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هاي سبک شود. استفاده ازآن می شدید جایگزین تعارضات و یابدیم کاهش زمان گذر در اوليه مثبت احساسات زوجين از بسياري در چکيده:

تواند عاملی براي بهبود روابط هاي حل مساله میها در کاربرد مهارتزوجشود و توانایی ها میمخرب حل تعارض صرفا باعث دوري بيشتر زوج

ي و تعارضات زناشویی زوجين بود. پژوهش حاضر، آزمایشی آورتابپژوهش حاضر تعيين اثربخشی مدل گشتاوري السون بر زوجين باشد. هدف 

در این پژوهش شرکت کردند که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار زوج  11پيگيري با گروه کنترل بود. تعداد  -آزمون پس -آزموناز نوع پيش

مدل گشتاوري السون( قرار گرفتند. ابزار مورد مداخله )اثير ت بار تحتاي یکاي هفتهيقهدق 11-911جلسه 5گرفتند. سپس گروه آزمایش طی 

بين ميانگين نمرات  ها نشان داد که( بود. یافتهMCQ)زناشویی ( و پرسشنامه تعارضات CD-RISC) يآورتاباستفاده در این پژوهش مقياس 

ي و تعارضات زناشویی تفاوت معناداري وجود دارد؛ آموزش مدل گشتاوري السون آورتابآزمون گروه آزمایش و کنترل در آزمون و پسپيش

هاي ي ماندگاري اثر است. با توجه به یافتهاثير در طی زمان داراو این ت ي و کاهش تعارضات زناشویی زوجين شده استآورتابموجب افزایش 

 مورداستفادهیک روش درمانی مناسب  عنوانبهتواند یمتوان نتيجه گرفت که الگوي گشتاوري السون یماز پژوهش حاضر  آمدهدستبه

 متخصصان و درمانگران خانواده قرار گيرد.

 ي، تعارض زناشوییآورتابمدل گشتاوري السون،  هاي کليدي:واژه

 
Abstract: In many couples, the primary positive feelings are decreased by passing time and are replaced with acute 

conflicts. Using destructive conflict resolution styles increases the distance between the couples, while their ability to 

apply problem solving skills can be a factor to improve the couples’ relationships. The present study was conducted 

aiming at determining the effectiveness of Olson Circumference Model in the couples’ resiliency and marital 

conflicts. The present study was an experimental research of pretest-posttest type with a control group. Participants of 

the study were 20 couples assigned to the experimental and the control groups. The experimental group was then 

influenced by the Olson Circumplex Model during eight (90-120 minutes) instruction held once a week. The 

instruments of the study were Resiliency Scale (CD-RISC) and Marital Conflict Questionnaire (MCQ). The results 

demonstrated that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental 

group in resiliency and marital conflicts. It can be concluded that training in the Olson Circumplex Model has 

increased resiliency and decreased marital conflict in couples and this effect was durable over the time. Considering 

the findings of the present research, it can also be concluded that the Olson Circumplex Model can be used by 
specialists and family therapists. 
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 مقدمه
 یکه در طول زندگ یماتيتصم ینترمهماز  یکی تردیدیب

از  یکیو ازدواج  است یک زندگی، انتخاب شرشودیمگرفته 

 يازهايبه ن یابيدر جهت دست یرسوم اجتماع ینترمهم

، ی)باباخان رودیمانسان به شمار  یتيو امن ی، روانیعاطف

 ترینيمیصم (.9317، و کيامنش آبادييعشفنوابی نژاد، 

مرگ نتواند  جزبه یچ عاملين است که هي، همازدواجشکل 

فکند. يب ییان زن و شوهر، جدايو م بگسلدرا  ییوند زناشويپ

ن بوده است یامبران خدا ايپ یژهوبهکوشش مصلحان جامعه، 

چ يباشد و ه پایدار و مستحکمک نظام ی ،که نظام خانواده

 ياياما دن؛ رداندگ ین کانون سعادت را متالشینتواند ا یعامل

 رغمیعلشان است، یمضطرب و پر ییايامروز که دن

ل یمسا ينهدرزم، یو صنعت یعلم انگيزيرتح هاييشرفتپ

 روبرو است یخانواده همچنان با مشکالت بزرگ

. شودیمن يان زوجيم 9که موجب تعارضات (9311،يديحم)

 یناش 1يفرد يهاتفاوتوجود تعارض از واکنش نسبت به 

ویی به منزله تعارض زناش (.9355/ 9111)کنث،  شودیم

زوجين است که با بيان احساسات  يهاارزشتنوع نيازها و 

و  يسازروشنموقعيتی براي  تواندیمو  شودیممنفی متجلی 

تفسير انتظارات درباره روابط فردي براي هر یک از زوجين 

 ياگونهبهاست،  یرناپذاجتنابفراهم آورد. بروز تعارض امري 

و غيرقابل  ترینیجرا منزلهبهاز تعارض  توانیمکه 

)لواف، شکري و  پدیده در روابط زناشویی نام برد ینتراجتناب

ک یاست که زن  یحالت ییزناشوتعارض (. 9313قنبري، 

مرد مهم  يله برااک مسی، خواهدیم يگریز ديز و مرد چيچ

حاصل  ییزن از آن متنفر است. تعارض زناشو یاست ول

 یاست؛ و زمان هازوجالت ناهمگون یو تما هاخواستهازها، ين

ا هر دو خودخواه باشند؛ ین ياز طرف یکیکه  افتدیماتفاق 

، هايتظرفخودخواهانه و بدون مالحظه  هازوجاز  یکی

 را مطرح ياخواسته، يگریو اهداف د هاطرح، هايتقابل

وت آن خواسته محقق نشود، شروع به قضا یو وقت کندیم

کنترل نشده موجب  يهامخالفتتضاد و  .کندیمکردن 

 هارشتهوندها و يپ ،آن يجهدرنتکه  شودیماعضا  یتینارضا

. تعارض شودیمدن خانواده يو موجب از هم پاش گسلدیم

                                                           
1. conflict 

2. individual differences 

خود را از دست  یاثربخش یروابط خانوادگ شودیمسبب 

ابد و اهداف خانواده تحت یکاهش  یبدهد، انسجام خانوادگ

د آن یرد و در حالت شديقرار گ هاکشمکشو  هانزاعر يثات

 (.1115لون،ی)د شودیم ییزناشو یموجب شکست زندگ

که همسران از تعارض و احساسات همراه با آن،  یزمان

مل و کار ااز به تيکه ن شانرابطهاز  ییهاجنبهتوجه به  يبرا

اگر  آنها باشد. یحام تواندیمن تعارض یدارد، استفاده کنند، ا

مقابله با تعارض، به کار  يرا برا ياسازندههمسران روش 

ن یگر جدا شوند. بنابرایکدیاز  یجتدربهرند، ممکن است ينگ

ست، بلکه فقدان ين یک معرکه ناگهانیطالق  يویسنار

خالصه ترس از  طوربهاست.  یکیو نزد 3تيميصم یجیتدر

م منجر به عد تواندیمتعارض و احساسات همراه با آن 

منجر  تواندیمل یدر مسا يريل و عدم درگیدر مسا يريدرگ

، يري)ش شود 5یطالق قانون تایو نها 7یجانيبه طالق ه

 هایزندگاست که در همه  یتيتعارض واقع ن،یبنابرا(. 9354

به  کنندیمن چگونه با تعارض مقابله ينکه زوجیوجود دارد. ا

 دارد یوج بستگز عنوانبه ،رابطه يبرقرار يآنها برا ییتوانا

 (.1113ت، یت و مردی)مرد

اثرگذار بر روابط  يرهاياز متغ یکی عنوانبه 6يآورتاب

خانواده و  یدر روانشناس ي، خاستگاه ارزشمندنيزوج

و آثار نامطلوب آن  4ت زدودن استرسجهدر  یدرمانخانواده

ن یدر ا هاپژوهشکه روز به روز به شمار  يطوربهافته است، ی

مهم در  یمفهوم عنوانبه يآورتاب .شودیمده رابطه افزو

ر شامل يسالمت روان در دو دهه اخ هینظرق و يتحق

مثبت و  5يکه پرورش سازگار شودیم ییایپو يندهایفرآ

)والش،  آوردیمسخت را به ارمغان سازنده در درون بافت 

که با استرس و  یزمان هاانسان، یگردعبارتبه(. 1113

، احساس دلهره، شوندیمکننده روبرو دیتهد هاييتموقع

ا یل ين دلي. به همکنندیم یاندوه و درماندگ، غم، قراريیب

ا افسرده ی دهندیماز خود نشان  1پرخاشگرانه يرفتارها

در  یمدت طوالن يبرا زااسترسط ی. چنانچه شراشوندیم

                                                           
3. intimacy 

4.emotional divorce 

5. legal divorce 

6. resilience 

7. stress 

8. adjustment 

9. aggressive behavior 
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 یو روان ین افراد وجود داشته باشد، سالمت جسمیا یزندگ

در  یفيضع يآورتابافراد  گونهینا. افتدیمآنان به خطر 

 يادسته. در مقابل پذیرترنديبآسمقابل استرس دارند و 

 ی، سعشوندیمروبرو  زااسترسط یبا شرا یوقت ،گرید

ط یشوند، از شرا زااسترسط یم شراينکه تسلی، بدون اکنندیم

ند. یشرفت خود استفاده نمايپ يبرا یفرصت عنوانبهموجود 

و  یجانيه يهاواکنشبدون نشان دادن  هاآن، دیگرنياببه

و  یت موجود را بررسيوضع ،کنندیممارگونه تالش يب

ت ياز موقع یحل تعارضات ناش يبرا یمنطق يهاحلراه

دا کردن يپ ين مقاومت و تالش برایدا کنند. ايپ زااسترس

 يآورتابرا  زااسترسط یدر بستر شرا یمنطق يهاحلراه

و  هالذتن باورند که یافراد بر ا گونهینا چراکه .گویندیم

 کندیمگذر ، و مشکالت هایسختاز دل  یآرامش زندگ

(. 9313، یتید و عناي، حمیانی؛ به نقل از کاو9355،ی)صادق

ت يدارند، موقع ییباال يآورتابکه  يافراد یدگاهین ديبا چن

آن ، یمنطق يهاحلراهو سپس با اتخاذ  یرا بررس زااسترس

ت ی، هداخواهندیمکه خود  يريرا در مس هايتموقع

و  9يشاداحساس  یطین شراين افراد در چنی. اکنندیم

 (.9313، و همکاران یانیکاو) کنندیم 1نفساعتمادبه

افراد  یکه برخ اندکردهمشخص  شدهانجام يهاپژوهش

، دوباره یدشوار زندگ هاييتموقعبا  ییارویآور، پس از روتاب

گر، ید ی، حال آنکه برخگردندیبازمعملکرد  یطح معمولبه س

نسبت  هايدشوارو  هايبتمص، 3هایناکامبا  ییارویپس از رو

(. 1113دسون، یوی)کانر و د کنندیمدا يبه گذشته ارتقا پ

ش یبه افزا هاپژوهشاز  ي، شماريآورتاب يامدهايپ ينهدرزم

 اندهداشتاشاره  یت از زندگیسالمت روان و رضا سطح

 یپژوهش هايیافته(. 9319 ،یو قطره سامان ییپاشا، ی)توران

 کسونی؛ فردر1117؛ بونانو، 1115، سريرونسون و ک)بودنمن، 

 ،ی؛ گراهام و کنل1114، یس و سکهتي؛ کورت1117 ،نریو جو

؛ نف و 1116 ،الدیالتا؛ 1117ف و وندرسن، یگر ؛1116

بل و ؛ هابر، ناوارو، وم9116والش،  ؛1199 ،يبراد

 يفرد يآورتاب هايیژگیوکه  دهندیمنشان ( 1191،مويم

ن، کاهش ي، روابط زوجییت زناشویدر رضا ینقش مهم

کرد یروجانات مثبت دارد. يش هیو افزا ییزناشو يهااسترس

ن ييبه تب و است يدیقت جديخانواده، حق یستميس

                                                           
1. happiness 

2. self confidence 

3. failures  

(. 9116/9356برادشاو، ) کندیمکمک  انگيزيرتح يرفتارها

 يبر الگوها یکرد در برخورد با اختالفات خانوادگین رویا

ن سلسله مراتب رقابت کننده يخانواده و تعارض ب یارتباط

(. 9311،یزاده و بهرام یا، فاتحيول)ا متمرکز است

 ين فردي، تمرکز بر روابط بیستميکرد سی، در رودیگريانببه

ن هدف آن بهبود کارکرد ياست و اول یو تعامالت اجتماع

 پردازانیهنظر ازجمله (. السون1113)چان،  است 7دهخانوا

خانواده را  يکردیه مدل و رویکه با ارااست  یستميکرد سیرو

 .  دهدیمقرار  یمورد بررس

مدل  ،به خانواده یستميس ی( با نگاه9115السون )

ن است ین مدل ایه مهم اي. فرضسازدیمرا مطرح  5يگشتاور

 هاييستمسسه با یدر مقا متعادل يهاخانوادهو  هازوجکه 

ن ی( باشند. بر اگراعملمفيد )شتر يل دارند که بینامتعادل تما

 هاييستمس یسه بعد اصل ين مدل رویدر ا ياساس و

و  ی: انسجام خانوادگکندیمتمرکز  ییو زناشو یخانوادگ

و ارتباطات  4ییو زناشو یخانوادگ یريپذانعطاف، 6ییزناشو

انسجام خانواده (. 1111سون، )ال 5ییو زناشو یخانوادگ

گر یکدیخانواده نسبت به  يکه اعضا 1یوند عاطفيپ صورتبه

که ن بعد تمرکز بر آن است ی. در اشودیمف یدارند تعر

تعادل برقرار  بودنشان باهم، بين جدایی و هاخانوادهچگونه 

ر ييزان تغيبه م ییو زناشو یخانوادگ یريپذانعطاف. بعد کنند

ن رابطه يت خانواده و روابط نقش و قوانیریو مد يدر رهبر

 هايستمسه چگونه کن است ین بعد بر ایاشاره دارد. تمرکز ا

. بعد کنندیمر متعادل ييو استحکام را در مقابل تغ ياستوار

که بعد سوم در مدل  ییو زناشو یارتباطات خانوادگ

که  شودیمقلمداد  کنندهيلتسهک بعد یاست؛  يگشتاور

 (.1111، السون) گر مهم استیحرکت دو بعد د ليتسه يبرا

 96 یريپذانعطافب دو بعد انسجام و ي( با ترک9115) السون

.او دهدیمقرار  یگونه خانواده را از هم جدا و در سه دسته کل

 یو خانوادگ ییت زناشویرضا کنندهمشخصن دو بعد را یا

 (. 9115)السون، داندیم

 ر در مورد ساختاريخا يهادههمطالعات انجام شده در 

ت آن بر سالمت، بهداشت ياهم دهندهنشان)انسجام( خانواده 

                                                           
4 .family functioning 

5. circumplex model 

6. family cohesion  

7. family flexibility  

8. family communication  

9. emotional bonding  
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و سالمت  یليشرفت تحصيپ، یجسمانو  یروان یستیو بهز

شدن  با آشفته یخانوادگ یهمبستگ یو رابطه منف یعاطف

پرخاشگرانه و  ي، رفتارهایط خانواده و احساس افسردگيمح

 استخانواده  ياو اختالل در خودپنداره اعض يبزهکار

شواهد نشان (. 1111، ی، پرز و اسچوئبينپرترياندلور، ج)و

طالق و  يهاخانوادهدر  یت روابط خانوادگيفيکه ک دهدیم

طالق  يهاخانوادهدر  کهيطوربهرطالق متفاوت است، يغ

، يمر)ق از عوامل طالق است یکی ییزناشو يناسازگار

و با توجه به  ن اساسیبر ا(. 9319، یعيو رف يايخشنودن

ساختار و کارکرد  دهندیممطالب و مطالعات فوق که نشان 

 يسازگار يمهم برا کنندهيينتعاز عوامل  یکیخانواده 

، بنابراین خانواده است ين و اعضايزوج يو فرد یشناختروان

ا ی( آ9 هدف پژوهش حاضر پاسخ به دو سوال اساسی است:

ن موثر يزوج يآوربر تاب السون يآموزش مدل گشتاور

السون بر تعارضات  يا آموزش مدل گشتاوری( آ1ت؟ اس

  موثر است؟ ییزناشو

 روش

 پژوهش ينمونه و روش اجرا ،يآمار جامعه

 -آزمونيشپ از نوع  ،یشیآزما روش پژوهش حاضر

پژوهش حاضر  يجامعه آمار بود. کنترلبا گروه  آزمونپس

سال  در ییاختالفات زناشو يلبه دلکه  ندبود ینيزوجشامل 

کردند و شهر تهران مراجعه  3منطقه  دفاتر مشاورهبه  9313

 موردنظرط یبا توجه به شرازوج  11 تعداداز بين آنها 

دو گروه در  یتصادف طوربهو نمونه انتخاب  عنوانبه، پژوهشگر

ن صورت که پس از یبه ا .ن شدندیگزیجا و گواهش یآزما

مربوط به  ندهکنمراجعهن يه زوجيب و موافقت کليترغ

ند، مراجعه کرد 3اتر مشاوره منطقه که به دف یدرمانزوج

 (1113دسون، یوی؛ کانر و دRISC-CD) 9يآورتاباس يمق

، عالقبند، ییثنا؛ MCQ) 1ییپرسشنامه تعارضات زناشو و

ان ين میاز ااجرا شد؛ سپس ( 9354و هومن،  یفالحت

از  تریينپا هاپرسشنامهآنها در  شده کسبکه نمره  ينیزوج

 یدامنه سن)پژوهشگر  موردنظرط یراش ين بود و دارايانگيم

داشتن ، سال از ازدواج آنان 5حداقل  گذشتن ،سال 71-31

 به شرکت در جلسات مندعالقه، پلمیل ديحداقل مدرک تحص

نمونه انتخاب  عنوانبهبودند؛  (تيعدم وجود اختالل شخص و

ند. سپس در دو گروه قرار گرفتبه گونه تصادفی و 

 اييقهدق 11-911،جلسه 5 ی، طشیگروه آزما هايیآزمودن

( قرار السون يگشتاور يالگو) مستقل رير متغيثاتحت ت

 3ن يو همچن یان جلسات آموزشیگرفتند. دو هفته پس از پا

و پرسشنامه تعارضات  يآورتاباس يمق مجددا ،ماه پس از آن

و  آزمونپس انعنوبهب يگروه به ترت دودر مورد هر  ییزناشو

ميانگين سنی زوجين در گروه  .اجرا شد يريگيآزمون پ

ميانگين طول  و  5/35و  5/35آزمایش و کنترل به ترتيب 

 91مدت ازدواج براي دو گروه آزمایش و کنترل به ترتيب 

محتواي جلسات ماه بود.  5سال و  1ماه و  99سال و 

 –اولسون آموزشی با استفاده از منابع مورد نظر )اولسون، 

؛ 9311؛ اوليا و همکاران، 1199/9319سيگ و الرسون، 

( 9171/9354هيمن، جانگسما، ، ؛ اليري9155/9355ستير، 

 ارایه 9جلسات در جدول  يخالصه محتواتنظيم گردید. 

 شده است.

 

 9جدول 

 السون یچند مختصاتمدل  اساس بر یآموزش 1جلسات 9خالصه
 لسهج جلسه عنوان جلسه يو محتوا اهداف

 اعتماد با همراه جو جادیا و حسنه رابطه يبرقرار گر؛یکدی و مدرس با اعضا ییآشنا

اهداف  اعضا، يبرا موضوع تياهم شدن مشخص ت؛يميصم و يهمکار ت،يوامن

مدل  کار یکل چهارچوب با ییآشنا گروه؛ مقررات با ییآشنا و جلسات يبرگزار

در  منظم شرکت و يهمکار جهت تعهد جادیا و قرارداد عقد السون؛ یچند مختصات

 .جلسات

 انيب و ییآشنا

 اهداف

 جلسه اول

 

 یچگونگ آموزش ت؛يميصم جادیا موانع یبررس آن؛ ابعاد و تيميصم فیتعر

 تيميصم هاييوهش نیتمر ت؛يميصم يبرقرار

 روابط در تيميصم

 ینيزوج

 جلسه دوم

                                                           
1. Connor- Davidson Resilience Scale( CD-RISC)     

2. Marital Conflict Questionnaire(MCQ)    
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 9ادامه جدول 

و  ثبات نيب توازن جادیا خانواده؛ قشهن و زوج نقشه و یريپذانعطاف و توازن تياهم

 در ینيزوج جیرا مشکالت با ییآشنا ؛یافراط رييتغ و ثبات از اجتناب و رييتغ

 .هایزوج ییایپو بهبود ؛یريپذانعطافو  یکینزد

 جلسه سوم یريپذانعطاف و یکینزد

ن؛ يزوج انيم تعارض وجود بودن یعيطب درک و ییزناشو تعارض یمفهوم فیتعر

 با ییآشنا ؛کنندگانشرکت انيم در تعارض با برخورد متداول هاييوهش اجاستخر

 .تعارض فصل و حل و دنيبخش بهبود گانه 99 يهاگام

 جلسه چهارم تعارض حل هاييوهش و تعارض

رابطه  بازدارنده عوامل ؛یجنس لیمسا چرخه با ییآشنا ؛یجنس روابط تياهم انيب

 .غلط یجنس يهااسطوره درمان و صيتشخ ؛یجنس حيصح

 جلسه پنجم یجنس ارتباط بهبود

و  موفق يهازوج ارتباط نحوه با ییآشنا آن؛ یدگيچيپ و ارتباط ضرورت و تياهم

 یچگونگ و یارتباط هاييوهش و سبک انواع ن؛يزوج ارتباطات در جیرا مشکالت

 .ثروم ارتباط يبرقرار نحوه با ییآشنا روابط؛ بر کی هر ريثات

 جلسه ششم یارتباط يهامهارت و ارتباط

 با ییآشنا ن؛يزوج روابط بر هانقش نييتع تیریمد ريثات یچگونگ با ییآشنا

 جیرا مشکالت ن؛يزوج روابط بر کی هر ريثات و رابطه در قدرت کيکالس يالگوها

 .رابطه در هانقش به دنيبخش بهبود جهت ییهاراه ن؛يزوج در روابط نقش

 /هاسنت و هانقش

 ارک و يهمکار

 یگروه

 جلسه هفتم

 هیارا ؛هاآموزه ییاجرا موانع ییشناسا ؛هاآموزش یاثربخش و ییکارا زانيم یبررس

 .آزمونپس ياجرا ن؛يزوج همه يبرا یکل هاییيهتوص و راهکارها

 ياجرا و يبندجمع

 آزمونپس

 جلسه هشتم

 

 سنجش ابزار 

در پژوهش حاضر . (CD-RISC) يآورتاباس یمق

کانر و  يآورتاباس ياز مق يآورتاب يريگاندازه يبرا

 ياس را محمدين مقی( استفاده شد. ا1113دیویدسون )

 یابیترجمه و هنجار یرانیاستفاده در فرهنگ ا ي( برا9357)

اس يه است که بر اساس مقیگو 15 ياس داراين مقی. اکرد

کامال نادرست( تا صفر )از  يادامنهکرت در يل يادرجهپنج 

. حداکثر نمره در شودیم يگذارنمرهه درست( شيهمچهار )

 يو حداقل نمره صفر است. محمد 911این پرسشنامه 

 ياس را با استفاده از روش آلفاين مقیا ییای( پا9357)

 یین رواييتع يبرا ينچنهمد؛ به دست آور 41/1کرونباخ 

و وجود  اده کردفاست يدیيال عامل تياس از روش تحليمق

د. در پژوهشی که توسط جوادي و د نمویيعامل کلی را تاک ی

( انجام گرفت جهت تعيين روایی مقياس مذکور 9354پرو )

ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل محاسبه شد و سپس از 

د. ضرایب همبستگی شروش تحليل عاملی تایيدي استفاده 

هاي بود و سپس گویه 67/1تا  75/1بين هر گویه با نمره کل 

هاي اصلی مورد تحليل ده از روش مولفهتفامقياس با اس

عاملی قرار گرفتند. با استفاده از مالک شيب خط اسکري و 

ارزش ویژه باالتر از یک، یک عامل در مقياس قابل استخراج 

اس مذکور با استفاده از يمق ییایحاضر پابود. در پژوهش 

 به دست آمد.  55/1نباخ وکر يروش آلفا

براي  .(MCQ)زناشویی  تعارضاتپرسشنامه 

یی پرسشنامه تعارضات زناشواز سنجش تعارضات زناشویی، 

یک این پرسشنامه  د.شاستفاده  (9354 ،ثنایی و همکاران)

 5 = هميشه) ياینهگزپنج  صورتبهسوالی است که  57ابزار 

( تنظيم شده است؛ حداکثر نمره کل پرسشنامه 9 = تا هرگز

هشت بعد از ن پرسشنامه یا است. 57و حداقل آن  141

 دهدیمقرار  يريگاندازهرا مورد سنجش و  ییتعارضات زناشو

، ی، کاهش رابطه جنسياز کاهش همکار اندعبارتکه 

ت فرزندان، یش جلب حمای، افزایجانيه يهاواکنشش یافزا

شاوندان خود، کاهش رابطه یبا خو يش رابطه فردیافزا

 امور نجدا کردشاوندان همسر و دوستان، یبا خو یخانوادگ

 ،و همکاران یی)ثنا ثروگر و کاهش ارتباط میکدیاز  یمال

 يکرونباخ بر رو يکل پرسشنامه با روش آلفا ییایپا(. 9354

 5 يو برا گزارش شده است 16/1، ينفر 141ک گروه ی

؛ 59/1، يکاهش همکار اسيرمقیزب يآن به ترت اسيرمقیز

، یجانيه يهاواکنشش ی؛ افزا69/1 ،یکاهش رابطه جنس

ش رابطه ی؛ افزا33/1ت فرزندان، یش جلب حمای؛ افزا41/1

با  ی؛ کاهش رابطه خانوادگ56/1شاوندان خود، یبا خو يفرد

از  ی؛ جدا کردن امور مال51/1شاوندان همسر و دوستان، یخو
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گزارش شده  61/1ثر، و؛ و کاهش ارتباط م49/1 گر،یکدی

 در پژوهش حاضر پایایی (.9354، و همکاران ییثنااست )

به  54/1نباخ ومقياس مذکور با استفاده از روش آلفاي کر

نمره کل پرسشنامه وارد تحليل در این پژوهش  . دست آمد

 شد.

 هایافته

و  يآورتابمتغيرهاي  يهانمرهتوصيفی  يهاشاخص

تعارضات زناشویی در گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله 

ه شده ارای 1آزمون و پيگيري در جدول آزمون، پسپيش

 نيانگيم ،شودیممشاهده  1که در جدول  گونههماناست. 

 و آزمونپس در مرحله شیآزما گروه يآورتاب ريمتغ نمرات

 نمرات نيانگيو م شیافزا کنترل گروه با سهیمقا در رييگيپ

 و آزمونپس مرحله در شیآزما گروه ییزناشو تعارضات

ت.اس داشته کاهش کنترل گروه با سهیمقا در رييگيپ

 
 1دول ج

 آوري و تعارضات زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترلبر اساس تاب کنندگانشرکتميانگين و انحراف استاندارد 

آزمونپس پیگیري آزمونشیپ   
 متغیر گروه

SD M SD M SD M 

41/6  1/69  17/4  5/69  36/4  65/75  آزمایش 
 يآورتاب

 
13/6  1/77  5/6  55/77  55/6  35/75  کنترل 

55/91  45/911  79/91  65/913  93/1  4/931  آزمایش 
 تعارضات زناشویی

35/1  75/979  5/91  95/971  71/1  1/979  کنترل 

 

ي مفروضه ربررسی برقرا منظوربه هادادهل يش از تحليپ

و یکسانی شيب رگرسيون از آزمون لوین  هایانسوارهمسانی 

 هایانسوار که مفروضه همسانیاستفاده شد، نتایج نشان داد 

بنابراین . (< p 15/1) و یکسانی شيب رگرسيون برقرار است

و دقت آزمون، آزمون تحليل  هامفروضهاز حيث رعایت 

روش  ینترمناسب عنوانبهمکرر  يريگاندازهواریانس با 

هاي پژوهش مورد استفاده براي بررسی سوال هادادهتحليل 

، مقدار سطح 3 جدول هايیافتهبا توجه به قرار گرفت. 

 توانیمآلفا کوچکتر است. بنابراین  19/1از مقدار  Fمعنادار 

، تفاوت معناداري بين دو آزمونيشپثير اگفت پس از حذف ت

 یعبارتو کنترل در آزمون وجود دارد. به گروه آزمایش

 يآورتاببر  السون( یچند مختصات) يآموزش مدل گشتاور

 هايیآزمودندر  يآورابتثير داشته و باعث افزایش ان تيزوج

( یسهم يتای)مجذور ا اندازه اثرگروه آزمایش شده است. 

کرد السون ین معناست که آموزش رویز به اين 41/1برابر با 

را به خود  آزمونپسانس یدرصد از وار 41/1 تواندیم

 اختصاص دهد. 

 

 3جدول 

 نيزوج يآورتاببر  السون( یچند مختصاتگشتاوري )انس مربوط به آموزش مدل یل کوواريج تحلیخالصه نتا 

 رییمنبع تغ
مجموع 

 مجذورات
df 

ن یانگیم

 مجذورات
F توان آزمون اندازه اثر 

 11/1 41/1 57/11** 199/1415 9 199/1415 آزمونپس

    996/15 34 115/9171 خطا

     71 994379 کل

** p < 19/1  

 

 کهینا با توجه بهآمده است،  7گونه که در جدول همان

  ، تــادار اســعنم 19/1طح ــده در سـمحاسبه ش Fشاخص 

 

نوبت اجرا  در سه هایآزمودن  هاييانگينمبنابراین بين 

در متغير  هايانگينمتفاوت  تفاوت معنادار وجود دارد.
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به دست آمده  هايیافتهمورد بررسی قرار گرفت و  يآورتاب

 طوربهو پی گيري  آزمونپس يهانمرهنشان داد که ميانگين 

است، به این معنا که  آزمونيشپ يهانمرهمعناداري بيشتر از 

و این  شودیم يآورتابآموزش مدل السون موجب افزایش 

 ت.ــر اســداري اثــان داراي پایــول زمــش در طــافزای

 
 7جدول 

 زوجين يآورتاب( السون بر یچند مختصاتگشتاوري ) آموزش مدل مربوط مکرر هاييريگاندازهخالصه تجزیه و تحليل واریانس با  
 اندازه اثر F ن مجذوراتیانگیم df مجموع مجذورات رییمنبع تغ

 یشیعمل آزما

 (يريگي، پآزمونپس، آزمونيشپ)
3/3736 943/9 74/1111 **373/11 511/1 

** p < 19/1  

 

مقدار سطح معنادار  که دهدیمنشان  5جدول  هايیافته

F چنين  توانیمآلفا کوچکتر است. بنابراین  19/1ار از مقد

، تفاوت آزمونيشپثير اکرد که پس از حذف ت گيرييجهنت

معناداري بين دو گروه آزمایش و کنترل در آزمون وجود 

بر  السون (یچند مختصات) يآموزش مدل گشتاور ؛دارد

گذار بوده و باعث کاهش ثيران تيزوج ییتعارضات زناشو

اندازه ن در گروه آزمایش شده است. يات زناشویی زوجتعارض

 یعنی ؛بود 714/1ز برابر با ي( نیسهم يتای)مجذور ا راث

انس یدرصد از وار 71/1 تواندیمآموزش مدل السون 

 را به خود اختصاص دهد.  آزمونپس

 
 5جدول 

 زناشویی بر تعارضاتسون ( الیچند مختصاتگشتاوري )آموزش مدل انس مربوط یل کوواريج تحلیخالصه نتا 

 رییمنبع تغ
مجموع 

 مجذورات
df 

ن یانگیم

 مجذورات
F توان آزمون اندازه اثر 

 9 714/1 555/36** 913/1955 9 913/1955 آزمونپس

    111/55 34 354/1941 خطا

     71 6/6553 کل

 

محاسبه شده  Fشاخص  ،6به مندرجات جدول  با توجه

  هاييانگينمابراین بين نمعنادار است ب 19/1در سطح 

 نوبت اجرا تفاوت معنادار وجود دارد. در سه هایآزمودن

در  هايانگينمتفاوت  یبه دست آمده از بررس هايیافته

و  آزمونپس يهانمرهن يانگي، نشان داد که مییتعارض زناشو

است؛  آزمونيشپ يهانمرهکمتر از  يمعنادار طوربه يريگيپ

زش مدل السون موجب کاهش تعارضات به این معنا که آمو

و این کاهش در طول زمان داراي  شودیمزناشویی زوجين 

 پایداري اثر است. 

 
 6جدول 

 زناشویی بر تعارضات( السون یچند مختصاتگشتاوري )آموزش مدل  مربوط به مکرر هاييريگاندازهخالصه تجزیه و تحليل واریانس با 
 اندازه اثر F ن مجذوراتیانگیم df مجموع مجذورات رییمنبع تغ

 یشیعمل آزما

 (يريگي، پآزمونپس، آزمونيشپ)
9/3635 159/9 343/1531 **511/71 417/1 

** p < 19/1  
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  بحث
آموزش مدل السون بر  ین اثربخشييمطالعه حاضر با هدف تع

ج ین انجام شد. نتايزوج ییو کاهش تعارضات زناشو يآورتاب

به سوال اول پژوهش نشان داد که به دست آمده در پاسخ 

ش یش موجب افزایآموزش مدل السون در گروه آزما

نسبت به گروه کنترل  آزمونپسن در مرحله يزوج يآورتاب

نسبت به  آزمونيشپشده است و با توجه به تفاوت در مرحله 

اثر  يماندگار يدارا يريگيدر مرحله پ یمدل درمان ،يريگيپ

ل سوال دوم پژوهش نشان ياز تحلج به دست آمده یاست. نتا

کاهش ش موجب یداد که آموزش مدل السون در گروه آزما

نسبت به  آزمونپسن در مرحله يزوج ییتعارضات زناشو

گروه کنترل شده است و با توجه به تفاوت در مرحله 

 يريگيدر مرحله پ ن درمانیا ،يريگينسبت به پ آزمونيشپ

آموزش مدل السون  یطورکلبه اثر است. يماندگار يدارا

ن يزوج ییو کاهش تعارضات زناشو يآورتابش یموجب افزا

مدل السون، با  یبر اثربخش یمبن آمدهدستبه هايیافتهشد. 

سهرابی  و بهزادپور مطهري، يهاپژوهشاز  آمدهدستبهج ینتا

 ،(9351) بهاري و (، خلعتبري9311) کلوندي (،9311)

 (1111همکاران )لر و واند و (1191اگانجی ) و ادبایو

 .است همسو و هماهنگ

و  يآورتابمدل السون بر  یاثربخش یین چراييدر تب

درمانگر از طریق مدل  گفت که توانیم ییتعارضات زناشو

برقراري صميميت، تالش در جهت  چگونگی آموزش باالسون 

 يگانه 99 يهاگام با ، آشناییهایزوج پویایی بهبود

 با آشنایی غلط، جنسی يهااسطوره نتعارض، درما وفصلحل

 به بخشيدن بهبود جهت ییهاراه ثر،وم ارتباط برقراري نحوه

زمينه را  ،هاآموزه اجرایی موانع رابطه و شناسایی در هانقش

و کاهش تعارضات زناشویی فراهم  يآورتاببراي افزایش 

 یسه بعد اصل يالسون رو يمدل گشتاور. کندیم

انسجام خانواده،  یعنی ییو زناشو یخانوادگ هاييستمس

. کندیمو ارتباطات خانواده تمرکز  خانواده یريپذانعطاف

از انسجام و  یوجود درجه متوسطمعتقد است که  السون

 يکارکرد کارآمد يا خانواده براین زن و شوهر و يانعطاف ب

 چگونه ن نکته است کهیالزم است. تمرکز انسجام بر ا آنها

بودنشان، تعادل برقرار کنند  باهمجدایی و  ، بينهاخانواده

 ،خانواده انسجام باال باشد، اعضا ی(. وقت1111 ،السون)

ک یو هرگاه هر  خواهندیمگر را یکدیو رفاه  يشرفت، شاديپ

اقدام رفع آن مشکل  ير مشکل شود، حاضرند براياز آنها درگ

، وقت (1113) نگرنيل ازنظرانسجام  ،گریکنند. بعد د

خانواده است،  ين اعضايبودن در ب باهمو گذاشتن 

مرتب  طوربههستند،  ينه قوين زمیکه در ا ییهاخانواده

در نظر  یگروه هاييتفعال يبرا هاییينهزمو  هابرنامه

در  ،رسدیمکه ساده به نظر  ین عمل در حالی. اگيرندیم

اضافه " معموال هاخانواده يعمل دشوار است، چون اعضا

 ه اعضاک یو زمان دهندیمگر اختصاص یه همدرا ب "هاوقت

ا یمربوط به خودشان هستند  ییمشغول انجام کارها

با  يرا برا يدي، مشکل است بتوانند اوقات مفاندخسته

(. با آموزش 1113 نگرن،ي)ل گر بودن صرف کنندیهمد

ن دو ید تا بتوانند افراط در اکرن کمک يبه زوج توانیم

باال  یليکه درجه انسجام خ یندرجه را کنترل کنند. زما

کم  یليتقالل خباال و اس یليدر خانواده خ نظراتفاق ،است

ن یشان را با کمتریخانواده کارها ياعضا گر،یاست. در درجه د

 ،السون) دهندیمانجام  یشانهاخانوادها تعهد به ی یوابستگ

و  انسجام يدرجات باال ، يمدل گشتاور بر اساس(. 9115

افراد و توسعه روابط در  يبرا ن انسجامیياپ یليدرجات خ

که  یگر روابطیباشد. از طرف د سازمشکل تواندیم درازمدت

تنها  توانندیم يبهتروه يبه ش ،دارند یدرجات متوسط

در بعد  (.9115، السون) بودنشان را متعادل کنند

رات است. در ييثبات در مقابل تغ يد بر رويکات یريپذانعطاف

 صورتبهت خانواده یریدر خانواده، مد یريپذانعطافصورت 

 هاگيرييمتصمخانواده در  ي. همه اعضااستک يدموکرات

( دو 9155) نیفریده استنت و دي. به عقکنندیمشرکت 

مرتبط است: اول، غلبه بر بحران و  یريپذانعطافت با يفيک

 هاخانوادههمه  يبرا هابحران.  یرواناسترس و دوم سالمت 

با  یدار به درستیپا يهاخانواده ید ولیايش بيپ ممکن است

و در عوض  دانندینمگر را مقصر یو همد کنندیمآن برخورد 

گر یا از همدیخانواده را از بحران نجات دهند و  کنندیم یسع

در  یاست که برخ ی، حس تعالیوانکمک بخواهند. سالمت ر

 ايهيستمسدر خانواده به دنبال آن هستند.  یمذهب و برخ

ل دارند که در طول زمان یتما متعادل یو خانوادگ ییزناشو

ک يرابطه دموکرات يد که تا حدنل داریکارآمدتر شوند. تما

ز يد که فرزندان را ننداشته باش ید و مذاکراتنداشته باش

. ثابت هستند ،م نقشيتقس يبا مقدار هانقششامل شود و 

ا شامل فرزندان ر ،فعال طوربهمذاکرات آزاد هستند و 
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 ،که الزم باشد یم شده هستند و زمانيتقس هانقش. شودیم

ر داده شوند و ييتغ توانندیمن ي. قوانشودیمجاد یر اييتغ

 دهندهنشان یمختصات متناسب با زمان هستند. مدل چند

ن بعد که بعد یز هست. وجود اين یاز ارتباط خانوادگ يبعد

ل حرکت ي، جهت تسهشودیمده يز نامين کنندگیيلتسه

 یاتيح یريپذانعطافدر دو بعد  انسجام و  هاخانوادهو  هازوج

و  جانبههمهبنابراین با توجه به پوشش  (.9115، السون) است

کيد مدل السون در رابطه با حل مناسب تعارضات، بهبود ات

گفت که مدل  توانیمزوجی،  يهانقشله او مس هاارتباط

ان مناسب براي افزایش یک درم عنوانبه تواندیمالسون 

و کاهش تعارضات زناشویی در ایران مورد استفاده  يآورتاب

 قرار بگيرد.

ر سطح يورود در پژوهش حاضر نظ يهامالکوجود 

ج به یم نتايالت، سن و طول مدت ازدواج، امکان تعميتحص

عدم همکاري مراکز مشاوره . سازدیمگر را محدود ین ديزوج

دادن مراجع با توجه به حساسيت در خصوص در اختيار قرار 

از  پژوهش حاضر بود.  هايیتمحدوداز دیگر  ،موضوع

 پژوهش آماري جامعه که است این دیگر يهاتیمحدود

 تعميم بنابراین و دادند تشکيل تهران شهر زوجين را حاضر

. گيرد صورت اطيبااحت باید دیگر جوامع به پژوهش این نتایج

 مختلف شهرهاي در السون مدل اثربخشی شودیم پيشنهاد

د سایر مور در درمانی مدل این ثيرتا و شود انجام ایران

متغيرهاي اثرگذار بر روابط زوجی و خانوادگی مانند 

نيز بررسی شود صميميت، دلزدگی، رضایت زناشویی و غيره 

با حجم بيشتر و در جوامع  ییهانمونهچنين پژوهشی براي و 

 شودیمشنهاد يپ .رار شودمتفاوت تک يهافرهنگمختلف با 

تعارضات  یجادکنندها، عوامل متعدد یآت يهاپژوهشدر 

شنهاد يپ ينهمچندر نظر گرفته شود.  يرفتار و یشناخت

گر در یکپارچه دی يالگوها یزان اثربخشيم شودیم

 ییو تعارضات زناشو يآورتاب يرهايبر متغ یدرمانخانواده

ج یرد. نتايسه قرار گیقاکرد السون مورد میو با رو یمورد بررس

از اختالفات  يريشگيدر جهت پ تواندیم رپژوهش حاض

به  توانیم ينهمچند و مثمرثمر واقع شود. يمف ییزناشو

افتن از نقاط ضعف ی یکمک کرد تا با آگاه هاخانوادهو  هازوج

 توانندیمست و ين فردمنحصربهابند که مشکالتشان یخود در

در جهت  ییهامهارتبه  ياربردنات کیبا استفاده از تمر

شتر يکسب رابطه بهتر و حل تعارض، کنترل افکار و تعادل ب

 يبرگزار ،پژوهش حاضر هايیافتهبا توجه به ابند. یدست 

 يالگو یبا استفاده از برنامه آموزش یتخصص يهادوره

شنهاد يبه مشاوران و خانواده درمانگران پ السون کپارچهی

 . شودیم

 

 

 منابع

راهنماي گام به (. 9171يري، د.، هيمن، ر.، و جانگسما، آ. )ال

هاي مدون زوج  حگام درمان مشکال زناشویی)طر

لی کيميایی و زهرا باقریان نژاد، ع. ترجمه سيد درمانی(

 . تهران: انتشارات رشد.9354

 (.1199ج. ) .پ الرسون، و ،.ا سيگ، - اولسون ،.د. ا اولسون،

 و نژاد نوابی شکوه رجمهت .همسران روابط بازبينی

 اول. تهران: انتشارات دانژه. . چاپ9319مهرنوش دارینی،

آموزش (. 9311اولياء، ن.، فاتحی زاده، م.، و بهرامی، م. )

 . تهران: انتشارات دانژه.زندگی زناشویی سازيیغن

در  یزسازيخود متمااثربخشی آموزش (. 9311ایوبی، ال. )

 نامهیانپا. ان متأهلزن يورزعشقانسجام خانواده و 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ابهر.

، ع.، و کيامنش، ع. آبادييعشفباباخانی، و.، نوابی نژاد، ش.، 

 بر فلدمن یکپارچه رویکرد آموزش اثربخشی (.9317)

مجله تعارضات زناشویی.  کاهش و ذهن آگاهی افزایش

  .41-11، 1روانشناسی خانواده، 

. خانواده/ تحليل سيستمی خانواده(. 9116برادشاو، ج. )

. تهران: انتشارات 9356ترجمه مهدي قراچه داغی، 

 ليوسا.

(. بررسی 9319، ل.، و قطره سامانی، ز. )ییپاشاتورانی، س.، 

 بينیيشپدر  يآورتابرابطه سندرم پيش از قاعدگی و 
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مجله تعارضات زناشویی در بين زنان متأهل شهر تهران. 

 .59-66، 94خانواده، زن و مطالعات 

ثنایی، ب.، عالقمند، س.، فالحتی، ش.، و هومن، ح. ع. 

. تهران: سنجش خانواده و ازدواج هايياسمق(. 9354)

 انتشارات بعثت

(. رابطه هوش هيجانی و 9354جوادي، ر. خ.، و پرو، د. )

در دانشجویان علوم بهزیستی و توانبخشی.  يآورتاب

 .61-59، 5مجله اعتيادپژوهی، 

با رویکرد  یدرمانزوج یاثربخشبررسی (. 9311حميدي، پ. )

. روایت درمانی بر کاهش تعارضات زوجين شهرستان کرج

، دانشگاه و راهنمایی کارشناسی ارشد مشاوره نامهانیپا

 آزاد واحد رودهن. 

و  يآورتاب(. ارتباط بين 9351خلعتبري، ج.، و بهاري، ص. )

 .53 -17، 1بيتی، روانشناسی تر رضایت از زندگی.

.  9355. ترجمه بهروز بيرشک، آدم سازي(.  9155ستير، و. )

 تهران: انتشارات رشد.

 مهارت حل تعارض)براي همسران(.(. 9354شيري، ز. )

 تهران: سازمان بهزیستی کشور.

قمري گيوي، ح.، خشنودنياي چماچائی، ب.، و رفيعی، ح. 

اده در (. مقایسه هيجان خواهی و عملکرد خانو9319)

مجله مشاوره و افراد مطلقه، در حين طالق و عادي. 

 . 591-536، 7خانواده،  یدرمانروان

(. تأثير درمان 9313کاویانی، ز.، حميد، ن.، و عنایتی، م. )

زوجين.  يآورتابرفتاري مذهب محور بر  -شناختی

، 95کاربردي،  یشناسرواندانش و پژوهش در مجله 

37-15 . 

بررسی رابطه سالمت خانواده اصلی با (. 9311کلوندي، ف. )

خانواده فرزندان از دیدگاه  یريپذانعطافميزان انسجام و 

کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه شهيد  نامهیانپا. آنها

 بهشتی. 

راهنماي مفاهيم و فنون براي متخصص (. 9111کنث، د. )

. یدرمانخانوادهفن مشاوره ازدواج و  صدیکیاوري، 

 .. تهران: انتشارات تزکيه9355رشاد بهاري، ترجمه ف

 ياواسطه(. نقش 9313لواف، ه.، شکري، ا.، و قنبري، س.، )

ارتباطی زوجين در رابطه بين تعارض زناشویی  يهامدل

شده دختران.  سازيیبرونو مشکالت درونی سازي و 

 .3-95، 1مجله روانشناسی خانواده، 

 در افراد در يآوربتا بر مؤثر عوامل(. 9357محمدي، م. )

دکتري  نامهیانپا. مواد سوءمصرف خطر معرض

 یبخشتوانروانشناسی بالينی، دانشگاه علوم بهزیستی و 

 تهران.

(. تبيين 9311مطهري، ز.، بهزادپور، س.، و سهرابی، ف. )

سطح تعارض زناشویی بر اساس هيجان خواهی و 

 -911 ،1زن و مطالعات خانواده، در زوجين.  يآورتاب

915.
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