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چکیده
پژوهش حاضر به منظور تدوین یک برنامه روانی -آموزشی برای زوجین متعارض و اثربخشی آن در
کاهش سبک مقابلهای ناکارآمد و احتمال وقوع طالق انجام شد .بر اساس مهارتهای ارتباطی ستیر یک
برنامه روانی -آموزشی تدوین شد که به روش گروه متمرکز ،روایی محتوایی آن مطلوب بود .در یک
طرح آزمایش پیشآزمون -پسآزمون و یک پیگیری  3ماهه ،اثربخشی آن بررسی شد 13 .شرکت کننده
( 36زوج متعارض) در آستانه طالق ،از بین مراجعهکنندگان به شورای حل اختالف در شهر کرج به روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
خط پایۀ همه شرکتکنندگان در شیوۀ مقابله با تعارض و احتمال وقوع طالق اندازهگیری شد .مداخالت
روانی -آموزشی در  34جلسه زوج درمانی برای گروه آزمایش اجرا گردید و همه شرکتکنندگان در
پسآزمون و پیگیری ارزیابی شدند و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهگیریمکرر تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که استفاده از سبک ناکارآمد مقابله با تعارض و احتمال طالق در زوجین شرکتکننده در
برنامۀ روانی -آموزشی به طور معناداری پایینتر از گروه کنترل بود ( .)P< 0.01همچنین این تغییرات در
مرحلۀ پیگیری مشاهده شد .نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد میکند که برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر

 .3استادیار ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان،
پست الکترونیکیAs_Jafari@sbu.ac.ir :
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الگوی ستیر یک روش زوج درمانی مناسب برای کاهش سبک ناکارآمد مقابله با تعارض و احتمال وقوع
طالق در متقاضی طالق و زوجین متعارض میباشد.

واژگان کلیدی :الگویستیر ،سبک مقابله ناکارآمد ،طالق ،زوجین متعارض

مقدمه
ازدواج و تشکیل خانواده مهمترین و عالیترین نهاد اجتماعی برای ارضاء نیازهای زیستی و
عاطفی انسان است و به عنوان امری بهنجار و شخصی تعریف شده که در دورۀ بزرگسالی
اول (جوانی) انجام میگیرد (کوردك .)3440 ،3از نظر وارینگ )3430( 3ازدواج منشاء
ایجاد چرخۀ زندگی خانوادگی است .رابطه زناشویی چیزی بیشتر و مقاومتر از یک رابطۀ
معمولی ساده و دوستانه بین دو نفر با تواناییها ،استعدادها ،نیازها ،اعتقادات و باورهای
گوناگون میباشد .در این رابطۀ زناشویی دو شخصیت هدفمند وجود دارد که در صدد
کلیت یافتن و یکیشدن هستند (گلدنبرگ و گلدنبرگ3443 ،؛ ترجمه حمیدرضا
حسینشاهیبرواتی ،سیامک نقشبندی ،الهام ارجمند .)3101 ،در یک رابطۀ زناشوئی
بهنجار ،فرآیند تحول روانی زن و شوهر و چرخۀ تحول خانواده بوسیلۀ تعامالت سازندۀ
همسران گسترش مییابد ،و هنجارهای اجتماعی به آن عمومیت می بخشد (سیوینک،
سیبل گاریپ .)3436 ،1اما معموالً عوامل گوناگون فردی ،اجتماعی ،عاطفی و
روانشناختی پایداری و انسجام این نهاد دیرینه و سازندۀ اجتماعی را تضعیف میکنند
(آماتو ،ماروت.)3436،0
این نهاد دیرینۀ اجتماعی همواره در معرض تهدید عارضهای به نام طالق قرار داشته
است .طالق یک فرآیند تحول روانی دارد که دورۀ تصمیمگیری پیش از طالق یکی از
مهمترین دورههای آن است .در خالل این دوره زن و شوهر یا یکی از آنها از روابط
موجود ناراضی است و برای طالق در آینده دست به رویاپردازی و برنامهریزی میزند
1. Kurdek, L. A
2. Waring, E.M
3. Sevinc, M., & Sibel Garip, E
4. Amato, P. R., & Marriott, B. H

تدوین یک برنامة روانی -آموزشی بر اساس الگوی ستیر برای زوجین ...

136

بدون آن که موضوع را با همسر خود در میان گذارد در طول این دوره زن و شوهر با
طالق عاطفی 3مواجه هستند (بیات .)3113 ،در مورد علل طالق ،نظریهپردازان حوزه
زوجدرمانی دیدگاههای گوناگونی را مطرح نمودهاند .دیدگاه انتقال بیننسلی ،پدیدۀ طالق
را نتیجه تعارضات حلنشده خانوادگی و شخصی اولیه زوجین میداند .در دیدگاه
روانپویایی هم ریشه اکثر مشکالت زناشویی را نتیجه تعارضات حلنشده دوران کودکی
زوجین میداند (هاروی.)3433 ،3
گلیک )3441( 1هم در دیدگاه تحولی خانواده رابطۀ عاشقانه ،ازدواج و تعهد را مراحل
اصلی زندگی میداند که در آن وظایفی مانند فردیت ،هویت و صمیمیت برای زوجین
وجود دارد .به لحاظ آسیبشناسی خانواده ،ازدواج و طالق هر دو ممکن است مانع ارضاء
این دو نیاز در زوجین گردند .بعضی وقت ها که زوجین نتوانند از طریق ازدواج دو نیاز
اصلی خود یعنی هویت و صمیمیت را بدست آورند ممکن است طالق را انتخاب کنند تا
شاید از طریق طالق بتوانند این دو نیاز اساسی را تأمین کنند .در مورد علت بروز تعارض
زناشویی و طالق ،کسلر ،والترس و فورتوفور )3441( 0معتقدند که مشکالت و نیازهای
روان شناختی قبلی زوجین را از عوامل بروز تعارض زناشویی و طالق میدانند .از طرف
دیگر اسکالدمن )3433(0عدم توانایی زوجین در ایجاد ارتباط و نحوۀ عشق ورزیدن به
یکدیگر را بعنوان علت طالق در زوجین مطلقه مطرح کرد .دیوید و جک )3441(6در
پژوهشی که در مورد طالق انجام دادند به این نتیجه رسیدند که روابط زناشویی مختل یک
عامل خطرساز اصلی برای پیش بینی وقوع طالق میباشد .همچنین نتایج این پژوهش نشان
داد که  13درصد زوجین مطلقه دورههایی از روابط مختل و تعامالت خصمانهای را در
روابط زناشویی خودشان تجربه کردهاند .کتری و امری )3446( 1هم معتقدند که بین
سبکهای ارتباطی و تعارضات زناشویی رابطه وجود دارد و زوجین دارای تعارض
1. emotional divorce
2. Harway, M
3. Glick, I. D
4. Kessler,R.C., Walter,E.E.,& forthofer, M.S
5. Skaldeman, P
6. David, W.C.,& Jack, C
7. Kettrey, H.H.,& Emery, B.C
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زناشویی بیشتر دارای سبکهای ارتباطی غیرمنطقی و ناکارآمد هستند و احتمال وقوع
طالق در آنان بیشتر میباشد .هالمن و جرویس )3431( 3زوجین را بر حسب شیوه تعامالت
شان در هنگام تعارض به دو دستۀ متعادل و نامتعادل تقسیم میکند .زوج های نامتعادل
شامل گروههای اجتنابی و هیجانی هستند که در یک گروه زوجین متخاصم تعریف
میشوند .تعارضهای این دسته از زوجین فروانی و شدت بیشتری دارند و در هنگام
مشاجره به شخصیت یکدیگر حمله میکنند ،به صورت مستقیم درگیر تعارضات میشوند
و توهین ،اهانت ،انتقاد ،قضاوت و سرزنش زیادی در تعامالت آنها دیده میشود .زوجین
متعادل حالت غیرمتخاصم و موثق در تعامل با یکدیگر دارند ،انتقادهای کینهتوزانه نسب به
یکدیگر ندارند و چون خصومت را دامن نمیزنند رضایت بیشتری از زندگی دارند.
ویرجینیا ستیر )3100( 3به بهترین نحو عامل ارتباط را در خانواده مطرح کرد .ستیر ارتباط
را قویترین عاملی میداند که نوع رفتار فرد را با دیگران و با حوادثی که در جهان اطراف
او اتفاق میافتد ،تعیین میکند .ستیر تعارضات زوجین را نتیجۀ ارتباطات مختل بین آنها
میداند .در واقع روشی که زوجین با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند موجب بروز
تعارضاتی در زوجین میگردد .از نظر ستیر اگر زن و شوهر نسبت به یکدیگر برخوردهای
سرد و بیعاطفه داشته باشند سرانجام احساس خستگی و کسالت خواهند کرد این کسالت
و بیعاطفه بودن روابط آنان را به بیتفا وتی عاطفی نسبت به یکدیگر سوق میدهد که
یکی از بدترین نوع احساسات انسانی و یکی از دالیل واقعی طالق زوجین است .در مورد
نقش ارتباطات مختل در بروز طالق گاتمن ،نوتاریوس و مارکمن )3443( 1نیز معتقد است
که اکثر زوجین مطلقه ابتدا یک دورۀ آشفتگی رابطه را تجربه کردهاند و سپس به جدا
شدن فکر کردهاند و بعد هم اقدام به جدایی نموده اند و نهایتاً هم طالق گرفتهاند .ستیر
( )3100اعتقاد دارد که هر فردی برای ادامۀ حیات خویش یک حس خودباوری را در
خود پرورش میدهد که پدیدآیی و تحول آن به فرآیندهای ارزشی و معیارهای درون

1. Hollman,T.B.,& Jarvis, M.O
2. Satir, V
3. Gottman, J.M.,Notarius, C.I.,& Markman, H
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روانی و فرآیندهای تعاملی به ویژه تعامالت خانوادگی در راستای منزلت و حرمت فرد
بستگی دارد .همچنین ستیر ( )3113اعتقاد داشت ارزشی که هر فرد برای خود قائل است تا
حدود خیلی زیادی به ارزشی وابسته است که اعضای خانواده به آن فرد اعطا میکنند.
معیارهای سنجش خود و نیز بیارزشی خود ،قبل از همه در خانوادههای اصلی 3شکل
میگیرد و تضعیف و تقویت آن به بافتهای ارتباطی دیگر نظیر ازدواج و روابط با همسر
بستگی دارد .چنانچه همسری در تقویت عزت  -نفس خود ناکام گردد و احساس کند که
عزت  -نفسش در معرض خطر است از خشم و عصبانیت و دیگر احساسات ناخوشایند
نسبت به همسر خود استفاده میکند تا از عزت  -نفس خود را محافظت کند .ستیر ارتباط
مختل و ناکارآمد میان زوجین را ناشی از احساس همسران نسبت به تضعیف شدن عزت-
نفسشان در روابط زناشویی میداند .الگوهای ارتباطی سرزنشگر ،سازشگر ،حسابگر،
گیجکننده را ارتباطهای ناکارآمد و مختل بین زوجین میداند و الگوی ارتباطی متعادل را
یک ارتباط کارآمد و سازنده میداند .نتایج پژوهش ماکی و بانمن )3431( 3بر روی
زوجین متعار ض هم نشان داد که آموزش الگوهای ارتباطی ستیر و استفاده از فنون درمانی
آن میتواند سطح تعارضات زناشویی زوجین را کاهش دهد و از حرکت آنان به سمت
طالق پیشگیری میکند .از طرفی دیگر ،نامنی و شیرآشیانی ( )3110در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که خشم و اضطراب از نیرومندترین و ابتداییترین هیجانها در هنگام مقابله
است که برای دفاع از خود در انسان شکل میگیرند و بوسیلۀ خانواده و مسایل درونی و
بیرونی تقویت میشوند .دمپسی )3431( 1در پژوهشی که بر روی زنان در آستانۀ طالق
انجام داد ،دریافت که اکثر زنان در آستانۀ طالق از راهبردهای مقابلهای ناکارآمد و مختل
استفاده میکنند که به احتمال خیلی زیاد سطح تعارض زناشویی آنان را افزایش میدهد و
آنان را به سمت طالق و جدایی سوق میدهد .بطور کلی مهارتهای ارتباطی زوجین
عامل موثری در بقاء روابط زناشویی سالم و سازنده در زوجین میباشد که در صورت

1. origin of families
2. Maki, K.H.,& Banmen, J.D
3. Dempsey, M
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مختل شدن میتواند رابطۀ زناشویی را با مشکل جدی مواجه سازد و شیوۀ مقابله با تعارض
را در زوجین تحت تأثیر قرار دهد (برگ .)3431 ،3گاتمن ،نوتاریوس و مارکمن ()3443
معتقدند که با تحلیل و اصالح ارتباط مختل و ناکارآمد زوجین میتوان احتمال به بست
رسیدن ازدواج و رسیدن به طالق را کنترل کرد .از طرف دیگر با ایجاد تغییر و بهبود
روابط زناشویی می توان تعارضات زناشویی را کاهش داد و از بروز مشکالت بعدی
همچون طالق جلوگیری کرد (نیکولز و شوارتز .)3443 ،3همچنین بانمن )3430( 1و آریتا

0

( )3440عقیده دارند که با فراهم ساختن فرصتهای آموزشی جدید میتوان به زوجین
کمک کرد تا شیوههای مخرب و ناکارآمد مقابله با تعارض را تغییر دهند و شیوههای
کارآمد و سازنده را به کار گیرند .همچنین هافورد و مور ( )3436در پژوهشی بر روی
زوجین متعارض به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای ارتباطی ستیر به همسران
مشکل دار ،می تواند نوع راهحلهای همسران برای حل مشکل و شیوههای مقابله با تعارض
آنان را تحت تأثیر قرار دهد .در رویکرد آموزشی ستیر ضمن آموزش الگوهای ارتباطی
همتراز یا متعادل بر هیجانات ،عواطف ،ادراکات ،انتظارات ،آرزوها و نیازها نیز تأثیر
میگذارد و خانوادۀ اصلی را مدنظر قرار میدهد که به نظر میرسد این موضوعات در
مورد خانواده و روابط زناشویی در بیشتر فرهنگها وجود دارد .بروباچر ( )3436در
پژوهشی که در مورد یکپارچه سازی الگوی ستیر پرداخت به این نتیحه رسید که مداخالت
آموزشی و درمانی الگوی خانوادهدرمانی ستیر جهان شمول است و به لحاظ توجه این الگو
به عوامل اجتماعی و انسانی در بیشتر فرهنگها میتوان بکار گرفته شود .از اینرو شیوع
باالی طالق در زوجین ایرانی و نگرانی در مورد عوارض فردی ،خانوادگی و اجتماعی آن
ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب میکند .لذا پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامۀ
روانی -آموزشی بر اساس الگوی ستیر و اثربخشی آن در کاهش سبکهای مقابلهای
ناکارآمد و احتمال وقوع طالق در زوجین متعارض انجام شد.
1. Berg, A.O
2. Nichols, M.P.,& Schwartz, R.C
3. Banmen, J
4. Arieta, M.T
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روشاجرای پژوهش
پژوهش حاضر طی دو مرحله انجام شد )3 :تدوین برنامه روانی -آموزشی براساس الگوی
ستیر؛ ابتدا براساس منابع موجود در زمینۀ الگوی ارتباطی ستیر (کتابها ،مقاالت و
برنامههای آموزشی و درمانی) مفاهیم و فنون آموزشی و درمانی ،اهداف و جنبههای
آموزشی این الگو استخراج شد و یک برنامۀ روانی -آموزشی پیشنهاد شد و روایی
محتوایی آن به روش گروه متمرکز بدست آمد .به این صورت که این برنامۀ پیشنهادی
برای  0متخصص و صاحب نظر در حوزۀ مسائل خانواده و زوج درمانی فرستاده شد چندین
بار نظرات و پیشنهادهای این متخصصان و صاحبنظران در مورد محتوای جلسات ،اهداف
و روش اجرا جمعآوری گردید و در این برنامه اعمال شد و در نهایت برنامۀ روانی-
آموزشی بر اساس الگوی ستیر در  34جلسه تدوین گردید.
 )3جامعۀآماری کلیۀ زوجهای متعارضی بودند که بهمنظور حل تعارضات یا به پیشنهاد
دادگاه خانواده به دفاتر شورای حل اختالف در شهر کرج مراجعه کردند .روش پژوهش
نیمه آزمایشی و طرح آزمایش پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .برای انتخاب
نمونه ابتدا طی یک فراخوان اطالع رسانی شد که  04زوج متعارض ثبت نام کردند و
پرسشنامههای "سبکهای مقابلهای و بیثباتی ازدواج" را تکمیل کردند 13 .شرکتکننده
( 36زوج) که مالكهای ورود و خروج به پژوهش را داشتند به روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب و به روش تصادفی و به طور مساوی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر در  34جلسه زوج درمانی 3برای
شرکتکنندگان در گروه آزمایش اجرا شد و برای شرکتکنندگان در گروه کنترل هیچ
برنامه ای اجرا شد .بعد از اتمام جلسات دوباره پرسشنامهها بر روی همه شرکتکنندگان
اجرا شد ( پسآزمون) .بعد از  3هفته دوباره پرسشنامههای سبکهای مقابلهای و بیثباتی
ازدواج اجرا شد و دادهها در مرحله پیگیری جمعآوری شد .از آن جایی که شرایط حضور

1. couple therapy
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در جلسات قبال برای شرکتکنندگان توضیح داده شد ،تا پایان دوره آموزش همه
شرکتکنندگان حاضر بودند و هیچ افت آزمودنی وجود نداشت.
جدول .1خالصه جلسات درمانی مبتنی بر رویکرد ستیر
جلسه

اهداف جلسات
ایجاد رابطه ،ارزیابی عوامل زمینههسهاز

اول

و تداوم بخش مشکل زوجهین ،معرفهی
و تمرین مهارت گوش دهی فعال
بررسی تکلیف جلسه قبهل ،آشهنایی بها
الگوی ارتبهاطی ناکارآمهد سازشهگر و

دوم

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی
زناشههویی ،اصههالح و تمههرین الگههوی
ارتباطی کارآمد
بررسی تکلیف جلسه قبهل ،آشهنایی بها
الگوی ارتباطی ناکارآمد سرزنشهگر و

سوم

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی
زناشههویی ،اصههالح و تمههرین الگههوی
ارتباطی کارآمد
بررسی تکلیف جلسه قبهل ،آشهنایی بها
الگوی ارتبهاطی ناکارآمهد حسهابگر و

چهارم

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی
زناشههویی ،اصههالح و تمههرین الگههوی
ارتباطی کارآمد
بررسی تکلیف جلسۀ قبهل ،آشهنایی بها
الگوی ارتباطی ناکارآمد گیجکننهده و

پنجم

آگههههاهی از نقههههش آن در زنههههدگی
زناشههویی ،اصههالح و تمههرین الگههوی
ارتباطی کارآمد

ششم

فعالیت های انجام شده
درخواست از زوجهین جههت معرفهی خودشهان ،بررسهی رفتارههای
ورودی کالمههی و غیرکالمههی زوجههین ،بیههان داسههتان مشههکل خههود،
اجرای فن گوش دهی فعال و درخواسهت از زوجهین جههت تمهرین
آن
تشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد سازشگر ،اجهرای الگهوی ارتبهاطی
ناکارآمد سازشگر بوسهیله زوجهین بها اسهتفاده از روش ههای ایفهای
نقش و تجسم و بررسی عواطف ،جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی
کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین
تشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد سرزنشگر ،اجرای الگوی ارتبهاطی
ناکارآمد سرزنشگر بوسیله زوجین بها اسهتفاده از روش ههای ایفهای
نقش و تجسم و بررسی عواطف ،جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی
کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین
تشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد حسابگر ،اجهرای الگهوی ارتبهاطی
ناکارآمد حسابگر بوسهیله زوجهین بها اسهتفاده از روش ههای ایفهای
نقش و تجسم و بررسی عواطف ،جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی
کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین
تشریح الگوی ارتباطی ناکارآمد گیجکننده ،اجرای الگوی ارتبهاطی
ناکارآمد گیجکننده بوسیلۀ زوجهین بها اسهتفاده از روشههای ایفهای
نقش و تجسم و بررسی عواطف ،جایگزین نمودن الگهوی ارتبهاطی
کارآمد همتراز و توجه به عواطف زوجین

بررسی تکلیف جلسۀ قبل ،اجهرای فهن

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

نقشۀ خهانوادگی و بازسهازی خهانواده،

زوجین در مورد عشق ،احترام ،ابراز عواطف ،ارتباط با خانواده های
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شناخت قواعد خانواده ،تغییر و اصالح

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

قواعد ناکارآمد

غیرمنطقی بودن آنها ،اجرای فهن صهندلی خهالی ،جهایگزین نمهودن
قواعد منطقی جدید ،تقویت الگوی ارتباطی همتراز

بررسی تکلیف جلسه قبل ،اجهرای فهن
نقشۀ خهانوادگی و بازسهازی خهانواده،

هفتم

شناخت قواعد خانواده ،تغییر و اصالح
قواعد ناکارآمد

هشتم

نهم

ترسیم نقشۀ خانوادگی بوسیلۀ زوجین و بحث در مورد آنها ،قواعهد
زوجین در مورد عشق ،احترام ،ابراز عواطف ،ارتباط با خانواده های
اصلی زوجین ،وظایف متقابهل زوجهین ،بحهث در مهورد منطقهی یها
غیرمنطقی بودن آنها ،اجرای فهن صهندلی خهالی ،جهایگزین نمهودن
قواعد منطقی جدید ،تقویت الگوی ارتباطی همتراز

بررسی تکلیف جلسۀ قبهل ،آشهنایی بها

تشریح تجهارب و عناصهر کهوه یهخ و مکهر موردههایی از تعهامالت

مثههال کههوه یههخ (عواطههف ،ادراکههات،

زوجههین در هفتههههههای گذشههته ،آگههاهیسههازی زوجههین از تجههارب

انتظارات و نیازهای زوجهین) ،رسهیدن

درونههی ناکارآمههد و غیرمنطقههی خههود ،توجهههکههردن بههه هیجانههات و

به درك بهتری از تجارب درونی خود

ادراکات خود در این تعامالت و تمرین برای ابراز هیجانات مثبت

بررسی تکلیف جلسۀ قبهل ،آشهنایی بها

تشریح تجهارب و عناصهر کهوه یهخ و مکهر موردههایی از تعهامالت

مثههال کههوه یههخ (عواطههف ،ادراکههات،

زوجههین در هفتههههههای گذشههته ،آگههاهیسههازی زوجههین از تجههارب

انتظارات و نیازهای زوجهین) ،رسهیدن

درونههی ناکارآمههد و غیرمنطقههی خههود ،توجهههکههردن بههه هیجانههات و

به درك بهتری از تجارب درونی خود

ادراکات خود در این تعامالت و تمرین برای ابراز هیجانات مثبت
مرورکردن یادگیریها و تغییهرات ایجهاد شهده در روابهط زناشهویی

دهم

مهههرور کلهههی تغییهههرات در تعهههامالت

زوجین ،آگاهسازی زوجین نسبت به مکانیزمهای دفاعی موجهود در

زوجهههین در جلسهههات قبهههل ،تقویهههت

تعامالتشان و توجه به احساسات ناخوشایند آن ،برقراری تعامهل بهین

عزت -نفس زوجین

زوجین و تجربۀ احساساتی که برای ههر دو طهرف خوشهایند باشهند.
کنارگذاشتن نقشهای ساختگی و تجربۀ خودواقعی

معیارهای ورود و خروج شرکتکنندگان در پژوهش
-

از سالمت روانی و جسمانی بهنجار برخوردار باشند .این معیار در مصاحبه اولیه با
زوجین کنترل شد.

-

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

-

در صورتی که زوجین بیش از یک جلسه غیبت داشت از پژوهش حذف میشدند.

-

در صورتی که زوجین نمیتوانستند تمرینها و تکالیف را انجام دهد ،از پژوهش
حذف میشدند.
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مالحظاتاخالقی

تخصص اجراکننده .پژوهشگر عالوه بر داشتن مدرك دانشگاهی در زمینۀ مشاورۀ
خانواده ،دورۀ آموزشی خانواده درمانی رویکرد ستیر را گذرانده است.
ابزار پژوهش حاضر از قرار زیر است:
 -3شاخص بی ثبهاتی ازدواج :3ایهن شهاخص  33سه الی توسهط ادواردز ،جانسهون و بهو
( )3104ساخته شهد و در ایهران بیهات ( )3113آنرا بهر روی زوجهین متقاضهی طهالق اجهرا
نمودند که اعتبار و روایی به ترتیهب  4/11و  4/00بهرای آن بدسهت آورد .نمهرۀ بهاالی بهی
ثباتی ازدواج در این شاخص ،احتمال باالی طالق را نشان میدهد.
 -3پرسشنامۀ سبکهای مقابله با تعارض :ایهن پرسشهنامه بوسهیله ههالمن ( )3111بهر اسهاس
نظریه گاتمن تهیه شده است .این پرسشنامه  36سئوال دارد که  0سبک مقابله با تعهارض را
اندازه گیری میکند .قادری ،تبریزی و احقهر ( )3100ایهن پرسشهنامه را بهر روی  304زوج
(144نفر) اجرا کردند که به روش دو نیمه کردن ،ضریب پایایی  4/13و به روش بازآزمایی
ضریب پایایی برای خرده مقیاسهای سبک هیجانی ،اجتنابی ،موثق و متخاصهم بهه ترتیهب
برابر با 4/0 ،4/10 ،4/10و  4/63بدست آوردند.

یافتهها
در این مطالعه دادههای مربوط به  13نفر ( 0زوج در گروه کنترل و  0زوج در گروه
آزمایش) تحلیل شد .برای بررسی تأثیر برنامۀ روانی -آموزشی الگوی ستیر در کاهش
سبک مقابلهای ناکارآمد و احتمال وقوع طالق در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و نرمافزار  Spssویرایش  31استفاده شد .ابتدا
مفروضههای یکسانی واریانسها و نرمال بودن نمرات با استفاده از آزمونهای لون و
شاهپیرو و ویلک بررسی شدند که نتایج نشان داد این مفروضهها در مورد دادههای پژوهش
حاضر برقرار میباشند.

1. marital instability index
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جدول .2ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
سن

شرکت کنندگان

تعداد

گروه آزمایش

36

31

گروه کنترل

36

31

مدت ازدواج

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/31

6

3/33

3/06

6

3/41

در جدول 3ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان نشان داده شده است.
جدول .3میانگین و انحرافمعیار نمرات شرکتکنندگان در سبکهای مقابلهای ناکارآمد
و احتمال وقوع طالق
گروه

متغیرها
سبک متخاصم
سبک هیجانی
سبک اجتنابی
احتمال وقوع طالق

پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

30/03

3/33

1/11

3/36

1/03

3/30

کنترل

30/43

3/10

30/46

3/13

30/33

3/16

آزمایش

34/60

3/11

0/36

3/31

0/34

3/33

کنترل

34/36

3/31

34/11

3/60

34/14

3/63

آزمایش

33/63

1/13

6/ 3

3/33

6/40

3/33

کنترل

33/46

1/31

33/10

1/16

33/10

1/33

آزمایش

33

3/03

0/11

3/01

0/14

3/33

کنترل

33/01

3/01

33/03

3/11

33/01

3/33

در جدول 1میانگین و انحراف معیار نمرات شرکتکنندگان در سبکهای مقابلهای
ناکارآمد و احتمال وقوع طالق نشان داده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون اندازهگیری مکرر چندمتغیری (درون آزمودنی) برای سبکهای مقابلهای ناکارآمد
اثر

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

مجذور

مفروض

خطا

معناداری

اتا

14

4/443

4/63

14

4/443

4/00

ارزش

F

زمان

اثر المبدای ویلکز

4/411

301/31

3

گروه×زمان

اثر المبدای ویلکز

4/460

01/60

3

همانطوری که نتایج جدول  0نشان میدهد اثر زمان معنادار است (،F=301/31
 ،P=4/443مجذور اتا=  )4/63یعنی تفاوت معناداری بین اندازههای سبکهای مقابلهای
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ناکارآمد در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری وجود دارد .همچنین اثر گروه×
زمان معنادار است ( ،P=4/443 ،F=01/60مجذوراتا=  ،)4/00بدین معنی که
شرکتکنندگان در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به طور متفاوتی تغییر
کردهاند.
جدول  .5خالصه نتایج تجزیه و تحلیل آزمون موخلی
اثر درون آزمودنی ها

موخلی

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

سبک متخاصم

4/01

33/13

3

4/33

سبک هیجانی

4/10

36/10

3

4/40

سبک اجتنابی

4/06

34/43

3

4/34

نتایج آزمون موخلی در جدول  0نشان میدهد پیشفرض کرویت که حاکی از کفایت
نمونهها میباشد ،برقرار است.
جدول  .6خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای تعیین تأثیر برنامۀ روانی -آموزشی
مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش سبک متخاصم
اثر

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

بین آزمودنی (گروه)

103/01

3

103/01

خطای بین آزمودنی (گروه)

00/33

14

3/11

F
316/13

سطح

مجذور

معناداری

اتا

4/443

4/63

درون آزمودنی (زمان)

013/33

3/01

110/13

34/16

4/443

4/01

درون آزمودنی(زمان×گروه)

131/13

1/36

343/40

00/03

4/443

4/03

خطای درون آزمودنی

334/31

61/31

3/11

نتایج جدول  ،6نشان میدهد که در سه مرحله ارزیابی در م لفۀ سبک متخاصم تفاوت
معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .مقدار مجذور اتا ،میزان تاثیرگذاری
برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را نشان میدهد (،P=4/443 ،F=316/13
مجذور اتا=  .)4/63اثر درونآزمودنی ( )P=4/443 ،F=34/16نشان میدهد که بین
اندازههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در طی زمان تفاوت معناداری ایجاد شده
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است .اثر متقابل گروه×زمان نیز حاکی از این است که در طی زمان بین گروهها ،تفاوت
معناداری در کاهش سبک متخاصم ایجاد شده است (.)P=4/443 ،F=00/03
جدول  .7خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای تعیین تأثیر برنامۀ روانی -آموزشی
مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش سبک هیجانی
مجموع

اثر

df

میانگین

مجذورات

F

مجذورات

بین آزمودنی (گروه)

314/01

3

314/01

خطای بین آزمودنی (گروه)

364

14

0/11

10/03

سطح

مجذور

معناداری

اتا

4/443

4/01

درون آزمودنی (زمان)

660/13

3/13

040/31

100/01

4/443

4/04

درون آزمودنی(زمان×گروه)

111/06

1/63

10/46

10/43

4/443

4/06

خطای درون آزمودنی

60

343/00

4/11

نتایج مندرج در جدول  ،1نشان میدهد که در سه مرحله ارزیابی در م لفۀ سبک
هیجانی تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .مقدار مجذور اتا ،میزان
تاثیرگذاری برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را نشان میدهد (،F=10/03
 ،P=4/443مجذور اتا=  .)4/01اثر درونآزمودنی ( )P=4/443 ،F=100/01نشان میدهد
که بین اندازههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در طی زمان تفاوت معناداری ایجاد
شده است .اثر متقابل گروه×زمان نیز حاکی از این است که در طی زمان بین گروهها،
تفاوت معناداری در کاهش سبک هیجانی ایجاد شده است (.)P=4/443 ،F=10/43
جدول  .8خالصۀ نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای تعیین تاثیر برنامۀ روانی -آموزشی
مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش سبک اجتنابی
اثر

مجموع

df

مجذورات

میانگین

F

مجذورات

بین آزمودنی (گروه)

134/13

3

134/13

خطای بین آزمودنی (گروه)

304

14

6

03/03

سطح

مجذور

معناداری

اتا

4/443

4/01

درون آزمودنی (زمان)

140/01

3/13

303/01

300/43

4/443

4/01

درون آزمودنی(زمان×گروه)

034/03

1/10

340/61

346/61

4/443

4/01

خطای درون آزمودنی

60

343/00

4/11
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نتایج مندرج در جدول  ،0نشان میدهد که در سه مرحله ارزیابی در م لفۀ سبک
اجتنابی تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .مقدار مجذور اتا ،میزان
تأثیرگذاری برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را نشان میدهد (،F=03/03
 ،P=4/443مجذور اتا=  .)4/01اثر درونآزمودنی ( )P=4/443 ،F=300/43نشان میدهد
که بین اندازههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در طی زمان تفاوت معناداری ایجاد
شده است .اثر متقابل گروه×زمان نیز حاکی از این است که در طی زمان بین گروه ها،
تفاوت معناداری در کاهش سبک اجتنابی ایجاد شده است (.)P=4/443 ،F=346/61
جدول  .9نتایج آزمون اندازهگیری های مکرر چند متغیری (درون آزمودنی) در احتمال وقوع طالق
ارزش

F

زمان

اثر المبدای ویلکز

4/11

031/10

3

گروه×زمان

اثر المبدای ویلکز

4/143

01/41

3

اثر

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

مجذور

مفروض

خطا

معناداری

اتا

14

4/443

4/60

14

4/443

4/06

نتایج جدول  1نشان میدهد در تحلیل حاصل از اندازهگیریهای مکرر چندمتغیری اثر
زمان معنادار است ( ،P=4/443 ،F=031/10مجذور اتا=  )4/60که به معنای وجود تفاوت
معنادار بین اندازههای احتمال وقوع طالق در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
میباشد .همچنین نتایج اثر گروه× زمان نیز معنادار بود ( ،P=4/443 ،F=01/41مجذور اتا=
 .)4/06بدین معنی که گروه آزمایشی تحت برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر و
گروه کنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به طور متفاوتی تغییر کردهاند.
جدول  .11خالصۀ نتایج تجزیه و تحلیل آزمون موخلی
اثر درون آزمودنی ها

موخلی

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

اثر زمان

4/13

4/310

3

4/040

همانطوری که نتایج آزمون موخلی در جدول  34نشان میدهد چون سطح معنیداری
باالتر از  4/40بوده و پیشف رض کرویت که حاکی از کفایت نمونهها میباشد ،برقرار
است .برای بررسی تغییرات احتمال وقوع طالق در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
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پیگیری از تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری استفاده شد که خالصۀ نتایج در جدول
زیر گزارش شده است.
جدول  .11خالصۀ نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای تعیین تأثیر برنامۀ روانی -آموزشی
مبتنی بر الگوی ستیر در کاهش احتمال وقوع طالق
اثر

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

بین آزمودنی (گروه)

043/13

3

043/13

خطای بین آزمودنی (گروه)

3433/33

14

10/41

F
043/13

سطح

مجذور

معناداری

اتا

4/443

4/61

درون آزمودنی (زمان)

133/04

3/41

613/60

03/06

4/443

4/01

درون آزمودنی(زمان×گروه)

601/61

3/61

033/11

00/60

4/443

4/00

خطای درون آزمودنی

100/10

03/13

0/01

نتایج مندرج در جدول  ،34نشان میداد که در سه مرحله ارزیابی در احتمال وقوع
طالق تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .مقدار مجذور اتا ،میزان
تأثیرگذاری برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر را در احتمال وقوع طالق نشان
میدهد ( ،P=4/443 ،F=043/13مجذور اتا=  .)4/61اثر درونآزمودنی (،F=03/06
 )P=4/443نشان داد که بین اندازههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در طی زمان
تفاوت معناداری ایجاد شده است .اثر متقابل گروه×زمان نیز حاکی از این است که در طی
زمان بین گروهها ،تفاوت معناداری در کاهش احتمال وقوع طالق ایجاد شده است
(.)P=4/443 ،F=00/60

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نتیجه گرفته شد که برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ارتباطی سهتیر از
روایی محتوایی مطلوبی برخهوردار مهیباشهد و ایهن برنامهه مهیتوانهد سهبکههای مقابلههای
ناکارآمد (متخاصم ،هیج انی ،اجتنابی) را به طور معنهاداری کهاهش دههد کهه ایهن نتیجهه بها
نتایج پژوهشهای قادری ،تبریزی ،احقر ( ،)3100استوبر ( ،)3440کهوان ( ،)3440دان ههام
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( )3440و فولکر ،داوی و داوی )3431( 3مطابقت داشت .همانطوری که اسهتیوبر)3440( 3
عقیده دارد زوجین اجتنابکننده از تعارض ،معمهوالً در مواجههه بها تفهاوتههای خهود بها
همسر به صورت پوشیده و غیرمستقیم برخهورد مهیکننهد ،آنهها عواطهف منفهی خهود را
سرکوب میکنند و تعارض موجود را به حداقل میرسهانند و کهوان )3440( 1اجتنهاب از
تعارض را مضر میدانند چون مذاکرهای در آن انجام نمیشهود و ههیچ یهادگیری در آن
وجود ندارد .فولکر ،داوی و داوی ( )3431در پژوهشی که بر روی زوجین انجام دادنهد بهه
این نتیجه رسیدند که آموزشهای مناسب برای زوجین بها محتهوای مههارت ههای ارتبهاطی،
ابراز هیجانی و تنظیم شناختی -عاطفی می تواند تعارضات زناشویی را کاهش دهد و سهطح
رضایتمندی زناشویی را افهزایش دههد .از آنجهایی کهه در مهداخالت روانهی -آموزشهی
مبتنی بر الگوی ارتباطی ستیر برای ایجاد الگوی ارتباطی کارآمد همتراز به نقش عواطهف و
هیجانات و حرکات بدنی در روابهط بهین فهردی تأکیهد مهی شهود و در جلسهات از زوجهین
خواسته شد که ایهن الگهوی ارتبهاطی همتهراز را تمهرین کننهد ،بهه آگهاه سهازی زوجهین از
هیجانات ،رهاسازی و ابراز هیجانات سرکوب شده کمک کرد که نتیجۀ آن انجهام فرآینهد
انحالل تدریجی تعارضات درونی و بینفهردی زوجهین و تغییهر فرآینهد شهناختی و رفتهاری
زوجین از جدایی و طالق به سمت شکلگیری رفتارهای سازش یافته بود.
افزون بر این چون ستیر علت اصلی طالق را ارتباطات مختل زن و شوهر و مورد تهدید
قرار گرفتن عزت ه نفس آنها میداند ،بکارگیری مهارتهای ارتباطی همچون گوشدهی
فعال و الگوهای ارتباطی زوجین ،را قادر ساخت تا مسائل و مشکالت خودشان را براحتی
در میان گذارند و با توجه و احترام متقابل نسبت به یکدیگر از احساسات ناخوشایندی مانند
پرخاشگری و رفتار خصمانه نسبت به یکدیگر دست بردارند و عزت ه نفس خود را ایمن
ببینند و درصدد رشد شخصی و تقویت عزت ه نفس خود برآیند .در تأئید نقش تقویت
سطح عزت نفس در بهبود شرایط زنان مطلقه ،نتایج پژوهش عزیزی و قاسمی ()3116

1. Faulker, R.A., Davey, M.,& Davey,A
2. Steuber, K.R
3. Coan, S
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نشان داد که درمان شناختی -رفتاری که به بازسازی شناختی زنان مطلقه میپردازد ،کمک
میکند تا آنان عزت نفس از دست رفتۀ خود را دوباره بدست آورند و از حالتهای
احساس گناه ،خشم و عصبانیت نسبت به خودشان و اطرافیان رهایی یابند و در مقابل
مشکالت و مسائل خانوادگی و اجتماعی عملکرد مطلوبی داشته باشند .همچنین نتایج این
پژوهش نشان داد چون که مداخالت این رویکرد به تقویت عزت نفس آسیب دیدۀ زنان
مطلقه کمک میکند ،تأثیر بیشتری در بهبود شرایط زنان مطلقه دارد.
از طرفی دیگر وجود یک ارتباط خوب و متعادل در بین زن و شوهر موجب میگردد
که معموالً مسائل مثبت تازه و جدیدی در تعامالتشان مطرح شود که با جهت دادن به
آنها میتوانند بسیار م ثر و سازنده واقع شوند .بدین صورت زوجین احساس م ثر و فعال
بودن میکنند که خود باعث گسترش روابط بهتر و عمیقتر زوجین میشود و هر فرد نسبت
به خود و دیگران احساس بهتری پیدا خواهد کرد و زوجین را به تالش وا میدارد تا به
دنبال راهحلها و زمینههای بیشتر برای گسترش تعامالتشان باشند .در جلساتی که از
زوجین متعارض و متخاصم خواسته شد نقشۀ خانوادگی خود را ترسیم کنند و قواعدی
مانند عشق ،احترام ،ابراز عواطف و نقش خانوادههای اصلی را در تعامالت و ارتباطات
خودشان اجرا کنند و به نمایش در بیاورند ،زوجین به الگوی ارتباطی ناسالم و ناکارآمد
خودشان پی بردند و با تمرین الگوی ارتباطی متعادل و کارآمد جایگزین نمودند و تمرین
کردند که در تعامالتشان مسائل و موضوعات جدیدی را به نمایش در بیاورند و تمرینات
بیشتر به گسترش روابط سازندهتر و عمیقتر آنان کمک کرد .افزون بر این چون به لحاظ
سببشناسی معموالً زوجین متعارض در ابراز هیجانات و بروز احساسات به یکدیگر مشکل
دارند و این زوجین اکثراً روشهای مناسب و صحیح ابراز هیجان و تعامالت عاطفی را یاد
نگرفته اند و نمیتوانند خیلی راحت دربارۀ عواطف و احساسات درونی خودشان با
یکدیگر صحبت کنند (الرسن و باس ،)3430 ،3در همین راستا نتایج پژوهش آرین فر و
پورشهریاری ( )3116بر روی زوجین ایرانی نشان داد زوجینی که میزان صمیمیت باالتری
1. larsen, R. J., & Buss, D. M
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را در روابطشان تجربه میکنند قادرند خود را به شیوه ای مطلوبتر در روابط عرضه کنند و
نیازهای خود را به شکل م ثرتری به شریک و همسر خود ابراز کنند .این زوجین ممکن
است قابلیت بیشتری در مواجهه با مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و
در نتیجه رضایت زناشویی باالتر و تعارضات زناشوئی کمتری را تجربه میکنند .در
جلسات روانی -آموزشی الگوی ستیر بعد از این که زوجین از الگوی ارتباطی ناکارآمد
خودشان آگاه شدند ،الگوی کارآمد همتراز را تمرین کردند که یاد گرفتند تا بین کالم،
حرکات و حالتهای عاطفی و هیجانی خودشان همخوانی ایجاد کنند ،که احتماالً این
یادگیریها به زوجین کمک کرده اند که تعامالت سازندهتری در مواجهه با تعارض
داشته باشند و سبک مقابلهای متعادل و کارآمد را استفاده کنند.
در برخی از جلسات روانی -آموزشی مثال کوه یخ مطرح شد و عواطف ،ادراکات،
انتظارات و نیازهای زوجین مورد بررسی قرار گرفت .زوجین ابتدا در مورد عواطف و
انتظارات خودشان صحبت کردند و بعد به تمرین الگوی ارتباطی همتراز پرداختند .از
آنجایی که آشنایی بیشتر زوجین با عواطف ،انتظارات و نیازهایشان کمک کرد که
زوجین به درك بهتری از تجارب درونی خودشان برسند و در مرحلۀ رفتاری بهتر بتوانند
الگوی ارتباطی همتراز را انجام دهند .به نظر میرسد که این تغییرات درونی زمینۀ رشد و
تقویت توانمندیهای شناختی ،عاطفی و رفتاری زوجین متعارض را فراهم ساخته است که
به کاهش سطح تعارضات و احتمال طالق در آنان کمک کرده است.
همچنین در این پژوهش نتیجه گرفته شد که برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی
ارتباطی ستیر می تواند به طور معناداری احتمال وقوع طالق را در زوجین متعارض کاهش
دهد .این نتایج با نتیجۀ پژوهشهای وتیکین و رز ،)3440( 3برودول و الیت،)3436( 3
چنگ )3431( 1و ویتون ،والدینگر ،شولتز ،آلن ،کروول ،هووسر )3440( 0مطابقت دارد.
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که چون اکثر تعارضات زناشویی و تصمیمگیری برای
1. Witkin, S. L.,& Rose, S. D
2. Broadwell, Light
3. Chang, A. S
4. Whitton, S.W., waldinger, R. J., Schulz, M. S., Allen, J. P.,& Crowell, S.T
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طالق در اثر فقدان رابطۀ مطلوب یا وجود یک رابطۀ خیلی ضعیف و ناکارآمد تداوم
مییابند و بصورت یک مسألۀ حلنشدنی باقی میمانند .لذا ایجاد و بهبود روابط زناشویی
شرایطی را برای زوجین ایجاد میکند و فرصتی را فراهم میسازد تا بتوانند درصدد حل
نمودن مسألۀ خود برآیند .همانطوری که برگر و هانا )3443( 3هم اعتقاد دارند شکلگیری
مجدد یک رابطۀ زناشویی مطلوب موجب میشود که زوجین بتوانند تغییرات ناگهانی و
اجتناب ناپذیری که معموالً در روابط زناشویی ممکن است اتفاق بیفتد را به مسیری خاص
و مشخص هدایت کنند .در این پژوهش در مداخالت روانی -آموزشی ابتدا الگوهای
ارتباطی ناکارآمد برای زوجین تشریح شد و از زوجین خواسته شد که در جلسه با هم
تعامل برقرار کنند و آخرین تعاملی که قبالً داشتند را در جلسه انجام دهند .احتماالً این
مداخالت ،زوجین شرکتکننده در جلسات را نسبت به الگوی ارتباطی خودشان آگاه
ساخته است و نسبت به عواطف و حاالت همراه با این الگوهای ارتباطی ناکارآمد بیشتر
آشنا شدند .براین اساس زوجین به نقش خودشان در ایجاد تعامالت ناکارآمد و بروز
تعارضات بیشتر پی بردند که به شکلگیری یک رابطۀ مطلوب و تقویت ارتباط کارآمد
بین زوجین و افزایش توانایی زوجین برای مقابلۀ کارآمد با تعارضات کمک میکند .در
صورتی که بدون ایجاد یک ارتباط کارآمد بین زوجین هیچ کاری مهم دیگری در
خصو ص پرداختن به تعارضات زناشویی بین زوجین صورت نخواهد گرفت .از آنجایی
که شرکتکنندگان در پژوهش حاضر زوجین جوان بودند ،معموالً بخشی از مشکالت و
تعارضات زوجین جوان ناشی از نرسیدن آنان به سطح مناسبی از تفکیک خویشتن و کسب
نکردن مهارتهای ارتباطی اولیه میباشد که طبق نظریۀ بین نسلی بوین بخشی از
تعارضات زناشویی در ابتدای ازدواج را میتوان چنین تبیین کرد .بوین معتقد است
افرادی که به تمایزیافتگی کافی رسیده باشند دارای تفکر واضح ،روشن ،مستقل و متمایز
از دیگران هستند و میتوانند بهوضوح ،افکار ،احساسات عقاید و هیجانات خود را از
دیگران جدا سازند و تحت کنترل خود در آورند ،اما با توجه به نتیجۀ پژوهش حاضر
1. Berger, R.,& Hannan, M
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میتوان نتیجه گرفت که احتماالً سطح تفکیک این زوجین در ابتدای ازدواج پایین بوده
وگرچه ظاهراً یک واحد زناشویی جدید را تشکیل دادهاند اما نتوانستهاند از خانوادۀ پایۀ
خود مستقل و متمایز شوند .با در نظر گرفتن ویژگیهای رویکرد ارتباطی ستیر میتوان
گفت که احتماالً مداخالت روانی -آموزشی این الگوی درمانی ،توانسته است سطح
تفکیک خویشتن را در زوجین متعارض افزایش دهد و سبک آنان را در مقابله با تعارض
تغییر دهد .از آنجایی که در برنامۀ روانی -آموزشی الگوی ارتباطی ستیر زوجین ابتدا با
سبک ارتباطی مختل و ناکارآمد خودشان آشنا میشوند پی میبرند که تعامالت ناکارآمد
و غیرسازندهای با همسر خود دارند و بخش عمدهای از ریشه تعارضات و نگرانیهای آنان
ناشی از تعامالت ناکارآمد و سبک مقابلهای ناکارآمدی است که برای مشکل زناشویی
خودشان بکار می گیرند ،انگیزه تغییر در آنان تقویت شد که طی جلسات ،تغییرات زوجین
در این زمینه بسیار مشهود بود .بهلحاظ آسیبشناسی هم وقتی افراد با عوامل زمینهساز و
ریشهای مشکالت خودشان آشنا میشوند بهتر و فعالتر میتوانند برای تغییر تالش کنند.
لذا آگاهی افراد از سبک مقابلهای ناکارآمد و نارضایتی آنان از پیامدهای این سبک
مقابلهای ،آنان را برانگیخت تا فعاالنه تمرینات الگوی ارتباطی همتراز را انجام دهند و
سبک تعاملی و مقابلهای ناکارآمد قبلی خود را کنار بگذارند .همچنین با توجه بهاینکه
الگوی ستیر یک الگوی آموزشی است که اساساً بر سبک ارتباطی متعادل و همتراز،
تأکید دارد میتوان نتیجه گرفت که فراهمکردن فرصتهای جدید یادگیری در جلسات
روانی -آموزشی الگوی ستیر و انجام تمرینهای مربوط به آن بوسیلۀ زوجین ،باعث ایجاد
و تقویت سبک ارتباطی همتراز و متعادل و کاهش تعارضات در زوجین شرکتکننده شده
است و در نتیجۀ برنامهریزی برای جدایی و طالق در آنان کاهش یافت .با توجه به این که
پژوهش حاضر بر روی زوجین متعارض در شهر کرج انجام شده است که به لحاظ
توانمندیهای شناختی ،عاطفی ،رفتاری و سطح تحصیالت دانشگاهی و طبقه اقتصادی-
اجتماعی بسیار متفاوت هستند ،ممکن است سبب شناسی تعارضات زناشویی در مورد آنان
متفاوت باشد .بر این اساس محدودیتهایی را در زمینۀ تعمیم یافتهها ،تفسیرها و اسنادهای
علتشناسی متغیرهای مورد بررسی ایجاد میکند که باید به آنها توجه شود .لذا پیشنهاد
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میشود در پژوهشهای بعدی نقش این متغیرها کنترل شود .همچنین بر اساس نتایج
پژوهش پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش سبکهای مقابلهای ناکارآمد و احتمال وقوع
طالق در زوجین متعارض از برنامۀ روانی -آموزشی مبتنی بر الگوی ستیر استفاده شود.
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