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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش دیدگاه گیری اجتماعی بر سبک های حل تعارض زوجین بود.
جامعه پژوهش را زوجین دچار تعارض زناشویی خودمراجع به مراکز مشاوره شهر سنندج تشکیل میدادند.
 39زوج شرایط اولیه مطالعه را احراز کردند که از بین آنها  14زوج به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش
و گواه  94زوجی جایابی شدند .ابتدا آزمونهای دیدگاه گیری اجتماعی و سبک های حل تعارض ،اجرا و
سپس ،زوجین گروه آزمایش ،در جلسات برنامه آموزش دیدگاه گیری اجتماعی مبتنی بر روش دانش-
مهارت-توانایی گلباخ شرکت کردند وگروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .در انتهای برنامه ده جلسهای،
دوباره ارزشیابی به عمل آمد .یک ماه پس از آموزش ،جهت تعیین ماندگاری اثر آموزش ،برای مرحله سوم
آزمون ها برای هردو گروه اجرا شد .نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش دیدگاه
گیری باعث تغییردر نمره سبک های حل تعارض زوجین می شود و این تغییر در طی زمان ماندگار است.
نمرات سبک های حل تعارض یکپارچگی و مصالحه در اثر آموزش افزایش یافت ،اما نمرات سبک های
اجتنابی و رقابتی کاهش معنادار پیداکرد .نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش دیدگاه گیری
اجتماعی  ،باعث تغییر در سبک های حل تعارض می شود.
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مقدمه
روابط نزدیک همواره عالوه بر صمیمیت با کشمکش تعارض همراه است .رابطه زوجین نیز
از این قاعده مستثنی نیست(فرحبخش.)6934،زوجین بر اساس آموخته ها ،تجارب و شناخت
های زیربنایی خود ،دارای سبک های خاصی از حل تعارض هستند که هیچکدام درست یا
نادرست نیستند .امروزه رضایت زناشویی در زندگی مشترک  ،به یکی از اصلیترین
دغدغههای زوجین تبدیل شده است و به دلیل حضور تعارض وچالش در زندگی مشترک،
گاه درنتیجه باالگرفتن تعارض ،عرصه زندگی مشترک بر هریک از زوجین تنگ
میشود.اگرچه همهی همسران اختالف و تعارض را در زندگی زناشویی خود تجربه
میکنند ،ولی همه به یک شکل به آن پاسخ نمیدهند .دو بعد اصلی واکنش به تعارض های
زناشویی رقابت و مشارکت است .رحیم )6399( 6روابط بین فردی را مورد بررسی قرار داد
و مدل دو بعدی برای توصیف سبک های مختلف حل تعارض در موقعیت های بین فردی
ارائه داد .او بیان کرد که افراد هنگام تعارض ،مقدار مشخصی از هر دو بعد اهمیت دادن به
خود و اهمیت دادن به دیگران را نشان می دهند .او اهمیت دادن به خود را ،به صورت مقدار
حمایت شخصی و مقدار استقامتی که فرد در جهت رسیدن به عالیقش از خود بروز می
دهد ،تعریف کرد و همچنین اهمیت دادن به دیگران را توانایی فرد در رسیدگی به دیگران
و نیازهای آنها و منطبق شدن با آنها می داند (بن -اری و هیرشبرگ .)2443 ،2بعضی از نظریه
پردازان معتقدند که اهمیت دادن به خود و دیگران دو بعد مجزایی هستند که می توان آنها
را با هم ترکیب نمود و سبک های پنجگانه ،مسلط ،الزام شده ،اجتنابی ،مصالحه گر و
یکپارچه سازی را برای حل تعارض خلق کرد (رحیم6399 ،؛ رحیم و بوناما.)6333 ،
 .همهی همسران ممکن است گاهی از این سبکها استفاده کنند ،اما اگریکی از این
موارد تبدیل به شیوهای معمول برای واکنش به اختالفهایشان شود ،احتمال حل سازندهی
تعارض ها را کاهش میدهد و به زندگی زناشویی آسیب زده و اثرات زیانباری بر زندگی
فیزیکی و هیجانی بر جای می گذارد(شیوندی،سلم آبادی و فرشاد.)6931،
1. Rahim
2. Ben-Ari, Hirschberg
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یادگیری طرز مقابله موثر با تعارض و ایجاد تعادل درمیزان اهمیتی که برای خود و
دیگران یکی از مهم ترین گامهای ایجاد روابط توانمند است .به دلیل اینکه حل تعارض
بسیار حیاتی است ،بسیاری از درمانگران تالش شان را بر درک و شرح رویکردهای سودمند
و تشخیص موارد دارای پیامد آن متمرکز کرده اند(محققی.)6993،
هیچ یک از سبکهای حل تعارض به طور طبیعی بر دیگری برتری ندارد و هر یک در
موقعیتهای معین و نزد افراد مختلف دارای فواید و مضراتی است .زندگی مشترک آرام
مستلزم آن است که زوجین یاد بگیرند از دریچه دید طرف مقابل به زندگی و مسائل آن
نگاه کنند .با هر موقعیت باید با رویکردهای محتاط و مآل اندیشانه برخورد کرد .یکی از
عواملی که برکیفیت و بقای رابطه زناشویی تاثیر دارد توانایی دیدگاه گیری اجتماعی است.
دیدگاه گیری یکی از پیش بین های مهم رضایت زناشویی است(النگ .)6334،6زندگی
مشترک آرام مستلزم آن است که زوجین یاد بگیرند از دریچه دید طرف مقابل به زندگی و
مسائل آن نگاه کنند .دیدگاه گیری اجتماعی جزیی ضروری در حل تعارض می باشد
(کورکوران و ملینکراد .)2444،2این مهارت به عنوان یک میانجی جهت جلوگیری از
خشونت زناشویی درسالهای اخیر مورد توجه بوده است(کورکوران و ملینکراد .)2444،
بدون فهم نقطه نظرات دیگران ،فرد ممکن است تعامالتی داشته باشد که توسط شریکش
به صورت نامناسبی ادراک شود؛ افرادی که توانایی دیدگاه گیری اجتماعی دارند ،ممکن
است دیدگاه مثبت تری داشته باشند و می توانند نیازها ،عالیق و آرزوهای دیگری رابهتر
برآورده سازند (النگ .)6334،توانایی درک دیدگاه همسر بخصوص در زمان تعارض
سازگاری باالتر و سبک های حل تعارض سازنده تری راپیش بینی می کند(دیویس و
اوتهاوت .)6393،آنان همچنین معتقدند توانایی دیدگاه گیری دریکی زوجین باعث افزایش
خشنودی از رابطه در طرف مقابل می شود.
خودمحوری و تمایل به دیدن مسائل فقط از جانب خود و غفلت از دیدگاه طرف مقابل
یکی از منابع ایجاد تعارض و ادراک نادرست از مسئله مورد تعارض است(چامبر و
1. long
2. Corcoran & Mallinckrodt
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ددرو .)2460،دیدگاه گیری اجتماعی توانایی درنظر گرفتن نقطه نظر شناختی فرد دیگر و
استنباط افکار و احساسات فرد دیگر به صورت صحیح است(گلباخ.)2440 6
دیدگاهگیری اجتماعی با هر دو نام "دیدگاه گیری "2و "نقش گیری "9منعکس کننده
ابعاد شناختی و عاطفی مهارتی است که به فرد اجازه می دهد درحالی که یگانگی خود را
حفظ می کند با فرد دیگر همدلی کند و ازجایگاه او به مسائل بنگرد(گالینسکی ،کو و ونگ

0

؛ .)2441آدمی باید قادر باشد باکفش های فرد دیگر راه برود و دنیا را از چشمان او و ازپشت
عینک او ببیند ،با آنچه اواحساس می کند همدلی کند و تالش کند به دنیا آنگونه بیندیشد
و پاسخ دهد که او این کار را می کند .دیدگاهگیری به عنوان گام مهمی در رشد شناختی
انسان مد نظر است(فالول .)2440،1دیدگاهگیری اجتماعی به لحاظ نظری با رشد معرفت
شناختی مرتبط است و به عنوان یک مهارت شناختی سطح باال در ردیف قضاوت پیچیده
تفکر انتقادی حل مسئله ،به ویژه در موقعیت های کامال تازه در نظر گرفته می-
شود(گلباخ .)2440،همگام با رشد ساختار های شناختی تغییر جهتی از خود مرکزبینی به
سوی در نظر گرفتن جنبه های گوناگون اشیا یا موقعیت های اجتماعی به طور همزمان اتفاق
می افتد-تغییر از خود مرکز بینی به میان واگرایی(-1هال و دلیا .)6331،3دیدگاه گیری از این
لحاظ که پاسخ هیجانی یا احساس نگرانی نسبت به دیگری راشامل نمیشود از همدلی
متفاوت است(دیوین و هیوج2462،9؛ وندر گراف ،برانج ،وید ،هاوک ،ون الی و میوز3؛
.)2460
دیدگاه گیری دارای نقش کلیدی در توانایی ما برای مرتبط شدن با دیگران نه تنها برای
اجتماعی شدن بلکه برای تفسیر معنای زندگی به عنوان یک بزرگسال مستقل است .ارزش
1. Gelbach
2. Perspective taking
3. Role taking
4. Galinsky, Ku &Wang
5. Flavell
6. Decentration
7. Hale & Delia
8. Devine & Hughes
9. Van der Graaff , Branje, Wied, Hawk,Van Lier & Meeus
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های بین فردی فراوانی با توانایی دیدگاه گیری مرتبط هستند که عبارتند از :احترام به
واقعیتهای مختلف ،ارزشمند دانستن تفاوتهای فردی ،انعطافپذیری ،تحمل ابهام،
نگرشهای غیر پیشداورانه ،صبر ،عقالنیت و حساسیت که همگی منجر به نگرشهای غیر
داورانه می شوند(ایپالی ،قیصر ،ون باوون و گیلویچ .)2440، 6ازدواج از مهارت دیدگاه
گیری بین زوجین سود می برد توانایی دیدگاه گیری رشد یافته فرد را قادر می کند تا بر
خودمیان بینی های معمول فایق آید رفتار های مناسبی در مقابل انتظارات دیگران داشته و در
نتیجه روابط بین فردی سود بخشی نیز به وجود آید(دیویس،کانکلین ،اسمیت و لوکه،
.)6331
محققان و روانشناسان به طور فزاینده ای به نقشی که شناخت ها در رابطه زوجین ایفا می
کنند توجه نشان داده اند ،به ویژه این که شناخت های زوجین درباره روابط شان به طور علی
با درماندگی زناشویی رابطه دارد .وقتی که افراد رفتارهایشان را درموقعیت اجتماعی به علت
فهمیدن دیدگاه دیگران اصالح می کنند ،باعث اثربخشی تعامالت اجتماعی شان می
شود(النگ .)6334،پژوهش ها نشان داده اند بین ادراکات زوجین و کیفیت زندگی زناشویی
رابطه وجود دارد ،روش هایی که زوجین یکدیگر را درک،تفسیر و ارزیابی می کنند و
حوادثی که در رابطه شان رخ می دهد تاثیر معناداری برکیفیت زندگی زناشویی شان
دارد(اپشتاین و باکوم.)2442،2
توانایی درک دیدگاه همسر با سازگاری و شیوه های حل تعارض در زمان بروز تعارض
ارتباط دارد (النگ و اندروز .)6334،دیویس و اوتهاوت( )6393به بررسی مدلی پرداختند
که عوامل موثر بر رضایت و خشنودی شریک را بررسی می کرد .این مدل رویکردی پدیدار
شناختی را ارائه می دهد که فرض می کند رضایت از رابطه تنها متاثر از رفتار یکی از زوجین
نیست ،بلکه ادراک های افراد از رفتار یکدیگر نیز برخشنودی اثر می گذارد .دیدگاه گیری
یکی از زوجین باعث می شود طرف مقابل از رابطه خشنود شود و همین طور نیز خشنودی

1. Epley., Keysar, Van Boven & Gilovich
2. Epstein & Baucom
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از رابطه بر ادراک فرد از طرف مقابل اثر مثبت دارد .بنابراین دیدگاه گیری و درک دیدگاه
گیری فرد دیگر به طور مثبت بر رضایت اثر می گذارد.
دیدگاه گیری از طریق فعال کردن مکانیزم های شناختی و انگیزشی منجر به خویشتن
داری در مواقع بروز تعارض می شود .از طریق ایجاد شفقت و دلسوزی منجر به افزایش
رفتارهای یاری رسان،پیشی دادن نیاز دیگری برنیاز خود و ارج نهادن به آسایش و رفاه
دیگران می شود(ویلیامز.)2461،
مهارت شناختی اجتماعی دیدگاه گیری در صورتی می تواند مزایای ذکر شده را داشته
باشد که درست آموخته شده باشد و پیشنیاز های آن وجود داشته باشند.عوامل زیادی می
توانند در فرایند دیدگاه گیری اجتماعی خلل ایجاد کنند.سه خطای اساسی اسناد (راس،6
 ،)6333واقع گرایی خام (راس و وارد ،)63312خطای تایید (ویسون )9همیشه در کمین هستند
تا دیدگاه گیری اجتماعی به درستی انجام نشود .درخطای اساسی اسناد فردتمایل دارد
مشکالت و مسایل خود را موقعیتی و مسایل دیگران را حاصل از ویژگی های پایدار
شخصیتی آنان بداند .واقع گرایی خام 0عبارتست از باور فرد به این که هرچه او می بیند
واقعیت است درحالی که برای طرف مقابل این اعتقاد را ندارد (راس و وارد .)6331 ،این
تعصب نادرست اغلب زمانی که فرد تمایل دارد احساس شخصیش را از خود حفظ کند و
اعتقاد خود را درست و دیدگاهش را منطقی جلوه دهد ،اتفاق می افتد .در خطای تایید

1

افراد تمایل دارند اطالعاتی را جستجو و جمع آوری کنند که نظریات خود را تایید و اثبات
کند .بنابراین از اطالعاتی که ممکن است با دانش آنان مغایر باشد ،چشم پوشی وغفلت می
کنند (ویسون.)6314 ،
هرسه خطای مذکور می توانند در ایجاد و تشدید تعارض وهمچنین به کارگیری سبک
های غیرسازنده حل تعارض دخیل باشند .پژوهش ها نشان داده اندکه این خطاها ریشه در
1. Ross
2. Ward
3. Wason
4. Naïve realism
5. Confirmation bias
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جایگاهی دارند که توجه شخص بر آن متمرکز شده است(ویلیامز .)2461،این خطاها باعث
ایجاد تصویر تحریف شده و غیر واقعی از موقعیت و مساله می شوند .تصاویر تحریف شده
و غیر دقیق منجر به فرضیه سازی های نادرست می شوند همین خطاهای شناختی مانع از
دست یافتن به اطالعات صحیح و اصالح گرشده و منجر به تایید فرضیات نادرستی می شوند
که راجع به مساله یا موقعیت داریم .درنهایت برای حل تعارض سبکی در پیش می گیریم
که با اطالعات موجود همخوانی و تطایق دارد اما منجر به حل سازنده تعارض در موقعیت
اصلی نمی شود .خطاهای سه گانه موجب جهت دهی و هدایت انتظارات ،عقاید و نگرش
های فرد به سمتی می شود که موقعیت تعارضی را ناشی از خودخواهی طرف مقابل،عمدی
و آگاهانه بداند (خجسته مهر ،کوچکی و رحیمی.)6936،
دیدگاه گیری معیوب نظر فرد درباره منشا مشکالت و مسولیتش رابرای حل مساله تحت
تاثیر قرار میدهد(واالخ  .سال.)2449،سال ها قبل استورمز روانشناس اجتماعی به روشی برای
خفه کردن تعارض بالقوه در نطفه یعنی پیش ار اینکه اتفاق بیفتداشاره می کند و آن اینکه
زاویه دید خود را تغییر دهیم و خود را جای فرد دیگر بگذاریم(استورمز)6339،6
مینگ )2442( 2درپژوهشی که برای بررسی عوامل پیش بین کننده رضایت زناشویی در
بیماران مبتال به سرطان سینه انجام داد به این نتیجه رسید که در بیمار و همسرش میزان
دیدگاهگیری اجتماعی با رضایت زناشویی رابطهی مستقیم دارد.
نتایج پژوهش سیسا )2469( 9حاکی از اثر آموزش دیدگاه گیری اجتماعی در مدیریت
تعارض در بین گروه ها بود .النگ )6334( 0درپژوهش خودبه این نتیجه رسید توانایی
دیدگاه گیری اجتماعی در زوجین متعارض نسبت به زوجین خرسند پایینتر است.

1. Storms
2. Ming
3. Sessa
4. Long
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افلیک )6331( 6و لبالنک ،گلین ،کالنان و سوالرز )2462( 2به این نتیجه رسیدند بین
توانایی دیدگاه گیری اجتماعی و مهارت حل تعارض رابطه مثبت معناداری وجود دارد و
دیدگاه گیری منجر به انعطاف پذیری شناختی و کاهش تعارض های بین فردی می شود.
بیسونت ،روزبالت و کیلپاتریک)6333( 9درپژوهشی روی زوجین تازه ازدواج کرده به
این نتیجه رسیدند که هرچه توانایی دیدگاه گیری اجتماعی بیشتر باشد احتمال مهار
رفتارهای فراخوان تعارض و سبک های حل تعارض سازنده افزایش می یابد .بعالوه باگذر
زمان که زوجین ثبات بیشتری می یابند تمایل برای دیدگاه گیری کاهش می یابد.
اگر این مسئله پذیرفته شود که نقص در دیدگاه گیری اجتماعی ممکن است در ایجاد یا
تشدید تعارض در روابط زوجین نقش داشته باشد ،می توان با تقویت دیدگاه گیری اجتماعی
افراد ،تعارض راکاهش داد .باتوجه به پیشینه پژوهش درباره ارتباط بین مهارت دیدگاه
گیری اجتماعی و توانایی حل تعارض و سبک های حل تعارض و فقدان پژوهشی در این
ارتباط پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال است که آیا آموزش مهارت دیدگاه گیری
اجتماعی باعث تغییر در سبک های حل تعارض زوجین می شود یا خیر

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،در دسته پژوهش های نیمه آزمایشی قرار می گیرد .جامعه پژوهش را کلیه
زوجین خود مراجع به مرکز مشاوره شهر سنندج تشکیل می دادند .مالک های ورود به
پژوهش عبارت بودند از  :داشتن حداقل سواد دیپلم؛ گذشتن حداقل  1ماه از زندگی
مشترک .این ازدواج متعارض ازدواج دومشان نباشد؛ عدم دریافت خدمات روانشناختی
مرتبط بامساله دریافت تا زمان شرکت در پژوهش .نداشتن بیماری های جسمانی و روانی
مزمن .داشتن معیار تعارض زناشویی برمبنای مقیاس تعارض زناشویی اولیه که کسب حداقل
نمره  34بود .داشتن انگیزه برای بهبود روابط و نداشتن تصمیم برای جدایی درزمان شرکت
در پژوهش .نمونه گیری به صورت در دسترس بود .محقق با مراجعه به مراکز مشاوره و
1. Affleck
2. Leblank, Glin, Calnan & Solarz
3. Bissonnette, Rusbult & Kilpatrick
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توضیح هدف پژوهش به درمانگر  ،از درمانگران درخواست نمود تا درصورت وجود موارد
متناسب با هدف پژوهش و راغب به شرکت در آن محقق را مطلع نماید .کل فرایند جمع
اوری نمونه و اجرا  61ماه طول کشید 39 .زوج دربازه زمانی نمونه گیری معیارهای ورود
به پژوهش را داشتند 14 .زوج از  39زوج به صورت تصادفی در یکی از دوگروه آزمایش
و گواه قرار گرفتند و سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری راتکمیل کردند .از
آنجایی که امکان نگهداشت نمونه تا جمع اوری کل نمونه مورد نیاز نبودو ازسوی دیگر
فضای آموزشی مناسب در دسترس محقق نبود ،هر زمان که افراد نمونه به حداقل  9نفر(0
زوج ) می رسید ،جلسات آموزش برای گروه آژمایش برگزار میشد .افراد گروه گواه هیچ
آموزشی دریافت نکردند و فقط در  9موقعیت پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به تکمیل
مقیاس ها پرداختند .الزم به ذکر است که از انجاکه گروه گواه نیز جزء مراجعان مراکز
مشاوره بودند نمی توان گفت هیچ آموزش یا مداخله ای دریافت نکردند اما با اطمینان می
توان گفت آموزش دیدگاه گیری دریافت نکردند .پس آزمون یک هفته پس از آخرین
جلسه آموزش و آزمون پیگیری یک ماه بعد در هر دوگروه ازمایش و گواه اجراشد و داده
ها با استفاده از نرم افزار

تحلیل شدند.

ابزارهای پژوهش عبارت اند از:
مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی :به زبان فارسی مقیاسی که به صورت ویژه دیدگاه گیری
اجتماعی رابسنجد در دسترس نیست .در پژوهش های پیشین غیر ایرانی نیز برای سنجش
دیدگاه گیری یا از مقیاس های همدلی استفاده شده یا از بیان سناریو و کد بندی پاسخ
شرکت کنندگان .محقق با ترکیب  1گویه زیرمقیاس دیدگاه گیری از شاخص واکنش
پذیری بین فردی دیویس( ) 6394و69گویه از مقیاس بهره همدلی بارون کوهن که زیر نام
همدلی شناختی یا دیدگاه گیری اجتماعی وجود دارند مقیاس جدیدی طراحی نمود معیار
انتخاب 69گویه از مقیاس بهره همدلی نیز بار عاملی گویه ها بوده که در تحلیل عاملی انجام
شده اولیه این  69گویه بیشترین سهم را در عامل همدلی شناختی داشته اند ویک گویه توسط
محقق به مقیاس اضافه شد .جهت سنجش روایی و پایایی مقیاس روی یک نمونه اجراشد.
از میان  24گویه  ،مقیاس  1گویه که همبستگی کمتری با کل مقیاس داشتند حذف شده و
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مقیاس به یک مقیاس  61گویه ای تبدیل شد .پایایی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی با استفاده
از آلفای کرونباخ  4/390به دست آمد .برای سنجش روایی همگرا و واگرا از دو مقیاس
شادکامی آکسفورد و اضطراب بک استفاده شد .تحلیل داده ها نشان داد میان دیدگاه گیری
) و میان دیدگاه گیری اجتماعی

اجتماعی و شادکامی همبستگی مثبت و معنادار (4/46
با اضطراب ،همبستگی منفی معناداری وجود دارد (4/46

) که حاکی از روایی همگراو

واگرای این مقیاس می باشد .با استفاده از روش تحلیل عامل برای مقیاس دیدگاه گیری
اجتماعی  2عامل پیش بینی شناختی دیگران و خود را جای فرد دیگر گذاشتن استخراج شد
(محققی ،ذوقی ،یعقوبی ،یارمحمدی و محمدزاده.)6931 ،
مقیاس تعارض زناشویی :1یک ابزار  02گویه ای است و گویه های این مقیاس و خرده مقیاس
های آن به همت ثنایی و بر اساس تجارب بالینی در ایران به منظور سنجیدن تعارضات
همسران در سال 6931ساخته شده است .حداکثر نمره کل مقیاس 264و حداقل آن  02می
باشد .گزینه ها به صورت لیکرت «همیشه ،اکثراً  ،گاهی ،به ندرت ،هرگز» بیان می شوند.
ترابی و ثنایی ( ) 6931به منظوراندازه گیری پایایی و روایی ،مقیاس مذکور را روی یک
گروه  666نفری متشکل از  19مرد و  19زن که برای رفع تعارضات زناشویی خود به مراجع
قضایی یا مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند و نیز یک گروه گواه  649نفری زوجهای عادی
متشکل از  19مرد و  11زن اجرا گردید .مقایسه میانگین دو گروه سازگار و ناسازگار در
مردان و زنان بیانگر وجود تفاوت معنا داری بین آنها می باشد که میتواند دال بر قدرت تمیز
آزمون در تشخیص زوج های متعارض از خرسند باشد ثنایی)6933،همچنین در هنجاریابی
مجدد مقیاس که توسط بشکار ( )6992انجام شد ،آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر
4/31برآورد شده است.و برای هفت مؤلفه آن به ترتیب ذیل به دست آمد:کاهش
همکاری ، 4/34کاهش رابطه جنسی  ، 4/92افزایش واکنش هیجانی  ،4/31افزایش حمایت
فرزندان  ،4/34افزایش رابطه با خانواده خود  ،4/31کاهش رابطه با خانواده همسر ،4/91
جداکردن امور مالی از یکدیگر 4/32
1. Marital Conflict Questionnaire
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مقیاس شیوه مقابله با تعارض :نسخه دوم مقیاس شیوه مقابله با تعارض که توسط رحیم ()6399
برای اندازه گیری میزان تضاد ارتباطی به کار می رود و شامل  29ماده و متشکل از 1
زیرمقیاس است که سه زیر مقیاس کلی را تشکیل می دهند .این مقیاس در ایران توسط
باباپور ترجمه شده و ماده های آن به صورت لیکرت و در یک طیف  1درجه ای قرار دارد.
 1زیر مقیاس این آزمون عبارتند از :شیوه های حل تعارض اجتنابی ،خدمتکارانه ،سلطه
گرانه ،مصالحه گرانه و موتلفانه .سه زیر مقیاس کلی این مقیاس عبارتند از -6 :روش های
حل تعارض سازنده :این سبک کلی از مجموع دو سبک همراهانه(موتلفانه) و
حاضرخدمتی(خدمتکارانه) به دست می آید -2 .روش های حل تعارض غیرسازنده :این
سبک کلی از مجموع دو سبک سلطه گرانه و سبک اجتنابی به دست می آید -9 .شیوه
مصالحه گرانه :این شیوه در نقطه میانی توجه به انتظارات دیگران و نیازهای خود قرار دارد
و به تقسیم امتیازات بین طرفین اشاره می کند .پایایی6آزمون –بازآزمون این مقیاس در
تحقیقات مختلف از 4/32تا4/99گزارش شده است فرم فارسی آن دارای همسانی
درونی4/96و روایی 4/33است (باباپور .)6991 ،برنامه آموزشی مبتنی بر روش دانش-
مهارت -توانایی گلباخ ،برینکورس و ونگ()2462تدوین شد که عناوین آموزشی مورد نیاز
در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .1مفاهیم آموزشی اصلی دیدگاه گیری اجتماعی مبتنی بر روش دانش-مهارتها و توانایی های
گلباخ و همکاران()0210
عنوان اصلی

موضوع اصلی

شناخت دیدگاه گیری-

مفهوم دیدگاه گیری

ضرورت وجودآن درروابط

مراحل تحولی دیدگاه گیری اجتماعی

بین فردی وانواع آن

ارتباط دیدگاه گیری بارشد شناختی -اخالقی

موانع دیدگاه گیری
اجتماعی

خطای اساسی اسناد ،واقع گرایی خام ،خطای تایید

فواید دیدگاه گیری

افزایش فهم اجتماعی کاهش پیشداوری کاهش خشم افزایش همکاری و رفتارهای

اجتماعی

نوعدوستانه
1. Reliability
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ترویج خودآگاهی
باز بودن،کنجکاوی و تمایل به خطر کردن
قدرت مقابله و روبه رویی با ابهام
مشاهده کردن و گوش دادن دقیق و فعاالنه به دیگران
مهارت های پیشنیازدیدگاه

ترویج همدلی کردن با افکار و احساسات دیگران،به عنوان ابزاری برای افزایش

گیری

دیدگاهگیری
پرهیز از قضاوت تکانشی و تاخیر پاسخ
شکل دادن به یک ادراک سپس بررسی درستی و دقت آن
دعوت به بازخورد دادن و ارتباط روشن و شفاف
اقدام برمبنای فرایند دیدگاه گیری و تکمیل حلقه آن
مهارت ارتباط بین فردی :پیش بینی این که مردم قصد دارند چه بگویند یا چکار کنند
حدس زدن واژه ها و عبارات نامفهوم
استفاده از دانش شخصی برای افزایش ادراک

مهارت های یاری رسان

شناسایی اطالعات مرتبط و نادیده گرفتن اطالعات نامربوط

برای دیدگاه گیری

به دست آوردن اطالعات مربوطه(یادداشت و خالصه برداری

اجتماعی

بازشناسی نشانگرهای گفتمان وابزارهای منسجم
درک زیر و بمی صدا ،استرس ،حرکات ،حاالت صورت ،و غیره استنباط و تفسیر
گرایش ونیات گوینده
همدلی و احترام به تفاوت ها توانایی تنظیم هیجانات
استنباطی :قیاس ،مقایسه و تضاد ،درنظرگرفتن شرایط و بافت کنونی ،جلب اطالعات

راهبرد های دیدگاه گیری

زمینه ای ،فرافکنی ،انعکاس،استفاده از کلیشه ها
جمع آوری اطالعات :تنظیم توجه ،تنظیم هیجانات ،افزایش راهکارها،استخراج
اطالعات ،بازبودن ذهن

در ادامه خالصه جلسه های آموزشی مبتنی بر روش دانش -مهارت -توانایی
گلباخ()2462ارایه شده است
جلسه اول :تعیین اهداف و انتظارات کارگاه آموزشی ،تکمیل مقیاس جمعیت شناختی و
اجرای پیش آزمون ،آشنایی با مقررات جلسه ،توافق بر زمان تشکیل ،تعداد و مدت جلسات
آموزشی
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جلسه دوم :آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم دیدگاه گیری اجتماعی ،ضرورت دیدگاه
گیری اجتماعی و مشکالت فقدان آن
جلسه سوم :شناسایی موانع دیدگاه گیری اجتماعی(فقدان اطالعات کافی،قضاوت
زودهنگام ،شناسایی خطاهای اساسی نگرش ،تشخیص واقع گرایی خام ،شناسایی خطای
تمایل به تایید) ،شناسایی دیدگاه گیری اجتماعی بر رضایت زناشویی ،معرفی و آموزش
قدم اول در دیدگاه گیری اجتماعی(تکنیک راه رفتن باکفش های فرد دیگر)
جلسه چهارم :بررسی پیامدهای دیدگاه گیری اجتماعی نادرست ،شناسایی خطای تاثیر درون
گروهی برونگروهی ،فعالیت کالسی ،تشویق به استفاده از دیدگاه گیری اجتماعی در آخرین
تکلیف مورد مناقشه دوطرف.
جلسه پنجم :آموزش مهارت های مشاهده مردم به صورت اثربخش ،آموزش مهارت های
غیر کالمی اثربخش ،بررسی میزان دقت و صحت درک مسئله از دیدگاه طرف مقابل(توجه
به مسایل درون برون گروهی) -زنانه /مردانه کردن مسائل ،شناخت نقش هیجانات در دیدگاه
گیری اجتماعی ،آموزش تنظیم شناختی هیجانی قبل،حین شرایط تعارض زا.
جلسه ششم :تاکید دوباره برجمع آوری اطالعات دقیق مرتبط با موضوع ازطریق مشاهده،
گوش دادن،پرسیدن و تفسیر رفتارهای غیر کالمی.تکلیف خانگی.
جلسه هفتم :بررسی تکلیف خانگی جلسه قبل،تاکید برباالبردن تحمل ابهام وافزایش توانایی
تاخیر در قضاوت ،افزایش توانایی ساخت فرضیات مختلف ،داشتن انگیزه و استقامت و
پایداری برای نشان دادن دیدگاه گیری،افزایش تمایل به ادامه دیدگاه گیری و ادامه آن حتی
در شرایط سخت و تعارض زا و چالش برانگیز.
جلسه هشتم :یادآوری این که یک رفتار واحد ممکن است در شرایط مختلف و افراد
مختلف ،متفاوت تفسیر شود،احترام به تفاوت ها ،پیش بینی مسائل تعارض زای احتمالی به
دلیل تفاوت در دیدگاه .ادراک مفهوم دیدگاه گیری اجتماعی و ارتباط ان با روابط بین
فردی موفق ،تکلیف خانگی
جلسه نهم :بررسی عوامل فردی و محیطی تاثیرگذار بر دیدگاه گیری ،جمع بندی مطالب
گفته شده و آماده سازی مخاطبان جهت اتمام دوره آموزشی.
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جلسه دهم :جمع بندی مطالب طرح شده درجلسات گذشته ،ارزیابی تکالیف انجام شده و
دادن امتیاز مشارکت به زوجین ،تاکید بر لزوم حفظ مهارتهای آموخته شده از طریق انجام
آنها در خارج جلسات و در طول زندگی و پاسخ دادن به سواالت احتمالی ،اجرای پس
آزمون و تعیین زمان اجرای آزمون پیگیری و تقدیر از زوجین
اعتباریابی برنامه آموزشی دیدگاه گیری اجتماعی .جهت بررسی اعتبار برنامه آموزشی
پرسشنامه ای  1سوالی در مورد دقت برنامه آموزشی به صورت بلی خیر ،تهیه گردید و دو
نفر ارزیاب به سوال های پرسشنامه پاسخ دادند ،سپس ضریب توافق بین پاسخ های دو
ارزیاب محاسبه شد که مقدارآن 4/999بود.
روش تجزیه وتحلیل دادهها .برای توصیف دادهها ،از میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و بررسی فرضیات پژوهش ازبررسی مفروضات الزم ،تحلیل
واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.

یافتهها
حداقل سن پاسخگویان  24و حداکثر سن آنان  11سال و میانگین سنی  94/09سال بود.
حداقل مدت ازدواج 1ماه و حداکثر 96سال با میانگین 61/1بود .همگنی گروه آزمایش و
کنترل براساس سن زوجین بررسی شده است که ،نتایج آن در جدول 64-0ارائه شده است.
جدول  .1بررسی همگنی گروه آزمایش و کنترل براساس سن زوجین
شاخص
گروه

تعداد
افراد

میانگین

انحراف

تفاوت

معیار

میانگین

آزمایش

94

96/14

3/19

کنترل

94

23/01

1/23

2/49

tمقدار
6/601

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

19

4/131

یکی از مفروضههای اساسی در جایابی زوجین در گروههای آزمایش و کنترل ،همگنی
آنها از نظر متغیرهای کنترل بود که با توجه به جدول 9-0میانگین سن گروه آزمایش96/14
و گروه کنترل 23/01بود که اندک تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنیدار نبود و نشان
از همگنی دو گروه آزماش و کنترل از نظر سنی داشت( .) =4/131میانگین و انحراف معیار
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متغیرهای پژوهش ،به تفکیک گروه ها در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری ارائه شده
است.
جدول  .0میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ها
در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر
دیدگاهگیری
اجتماعی
سبک
یکپارچگی(مشارکتی)

سبک اجتنابی

سبک ملزم شده
(رقابتی)
سبک مصالحه
(انعطاف پذیر)

سبک توافقی

زمان

گروه گواه

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

21/49

66/36

21/19

64/04

پس آزمون

23/99

66/92

21/94

64/49

پیگیری

23/99

66/13

21/14

64/63

پیش آزمون

63/34

0/33

24/63

1/31

پس آزمون

29/99

0/93

24/21

1/61

پیگیری

29/04

0/96

24/29

1/60

پیش آزمون

69/09

9/23

69/34

0/43

پس آزمون

64/94

2/39

69/31

9/16

پیگیری

64/39

2/19

69/91

9/16

پیش آزمون

60/34

9/36

60/19

9/32

پس آزمون

66/11

9/41

60/69

9/16

پیگیری

66/01

9/22

69/34

9/06

پیش آزمون

62/11

2/12

66/19

2/24

پس آزمون

69/61

2/09

66/16

2/29

پیگیری

61/9

2/93

66/11

2/96

پیش آزمون

62/99

2/99

69/19

9/12

پس آزمون

61/14

9/42

69/12

9/10

پیگیری

61/11

9/49

69/00

9/46

نتایج جدول  2نشان می دهد که نمرات سبک های حل تعارض زوجین در گروه
آزمایش در درمراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به نمرات پیش آزمون ،تغییر کرده اند؛ به
این ترتیب که درهر دومرحله پس آزمون و پیگیری ،نمرات سبک یکپارچگی
(مشارکتی)،توافقی و مصالحه افزایش یافته اند اما نمرات سبک های اجتنابی و ملزم شده
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(رقابتی) کاهش یافته اند .در گروه کنترل نمرات پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون
تغییر چشمگیری نداشته است.
مفروضه های پیوسته بودن متغیرهای وابسته ،استقالل مشاهدات حاصل از آزمودنی های
مختلف از هم ،یکسان بودن ازمودنی ها در شرایط مختلف آزمایش ،نبود موارد پرت معنادار،
نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در گروه ها  ،یکسان بودن واریانس تفاوت بین همه ترکیب
های مربوط به گروه ها (کرویت) -و در صورت عدم برقراری فرض کرویت ،استفاده از
تصحیح آزمون گرین هاوس-گیشر  ،همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس و همگنی
واریانس خطا میان گروه ها با استفاده از آزمون لون بررسی و برقراری آن ها تایید شد نتایج
آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس خطا در متغیرهای دیدگاه گیری اجتماعی و
سبک های حل تعارض در جدول 9ارائه شده است.
جدول  .4آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس خطا
در متغیرهای دیدگاه گیری اجتماعی و سبک های حل تعارض
متغیر
دیدگاه گیری اجتماعی

سبک
یکپارچگی(مشارکتی)

سبک اجتنابی

سبک ملزم شده
(رقابتی)
سبک مصالحه(انعطاف
پذیر)

مقدار F

df1

Df2

سطح معناداری

مقدار F

پیش آزمون

4/131

6

19

4/049

پس آزمون

6/109

6

19

4/263

پیگیری

6/691

6

19

4/236

پیش آزمون

2/920

6

19

4/699

پس آزمون

9/302

6

19

4/412

پیگیری

0/236

6

19

4/409

پیش آزمون

4/191

6

19

4/066

پس آزمون

0/311

6

19

4/499

پیگیری

1/469

6

19

4/463

پیش آزمون

4/494

6

19

4/912

پس آزمون

6/923

6

19

4/210

پیگیری

4/966

6

19

4/133

پیش آزمون

6/129

6

13

4/243

پس آزمون

4/092

6

13

4/160

پیگیری

4/661

6

13

4/391
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سبک توافقی
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پیش آزمون

4/419

6

13

4/331

پس آزمون

4/600

6

13

4/341

پیگیری

4/431

6

13

4/390

نتایج آزمون لوِن نشان می دهد که واریانس خطا در بعضی متغیرها در هر دو گروه همگن
معنادار نمی باشد بنابراین پیش فرض

می باشد .زیرا مقدار آزمون در سطح 4/41

همگنی واریانس خطا در این متغیر وابسته رعایت شده است .در سایر متغیرها از آنجایی که
تعداد گروه ها با هم برابر است ،تخطی از این مفروضه مشکلی ایجاد نمی کند.
نتایج آزمون چند متغیره با اندازه گیری مکرر جهت بررسی تاثیر آموزش دیدگاه گیری اجتماعی
برنمره سبک های حل تعارض
سبک حل تعارض

نقطه اپسیلون

درجه آزادی

F

سطح معنی داری

مجذور اتا

یکپارچگی(مشارکتی)

گرین -هاوس گیسر

36/693

6/191

4/444

4/123

اجتنابی

کرویت

10/311

6/964

4/444

4/943

ملزم شده(رقابتی)

گرین -هاوس گیسر

93/049

6/062

4/444

4/932

مصالحه (انعطاف پذیری)

گرین -هاوس گیسر

13/119

6/399

4/444

4/109

توافقی

کرویت

11

11/31

4/444

4/36

نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی جهت مقایسه های جفتی تاثیر آموزش دیدگاه گیری اجتماعی
برنمره سبک های حل تعارض
سبک حل تعارض
یکپارچگی
(مشارکتی)

اجتنابی

ملزم شده(رقابتی)

زمان

تفاوت میانگین ها

انحراف استاندارد

سطح معناداری

پیش آزمون -پس آزمون

-6/313

4/633

4/444

پیش آزمون -پیگیری

-6/399

4/244

4/444

پس آزمون -پیگیری

-4/463

4/629

6/444

پیش آزمون -پس آزمون

*6/299

4/219

4/444

پیش آزمون -پیگیری

*6/913

4/216

4/444

پس آزمون -پیگیری

4/499

4/669

6/444

پیش آزمون -پس آزمون

*6/963

4/266

4/444

پیش آزمون -پیگیری

*2/499

4/226

4/444

پس آزمون -پیگیری

4/263

4/669

4/639

پیش آزمون -پس آزمون

-6/106

4/633

4/444
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مصالحه (انعطاف

پیش آزمون -پیگیری

-6/099

4/639

4/444

پذیری)

پس آزمون -پیگیری

4/419

4/623

6/444

پیش آزمون -پس آزمون

-6/633

4/696

4/444

پیش آزمون -پیگیری

-6/903

4/694

4/444

پس آزمون -پیگیری

-4/612

4/666

4/123

توافقی

چنانکه نتایج جدول نشان می دهند ،بین نمرات سبک یکپارچگی(مشارکتی) زوجین از
پیش آزمون به پس آزمون و از پیش آزمون به پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد
(4/41

) .اما بین نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد (4/41

).

بین نمرات سبک اجتنابی زوجین از پیش آزمون به پس آزمون و از پیش آزمون به پیگیری
تفاوت معناداری وجود دارد (4/41
معناداری مشاهده نشد (4/41

) .اما بین نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت

) .بین نمرات سبک ملزم شده(رقابتی) زوجین از پیش

آزمون به پس آزمون و از پیش آزمون به پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (4/41
اما بین نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد (4/41

).

) .بین نمرات

سبک مصالحه(انعطاف پذیر) زوجین از پیش آزمون به پس آزمون و از پیش آزمون به
پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (4/41
معناداری مشاهده نشد (4/41

) .اما بین نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت

) .بین نمرات دیدگاه گیری اجتماعی زوجین از پیش آزمون

به پس آزمون و از پیش آزمون به پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد(4/41
نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد(4/41

).

) .اما بین
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بحث ونتیجه گیری
باتوجه به یافته پژوهش ،نمره سبک حل تعاض یکپارچگی(مشارکتی) زوجین قبل و بعد از
آموزش در گروه آزمایش ،نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری داشت و نمره زوجین
آموزش دیده در سبک حل تعارض یکپارچگی (مشارکتی) بیشتر از گروه گواه بود .این
یافته با یافته های ریزکاالو همکاران ،)2449(6گلباخ( ،)2440النگ( :6334ص )00:و
سیلور( )2449همخوانی دارد .یکی از عوامل تاثیر گذار بر نحوه انتخاب راهبردهای حل
تعارض مهارت دیدگاه گیری اجتماعی است .ریزکاال و همکاران ( )2449به این نتیجه
رسیدند که توانایی دیدگاه گیری بیشتر با حل مسئله شناختی ،سبک های حل تعارض سازنده
و توانایی ترمیم هیجانات در دوره تعارض ارتباط دارد .درنظر نگرفتن دیدگاه همسر در
زندگی و دیدن مسائل تنها از دیدگاه خود و خودمحوری و نقص در دیدگاه گیری می تواند
در ایجاد تعارض های زناشویی دخیل باشد(خمسه6999 ،؛ النگ.)6334،
بخشی از آموزش دیدگاه گیری اجتماعی مستلزم شناسایی خطاهای اسناد ،واقعیت
گرایی خام و تایید است که برنگرش ها و انتظارات تاثیر منفی دارند و منجربه جهت دهی
منفی فرضیات ذهنی درباره موقعیت تعارضی می شوند .آموزش دیدگاه گیری اجتماعی به
فرد کمک می کند بیش از آن که در موقعیت های ناخوشایند و تعارضی منبع مشکل را
طرف مقابل  ،خودخواهی او و عدم تمایلش به حل مساله بدانیم ،بتوانیم مشالت را موقعیتی
ببینیم و کمتر به دنبال داده هایی جهت تایید فرضیات گاها نادرست خود باشیم.
آموزش دیدگاه گیری اجتماعی موجب تمرکز زدایی و کاهش خودمحوری و تمرکز
بر بیش ازیک جنبه از تعارض ،یافتن راه های مناسب تر حل تعارض و کمتر هیجانی و بیشنر
منطقی می شود.دیدگاه گیری با دیدن مسائل از دیدگاهی متفاوت موجب دسترسی به
اطالعاتی می شود که فرد قبال به آن دسترسی نداشته است .فرد با اطالعات بیشتر و متفاوت
قطعا به گونه ای متفاوت به حل مسائل خواهد پرداخت .نحوه انتخاب سبک های حل تعارض
از میزان اهمیتی که فرد به خود و دیگران می دهد ،حاصل می شود .سبک های سازنده هم
1. Rizkalla et al.
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به خود و هم به دیگران نیز اهمیت می دهند که سبک یکپارچگی یکی از سبک های حل
تعارض سازنده است ،اما در سبک های غیر سازنده از خود یا دیگری غفلت کامل می شود.
دیدگاه گیری از طریق کاهش اهمیت غیر ضروری به خود(کاهش خود محوری و تمرکز )
و افزایش اهمیت دادن به فرد دیگر(تمرکز زدایی)و افزایش اهمیت به خود و نشان دادن
قاطعیت در مواقع ضروری باعث تغییر درسبک های حل تعارض می شود .سبک یکپارچی
(مشارکتی) دارای ویژگی هایی چون اهمیت دادن زیاد به خود و دیگران است (قاطعیت باال
و مشارکت باال) .این سبک مستلزم تشریک مساعی بین دو طرف ،گشودگی ،مبادله
اطالعات ،بررسی تفاو ت ها و یافتن راه حل قابل قبول ،برای هردو طرف می باشد .همه
مولفه های آموزش دیدگاه گیری با سبک یکپارچگی ،در یک راستا قرار دارند.
با دیدگاه گیری کردن ،هر یک از همسران تعهدات شان را با توجه به دیدگاه همدیگر،
افشای احساسات و موقعیت ،مصالحه و گفتگو در جهت کسب توافق مشترک ،یکپارچه
سازی عقاید و ابراز همدلی به هنگام حل تعارض به انجام می رسانند .این قبیل کارها باعث
بهتر شدن درک زوجین از یکدیگر می شود و زوجین را در جهت بهبودی و عمیق تر شدن
روابط و ابراز احساسات توانمند می سازند (شی و همکاران.)2443،
بخش دیگری از یافته ها نشان داد ،نمره سبک حل تعارض اجتنابی زوجین قبل و بعد از
آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری دارد و نمره زوجین آموزش
دیده در سبک حل تعارض اجتنابی کمتر از گروه گواه است .این یافته با یافته های اپشتاین
و باوکوم( ،)2443النگ( ،)6334النگ و اندروز( ،)6334گلباخ( )2440و چامبر و
ددرو( )2460که نشان دادند توانایی دیدگاه گیری بیشتر با استفاده کمتر از سبک حل تعارض
اجتنابی مرتبط است ،همخوانی دارد .زوجین مبتنی بر سبک اجتنابی ،اصوال با اختالف ها و
تفاوت های خود به طرز غیر مستقیم برخورد می کنند و شیوه هایی را برای به حداقل رساندن
تعارض های خود بکار می گیرند که عواطف و هیجان منفی و شکننده خود را بطرز نامناسبی
سرکوب می کنند .اجتناب از تعارض برای زوجین پیامد مثبتی ندارد ،چرا که در آن هیچ
گونه تعامل و مذاکره ای بین زوجین صورت نمی گیرد و هیچ نوع تجربه ای باعث یادگیری
نمی شود .به عبارت دیگر این دسته از زوجین ،هیجانات و عواطف منفی خود را سرکوب و
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ترس شدیدی از تعارضات و مشاجرات غیرقابل کنترل دارند .تجارب ،دانش ،باورها و ارزش
های افراد شیوه های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آنها می گذارد
(استیوبر)2441،
سبک اجتنابی با اهمیت دادن پایین به خود و دیگران مشخص میشود .معموالً با کناره
گیری توأم است ،در این سبک ،مسئولیت به شخص دیگر واگذار میشود ،این افراد امیدی
ندارند که از حل تعارض ،سودی کسب کنند؛ بنابراین کناره گیری از تعارض را ترجیح می
دهند .منفعل بودن ،دوری کردن ،ترس از رویارویی با تعارض ،کم اهمیت جلوه دادن
تعارض و به تأخیر انداختن حل تعارض ،در این افراد مشاهده می شود .به نظر می رسد این
افراد زحمت تغییر شناخت یا حتی کسب شناخت دیدگاه فرد دیگر را به خود نمی دهند که
ممکن است موقتا مفری برای حل مسئله ایجاد شود اما ،به حل صحیح مسئله منجر نمی شود.
در این سبک فرد ،نه به دنبال دستیابی به اهداف خویش است و نه با دیگران مشارکت می
کند (قاطعیت و مشارکت پایین) .آموزش دیدگاه گیری با یادآوری لزوم شناخت دیدگاه
طرف مقابل منجر به کاهش استفاده از سبک اجتنابی در گروه آزمایش شده است .زمانی
که فرد از موقعیت های تعارضی اجتناب می کند ،در شریک زندگی او فرضیاتی مبنی بر بی
مسئولیتی ،بی تفاوتی ،اهمیت ندادن ،خودخواه و خاطی بودن فرد اجتناب کننده به ذهن
متباطر می شود .آموزش دیدگاه گیری با تاکید بر خودآگاهی ،باز بودن،کنجکاوی و تمایل
به خطر کردن ،قدرت مقابله و روبه رویی با ابهام ،مشاهده کردن و گوش دادن دقیق و فعاالنه
به دیگران ،ترویج همدلی کردن با افکار و احساسات دیگران ،به افراد یاد آورمی شود که
علیرغم آن که تاکنون فعاالنه کاری نکرده اند در موقعیت های تعارضی مقصر بوده اندو
نتیجه ای جز مجموعه ای از تعارض های حل نشده که فقط زمدگی مشترک را تلخ می کند
برایشان نداشته است .از آنجایی که در سبک اجتنابی هیجانات و عواطف سرکوب می شوند
و اطالعاتی درباره موقعیت تعارضی مبادله نمی شود
دیگر یافته پژوهش نشان داد ،نمره سبک حل تعارض ملزم شده (رقابتی) زوجین قبل و
بعد از آموزش ،در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ،تفاوت معناداری دارد و نمره زوجین
آموزش دیده در سبک حل تعارض ملزم شده(رقابتی) کم تر از گروه گواه بود .این یافته با
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یافته های چامبر و ددرو( ،)2460لبالنک و همکاران( ،)2462النگ و اندروز( )6334که
نشان دادند مهارت دیدگاه گیری اجتماعی همبستگی منفی معناداری با استفاده از سبک های
حل تعارض غیر سازنده از جمله سبک رقابتی دارد  ،همخوان است.دیدگاه گیری اجتماعی
با آگاه کردن فرد از دیدگاه طرف مقابل و فراهم آوردن فرصتی برای گفتگو و تبادل ،
افزایش و اصالح اطالعات در صورت لزوم و کمک به کاهش تفکرات قالبی و کلیشه ای
و پذیرش راه ها و اطالعات جدید ،موجب نزدیک شدن دیدگاه ها به یکدیگر و رسیدن به
نقطه توافقی برای حل تعارض می شود که می توان مصداق آن را در این پژوهش دید .در
دیدگاه گیری صحیح ،فرد می تواند بر موانعی نظیر خطای اساسی اسناد ،واقع گرایی خام و
خطای تایید فایق آید .بجای آن که رفتار منفی همسر خود را به ویژگی شخصیتی او نسبت
دهد  ،دنبال عوامل موقعیتی و دالیل دیگری برای بروز رفتار او بگردد و از راهبردهای
مختلف استنباط و جمع آوری اطالعات استفاده کند .به جای آن که به دنبال تایید اطالعات
و فرضیه های خود باشد که اغلب منجربه استفاده از سبک ملزم شده (رقابتی) منجر می شود،
از زاویه ای دیگر و باشواهد بیشتری به قضاوت و تصمیم گیری بپردازد .در پژوهشی که با
هدف بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و خرده مقیاس های همدلی انجام شد ،نتایج
نشان داد بین سبک های سازنده و دیدگاه گیری اجتماعی همبستگی مثبت متوسط و بین
سبک های حل تعارض غیر سازنده و دیدگاه گیری اجتماعی همبستگی منفی متوسط وجود
دارد(الکساندر .)2444،هر چند تا حد زیادی زمینه تکلیف (رقابتی یا مشارکتی بودن تکلیف)
در سبک حل تعارض نقش دارد ،اما از سوی دیگر شناخت و ادراک فرد از موقعیت نیز در
این زمینه دخیل است(هریسون-واکر.)2449،
دیدگاه گیری از طریق توانایی تنظیم هیجان که جزء مهارت های پیشنیاز در آموزش دیدگاه
گیری بود ،باعث تعدیل هیجانات  ،کاهش هیجانات منفی نظیرخشم ،و اضطراب و در نتیجه
دسترسی به شناخت های مناسبتری برای حل تعارض و راه های مناسبتر خواهد شد .در رابطه
بین فردی باید به ارزش های متفاوت و تفاوت های فردی احترام گذاشت آموزش دیدگاه
گیری از طریق یادآوری این نکته باعث می شود افراد کمتر به دنبال تسلط در رابطه و رقابت
برای برنده شدن باشند.
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سبک حل تعارض مصالحه (انعطاف پذیر) نیز از آموزش دیدگاه گیری تاثیر
پذیرفت.نمره زوجین قبل و بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت
معناداری داشت و نمره زوجین آموزش دیده در سبک حل تعارض مصالحه (انعطاف پذیر)
باال تر از گروه گواه بود.این یافته با نتایج پژوهش ریزکاال( ،)2449چامبر و ددرو(،)2460
لبالنک و همکاران( ،)2462دیویس و همکاران( ،)6331النگ و اندروز()6334همخوانی
دارد .بخشی از یافته های آنان نشان داد هرچه زوجین تالش بیشتری درشناخت دبدگاه های
یکدیگر می کنند احتمال مصالحه کردن در موقعیت های تعارضی افزایش می یابد .پژوهش
های سبک حل تعارض مصالحه (انعطاف پذیر) با مشارکت باال و قاطعیت پایین مشخص
می شود (رحیم .)6399،سالم یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد درگیر،
زیاد وابسته نیست بلکه به چگونگی توزیع و نحوه حل تعارض بستگی دارد بنابراین این نکته
را باید در حل تعارض های زناشویی مدنظر قرار داد(کاریرماک و دوران)2449 ،6
تعارض سازنده بر مصالحه و راهحلهای مناسب و مثبت و تعارض غیرسازنده بر تهدید
و راهحلهای استبدادی و نامناسب استوار است .اگر شیوههای مناسبی برای حل تعارض به
کار رود ،پیامدهای کارآمد و سودمندی به وجود خواهد آمد .برای فهم جامع و کامل
پدیدهی تعارض و غلبه بر آن آگاهی از مقدار تعارض در سطوح مختلف و شیوههای حل
تعارض ارتباطی امری مهم و ضروری است .ازسوی دیگر برخی عقیده دارند چه بخواهیم و
چه نخواهیم ،تنها راه حل برای مشکالت زناشویی یافتن راه مصالحه است .پایه و اساس هر
مصالحه نفوذ پذیری است به این معنا که برای آن که مصالحه موثر واقع شود زوجین مجبور
نیستند با هر چه که به یکدیگر میگویند موافقت کنند اما باید صادقانه پذیرای موقعیت
یکدیگر باشند .این تقریبا همان نفوذپذیری است .مانع اصلی بر سر راه حل تعارض ،ناتوانی
در گشاده نظر بودن است .غالباً مصالحه مستلزم صحبت درباره اختالف نظرها و تجربیات به
شیوهای نظام منداست ( گاتمن . )6330،یکی از راهبردهای دیدگاه گیری نیز توصیه و
دعوت به گشاده نظر بودن ودر نظر گرفتن احتماالت و شق های متفاوت برای حل مسئله
1. Karairmak &Duran
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است .به نظر می رسد آموزش دیدگاه گیری در این زمینه موفق بوده است .دیدگاه گیری
اجتماعی چون باعث نشستن در جایگاه شناختی فرد دیگر و دسترسی به اطالعت رد دیگر
می شود و خطاهای اسناد و واقع گرایی و تایید را تاحد زیادی کاهش می دهد ،پذیرش افراد
برای اطالعات تازه یا متناقض با آنچه تاکنون باور داشته اند را افزایش می دهد ،احتمال
نزدیک شدن دیدگاه هابه یکدیگر یاحداقل قابل درک بودن اختالف نظر ها را باالمی برد.
آخرین یافته نشان داد ،نمره سبک حل تعارض توافقی زوجین قبل و بعد از آموزش در
گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری دارد و نمره زوجین آموزش دیده در
سبک حل تعارض توافقی باال تر از گروه گواه بود .این نتیجه با یافته های ریزکاال6و
همکاران( ،)2449خمسه(  ،)6999النگ ( )6334همخوانی دارد .این سبک با مشارکت و
قاطعیت متوسط مشخص می شود .آموزش دیدگاه گیری باعث ایجاد تعادل در بین توجه به
نیازهای خود و دیگری می شود و همین امر باعث کاستن از تنش و رسیدن به راه حل های
سازنده تری برای مسایل خواهد شد .دیدگاه گیری اجتماعی تاحدی منجر به نزدیک شدن
جایگاه ها و دیدگاه های زوجین به یکدیگر می شود .تعادل ایجاد شده در میزان اهمیت
خود و دیگری و قاطعیت منجر به افزایش رضایت طرفین و انگیزه بیشتر برای حل موقعیت
تعارضی یا کنار آمدن با آن می شود .در این سبک دیگر هیچکدام از طرفین حس بازنده
بودن ندارند و از جایگاهی نسبتا هم سنگ و برابر به موقعیت تعارضی می اندیشند.
پژوهش های دیگری در ارتباط بین خودمحوری و تعارض های بین فردی انجام شده اند
اگرسوگیری های خودمحورانه منجر به افزایش تعارض بین فردی و نارضایتی شود ،طبیعی
ترین راه حل کاهش خودمحوری و افزایش دیدگاه گیری اجتماعی است(گلباخ و
همکاران .)2462،دیدگاه گیری باعث کاهش سوگیری هاو بهبود تعامالت بین فردی و نتایج
مثبت مذاکرات خواهد شد.
در کل می توان نتیجه گرفت که متغیر سبک حل تعارض یک متغیر تاثیرپذیر است که
تحت کنترل عوامل فراوانی قرار می گیرد که یکی از آنها مهارت شناختی اجتماعی دیدگاه
1. Rizkalla et al.
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گیری اجتماعی است .همانگونه که مشاهده می شود همه سبک های حل تعارض از آموزش
دیدگاه گیری اجتماعی تاثیر پذیرفته اند .دوباره تاکید می شود که هیچ کدام از سبک ها بر
دیگری برتری ندارند .آموزش دیدگاه گیری اجتماعی می تواند از طریق ترویج بازبودن
نسبت به تجربه و کسب اطالعات تازه و گاه متناقض و کاهش خطاهای اسناد ،واقعیت گرایی
خام و تایید در روابط بین فردی کمک کند که انعطاف بیشتری داشته باشند و بسته به موقعیت
تعارضی سبک های مختلف حل تعارض استفاده کنند،کمتر حق به جانب باشند و بتوانند از
جایگاه شناختی فرد دیگر درگیر در تعارض به مسئله نگاه کنند  .همین گام های به ظاهر
ساده می تواند منجر به سبک حل تعارضی شود که برای هر دو طرف سازنده باشد و به جای
آنکه افراد خود را بازنده یا برنده بدانند هر دوطرف حس پیروزی و در عین حال مشارکت
کنند.
یافته جانبی پژوهش این بود که آموزش دیدگاه گیری اجتماعی باعث تغییر نمرات
دیدگاه گیری اجتماعی در گروه آزمایش شد .از آن جایی که مواد برنامه آموزشی منطبق با
مواد آموزشی بکار گرفته با روش دانش-مهارت –توانایی گلباخ و همکاران ( )2462بود،
طبیعی است که نمره دیدگاه گیری اجتماعی افزایش یابد .اما باید یک نکته مهم را یاد آور
شد .افزایش نمره دیدگاه گیری به معنای گرایش به درگیر شدن در آن در مسائل واقعی
نیست و پژوهش حاضر میزان گرایش افراد را به نشان دادن دیدگاه گیری در موقعیت های
واقعی نسنجید که می تواند در پژوهش های آتی لحاظ گردد.
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