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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي زوجدرماني رفتاری بر مديريت تعارضات زناشويي زوجهای جوان در سال 0911-0011
انجام گرفت .در اين پژوهش از طرح نيمه آزمايشي پيشآزمون  -پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد .در پژوهش حاضر با استفاده
از روش نمونهگيری هدفمند 91 ،نفر از زوجهای جوان بهصورت نمونهگيری تصادفي در دسترس و به روش تصادفي در دو گروه
 01نفری آزمايش و كنترل جايگزين و به پرسشنامه تعارضات زناشويي پاسخ دادند .گروه آزمايش  8جلسه آموزش زوجدرماني
رفتاری هفتهای دو بار به مدت  01دقيقه دريافت كردند و مشاركتكنندگان گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفتند .تحليل يافتهها
با استفاده از تحليل كوواريانس مستقل نشان داد كه آموزش زوجدرماني رفتاری باعث كاهش تعارضات زناشويي در زوجهای جوان
شده است .مهمترين نتايج اين پژوهش ،مؤثر بودن آموزش زوجدرماني رفتاری در بهبود تعارضات در زوجهای جوان ميباشد.
ازاينرو به مسئولين مراكز مشاوره خانواده توصيه ميشود گامهای مؤثری در جهت كاهش و بهبود تعارضات زناشويي بردارند.
واژههای کليدی :زوجدرماني رفتاری ،تعارضات زناشويي ،زوجهای جوان.
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مقدمه
خانواده يكي از ركنهای اصلي جامعه و كوچکترين جزء اجتماع است كه ستونهای اصلي آن را زن و شوهر تشكيل ميدهند و
ازدواج را ميتوان يكي از مراحل سهگانهی زندگي (تولد ،ازدواج و مرگ) بهحساب آورد (باقياني مقدم .)0911،ازدواج بهعنوان يكي
از مهمترين رسوم اجتماعي برای دستيابي به نيازهای عاطفي ،رواني و امنيتي مورد تأييد همگان است .اين در حالي است كه
بزرگترين و ناراحتكنندهترين مسئله شخصي هر فرد كه به جدايي منجر ميشود ،ازدواج غير رضايتبخش است .آمارهای رسمي
كشور نشان ميدهد كه ازدواج هرساله نسبت به سال قبل كاهش و درصد جدايي افزايشيافته است .جامعه ايران مانند ساير جوامع
در كنار شيوع جدايي رسمي با بيميلي زناشويي روبهرو است .اين حالت نامطلوب ،موجب بروز رفتارهای منفي شده و كانون گرم
خانواده را با تنش و آشفتگي مواجه ميسازد .درنتيجه ،روابط ميان زوجين عاری از صميميت خواهد شد (هوشيار ،افشاری نيا،
عارفي ،كاكابرايي و اميری .)0918 ،امروزه باوجود تحوالت مهم در ساختار خانواده ايراني و افزايش آمارهای مربوط به جدايي
عاطفي و مشكالت متعدد در روابط زناشويي ،به نظر ميرسد شديداً نيازمند دريافت مداخالت پيشگيرانه و درماني برای حلوفصل
اين مشكالت و ارتقای كيفيت زندگي خود هستند (قليلي .)0918 ،زوج درمانگران ميتوانند برای بهبود تعارضات زناشويي زوجين
در مداخالت خود ،بر بهبود الگوهای ارتباطي زوجين تأكيد كنند و از اين رويكرد جهت پيشگيری از جدايي و طالق زوجين و
شكست آنها در ازدواجشان استفاده كنند (عارفي ،مام صالحي ،مرادی و ياراحمدی .)0911 ،درواقع ازدواج مهمترين و بنيادیترين
رابطهی انساني است (اس پارک .)2102 ،رويدادهای زندگي يعني راهحل انتقال و رشد و شرايط حاد و مزمن ميتواند با درگيری
زناشويي رابطه داشته باشد گفته ميشود مشكالت رابطهای بهاحتمال بيشتری در طي دورههايي به وجود ميآيند كه ميزان تغييرات
و رويدادهای تنشزا ،زياد باشد .البته متغيرهای ديگری چون حمايت و تعهد ميتواند تأثير اين رويدادها را در رابطه زناشويي تعديل
نمايد .تاريخچه زندگي هركدام از زوجين نيز عامل مؤثری در درگيری زناشويي هستند .طالق والدين ،مشكالت زناشويي رابطهای
ثابتشده دارد .اين امر تأثير شديدی برزنان دارد بهگونهای كه ازدواج زماني كه سابقه طالق والديني دارند به ميزان  %01بيشتر از
زنان ديگر به طالق منجر ميشود .درگيری در خانواده اصلي نيز عامل خطر در روابط زوجين محسوب ميشود .ميزان و كيفيت
شناخت زوجين از همديگر در قبل از ازدواج با درگيری مربوط است ،هر چه اين شناخت بهتر و بيشتر باشد ،رضايت زناشويي
بيشتر شده و در غير اين صورت افراد فرصت پيدا ميكنند همسر مناسب را از همسر نامناسب تشخيص ميدهد (وينر.)2121 ،0
بنابراين با شروع ازدواج و ايجاد رابطه زناشويي ،رضايت زناشويي به متغيری مهم در رابطه با كيفيت ازدواج بدل ميشود .آنچه در
ازدواج و يگانگي زن و مرد مهم است سازگاری زناشويي و عدم وجود تعارضات زناشويي ميباشد .مهمترين عامل پيشبيني كننده
بهداشت رواني افراد متأهل ،روابط با همسر است .همسر عنصر اصلي زندگي عاطفي و اجتماعي فرد است و نداشتن سازگاری
زناشويي به توانايي زوجين برای برقراری روابط توأم با رضايت و خشنودی با فرزندان و همچنين ساير افراد خانواده آسيب ميرساند.
روابط مطلوب توأم با رضايت در درون خانواده به سازگاری مؤثر افراد در موقعيت گوناگون ياری ميرساند و از طرف ديگر
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تعارضات زناشويي ،زمينه آسيب رواني را فراهم ميكند (گودرزی .)0910 ،بحرانها و مشكالت تجاربي هستند كه همواره زوجين
را برای بررسي كردن زندگي و ارزشهايشان برميانگيزد .بحران چه شديد باشد ،چه خفيف ،برای زوجيني كه درگير آن ميشوند،
تكاندهنده است ،آنها ممكن است توانمند و باشهامت به آن پاسخگويند و يا با ناتواني و ضعف .مشكالت زناشويي به قدمت
ازدواج و آن نيز به قدمت تاريخ است .سالمت يا نارساكنش وری خانواده بهعنوان يک كليت يا سيستم بر اعضای آن تأثير دارد.
آمارهای منتشرشده در كشور ،در چند دههی گذشته ،حكايت از افزايش روزافزون نارضايتي زناشويي در بين زوجها دارد كه در پي
آن در بسياری از موارد ،اقدام به متاركه و طالق صورت ميپذيرد (احمدی .)0911 ،تجارب خانوادگي و تجربه تعارض تأثير عمدهای
بر تكامل فرد در طول زندگي و بعدازآن دارد و ارتباطات خانوادگي ساير جنبههای زندگي را نيز تحت تأثير خود قرار ميدهد
(بايرن ،كر و كالرک .)2100 ،0تجربه تعارض يكي از ويژگيهای انسان بودن يا يكي از ملزومات وجود است .در هر ازدواج ،تعارض
بسيار كمي بايد رخ دهد ،بهطوریكه ميتواند به آنها كمک كند تفاوتها را با تفاوت در باورها ،ارزشها ،خواستهها ،نيازها و
عادتهايي كه همسران در طول زندگي دارند درک كنند .اگرچه بيشتر ما سعي ميكنيم از درگيری جلوگيری كنيم ،اما برای حفظ
رابطه در ازدواج نميتوانيم از درگيری دور بمانيم .درگيری زوجين شامل تهديدهای لفظي و آزار و اذيت و خشونت فيزيكي است،
از فشار دادن و سيلي زدن تا تهديد با سالح يا جسم كه ميتواند منجر به صدمه جسمي و گاهي مرگ شود .اولين عالئم هشداردهنده
در حال تشديد درگيری اغلب با مسائلي مانند كنايه و كتاب ،تقابل ،بهانهگيری و انتقاد ،فرياد يا فرياد ،فاصله از يكديگر همراه است
و سكوت سنگين است (سوداني .)2100 ،نارضايتي و ناسازگاری مفاهيمي هستند كه به تعارض مربوط ميشوند ،به اين معني كه با
افزايش تعارض در روابط زناشويي ،ناسازگاری افزايش مييابد و نتايج بيشتری از نارضايتي حاصل ميشود .عالوه براين ،اين
مشكالت بهعنوان پيششرطهای طالق و جدايي در نظر گرفته ميشود (بوستاني و همكاران .)2111 ،اين مشكالت عواقبي مانند
اختالالت اضطرابي ،افسردگي ،ناسازگاری و پرخاشگری در كودكان و نوجوانان دارد .اختالالت خوردن و مصرف زياد الكل و
بيماریهای جسمي مانند اختالالت قلبي .تعارض بين فردی نوعي تعامل است كه در آن افراد تمايالت ،ديدگاهها و عقايد متضادی
دارند .بيان .برخي از محققان آن را امری عادی در زندگي زناشويي ميدانند .تعارض هميشه منفي نيست ،اما روشي كه زوجين برای
مديريت تعارض استفاده ميكنند ميتواند تأثير منفي بر روابط داشته باشد (دوس و سيمپتون .)2100 ،2حل تعارض ميتواند مثبت
يا منفي انجام شود .حالت مثبت با تمركز بر باورها و ارزشها تعارض رابطه را تقويت ميكند و راهحل ضعيف تعارض رابطه را
تضعيف ميكند .هر زمان كه زوجين درگيری پيدا ميكنند ،كار صحيح و مسئوليت هر دو شريک اين است كه به سمت حل مسئله
مثبت حركت كنند (كارلسون 9و همكاران .)2111 ،برنامه آموزش برای جلوگيری از سردرگمي و تعارض با استفاده از مهارتهای
ارتباطي و رفتاری و روشهای مديريت تعارض در زوجين باعث ميشود زوجين سطح باالتری از مهارتهای ارتباطي مناسب و
مثبت و سطح ناسازگاری رفتاری و مهارتهای منفي را داشته باشند .زوجيني كه ميتوانند تعارضات خود را با استفاده از روشهای
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مثبت و استفاده از تعامالت منفي كمتر مديريت كنند ،فضايي ايجاد ميكنند كه در آن فرصت بيشتری برای خود افشايي و توافق در
مورد مشكالت خانوادگي وجود دارد و اينيكي از روشهای ايجاد صميميت در خانواده مهم است (يوهانسون .)2119 ،0تعارضات
زناشويي را ميتوان فرآيندی تعاملي تعريف كرد كه در آنيكي يا هر دو همسر از جنبههای روابط خود احساس ناراحتي ميكنند و
سعي ميكنند آن را بهنوعي حل كنند (هاماچي .)2111 ،2طبق تعاريف مختلف ،درگيری يک اختالف عمومي بين حداقل دو طرف
وابسته به هم است كه بهسختي هدف قرار ميگيرد ،كمبود منابع كمياب است و طرف ديگر برای رسيدن به اهداف خود مداخله
نميكند (ويلموت و هاكر .)2100 ،9در اوايل دهه  ،0181تالشهای رفتاری برای توضيح تعارضات زناشويي انجام شد .محققان
سپس بهتدريج توجه خود را به عوامل ذهني مانند افكار ،عقايد و اسناد معطوف كردند (فينچام و بيچ .)2101 ،0بسياری از مطالعات
بر اساس رويكرد شناختي  -رفتاری بر نقش مؤلفههای شناختي مانند باورهای غيرمنطقي ،باورهای ناكارآمد ،تحريفهای شناختي
و اسناد در درگيریهای زناشويي تأكيددارند (هاماچي .)2111 ،ارتباط ضعيف ،تفاوتهای شخصيتي ،برخي شباهتها (بهعنوانمثال،
هر دو بازيگوش) ،آسيب رواني يا مسائل حلنشده در فرآيندهای تعاملي دوطرفه .عوامل محيطي تالفيجويي (حكيمي.)0981 ،
عالوه بر موارد ذكرشده ،هالفورد و مور ( )2112به عوامل ديگری نيز اشاره ميكنند - :وقايع زندگي ،يعني مراحل انتقال و رشد و
شرايط حاد و مزمن زوجين نيز ميتوانند با درگيری همراه باشند - .سابقه زندگي هر يک از زوجين نيز عاملي مؤثر در درگيریهای
زناشويي است .ميزان و كيفيت شناخت زوجين از يكديگر قبل از ازدواج  -اعتقادات و انتظارات غيرمنطقي در طول ازدواج ميتواند
منبع درگيری اوليه ما بين زوجين باشد .باورهای غلط در زمينه هايي مانند اهميت ارتباطات ،اهميت خانواده و دوستان و نقشهای
جنسيتي رضايت را كاهش ميدهد و تعارض را افزايش ميدهد (بهاری .)0988 ،رويكرد شناختي  -رفتاری ،تعارضات زناشويي را
نتيجه تحريفهای شناختي يا انتظارات غيرمنطقي ميداند كه همه مردم بايد منصفانه با ما رفتار كنند .ازآنجاكه ديگران هميشه مطابق
خواستههای ما عمل نميكنند ،ما اين رفتار را ناعادالنه ميدانيم و احساس خشم و كينه ميكنيم .طبق اين ديدگاه ،عصبانيت و كينه
بهعنوان احساس اساسي درگيریهای زناشويي ،پاسخي غيرمنطقي به همسر است و ريشه در اعتقادات غيرمنطقي فرد در مورد همسر
يا رابطه دارد .در افكار تحريفشده و انتظارات غيرواقعي تغييری ايجادشده است (فرح بخش .)0982 ،بعالوه ،تغيير باورهای فرد با
تأكيد بر غيرمنطقي بودن عقايد ،معموالً با مقاومت قابلتوجهي همراه است .از اين يافتهها ميتوان استنباط كرد كه محققان برای حل
تعارضات زناشويي در دو زمينه اصلي تمركز كردهاند )0 :اصالح تحريفهای شناختي و  )2تغيير روشهای حل تعارض .در آخر
بايد توجه داشت كه رويكرد شناختي-رفتاری درماني زوجين رويكردی نسبت ًا ساختاری است كه برای درمان انواع اختالالت در
روابط زوجين اعم از حاد و مزمن استفاده ميشود .اين روش مهارتهای ارتباطي زوجين را بهبود ميبخشد ،تعارضات مخرب را
كاهش ميدهد ،تفكر مثبت را در روابط افزايش ميدهد ،مثبت انديشي منجر به شناخت صحيح همسر و رابطه ميشود و رضايت از
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رابطه را افزايش ميدهد (اپشتين و باكوم .)2100 ،0عباسي ،بگيان كوله مرز ،درگاهي و قمری گيوی ( )0911در پژوهشي تحت
عنوان اثربخشي زوجدرماني رفتاری-ارتباطي بر سازگاری زناشويي و صميميت جنسي زوجين به اين نتيجه رسيدند كه زوجدرماني
رفتاری-ارتباطي بر افزايش سازگاری زناشويي و صميميت جنسي زوجين مؤثر است .سوداني ،نظری فرد و مهرابي زاده هنرمند
( )0911در پژوهشي با عنوان اثربخشي زوجدرماني رفتاری-ارتباطي برنشتاين بر تعارضات زناشويي به اين نتيجه رسيدند كه
زوجدرماني رفتاری-ارتباطي برنشتاين بر تعارضات زناشويي مؤثر است .با توجه به مطالب فوق و بررسي پيشينههای پژوهشهای
انجامشده در زمينه زوجدرماني رفتاری ،مسئله اساسي پژوهش حاضر اين است كه آيا زوجدرماني رفتاری بر مديريت تعارضات
زناشويي زوجهای جوان تأثير دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر يک طرح نيمه آزمايشي با استفاده از پيشآزمون -پسآزمون با گروه كنترل ميباشد .جامعه آماری اين پژوهش شامل
كليه زوجين مراجعهكننده به كلينيکها و مراكز مشاوره و خانواده شهر كرمانشاه در سال  0911-0011ميباشند .در پژوهش حاضر،
از روش نمونهگيری تصادفي هدفمند تعداد  91زوج با استفاده از معيارهای ورود به نمونهگيری شامل عدم سابقه بيماری رواني بارز
و داوطلب بودن برای شركت در پژوهش و معيارهای خروج از نمونه شامل مطلقه بودن ،عدم رضايت و خستگي برای شركت در
پژوهش انتخاب شدند .سپس از شركتكنندگان خواسته شد پرسشنامه تعارضات زناشويي را بهصورت كامل پركرده و بعدازآن برای
شركتكنندگان در گروه آزمايش جلسات آموزش زوجدرماني رفتاری را بهصورت هفتگي به مدت  8جلسه  01دقيقهای اجرا شد و
بعد از يک ماه مجدداً پرسشنامه به شركتكنندگان داده شد تا پر كنند و برای شركتكنندگان در گروه كنترل جهت رعايت اخالق
يک جلسه اجرا شد .خالصه جلسات درماني به شرح زير صورت گرفته است :جلسه اول :بيان اهداف و مقررات گروه ،كليات
زوجدرماني رفتاری و مفهوم تعارضات زناشويي و رضايت از رابطه ،جلسه دوم :بررسي سطح ارتباط ،مهارتهای ارتباطي و آموزش
مهارتهای صحيح گوش دادن ،جلسه سوم :بررسي و اصالح بنيادهای ارتباطي زوجها و بيان اصول مهم برقراری ارتباط ،جلسه
چهارم :بررسي و اصالح رفتارهای غيركالمي و كالمي زوجها و بيان تفاوتهای ارتباطي زن و مرد ،جلسه پنجم :آموزش اصول
اساسي ميزان تقويت -تنبيه و رابطههای متقابل ،جلسه ششم :تجزيهوتحليل نقش عوامل شناختي و خطاهای شناختي زوجها ،جلسه
هفتم :بررسي ،اصالح و آموزشهای مهارتي حل مسئله به زوجها ،جلسه هشتم :جمعبندی و اجرای پسآزمون .روش تحليل دادههای
اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت .در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد ،در بخش
استنباطي از تحليل كوواريانس استفاده شد .الزم به ذكر است كه كليه مراحل تحليل دادهها توسط نرمافزار  spssنسخه  20انجام
گرفت.

- Epstein. & Baucom
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ابزار پژوهش
پرسشنامه تعارضات زناشويي :اين پرسشنامه در سال  0911بر اساس تجارب باليني در ايران ساختهشده است .اين پرسشنامه 02
سؤالي است و برای سنجش تعارضهای زنوشوهری استفاده ميشود .اين پرسشنامه هفت بعد از تعارضات زناشويي را ميسنجد
كه عبارتاند از :كاهش همكاری ،رابطه جنسي ،افزايش واكنشهای هيجاني ،افزايش جلب حمايت فرزندان ،افزايش رابطه فردی با
خويشاوندان خود ،كاهش رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان و جدا كردن امور مالي از يكديگر .پاسخ به سؤاالت بر
اساس طيف ليكرت بوده كه بهصورت هيچوقت ،بهندرت ،گاهي اوقات و هميشه ميباشد و بهصورت  0تا  1نمرهگذاری ميگردد.
در اين پژوهش نمره بيشتر به معنای تعارض بيشتر ميباشد .كساني كه نمره خام آنها در دامنه  11تا  000قرار گيرد (معادل نمره
استاندارد بين  01تا  )01دارای روابط زناشويي بهنجار هستند و كساني كه نمره خام آنها در دامنه  001تا  020قرار گيرد (معادل
نمره استاندارد بين  01تا  )11دارای تعارض بيشازحد بهنجار و نمره خام  291و باالتر (معادل نمره استاندارد باالتر از  )11دارای
تعارض شديد و يا روابط شديداً آسيبپذير هستند .حداكثر نمره پرسشنامه  201و حداقل  02ميباشد .حداكثر نمرهی هر خرده
مقياس مساوی با تعداد سؤالهای آن خرده مقياسها ضربدر  1است .ضريب پايايي برای كل پرسشنامه از طريق آلفای كرونباخ
برای كل پرسشنامه  1/19و  1/81و از طريق بازآزمايي  1/12و برای  1خرده مقياس آن ازاينقرار است،1/80 ،1/10 ،1/01 ،1/19 :
 1/80 ،1/01و  1/01بهدستآمده نمايانگر پايايي مناسب آن در جامعه ايراني ميباشد و همچنين ضريب پايايي در اين پژوهش برای
كل پرسشنامه  1/11و برای خرده مقياسهای آن به ترتيب  1/09 ،1/10 ،1/81 ،1/11 ،1/10 ،1/10و  1/08شد كه اين پرسشنامه
از روايي محتوايي خوبي برخوردار است .در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  1/89محاسبه شد.
يافتهها
در جدول زير اطالعات مربوط به فراواني و درصد فراواني نمونه بر اساس وضعيت سن در دو گروه آمده است.
جدول .1اطالعات توصيفي نمونهی آماری بر اساس وضعيت سن در دو گروه
سن
زير  03سال

گروه
تعارض زناشويي

باالی  03سال

فراواني

00

0

درصد

%19/9

%20/1

بر اساس نتايج بهدستآمده از جدول باال ،ميانگين سني گروه نمونه  %19/9زير  91سال و  %20/1باالی  91سال هستند.
برای تحليل آماری دادههای مربوط به اين سؤال از تحليل كوواريانس ( )ANCOVAاستفاده شد .در اين تحليل ميانگين نمره پيش
و پسآزمون گروه مديريت تعارض بررسيشده و نمرههای پيشآزمون بهعنوان متغير كمكي به كار گرفته شدند .البته رعايت شرط
همگني شيبهای رگرسيون الزم ميباشد كه نتايج آن در نيز گزارششده است.
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جدول  .2نتايج تحليل کوواريانس برای بررسي همگني شيب رگرسيون در پيشآزمون تعارض زناشويي
منبع شاخصها

مجموع مجذورات

درجات

ميانگين

آزادی

مجذورات

آماره F

سطح
معنيداری

گروه

291/100

2

001/112

0/210

1/910

پيشآزمون

01/811

0

01/811

0/000

1/081

گروه × پيشآزمون

80/801

2

02/011

1/009

1/000

خطا

2810/110

20

11/199

كل

001112

91

همانطور كه در جدول ( )2آزماي شي آمده ا ست تعامل بين گروه و پيشآزمون تعارض زنا شويي معنيدار ني ست؛ بهعبارتديگر
دادهها از فرضيه همگني شيبهای رگرسيون پشتيباني ميكند ( p=1/000و .)F=1/009
همچنين در جدول زير نتايج آزمون لوين برای بررسي همگني واريانسها در متغير وابسته آمده است.
جدول  .0نتايج آزمون لوين برای بررسي همگني واريانسها در متغيرتعارض زناشويي
لوين

F

درجه آزادی 0

درجه آزادی 2

سطح معنيداری

تعارض زناشويي

0/110

2

21

1/111

همانطور كه نتايج جدول 9نشان ميدهد تفاوت معنيداری بين واريانس گروهها وجود ندارد ( ،)P<1/11بنابراين فرض همگني
واريانسها رعايت شده است و ميتوان از آزمون كوواريانس استفاده كرد.
جدول .4نتايج تحليل کوواريانس برای بررسي تفاوت پسآزمون تعارض زناشويي
منبع شاخصها

مجموع مجذورات

درجات

ميانگين

آزادی

مجذورات

آماره F

سطح

مجذور اتا

معنيداری

پسآزمون تعارض زناشويي

01/128

0

01/128

1/121

1/010

1/122

گروه

02112/218

2

0212/010

08/001

1/110

1/211

خطا

2110/811

21

12/011

كل

001202

91

همانطور كه در جدول ( )0آمده است پس از تعديل نمرات پيشآزمون زوجدرماني رفتاری بر مديريت تعارض از رابطه زوجهای
جوان تفاوت معنيداری وجود دارند (sig =/110؛ و )F=08/00؛ بنابراين فرض صفر مبني بر عدم تأثير رد و نتيجه گرفته ميشود
كه زوجدرماني رفتاری بر مديريت تعارض از رابطه زوجهای جوان اثر معناداری وجود دارد.
بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام اين پژوهش اثربخشي زوجدرماني رفتاری بر مديريت تعارضات زناشويي در زوجهای جوان ميباشد .نتايج
بهدستآمده نشان داد ،زوجدرماني رفتاری بر كاهش تعارضات زناشويي در زوجهای جوان تأثير دارد كه با نتايج پژوهشهای عباسي
و همكاران ( ،)0911سوداني و همكاران ( )0911و اپشتين و باكوم ( )2100همسو است .در تبيين يافتهها ميتوان گفت ازآنجاكه
تأكيد زوجدرماني رفتاری بر جنبههای رفتاری ،بهكارگيری اصول درمان رفتاری مانند تبادل رفتار ،تقويت رفتارهای مثبت و تنبيه
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رفتارهای ناشايست ،اصالح رفتار و جلوگيری از شكلگيری تعامل نامناسب و بروز تعارض زوجها است؛ موجب ميشود دلزدگي
زناشويي و ترس از صميميت زوجها كاهش و روابط آنها بهبود يابد .ايجاد فضايي امن برای پرسش و پاسخ و روشنسازی رفتارها،
برای اظهارات بين زوجها و تمركز بر رفتارهای كارآمد و بهدوراز ابهام ميتواند زوجها را ازلحاظ عاطفي به هم نزديک كند .آموزش
اين روش در اين پژوهش نيز نشان داد زوجها با كسب مهارتهای ارتباطي درست ،توانستند رفتارهای ارتباطي مناسب را توسعه
دهند و روابط زناشويي خود را بهبود بخشند .در اين رابطه لوكت 0و مورو ،)2108( 2در پژوهشي تأثير آموزش مهارتهای حل
تعارض و كنترل واكنشهای هيجاني را بر تعارضات زناشويي موردبررسي و ارزيابي قرارداد ،نتايج نشان داد كه مهارتهای حل
مشكل ،بهكارگيری عاطفه و احساس ،كنترل هيجانات منفي و تأثير متقابل آنها روی يكديگر ،نقش مهمي در كاهش تعارضات و
ابعاد آن و افزايش رضايتمندی زناشويي دارد .مايرال )2101( 9نيز عنوان ميكند درواقع زندگي اغلب زوجها به دليل فقدان آگاهي
از مهارتهای ارتباطي و سبک ارتباطي ناسالم به يک رابطه ايستا و بدون صميميت تبديل ميشود .زوجدرماني رفتاری-تلفيقي با
بررسي تفاوت ارتباطي موجود بين زوجهای درمانده و غير درمانده و با بهكارگيری مهارتهای ارتباطي مناسب مانند رعايت احترام
متقابل ،درک و فهم آداب اجتماعي ،وقتشناسي و پرهيز از خطاهای شناختي ،به زوجها در برقراری ارتباط و بهكارگيری درست
مهارتهای كالمي و غيركالمي كمک ميكند .از سوی ديگر پژوهش سيمناسكي و هيلتون )2109( 0،نيز نشان داده است ،زوجدرماني
رفتاری-تلفيقي بيشتر در مورد زوجهايي كه درماندگي زناشويي دارند و دچار فقدان و يا ترس از صميميت در رابطه هستند و يا در
مواردی كه يكي از زوجها از محرک تنشزای ويژهای رنج ميبرد با موفقيت همراه است .در تبيين بيشتر اين يافتهها ميتوان به اين
امر اشاره كرد كه زوجدرماني با ايجاد ساختارها ،مواردی كه اعضا در درونشان نهفته است با همسر خود در ميان بگذارند و
احساساتشان درباره زندگي ،آينده ،ترسها ،نگرانيها و تجارب دردناكي كه در تنهايي بهندرت ميتوانند بر آنها فائق آيند ،آشكار
سازند .پژوهشهای ديگر نيز بهروشني نشان دادند كه تصحيح روابط زوجين ميتواند باعث كاهش تعارضهای زناشويي و ميتواند
روابط زناشويي را بهبود بخشد .همچنين ميتواند زندگي زناشويي را با چالشهای بسياری مواجه نمايد كه مشاجرات زوجين،
نزاعهای خانوادگي و خشونت های خانگي ناشي از همين عدم احساس رضايتمندی و خستگي از زندگي زناشويي باشد (بای،
 .)0988زوج درمانگران ضمن ايجاد احساس مثبت در بين اعضا و بهبود كاركردهای خانواده و ايجاد صميمت زوجين رضايتمندی
را افزايش داده كه همين امر باعث كاهش تعارضات زناشويي گرديده است .باعث شوند كه زوجين دامنه اختيارات و وظايف خود
را بشناسند ،آزادانه از حقوق خود دفاع كنند ،بهراحتي به زير منظومههای ديگر خانواده دسترسي داشته باشند و باهم به بيان احساسات
بپردازند و با كمک و همدلي و حمايت يكديگر بهرهمند شوند (آهنگريان وشاه ويسي زاده .)0910 ،تعارض ،پديده ای است كه
بهموازات عشق در ارتباطات زناشويي به وجود ميآيد و برای زنوشوهری كه محصول تجارب عاطفي مختلفي هستند،
غيرقابلاجتناب است .از سويي چون تعارضات ،هيجانات قوی را برميانگيزند ،ممكن است زمينه مناسبي برای مشكلگشايي سازنده
1

- Luquet
- Muro
3
-Myrall
4
-Simnaseky & Hillton
2
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نباشند؛ يعني تعارضات ازآنجهت كه برای هر يک از زوجين موقعيتي برای روشنسازی و تفسير انتظارات شريک زندگي فراهم
ميكنند ،هم ميتوانند به رشد رابطه كمک كنند و هم ميتوانند به آن آسيب برسانند .اين امر بسته به آن است كه تعارضات چگونه
حلوفصل شوند .عدم كنترل متغير هوش ،عدم كنترل ساير عوامل اثرگذار بر آزمودنيها مانند وراثت ،سابقه رشدی افراد ،طبقه
اقتصادی ،اجتماعي يا ميزان حمايت اجتماعي زوجين از محدوديتهای پژوهش بود .همچنين نبودن پيگيری ،محدوديتهای مرتبط
با خود گزارشي بودن ابزارها و اثر مرتبط با ماهيت گروهدرماني ازجمله محدوديتهای ديگر پژوهش موردنظر بود .با توجه به نتايج
بهدستآمده پيشنهاد ميشود كلينيکهای روانشناختي از پروتكل رفتار زوجدرماني رفتاری برای حل تعارض در بين زوجين استفاده
شود .همچنين پيشنهاد ميشود برای حل مشكالت و بهبود تعارضات زناشويي بين زوجين از رويكرد زوجدرماني رفتاری بهره گرفته
شود تا سبب بهبود زندگي زناشويي آنان شود.
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