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 گرفته است و شاهد افزایش تشکیل خانواده و ازدواج نیز تحت تاثیر قرار ،مهاجرتدلیل گسترش ارتباطات و افزایش در عصر حاضر به :چکیده

 باهای تعارض زناشویی زوجهای فرهنگی بر مبتنی بر پویاییدرمانی اثربخشی زوجپژوهش حاضر با هدف بررسی  فرهنگی هستیم.های بینازدواج

را  نمونه پژوهش حاضر پیگیری با گروه کنترل بود.-آزمونپس-آزموناز نوع پیش آزمایشیانجام گرفت. روش این پژوهش نیمه  فرهنگ متفاوت

طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. استان اصفهان تشکیل دادند که به کننده به مراکز مشاورهفرهنگی مراجعهزوج بین 96

. متغیر مستقل نیز شدارزیابی  (MCQ) نامه تعارض زناشویی ثنایی و براتیمتغیر وابسته در این پژوهش تعارض زناشویی بود که با پرسش

درمانی ها نشان داد که زوج. یافتهشدصورت زوجی برای گروه آزمایش اجرا جلسه به 8فرهنگی بود که طی  هایمبتنی بر پویایی درمانیزوج

ست دهو میزان آن را کاهش داده است. نتایج باست فرهنگی موثر زناشویی زوجین دارای ازدواج بین فرهنگی بر تعارض هایمبتنی بر پویایی

های زوجین دارای ازدواج تواند نگرانیفرهنگی می هایمبتنی بر پویاییدرمانی های مناسب در قالب زوجآمده حاکی از آن است که آموزش

 .شودفرهنگی را کاهش دهد و منجر به کاهش تعارض زناشویی آنان بین
 زناشویی ازدواج، تعارض هنگی، پویاییفردرمانی، ازدواج بینزوج :ی کلیدیهاواژه

 
Abstract: In the present age, due to the expansion of communication and the increase in immigration, family formation 

and marriage have also been affected, and we are witnessing an increase in intercultural marriages. The purpose of this 

study was to determine the effectiveness of intercultural couple therapy on intercultural couple’s marital conflict in 

Isfahan. The research procedure was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up design with control 

group. Statistical population consisted of 16 couples referring to counseling centers of Isfahan, who were randomly 

assigned to experimental and control groups. The depended variable was marital conflict that was assessed through a 

marital conflict questionnaire. The independent variable was intercultural couple therapy that was performed for the 

experimental group in 8 sessions. The results showed that intercultural couple therapy decreased marital conflict of 

intercultural couples. These findings revealed that suitable training in the form of intercultural couple therapy can reduce 

couples' psychological worries and decrease their marital conflict. 
Keywords: couple therapy, intercultural marriage, marital dynamics, marital conflict 
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 مقدمه
 تحول حال در پیوسته کنیم،می زندگی جهانی که در آن

 حدیبه هااین دگرگونی ژرفای و گستره دگرگونی است. و

 شکل و پیدایش درحال نوینی جامعه رسدمی نظرهب که است

 است شده آغاز بشر حیات در دوره جدیدی و بوده گیری

دیشمندان برای که ان (. مفهومی9310)سروش و حسینی،

د، برنیکار موفور بههای چشمگیر بهتبیین این دگرگونی

مفهوم در (. این 9383 )عنایت و موحد، است 9شدنجهانی

به تمایز زمان ها و ارتباطات، منجرقالب گسترش فناوری داده

های یکپارچگی و در هم تنیدگی مناسبت و مکان، تشدید

ون و همچنین تبادل بیشتر اگگسترده در ابعاد و سطوح گون

ناپذیر مفهوم ها و باورها شده است. پیامد گریزها، ارزشفرهنگ

ایجاد تغییرات فرهنگی و ارزشی بسیاری در جوامع  ،مذکور

 (. 9316 گوناگون است )خواجه نوری و حسینی،

ها و الگوهای ج و انتخاب همسر نیز یکی از ارزشازدوا

های اخیر دگرگونی دهه اری زندگی اجتماعی است که دررفت

دلیل این (. به0118 ،آماتو و لندالبسیاری پذیرفته است )

 0فرهنگیهای بیناز اواسط قرن گذشته ازدواج هادگرگونی

عنوان ها بهگونه ازدواج(. این0111 افزایش یافته است )رومانو،

ن، مذهب و قومیت متفاوت تعریف ازدواج بین دو نفر با زبا

افزایش شمار (. 0111 ؛ روبلت،0114 )دونوان،شود می

دهنده تضعیف مرزهای بین فرهنگی نشانهای بینازدواج

های اجتماعی و همچنین کاهش فاصله اجتماعی در گروه

های فرهنگی زمینهعه است. در نتیجه این تحوالت پیشجام

های اجتماعی دیگر تعامل اجتماعی و صمیمیت با گروه که از

کرد، شکسته شده است و افراد تحت تاثیر مفهوم جلوگیری می

یگر های داعی، پذیرش بیشتری نسبت به فرهنگبرابری اجتم

 (. 0114 پیدا کرده اند )کوان و لیچر،

طور دهد که تجربه افراد از فرهنگ بهها نشان میبررسی

 هایه است و آنان، این تجارب و تفاوتای پیچیدمالحظهقابل

رابطه صمیمی خود خواهند آورد. این  فرهنگی را به درون

مستعد  ،های بین فرهنگیکه ازدواج شودباعث میمساله 

ها واجگونه ازدآور نیست که اینابراین شگفتاسترس باشد. بن

 

نگی  ؛0116 ،بالکاوانرخ باالیی از طالق داشته باشد )والدمن، را

 گونه ازدواج ها ها در زمینه این(. پژوهش0111 و اشنایدر،

ها، های فرهنگی بین این زوجدهد که تفاوتنشان می

ثبات  دهد و آنان ازرا تحت تاثیر قرار می 3های زناشوییتعارض

؛ 0111 تری برخوردار هستند )ژانگ و ون هوک،زناشویی پایین

 (. 0199 ،، نلسون، هنریکسون و موناکسستامانتوب

های واج( نیز دریافتند که در ازد0116والدمن و رابلکاوا ) 

طور معناداری افزایش پتانسیل سوءتفاهم به ،فرهنگیبین

های ( زوج0119های فو، تورا و کندال )یابد. برطبق یافتهمی

طوح باالتری از استرس و تعارض فرهنگی ممکن است با سبین

فرهنگ، رضایت کمتری رو شوند و در مقایسه با زوجین همروبه

 و تمن، سیانگاو، اسکرونسکیرا در روابط خود تجربه نمایند. 

 ( در بررسی ادبیات پژوهشی در این زمینه0194) همکاران

زایی ها عوامل استرسدریافتند که در رابطه تمامی زوج

باط، نگرش نسبت به ارت پذیری، برقراریهمچون فرهنگ

ها و رفتارهای فردی، حمایت از خانواده، دیدگاه ازدواج، ویژگی

زندپروری وجود مدیریت مالی و فراجتماعی، نقش جنسیتی، 

ه طور بالقوهای فرهنگی بههای آنان تفاوتدارد. برطبق یافته

هش اتواند این عوامل را تشدید نماید و تاثیر عمیقی بر کمی

 فرهنگی داشته باشد.های بینرضایت و سازگاری زناشویی زوج

شده اتخاذ رویکرد درمانی بنابراین با توجه به مطالب عنوان

زوجین از اهمیت باالیی برخوردار  مناسب جهت کمک به این

های های درمانی برای زوجاست. مالحظات و استراتژی

گی فرهنطور کلی بر ارتقای دانش و اطالعات فرهنگی، بهبین

ت انگر باید نسبعالوه درمنماید. بهزوجین و درمانگر تاکید می

و  )سالیوان دفرهنگی هوشیار باشهای بینبه مسائل خاص زوج

( به بررسی 9316راصفهانی )در این راستا نص(. 0116 کتون،

. طبق فرهنگی پرداختاد با ازدواج بینافر 4های زوجیپویایی

های زوجی این افراد در سه دسته پویایی ،هایافتهاین 

خانوادگی پیشین  های فردی و)ویژگی 6ایهای زمینهپویایی

وسیله عواملی )به 6گرهای مداخلهگیرد(، پویاییفرد را در بر می

و در اثر  گیرند که منحصرا از زمان آشنایی زوجینشکل می

 4های راهبردیپویاییاند( و وجود آمدهتقابل دو نفره آنان به

5. background dynamics 

6. interventional dynamics 

7. strategic dynamic 
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1. globalization 

2. intercultural marriages 

3. marital conflict

4. marital dynamics 
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وجود به هاید استفاده برای رویارویی با چالش)راهبرهای مور

 گیرند.دهند( قرار میآمده در زندگی مشترک را تشکیل می

کار با زوجین در ( 9316های نصراصفهانی )یافته طبق بر 

ی هاباید به زوجین کمک نمود تا تفاوت فرهنگیبین با ازدواج

 ؛ تیدول0191فدرز، -استرود، دوربین، سایگال و نوبلوچ) فردی

و فرالی،  هادسون ؛0114دنوان، ؛ 0193، ایستویک و فینکل، 

)بوستامانت، نلسون، ، خانوادگی (0194برامباق و ویکاری، 

، تاپهم، الرسون و هولمن؛ 0199، هنریکسون و موناکس

، و مورداک وان چوی؛ 0196، و استندبرگ ناپ، نورتن؛ 0116

؛ 0113چیس،  ؛0111بهاگرا و دسیلوا، ) و فرهنگی (0194

 (؛0114هیز و دیگران، ؛ 0193مارتین، -سشاردی و کنادسون

 ارتباطی، صمیمانه و حل مساله هایرا بشناسند و مهارت

 ؛0194اپستین و ژنگ، ؛ 9384)ابراهیمی و جان بزرگی، 

؛ اصفهانی، بهرامی، 0194اپستین، کورتیس، ادواردز و یانگ، 

تاو، اون، پیس ؛ 0114باگاروزی،  ؛0198اعتمادی و محمدی، 

؛ جوادی، افروز، حسینیان، آذربایجانی و 0196و ایمل، 

؛ 9316سعادتی، رستمی و دربانی، ؛ 9314غالمعلی لواسانی، 

های فرهنگی را کسب الزم جهت برخورد با چالش (0119لی، 

 نمایند.

کنون تا دهد کهگرفته نشان میهای صورتاما بررسی

ها و رویکردهای منسجمی در مورد هیچ یک از تکنیک پژوهش

شده و سودمندی آنان صورت نگرفته است، همچنین پیشنهاد

های دهنده افزایش ازدواجکه تجارب کلینیکی نشانبا وجود این

ن ایدر زمینه  فرهنگی در جامعه چند قومیتی ایران است،بین

اطالعات اندکی در دست است،  در جامعه ایرانی هاازدواج

در پی بررسی این مساله بود که آیا این پژوهش حاضر بنابر

فرهنگی بر تعارض زناشویی  هایمبتنی بر پویاییدرمانی زوج

 موثر است؟  فرهنگی شهر اصفهانازدواج بین بازوجین 

 روش
 جامععه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

کاربردی و از منظر  ،حاضر به لحاظ هدف پژوهشروش 

آزمون، پیگیری با آزمون، پسآزمایشی با طرح پیشروش نیمه

شامل کلیه زوجین ، پژوهشجامعه آماری این گروه کنترل بود. 

کننده به مراکز مشاوره استان اصفهان در فرهنگی مراجعهبین

استانی غیر هم شرایط را داشتند:این که  ندبود 9316سال 

تانی ساکن اسر پژوهش حاضر منظور زوجین غیر همد)بودن 

سال پیش  98هر یک از زوجین حداقل (، استاستان اصفهان 

دارا  خود زندگی کرده باشند،ن محل تولد از ازدواج در استا

سطح تحصیالت باالی ، بودن سابقه ازدواج حداقل سه سال

عدم مراجعه به دادگاه برای طالق در زمان اجرای ، سیکل

به  تمایل ن در حال متارکه یا طالق نباشند(،پژوهش )زوجی

بین زوجین واجد  از .درمانیشرکت داوطلبانه در جلسات زوج

و به شیوه تصادفی صورت هدفمند انتخاب زوج به 96شرایط 

گروه درمانی و گروه کنترل جایگزین شدند. در دو گروه زوج

صورت جلسه به 8در درمانی بین فرهنگی را زوج ،آزمایش

 زوجی دریافت کردند و گروه کنترل نیز در لیست انتظار بودند.

آزمون و پیگیری آزمون، پساین زوجین طی سه مرحله پیش

زوجین  پرسشنامه تعارض زناشویی پاسخ دادند.به 

سال و انحراف  46/33میانگین سنی  دارایکننده شرکت

درمانی زوج جلساتدر ادامه ساختار بودند.  96/3استاندارد 

( 9316برگرفته از نصراصفهانی ) فرهنگی هایمبتنی بر پویایی

 نامه دوره دکتراعنوان پایانهدر یک پژوهش داده بنیاد ب
 ارائه شده است. 9در جدول صورت خالصه به
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 9جدول

 فرهنگی هایمبتنی بر پویایی درمانیزوجمحتوای جلسات  
 محتوا هجلس

 آزمون(راری ارتباط، ارزیابی، اجرای پیشبرقراری ارتباط و ارزیابی: )معارفه، برق جلسه اول

آشنایی زوج با مفهوم نقشه عشقی و ترسیم نقشه عشقی عنوان یکی از نقاط قوت رابطه، آشنایی زوج با عشق به)عشق و صمیمیت:  جلسه دوم

 تقوت عشق و صمیمیت بین زوج(، مرور تاریخچه صمیمانه گذشته، خودشان

ا آشنایی ب، های خانواده اصلی همسرآشنایی با ویژگیهای خانواده اصلی: )آشنایی زوج با نقش خانواده اصلی در ارتباط، ویژگی جلسه سوم

 های خانوادگی(مهارت مدیریت تفاوت

های فردی و ارتباط زناشویی، بررسی نقش تفاوتهای فردی و شخصیتی موثر در فردی و شخصیتی: )آشنایی با ویژگیهای ویژگی جلسه چهارم

 شخصیتی( های فردی وآشنایی با مهارت مدیریت تفاوتشخصیتی در ارتباط، 

های اشتراک و ابرازگری صحیح در ارتباط، بررسی نقش پذیرش در زندگی مشترک، آشنایی های ارتباطی: )آشنایی با مهارتمهارت جلسه پنجم

 تقویت آن در ارتباط( و زوجین با نقش حمایت عاطفی

های ایجاد مرز مرز، آشنایی زوجین با تکنیک یجادآشنایی زوجین با مزایای ا ،9های ساختاری: )آشنایی زوجین با انواع مرزمهارت جلسه ششم

 در ارتباط با خانواده مبداء و روابط اجتماعی(

راهبردهای گزینشی، تلفیقی و ها، بررسی در برخورد با تفاوت 0های حل مساله: )آشنایی زوج با راهبردهای حل مسالهمهارت جلسه هفتم

 خالقانه(

های راهبردهای نگهداری و تداوم مهارتشده و اختتام: )جمع بندی جلسات، آشنایی با آموخته هایایجاد تعلق و تداوم مهارت جلسه هشتم

 آزمون(شده، اجرای پسآموخته

 

 ابزار سنجش

 (MCQ) مه تعارض زناشویی براتی و ثناییاپرسشن

مه اابزار مورد استفاده برای سنجش تعارض زناشویی، پرسشن. 

این پرسشنامه  بود. (MSQ) 3تعارض زناشویی براتی و ثنایی

، کاهش رابطه جنسی، افزایش ابعاد کاهش همکاری

حمایت فرزند، افزایش  های هیجانی، افزایش جلبواکنش

 خانوادگی با دی با خویشاوندان خود، کاهش رابطهرابطه فر

از یکدیگر کردن امور مالی خویشاوندان همسر و دوستان و جدا

سوالی  40این پرسشنامه یک ابزار  دهد.را مورد بررسی قرار می

است و برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به 

حداکثر نمره کل  شود.آنها اختصاص داده میبه  9تا  6ب تناس

ت. در این ابزار نمره بیشتر اس 40و حداقل آن  091پرسشنامه 

تر دهنده رابطه بهده تعارض بیشتر و نمره کمتر نشاندهننشان

کنندگان توسط سازندگان آن بر روی مراجعه این آزمون است.

 وییبه مراجع قضایی یا مراکز مشاوره جهت رفع تعارض زناش

در تهران اجرا و هنجاریابی شده است. مشخصات روانسنجی 

برای کل  4آن به این شرح گزارش شده است: آلفای کرنباخ

ن ای 6گزارش شده است و برای تعیین روایی 63/1پرسشنامه 

درمانی نظرخواهی شد و بنا آزمون از تعدادی متخصص خانواده

ناسب است م 6به اعتقاد آنان آزمون دارای روایی محتوایی

 (. 9384 )ثنایی،

 هایافته

تعارض زناشویی را  استاندارد میانگین و انحراف 0جدول 

 دهد.رزیابی به تفکیک دو گروه نشان میدر سه مرحله ا

آزمایش برخالف گروه در گروه شود، گونه که مشاهده میهمان

آزمون، نمرات تعارض آزمون نسبت به پسکنترل در پیش

ثابت  آزمونیافته و در پیگیری نسبت به پسهش زناشویی کا

آزمون و آزمون تا پساست. در گروه کنترل نمرات از پیش

 پیگیری تغییر چندانی ندارند. 
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 ________________                                       

1. boundary 

2. problem solving strategies 

3. Marital Conflict Questionnaire (MCQ)

4. Cronbach’s alpha 

5. validity 

6. content validity 

______________                               



 0جدول

 تعارض زناشویی در سه نوبت اندازه گیری به تفکیک دو گروه استاندارد میانگین و انحراف 
 M SD جنسیت گروه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 91/1 66/8 34/96 60/11 06/10 06/930 مرد آزمایش

 40/4 60/8 64/94 11/11 11/919 90/948 زن

 43/98 31/91 11/91 84/908 11/904 60/906 مرد کنترل

 46/06 84/06 68/04 11/938 34/938 84/938 زن

 

شده ی مشاهدههاتفاوت داریابررسی معنمنظور در ادامه به

استفاده  9گیری مکرراز تحلیل واریانس با اندازه  0در جدول 

های آماری آن مورد پیش از اجرای این آزمون پیش فرض شد.

حاکی از  0بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون شاپیرو ویلک

 3ها، نتیجه آزمون باکسرط توزیع طبیعی نمرهبرقراری ش

نتیجه  دهنده همسانی ماتریس کواریانس دو گروه ونشان

 ها دربرقراری شرط همسانی واریانس دهندهننشا 4آزمون لوین

 6اما نتایج آزمون ماچلیبود.  )تعارض زناشویی( متغیر پژوهش

ها برقرار نیست به ن داد که مفروضه کرویت برای دادهنشا

  . شددرجات آزادی اصالح  6اپسیلنهمین منظور با استفاده از 

ی گیری مکرر را برانتایج تحلیل واریانس با اندازه  3جدول 

زمان و اثر تعاملی زمان و بررسی اثرات اصلی گروه، جنسیت، 

و جنسیت در متغیر  روه، زمان و جنسیت، و زمان، گروهگ

از محتوای جدول مشخص  دهد.یی را نشان میتعارض زناشو

 16/1و زمان در سطح کمتر از است که اثرات اصلی گروه 

دار بودن اثر گروه به معنی ادست آمده است. معندار بهامعن

عارض زناشویی در بین دو گروه وجود تفاوت کلی متغیر ت

 31/1(. اندازه اثر p < 119/1) درمانی با گروه کنترل استزوج

درصد تغییرات متغیر تعارض زناشویی  31دهد که مینشان 

ناشی از تأثیر متغیر مستقل است. اثر اصلی جنسیت معنادار 

 غییرات رانیست و این به معنای این است که زنان و مردان ت

دار است، این ااند. اثر اصلی زمان معنزه درک کردهبه یک اندا

رحله یی از مبدین معنی است که تغییرات متغیر تعارض زناشو

آزمون تا مرحله پیگیری تغییر کرده است. تعامل زمان و پیش

و گروه نیز  معنادار نیست. تعامل زمان، جنسیتجنسیت 

ست. این معنادار نیست. از طرفی، تعامل زمان و گروه معنادار ا

بدین معنی است که تغییرات متغیر تعارض زناشویی حداقل 

در یکی از سطوح گروه آزمایش و کنترل در طول زمان تغییر 

نشان داد، میانگین نمرات  0طور که جدول کرده است. همان

از مرحله فرهنگی  هایمبتنی بر پویاییدرمانی زوجگروه 

آزمون تا مرحله پیگیری کاهش یافته است. این بدین پیش

 فرهنگی هایمبتنی بر پویاییدرمانی زوجمعنی است که 

 اثربخش بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. variance analysis method with repeated 

measurement 

2. Shapiro-Wilk test of normality 

3. Box’s test 

4. Levene’s test 

5. Mauchly's Test 

6. epsilon 
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  ________________                                      



 
 3جدول 

 گیری مکرر برای اثرات اصلی و تعاملی تعارض زناشوییآزمون تحلیل واریانس با اندازهنتایج 
 توان آزمون اندازه اثر MS F df p تغییر بعمن

 19/1 31/1 110/1 9 8/99 94/99414 اثر گروه

 41/1 91/1 11/1 9 11/3 14/3161 اثر جنسیت

 11/9 11/1 <119/1 16/9 46/060 01/91934 اثر زمان

 39/1 14/1 909/1 16/9 91/0 14/88 تعامل زمان*جنسیت

 11/9 11/1 <119/1 16/9 14/048 13/1169 تعامل زمان*گروه

تعامل 

 زمان*جنسیت*گروه

64/61 06/9 16/9 043/1 14/1 01/1 

 

ای هتفاوتبه دوی نتایج و بررسی دقیق  برای بررسی دو

شده در طول زمان از آزمون بونفرونی استفاده شد که در ایجاد

گونه که نتایج آن نشان داده شده است. همان  4جدول 

است  81/1ده باالی ، توان آماری مشاهده ششودمشاهده می

 کند.ها کفایت میدهد که حجم نمونه در گروهو این نشان می

اختالف بین شود که مشاهده می 4در جدول عالوه به

آزمون معنادار است. این مساله بدین معنی آزمون و پسپیش

آزمون تا نمرات از پیش هایاختالف میانگین است که

 نباتوجه به اثربخش بودبنابراین آزمون کاهش یافته است. پس

ن توان گفت اختالف بیها، میاثر اصلی گروه و تفاوت بین گروه

ودن مشاوره زوجی اکی از اثربخش بآزمون حآزمون و پسپیش

ها بر کاهش تعارض زناشویی زوجین است. مبتنی بر پویایی

که معنادار نیز همچنین کاهش نمرات در مرحله پیگیری 

جی در طول دهنده ثبات اثربخشی مشاوره زوهست، نشان

حال، برای دقت بیشتر در نتایج و زمان بوده است. با این

جمع  ،نفرونیوکه آزمون به ایناطمینان بیشتر، باتوجه ب

دهد، باید نمودار دو گروه را مورد محاسبه قرار می میانگین

و  9اثرات اصلی گروه و زمان را مورد بررسی قرار داد. نمودار 

زمان را به تفکیک جنسیت نشان  اثرات اصلی گروه و 0

 د.ندهمی

 
 4جدول 

 نتایج آزمون بونفرونی برای متغیر تعارض زناشویی 
I J ( اختالف میانگینI-J) p 

 آزمونپیش
 <119/1 89/09 آزمونپس

 <119/1 84/00 پیگیری

 119/1 13/9 پیگیری آزمونپس

 

دهد، مردانی که نشان می 9طور که نمودار همان

فرهنگی را دریافت کرده  هایمبتنی بر پویاییدرمانی جزو

آزمون و میانگین نمرات تعارض زناشویی آنها در پس بودند،

 پیگیری کاهش یافته است.
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 هاطول زمان در مردان به تفکیک گروهنمودار تغییرات تعارض زناشویی در  .9نمودار                      

 

درمانی دهد، زنانی که زوجنشان می  0همانطور که نمودار 

انگین می فرهنگی را دریافت کرده بودند، هایمبتنی بر پویایی

آزمون و پیگیری کاهش نمرات تعارض زناشویی آنها در پس

ه دست آمده از تجزیهیافته است. بنابراین باتوجه به اطالعات ب

مبتنی بر درمانی توان گفت که زوجها، میو تحلیل داده

ی ارض زناشویتوانسته است در کاهش تع های فرهنگیپویایی

فرهنگی موثر باشد.ن با ازدواج بینزوجی

 

 

 
 

 هاطول زمان در زنان به تفکیک گروه نمودار تغییرات تعارض زناشویی در .0نمودار                                   
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 بحث
 مبتنیدرمانی حاضر بررسی اثربخشی زوج پژوهشهدف از 

 زوجین دارای ازدواجفرهنگی بر تعارض زناشویی  هایبر پویایی

بر  مبتنیدرمانی ها  نشان داد که زوجبود. یافتهفرهنگی بین

فرهنگی بر کاهش تعارض زناشویی اثربخش بوده  هایپویایی

های های پژوهش حاضر و بر اساس مولفهیافتههمسو با است. 

 همکارانبوستامانت، نلسون، هنریکسون و اصلی درمان، 

و  ناپ، نورتن(، 0116) تاپهم، الرسون و هولمن(، 0199)

( بر نقش 0194) و مورداک وان چوی( و 0196) استندبرگ

 نهمکارااسترود، دوربین، سایگال و های خانواده اصلی، ویژگی

، (0114دنوان )، (0193ویک و فینکل )، ایست تیدول (،0191)

بر نقش  ( 0194) همکارانو فرالی، برامباق و  هادسون

های فردی و شخصیتی، ابراهیمی و جان بزرگی ویژگی

بر  (0114باگاروزی )و  (0194تین و ژنگ )(،  اپس9384)

حل مساله در ازدواج  های صمیمانه، ارتباطی وتقویت مهارت

( معتقدند که 0111بهاگرا و دسیلوا ) عالوهبهاند. تاکید نموده

راهبردهای آموزشی و روانشناختی، دو راهبرد کلیدی برای 

 درمانگران را به و کمک به زوجین با ازدواج بین فرهنگی است

های تکنیک حل مساله جهت پذیرش تفاوت استفاده از

 نمایند. فرهنگی تشویق می

 سشادری وهای ر مطالب عنوان شده، بر طبق یافتهعالوه ب

توجه به پویایی فرهنگی در ( 0193مارتین ) –کنادسون 

های بین زوجین را تواند تعارضفرهنگی میهای بینازدواج

ی فرهنگ هایپویاییمبتنی بر درمانی زوجعالوه بهکاهش دهد. 

پذیری جنسیتی، احترام به فرهنگ همسر، انعطافبا افزایش 

تغییر چارچوب فرهنگی و بسط  ها،تفاوت نبه رسمیت شناخت

بر  ،های دیگرها و انتظارات و درک عمومی فرهنگارزش

بوستامانت، ) فرهنگی موثر استهای بینکاهش استرس

تواند درمان مذکور می. (0199نلسون، هنریکسون و موناکس، 

ی فرهنگی هاآورد که تفاوتوجود این شناخت را در فرد به

های دهنده تناقض یا شاخصفقط تفاوت هستند و نشان

شود تا افراد از شناسی نیست. این مساله سبب میآسیب

 گرایانه خود را تغییر دهندها دوری نموده و تفکرات قومکلیشه

ها، شود تا افراد از ارزشسبب می عالوهبه(. 0119)لی، 

اطالع یابند. این مساله  بینی خودهای فرهنگی و جهانزمینه

 شان بافرهنگی آنان را در تعامالتهای بینها و مهارتتوانایی

)تاو، اون،  دهدفرهنگ متفاوت تحت تاثیر قرار می افراد دارای

ال هنگی افراد را باهمچنین آگاهی فر ،(0196پیس و ایمل، 

 های فرهنگیآموزد که رویکردها و دیدگاهبرد و به افراد میمی

، )چیس شان افزایش یابدخود را بیان کنند و تحمل فرهنگی

 (.9316؛ سعادتی، رستمی و دربانی، 0113

ی بر پویایی فرهنگی های مبتنآموزش ،بر این عالوه

فراد دارای ها و باورهای افراد را در برخورد با اداوریپیش

زنی را در بین فرایند برچسب  ،ددهفرهنگ متفاوت کاهش می

کند تا از دهد و به آنان کمک میمیافراد کاهش 

از باورها، فرهنگ، نژاد و  های خود که ناشیداوریپیش

، بیست، روگت، پادیال، )هیز شان است، دوری کنندقومیت

با تکیه بر حذف (. همچنین 0114، کوهلنبرگ و همکاران

ارتباطی معیوب و جایگزین کردن آنها با یکسری  الگوهای

 ،الگوی رفتاری خوشایند و تقویت پاسخگویی عاطفی زوجین

ناشویی و کاهش روابط زناشویی را در جهت بهبود سازگاری ز

 ،، کورتیس، ادواردز و یانگد )اپستینکنتعارض هدایت می

؛ جوادی، افروز، حسینیان، آذربایجانی و غالمعلی 0194

وان تمیشده با توجه به مطالب عنوان بنایراین (.9314، لواسانی

فرهنگی با  هایمبتنی بر پویاییدرمانی انتظار داشت زوج

ییر تغ، همچنین زوجینافزایش آگاهی و پذیرش فرهنگی بین 

الگوهای اتباطی، تقویت مهارت حل مسأله و تقویت عشق و 

 د.باش شدهزناشویی زوجین  کاهش تعارضمنجر به  ،صمیمیت

البته باید توجه داشت که نمونه مورد بررسی در پژوهش  

فرهنگی ساکن در شهر بین نمونه کوچکی از زوجینحاضر، 

های ین دلیل بهتر است در تعمیم یافتهبه همو اصفهان بودند 

ه ب عالوهبههای زوجین دقت نمود. دست آمده به دیگر گروههب

مونه با ندلیل نو بودن موضوع پژوهش، هیچ پیشینه پژوهشی 

های شود در پژوهشپیشنهاد میبنابراین  وجود نداشت. ایرانی

ی در فرهنگ هایمبتنی بر پویاییدرمانی بخشی زوجآینده اثر 

های مختلف جمعیتی ها و بر روی گروهسایر شهرها و فرهنگ

که پژوهش حاضر یک با توجه به این اینعالوه بر  اجرا شود.

فرهنگی در بینپژوهش پیشگام در کار با زوجین با ازدواج 

ود که شمیپیشنهاد به درمانگران  بنابراین ،جامعه ایرانی است

های پژوهش حاضر از یافتهفرهنگی های بینا زوجدر برخورد ب

های از یافتهشود  پیشنهاد می استفاده نمایند. همچنین

ه قصد پژوهش حاضر در مراکز مشاوره جهت کمک به افرادی ک

72                                                                                 نصراصفهانی، بهرامی، اعتمادی و محمدی 



جه با تو ،. عالوه بر اینشودفرهنگی دارند استفاده ازدواج بین

تضعیف مرزهای به گسترش ارتباطات در عصر حاضر و 

های پژوهش درمانگران از یافتهشود فرهنگی، پیشنهاد می

با دیگر زوجین نیز استفاده نمایند. مشاورهحاضر در 
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46-63. 

مقایسه  .(9316ع. ) سعادتی، ن.، رستمی، م.، و دربانی، س.

( و درمان ACTاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

( در تقویت عزت نفس و سازگاری CFTمتمرکز بر شفقت )

-68، 3دو فصلنامه روانشناسی خانواده،  پس از طالق زنان.

46. 

ت ساختاری (. زنان و تحوال9383عنایت، ح.، و موحد، م. )

 ،0فصلنامه پژوهش زنان، شدن. خانواده در عصر جهانی
966-963. 

های زوجی افراد با کشف پویایی(. 9316نصراصفهانی، ن. )
 ثیر مشاوره زوجی مبتنی برتافرهنگی و مقایسه ازدواج بین

آگاهی بر سازگاری و ویکرد پذیرش و ذهنها و رپویایی
نامه دکتری مشاوره خانواده، . پایانتعارض زناشویی

دانشگاه اصفهان.
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