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 درمانی بر مهارت حل تعارض زوجین متقاضی طالق واره طرحاثربخشی 
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 چکیده

م شد. روش پژوهش درمانی بر مهارت حل تعارض زوجین متقاضی طالق انجا واره طرحبا هدف تعیین اثربخشی  پژوهش حاضر

همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  آزمون پس آزمون پیشاز نوع نیمه آزمایشی بود و طرح 

در  صورت به گیری نمونهمراجعه کردند. روش  8411در سال  شهر قائمکه به مراکز مشاوره شهرستان زوجین متقاضی طالق 

نفر(  83نفر( و کنترل ) 83تصادفی در دو گروه آزمایش ) صورت بهنمونه آماری انتخاب و  عنوان بهنفر  63دسترس بود و تعداد 

های گروه آزمایش به مدت شد. آزمودنی آوری جمعبا استفاده از پرسشنامه حل تعارض ویکز فیشر و آوری  ها دادهگمارده شد. 

و گروه کنترل مداخله  اند نمودهدرمانی را دریافت  واره طرحای درمان دقیقه 01-31جلسه درمان  یك در هفته هفته، هر1

نشان داد که نمرات مهارت حل  ها یافتهها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. برای تحلیل داده خاصی را دریافت ننمودند.

درمانی بر  واره طرحداشته است. بنابراین نتایج نشان داد که  داری معنی تأثیرتعارض در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 

 دارد. تأثیرمهارت حل تعارض زوجین متقاضی طالق 

 

 درمانی، مهارت حل تعارض، زوجین متقاضی طالق واره طرحهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه

ترین مهم عنوان بهکند، ازدواج به این دلیل که ساختار اولیه را برای ایجاد یك رابطه خانوادگی و پرورش نسل آینده فراهم می 

-آید، یکی از مهمشمار میترین رابطه انسانی توصیف شده است. به عبارتی، ازدواج، که اساس تشکیل یك خانواده بهو اساسی

شود و الزم است به صورت جدی مطالعاتی در این رابطه صورت پذیرد فردی در زندگی انسان محسوب میترین روابط میان

 (.8603)ضابطی، 

ی طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا تعامالت مکرر و مختلف زوجین زمینه تعارض در روابط صمیمی امر

های بی شماری را برای تعارض فراهم می کند، تعارض در روابط وقتی بروز می کند که رفتار یك شخص با توقعات شخص 

 (. 3118، 3؛ به نقل از ویکس3111، 8دیگر جور در نیاید )لیم هونگ

عارض، یکی از پرکاربردترین دیدگاه ها در حوزه ی اختالفات زناشویی است که به نحو گسترده ای برای بررسی روش نظریه ت 

 6(. فریمو8610های کنارآمدن افراد با تعارض های موجود در روابط، مورد استفاده قرار گرفته است )برومند و همکاران، 

ئل خانواده اصلی آنها می داند. به اعتقاد او ما نمی توانیم همسرمان را واضح و ( مشکالت ارتباط فعلی افراد را بازتاب مسا8001)

های متقابل موجب مشکالت زوج ها می شفاف ببینیم وتصاویری را بر او فرافکنی می کنیم. بنابراین، تعامل بین این فرافکنی

ها و تصاویر ذهنی مرتبط با روابط د فرافکنیشود. زیرا زن و شوهر در مورد مسائل واقعی خود بحث نمی کنند، بلکه در مور

 (.8601قبلی به بحث می پردازند )بهاری و همکاران، 

4زناشویی شود. رضایت می حاصل نارضایتی بیشتری و یابد می افزایش زوجین، ناسازگاری های ارتباط در تعارض افزایش با 
 

 بعد را طالق و زناشویی نارضایتی شود. می معرفی آن کمك زناشویی به مشکالت وجود عدم یا وجود که است مفاهیمی از یکی

عاطفی،  زنان، فشارهای ویژه به خانواده بر که دانند می فشارزا و زا تنیدگی عوامل مهمترین در خانواده، از ناگهانی مرگ از

5تعارض حل (. مهارت8601کند )مبسم و همکاران،  می وارد بسیاری روانی و جسمانی عوارض
 دقیق تعریف از است عبارت 

 فرآیند ارزیابی و مناسب حل راه اجرای و برگزیدن و موجود های راه حل بررسی و شناسایی است. روبرو آن با فرد که مشکلی

نکند  استفاده خویش مشکالت حل برای سالم غیر های راه از و نشود اضطراب و دچار دغدغه فرد که بطوری تعارض حل

 (.3111، 3)هانگ لیم

طول  ویرانگر تفکر، احساس و رفتاری که از دوران کودکی فرد ریشه گرفته اند و در سراسر - درمانی، بر الگوهای خود واره طرح 

های ناسازگار اولیه  واره طرحدرمانی، این الگوها  واره طرحدر چارچوب واژه های  زندگی فرد تکرار می شوند، تمرکز می کند.

 شدن نیازهای بنیادی(نیاز به امنیت و پذیرش، هویت، خودانگیختگی و تفریح و رآوردهعدم ارضا و ناکامی در ب نامیده می شوند.

ی ناسازگار اولیه و  واره طرح یانگ های مختل می شوند. واره طرحدر دوران کودکی فرد، موجب شکل گیری  ) خویشتن داری

کدیگر می شوند و در نتیجه منجر به تداخل در و ناخودآگاه موجب تداوم ی ساز وکارهای مقابله ناسازگار را که به گونه خودکار

اصلی بریدگی و  حوزه 5ها را در  واره طرحارضای نیازهای بنیادین خود می گردد معرفی کرده است که این  توانایی فرد در

استراك، (و گوش به زنگی و بازداری قرار داده اند جهت مندی /محدودیت های مختل /خودگردانی و عملکرد مختل /طرد

                                                           
1 Lim Hong  
2 Weeks 
3 Frymoo 
4 - Marital Satisfaction 
5 - Conflict Skill 
6 -Hang lim 
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های ناسازگار اولیه همیشه خود را در جریان یك رابطه نشان می  واره طرح(. 8617همکاران،  ؛ به نقل از ذوالفقاری و 3115

ظاهر می شود که افراد در روند  ها وقتی واره طرحدر کنش وری رابطه می شوند. معموال ماهیت ناسازگار  تأثیرباعث  دهند و

به گو نه ای عمل می کنند که طرحوار ه های آن ها تأیید شود، حتی  یژه رابطه زناشوییزندگی خود و در تعامل با دیگران، به و

( معتقد است که 8001یانگ ) (.8613؛ترجمه اندوز و حمیدپور، 3116آن نادرست باشد )یانگ، کلوسکو،  ها اگر برداشت اولیه

و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه می یابد. لذا ، الگوی ثابت و دراز مدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده واره طرح

 واره طرحها دانش افراد، در مورد خودشان و جهان هستند و در نحوه تفسیر افراد از رویدادها تأثیر می گذارند. بنابراین  واره طرح

 (.3115، 7سورداها ضمن تسهیل کارکرد شناختی، همچنین می توانند موجب تداوم مشکالت روانی شوند )لوبستیل، آرنتز و سی

3115.) 

 تأثیردرمانی بر مهارت حل تعارض زوجین متقاضی طالق  واره طرحبنابراین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است آیا  

 دارد؟

 

    روش پژوهش

همراه با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش  آزمون پس آزمون پیشروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و طرح 

 گیری نمونهمراجعه کردند. روش  8411در سال  شهر قائمکه به مراکز مشاوره شهرستان ضر شامل زوجین متقاضی طالق حا

نفر( و  85تصادفی در دو گروه آزمایش ) صورت بهنمونه آماری انتخاب و  عنوان بهنفر  61در دسترس بود و تعداد  صورت به

های گروه شد. آزمودنی آوری جمعپرسشنامه حل تعارض ویکز فیشر و آوری با استفاده از  ها دهدانفر( گمارده شد.  85کنترل )

و گروه  اند نمودهدرمانی را دریافت  واره طرحای درمان دقیقه 01-31جلسه درمان  یك در هفته هفته، هر1آزمایش به مدت 

  کنترل مداخله خاصی را دریافت ننمودند.

 

 ابزار پژوهش

( ساخته شد. 8008( و فیشر و اوری )8004، توسط ویکز )CRQه حل تعارض پرسشنام : CRQپرسشنامه حل تعارض 

 -ابزاری برای اندازه گیری ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده عنوان بهاین پرسشنامه 

سخ دهندگان را بر مبنای این که برنده و سودمند به حال طرفین تعارض ساخته شد. عبارات این پرسشنامه ادراك و برداشت پا

معموال چگونه در رفتار های خاص مرتبط با تعارض وارد می شوند و میزان آگاهی آن ها را از موضوع تعارض می سنجد. 

ابزاری آموزشی مورد استفاده  عنوان بهوسیله ای برای ارتقاء و بهبود درك افراد از تعارض، طراحی و  عنوان به، CRQپرسشنامه 

خرده مقیاس تشکیل شده است. که خرده مقیاس های آن عبارتند  81(. این پرسشنامه از 8611گرفته است )علیرضایی، قرار 

شفاف سازی دریافت و برداشت ها  -6(. 1تا  5فضا و موقعیت )عبارات  -3(. 4تا 8تعارض را امری طبیعی می داند ) -8از

ایجاد رابطه همکاری مثبت و قدرتمند  -5(. 83تا  86ته ها )عبارات توجه به نیازها به جای خواس -4(. 83تا  0)عبارات 

ارائه گزینه هایی برای سود متقابل  -7(. 34تا  38تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته ها )عبارات  -3(. 31تا  87)عبارات 

ایجاد توافق های  -0(. 63تا  30رات بسط و ارائه کارهای شدنی، هدف گذاری گام به گام تا عمل )عبا -1(. 31تا  35)عبارات 

، 6، 8(. نمرات عبارات 41تا 67مالحظه کاری و مراعات بیش از حد )عبارات  81(. 63تا  66مبتنی بر سود متقابل )عبارات 

                                                           
7 Lobbestael & Arntz. & Sieswerda 
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به صورت معکوس نمره گذاری می شوند و بقیه عبارات به همان ترتیب باقی می  65، 66، 63، 68، 37، 33، 34، 33، 81، 86

د نمرات هر زیر مقیاس را جمع کرده و سپس آن را نمرات سایر خرده مقیاس جمع می شوند و نمره کل به دست می آید مانن

و با استفاده از آلفای  30/1( ضرایب پایایی این ابزار را با استفاده از روش تصنیف 3116(. هن اینگ )8611)علیرضایی، 

 به دست اورد. 77/1کرونباخ برابر با 

 

 ها یافته

 ي توصیفیها یافته

 میانگین و انحراف معیار نمرات تعارض زناشویی :1جدول 

 نوع آموزش

مقیاس/ زیر 

 هامقیاس

 آزمونپس آزمونپیش

گروه آزمایشی میانگین 

 استاندارد( )انحراف

گروه کنترل میانگین 

 استاندارد( )انحراف

گروه آزمایشی میانگین 

 استاندارد( )انحراف

گروه کنترل میانگین 

 استاندارد( )انحراف

نمره کل تعارض 

 زنان
73/51 (65/5) 85/41 (61/5) 03/60 (45/6) 64/40 (63/4) 

 

برای گروه آزمایشی و گروه کنترل در تعارض  آزمون پسو  آزمون پیش(، میانگین و )انحراف معیار( نمرات 8طبق نتایج جدول )

 زنان را نشان می دهد.

 

 استنباطیي ها یافته

 هاي آماريمفروضه

ها، همگنی های نرمال بودن دادهفرضجایی که قرار است در پژوهش حاضر از روش تحلیل کوواریانس استفاده شود، پیشاز آن 

 ها و همگنی رگرسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واریانس

 اسمیرنفها به کمک آزمون کولموگروف بودن داده: بررسی توزیع نرمال2جدول 

 

 هازیر مقیاس

 آزمون کولموگروف اسمیرنف

 .Df Sig آماره

 10/1 63 60/1 تعارض زنان

 

ها است. برای بررسی این فرضیه از های آزمون تحلیل کوواریانس، نرمال بودن توزیع دادههمچنان که گفته شد یکی از مفروضه

ها حاکی از برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع داده 3ر جدول شد. نتایج این آزمون دآزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده 

 (. 15/1pکنند )بودن پیروی میآن است که نمره تعارض زناشویی از مفروضه نرمال

ی تحلیل کوواریانس نمرات خالصه 6برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس تك متغیره استفاده شد. در جدول 

 . ارایه شده است
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 : خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیره بررسی اثر آموزش گروه درمانی وجودي بر تعارض زنان3جدول 

 F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
 سطح

 معناداري

اندازه 

 اثر

 53/1 1118/1 37/71 67/3854 8 67/3854 آزمون پیش

 40/1 118/1 46/1 71/815 8 71/815 تعارض اثر گروه

    08/73 37 50/8031 اثر خطا

 

توان گفت که بین گروه آزمایش و کنترل در نمرات حاصل از می 6براساس نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیره در جدول 

 .داری به لحاظ آماری وجود دارددرمانی تفاوت معنی واره طرح، بعد از آزمون پسآزمون و مهارت های حل تعارض زنان در پیش

 

 بحث و نتیجه گیري

 دارد. تأثیردرمانی بر مهارت حل تعارض زوجین متقاضی طالق  واره طرح: فرضیه

داشته است. بنابراین  داری معنی تأثیرنشان داد که نمرات مهارت حل تعارض در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  ها یافته 

 دارد. تأثیرجین متقاضی طالق درمانی بر مهارت حل تعارض زو واره طرحنتایج نشان داد که 

شان برای پذیری و شکست، انتظاراتی دربـاره خود و محیط دارند که با توانایی های ادراك شدههای آسیبدر تبیین طرحواره 

ینکه آمیز تکالیف، تداخل دارد . بـه عبارت دیگر این افراد در اغلب موارد ادراك اجدایی، بقا، عملکرد مستقل و یا انجام موفقیت

شوند را داشته، و در نتیجه اعتماد به نفس کاهش جهان جای خطرناکی است و در صورت رویارویی با آن دچار شکست می

-کنند و نمیها را بیش برآورد میی هنگام رویارویی با موقعیت ها دارند. از این رو است که میزان تهدیدکنندگی موقعیتایافته

 توانند با آن سازگار شوند.

ل تعارض که یك مهارت بین فردی است و نیز روشی عقالنی است که فرد را در تجزیه و تحلیل و درك رفتار خویش و ح 

همینطور در کسب آگاهی و قبول مسئولیت، باتوجه به آنچه که در زمان حال اتفاق می افتد یاری می دهد و دیگر این که از 

بالغ در اسرع وقت می باشد. از آنجا که تعارض های حل نشده -ی ارتباط بالغاهداف مهم این نظریه واداشتن درمانجو به برقرار

منجر به ایجاد هیجان های منفی می شوند و نمی توانیم هیجان ها را از خودمان دور کنیم، بلکه باید آن ها را به درستی 

انات، از طریق تاثیر بر صمیمیت در کنترل کنیم. بهبود در مهارت های هیجانی شامل توانایی تشخیص دادن و بیان کردن هیج

 پیشگیری از بیماری ها موثر می باشد و سالمت افراد را بهبود می بخشد. 
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