگیر شدن در تعارض زوجها تاثیرگذار است .نتهایج پهژوهش
اوزونی دوجی ،دادخواه ،خدابخشی کوالیی و دولتشاهی Uzuni Duji, Dadkhah, Khodabakhshi
 )Kulaee, & Dolatshahi, 2012نشان داد آموزش برنامه مهار هها مقابلهه زوجهها مهیتوانهد بهر
ک هاهش ناسههازگار و اتههزایش کیفی هت ارتکههاط زناشههویی مههؤثر باشههد .براسههاس نظریههه بههودنمن
) )Bodenmann, 2007از جمله بخشها سک مقابلهها حمهایتی مسهئله محهور ،تهرآهم کهردن
اطالعا برا کم به روشن ساز موقعیهت و تحلیهل مشهکال و جسهتجو راه حهلهها اسهت.
بنابراین زوجهایی که یاد گرتتند از این شیوه مقابلها استفاده کنند بهه جها درگیهر و تعهارض
بیشتر با مسئله مواجه میشوند و دنکال راه حهل مهیگردنهد .همچنهین بهر اسهاس نظریهه بهودنمن
) )Bodenmann, 2007از جمله بخشها سک مقابلها حمایتی هیجان محهور ،همهدلی و درک،
کم به همسر برا آرام شدن ،همکستگی با استرس همسر و محکت تیزیکی است ،یعنی زوجهایی
که از این شیوه مقابلها استفاده میکنند سک حل تعارض خود را اصالح کرده و توجه خود را در
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مسیر صحیح قرار دادهاند .یاتته دیگر این است که آموزش تقویت مقابله زوجی بر سهک کنهاره-
گیر زوجها تاثیرگذار است و باعف کاهش سک کناره گیر زوجها شده است .با توجه بهه اینکهه
یکی از ترضها اساسی که مقابله زوجی بر آن استوار است ،این است که استرس و مقابلهه زوجهی
باید از دیدگاه سیستمها مفهومساز شود ) ،)Bodenmann, 2005میتهوان گفهت کهه اسهترس در
یکی از زوجها هر دو زوج را تحت تأثیر قرار میدهد ،و از سو دیگر نتایج این تحقیق نشان داد کهه
آموزش تقویت مقابله زوجی باعف اتزایش مقابله زوجی میشود ،یعنهی سهک هها مقابلهها آنهان
اصالح شده و کاهش استرس و مدیریت آن را در پی دارد؛ این مسئله میتواند باعف شود زوجی که
خود را از تعارض به وجود آمده کنار کشیده بود از این سک دور شود و خود را جزیی از سیسهتمی
بداند که در قکال آن مسئولیت دارد .مقابله زوجی ،اغلب ،بعد از شکست در تالشها مقابله صور
گرتته ترد استفاده میشود ،بنابراین آموزش مقابلها زوجی ،زوج کناره گیر را تحهت تهأثیر قهرار
میدهد و سکب تغییر سک او در حل تعارض میشود .همچنین بر اسهاس یاتتهههها پهژوهش بها
آموزش تقویت مقابله زوجی ،میزان سک انطکاقی زوجها در گهروه آزمهایش کهاهش معنهادار یاتتهه
است .با توجه به اینکه سک انطکاقی مشتمل بر رتتارهایی است که در آن ترد بهه نظهر مهیرسهد
تالش کمی برا ااهار نظرا خود پیرامون مسأله دارد .این سک مشتمل بر رتتارهها اجتنهابی
است که به صور مصالحه و پذیرتتن خواستهها طرف مقابل است  .)Metz et al, 1994یعنی در
زوجهایی که از این سک برا حل تعارض استفاده میکنند هنگام مواجه با استرس نیز رتتار بدین
شکل است که هیجانها متناسب نشان نمیدهند و رتتار هیجانی و عاطفی آنان نارضایتی همسهر
را در پی دارد ،اما با آموزش شیوهها مقابله زوجی این روند تغییر میکند ،زیرا همانگونه که بیهان
شد براساس تئور بودنمن ) )Bodenmann, 2007از جمله بخهشهها سهک مقابلهها حمهایتی
هیجان محور  ،همدلی و درک ،کم به همسر بهرا آرام شهدن ،همکسهتگی بها اسهترس همسهر و
محکت تیزیکی است ،یعنی زوجهایی که از این شیوه مقابلها استفاده میکنند سک حهل تعهارض
خود را اصالح کرده و توجه خود را در مسیر صحیح قرار میدهند .در واقهع بها شهرکت زوجهها
گروه آزمایش آنان یاد گرتتند که در هنگام استرس در همسهر خهود بهه جها انطکهاق ،از همهدلی
استفاده کنند ،به همسر خود کم کنند و همکستگی داشته باشند .همچنین آنها پی بردند محکت
برا کاهش استرس در همسر خود الزم است بنابراین نمرا آنها در سهک حهل تعهارض انطکهاقی
کاهش یاتت.
ترضیه سوم پژوهش این بود که آموزش تقویت مقابله زوجی بهر گفتگهو غیهر مهوثر زوجهها
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز است .نتایج نشان داد که بهر اثهر آمهوزش تقویهت مقابلهه
زوجی ،میزان گفتگو غیر مؤثر زوجها در گروه آزمایش کاهش معنادار یاتته است .بنابراین ،اسهاس
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نتایج پژوهش میتوان گفت که آموزش تقویت مقابله زوجی باعف کاهش گفتگو غیر مؤثر زوجهها
میشود.
با توجه به اینکه یکی از شیوهها مقابلها زوجی ،مقابله زوجی حمایتی مثکت اسهت و مقابلهه
زوجی حمایتی مثکت ،وقتی اتفاق میاتتد که یکی از زوجها دیگر را در تالشها مقابلها کم
کند ) )Bodenmann, 1995استفاده از این شیوه مهیتوانهد گفتگهو مثکهت و سهازنده را جهایگزین
گفتگو غیر مؤثر زوجها کند .اگر زوجها نتوانند در ارتکاط زناشویی به نیازها همدیگر پی بکرنهد و
آنها را مطرح نکنند و به راه حل مثکتی جهت دسهتیابی بهه نیازهایشهان نرسهند ،اسهترس ،ناکهامی،
سرخوردگی ،خشم و در نهایت دلزدگی بروز میکند .بنابراین ،مهار ها ارتکاطی و مهار ها حل
مسئله خوب برا موتقیت ارتکاطی بسیار مهم اسهت  .)Fincham, Davila & Beach, 2004ایهن
قضیه دقیقاً در زوجهایی که گفتگو غیر مؤثر دارند وجود دارد و اگر آنان با یه پدیهده اسهترسزا
مواجه شوند ،این روند بدتر میشود .حال در این تحقیق که زوجها گهروه آزمهایش بها شهیوههها
صحیح مقابلها آشنا شدند این روند تغییر کرده و گفتگو غیر مؤثر کاهش یاتته اسهت .در عهوض
با گفتگوها مؤثر جایگزین شده است که ناشی از به کار گیر شیوهها مقابلها صهحیح اسهت و
این شیوهها میتواند سکب محکت ،توجه ،همدلی و گفتگو پیرامون منکع استرس شود .از سو دیگر
بودنمن ) )Bodenmann, 2000نشان داد آموزش شیوهها مقابله زوجی اتزایش رضایت زناشویی را
در پی دارد و ساینا ،و همکاران  )Cina & et al, 2002و بهودنمن و شهانتینا (Bodenmann, G. ,
) & Shantinath, 2004نیز نشان دادند که آموزش شیوهها مقابله زوجهی سهکب اتهزایش کیفیهت
رابطه زناشویی میشود.
ترضیه چهارم پژوهش این بود که آموزش تقویت مقابله زوجی بر امنیهت صهمیمانه زوجهها
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز موثر است.
بر اساس یاتتهها پژوهش بر اثر آموزش تقویت مقابله زوجی ،میزان امنیت صمیمانه زوجها در
گروه آزمایش تغییر معنادار کرده است .بنابراین بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفهت کهه آمهوزش
تقویت مقابله زوجی باعف اتزایش امنیت صهمیمانه زوجهها شهده اسهت .براسهاس تئهور بهودنمن
) )Bodenmann, 2007یکی از شیوهها مقابلها زوجی ،شیوه مقابله زوجی محهول کردنهی اسهت،
این نوع مقابله ،وقتی اتفاق میاتتد که یکی از زوجها ،مسوولیتهایی را برا کاهش استرس تجربهه
شده همسرش بر عهده میگیرد .در اختالف با مقابله زوجی حمایتی ،در مقابله زوجی محهول شهده،
مثالً یکی از همسران به وضوح از طرف مقابل درخواست حمایت کرده و به این ترتیب ی تقسهیم-
بند جدید از واایش به وجود میآید ،به طور که او واایش و کارها سخت طرف مقابل را بهه
عهده میگیرد .این نوع از مقابله بیشترین کاربرد را در پاسخ به عوامهل اسهترس زا مسهئله محهور
دارد .برا مثال ،همسر که معموالً به تروشگاه نمهیرتهت ،بهرا کهاهش اسهترس همسهرش بهه
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تروشگاه میرود .به نظر میرسد این شیوه اگر با جواب مثکت زوج دیگر مواجه شهود و یها آن را بهه
شیوه مطلوب انجام دهد میتواند به رابطه زوجها خصوصاً امنیهت صهمیمانه کمه نمایهد .تهاکنون
پژوهش مشابها انجام نگرتته است که بتوان نتایج این تحقیق را با آن مقایسهه کهرد امها بها نتهایج
بههودنمن ) ،)Bodenmann, 2000سههاینا ،وایههدمر و بههودنمن  )Cina, & et al, 2002و بههودنمن و
شانتینا ) (Bodenmann, & Shantinath, 2004از این جهت هماهنگ است که این محققان نشان
دادند آموزش شیوهها مقابله زوجی سکب اتزایش رضایت زناشویی و کیفیهت روابهط زناشهویی در
زوجها میشود .در جهت تکیین نتایج میتوان این نکتهه را در نظهر داشهت ،کهه در میهان گذاشهتن
خویهشتن خهویش بها دیگهر خصوصاً همسر ،بخهشی جهدایی ناپهذیر از صهمیمیت اسهت .زوجهها
در جریان آموزش برنامه مقابله زوجی ،با تمهرین مکالمهه آگاهانههه آموختنهد بهها در میهان نههادن
مسائل و مشکال و نگرانیها خود با یکهدیگر میتوانند از گیهر اتتهادن در تعاملها منفی ،خود
را نجا بخشند و تعارضها به وجود آمده در رابطه را حل و تصل و صهمیمیت بیشتر را تجربه
کنند .این بخش خصوصاً در زمانی اتفاق خواهد اتتاد که یکی از زوجها با مسهئله اسهترسزا مواجهه
میشود و زوجهایی که آموختند در این موضهوع مکالمهه آگاهانهه داشهته باشهند امنیهت صهمیمانه
بیشتر تجربه کردند.
در پایان باید متذکر شد با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد برنامه آموزش تقویهت مقابلهه
زوجی بر متغیرها مقابله زوجی ،سک ها حل تعارض ،گفتگهو غیهر مهؤثر و امنیهت صهمیمانه
زوجها و در نهایت ارتقها کیفیهت رابطهه زناشهویی مهؤثر اسهت ،مشهاوران خهانواده و روانشناسهان
میتوانند از برنامه آموزشی و نیز نتایج حاصل از درمان در جهت بهکود ارتکاط زوجها استفاده کنند.
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