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  اي زناشويي مقابله بردهايبهبود راهبخشي ارتقاي روابط بر  بررسي اثر

 
  4رزگار قادرپور، 3عذرا اعتمادي، 2سيد احمد احمدي، 1نژاد اميد عيسي

  

   چكيده

ها با  تواند بر نحوه مقابله زوج هاي زندگي زناشويي است و مي  هاي آموزش مهارت ارتقاي روابط يكي از شيوه :زمينه و هدف

  .هاي مقابله زناشويي زوجين بودراهبردهدف اين پژوهش، تعيين تأثير ارتقاي روابط بر بهبود . هاي زندگي تأثيرگذار باشد تنش

جامعه پژوهش شامل كليه مراجعان . آزمون با گروه شاهد بود پس -روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون :ها مواد و روش

كه از بين داوطلبين شركت در پژوهش، به  بودزوج  24نمونه مورد مطالعه . بودند 1387فهان در سال مركز جامع پزشكي و مشاوره اص

برنامه ارتقاي روابط در . به طور تصادفي جايگزين شدند) زوج 11(و شاهد ) زوج 13(صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش 

اي زناشويي با آزمون تحليل كواريانس مورد  هاي مقابلهراهبردنامه  صل از پرسشهاي حا داده. جلسه بر روي گروه آزمايش انجام شد 8

  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

گري،  اي تعارض، خود سرزنش هاي مقابلهراهبردها در  نتايج پژوهش نشان داد كه ارتقاي روابط باعث كاهش نمرات آزمودني :ها يافته

گيري پس از يك ماه نشان  نتايج پي ).P > 01/0(مقابله سازنده شده است  راهبردو افزايش نمرات ) P > 01/0(محوري و اجتناب  خود

مانده  اي تفاوت وجود دارد و اثر بخشي ارتقاي روابط بعد از يك ماه باقي هاي مقابلهراهبردداد كه بين گروه آزمايش و شاهد در نمرات 

  .)P > 001/0(است 

اي زناشويي و  هاي مقابلهراهبردهاي ارتقاي روابط و  هاي اين پژوهش اطالعات مفيدي را در زمينه آشنايي با شيوه يافته :يريگ نتيجه

توان از شيوه ارتقاي روابط براي بهبود  هاي مشاوره زناشويي مي در الگو. نمايد نحوه تغيير و ارتقاي آن براي مشاوران فراهم مي

  .اي زوجين و كاهش تعارض زناشويي استفاده نمود ي مقابلههاراهبرد

  .ارتقاي روابط، تعارض زناشويي، اجتناب زناشويي، خود سرزنشي درون نگرانه، خود محوري :هاي كليدي واژه
  

  پژوهشي :نوع مقاله

  15/4/89 :پذيرش مقاله  28/8/88 :مقاله دريافت

 

  مقدمه

رين ابعاد زندگي هر فرد ت توان يكي از مهم رابطه زناشويي را مي

هاي    روابط زوجين به روشن شدن چهارچوب  مطالعه. دانست

. كند گيرد كمك مي ساختاري كه اين روابط در آن شكل مي

اي است كه زوجين  هاي مقابلهراهبرديكي از ابعاد اين روابط، 

  .) 1، 2( گيرند هنگام مواجهه با مشكالت زناشويي، به كار مي
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هاي  ها در هنگام درگيري وجز Bowman  نظريهبر اساس 

هايي كه در روابط زناشويي  از وضعيت  زناشويي و نارضايتي

دهند و به  هاي خاصي واكنش نشان مي آيد به شيوه پيش مي

ها به صورت يك الگوي رفتاري غالب در  طور معمول اين شيوه

از اين ديدگاه، فراواني . شوند ي زناشويي ديده ميطول زندگ

الگوهاي رفتاري تابع شدت مشكل و درگيري است؛ بدين 

تر باشد و براي  صورت كه هر چه مشكل شديدتر و پر رنگ

زوج از اهميت باالتري برخوردار باشد، الگوهاي رفتاري و 

   دگرد تر مي تر و قابل تشخيص اي ملموس هاي مقابلهراهبرد

ها در طول مدت زندگي زناشويي به راهبرداگر چه اين . )3، 4(

اي  هاي مقابلهراهبرددر واقع . شوند صورت تكراري ديده مي

هايي است كه از ديدگاه نظريه  زناشويي تنيده در ويژگي

توان آن را جزء صفات  پردازان، رويكرد صفات مانند آيزنك مي

رنجور  گرايي و روان تعارض در برون راهبرد. پايا تلقي نمود

رنجور  گرايي و روان خود سرزنشي در درون راهبردخويي، 

مقابله سازنده در سازنده و فعال بودن و  راهبردخويي، 

خود محوري با  راهبردآميزي و پايداري هيجاني،  دگر

اجتناب با  راهبردهاي فعال، نامعقول و خود محوري و  ويژگي

هاي عزت نفس كم، نامعقول بودن، سرد بودن و  ويژگي

احساس گناه در رويكرد آيزنك به صفات هم پوشي دارند و از 

. اين ديدگاه در طول زندگي از پايايي نسبي برخوردار هستند

يك ويژگي پايا و غير  Bowmanها از ديدگاه راهبردولي اين 

الگوهاي رفتاري در وند، بلكه به عنوان ش قابل تغيير تلقي نمي

قابل شوند كه شواهد تجربي نشان داده است  نظر گرفته مي

 Bowman  بر اساس نظريه). 5-8(تغيير و اصالح هستند 

 راهبردافراد در مواجهه با مشكالت زناشويي از پنج نوع 

تعارض، خود : كنند كه عبارتند از اي استفاده مي مقابله

، )Introspective self-blame(درون نگرانه سرزنشي 

و اجتناب ) Self-interest( رويكرد سازنده، خود محوري

)Avoidance.(  

خود   در اين شيوه فرد حاضر نيست از عقيده: تعارض -1

دست بر دارد و در عين حال قدرت سازگاري با نظر مخالف 

  .خود را نيز ندارد

يوه افراد به صورت در اين ش: خود سرزنشي خود كاوانه -2

فرد نوعي . دهند ها واكنش نشان مي منفعالنه به موقعيت

  درگيري ذهني دارد كه به طور مرتب به ارزيابي خود 

)Self assessment (اشتباهات خود فراينددر اين . پردازد مي ،

شوند و شخص خود را به خاطر اين اشتباهات  نمايي مي بزرگ

  .كند سرزنش مي

فرد با شناخت وضعيت،  راهبرددر اين : دهرويكرد سازن -3

. كند در ساير ابعاد زندگي شرايط مطلوبي ايجاد نمايد سعي مي

اي سازنده دست به رفتارهاي ترميمي  در اين حالت فرد به شيوه

در مجموع اين شرايط باعث ايجاد شادماني زناشويي . زند مي

)Martial happiness (گردد مي.  

كند كه  فرد سعي مي راهبرددر اين : حورانهخود م  شيوه -4

تر جلوه دهد و با امور فردي مانند  رنگ  مشكل زناشويي را كم

كند تا كمتر درگير روابط  تفريح و كار، وقت خود را سپري مي

  . زناشويي شود

در اين شيوه فرد با وجود قرار گرفتن در : اجتناب راهبرد -5

كند تا به مشكل فكر نكند و با آن  موقعيت، مدام تالش مي

شود فرد هميشه در  مواجه نشود، كه خود همين حالت باعث مي

  .)1، 9- 11( فكر مشكل باشد و در حالت مواجهه باقي بماند

هايي كه براي ارتقاي روابط زناشويي قابل  از جمله روش

 Relationship enhancement(است، ارتقاي روابط   استفاده

اين رويكرد تلفيقي از چهار رويكرد اساسي در  .است) REيا 

از نظريه روان پويايي، مفاهيم ناخودآگاه و . روان درماني است

از نظريه . هاي دفاعي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است مكانيزم

گرايي، نظريه  آدلر مفهوم انگيزه برتري طلبي و از مكتب انسان

و همدلي مورد  راجرز در مورد مفاهيم خود، پذيرش، احترام

از نظريه يادگيري، اين مفهوم اساسي . استفاده قرار گرفته است

مورد توجه قرار گرفته است كه رفتارهاي تقويت كننده رابطه و 

هاي مختلف آموزش  توان به روش هاي ارتباطي را مي مهارت

از نظريه بين فردي ساليوان مفهوم فرد ذي نفوذ و اين كه . داد

گذارند، اقتباس  چگونگي رفتار ما تأثير مي افراد اطراف ما بر

  . )12- 14(شده است 

  شوند كه به  هايي آموزش داده مي در اين رويكرد مهارت
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 و همكاران نژاد سياميد عي  

 3  1390/  1شماره / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

ارضاي نيازهاي اساسي خانواده مانند عشق، مهرباني، تعلق، 

در اين . )15(كند  اعتماد، وفاداري، امنيت و لذت كمك مي

شود  موزش داده ميها آ مهارت به هم پيوسته به زوج 9راستا 

 - 3مهارت همدلي  - 2مهارت ابرازگري  - 1كه عبارت از 

مهارت حل مسأله و حل  - 4هاي بحث و مذاكره  مهارت

مهارت تغيير خود  -6مهارت آسان سازي وتساهل  - 5تعارض 

 - 9مهارت انتقال و تعميم  - 8مهارت كمك به تغيير همسر  -7

   .)16(داري و تداوم است همهارت نگ

ارتقاي روابط هاي زيادي در مورد كاربرد روش  پژوهش

و ) 17( نژاد پژوهش عيسينتايج . صورت گرفته است زناشويي

نشان داد كه ارتقاي روابط باعث بهبود كيفيت ) 18(نظري 

روابط زناشويي، افزايش سازگاري زناشويي، ارتقاي همدلي، 

مندي و كاهش خود محوري،  انسجام و توافق، افزايش رضايت

نتايج . شود گري و توافق زناشويي مي د پرخاشبهبو

ارتقاي هاي مشابه در خارج از كشور نشان داد كه  پژوهش

مندي زناشويي، عزت نفس، تعهد و  باعث افزايش رضايت روابط

سازگاري، استقالل، صميميت و پذيرش در بين زوجين شده 

  .)2، 19- 21(است 

اي  مقابله هايراهبردتحقيقات صورت گرفته در مورد 

بيني  ترين پيش ها مهمراهبردزناشويي نشان داده است كه اين 

و مردها آن را  )2، 22(كننده كيفيت زندگي زناشويي هستند 

ها راهبردهمچنين اين . )22(اند  مترادف با كيفيت زندگي دانسته

ها و كارايي  دار با عملكرد عمومي زوج ارتباط مثبت و معني

ها با  و آشنا كردن زوج )23(اند  ناشويي نشان دادهرابطه ز

ها شده  ها با تنش اي باعث مقابله مؤثرتر آن هاي مقابلهراهبرد

  .)24(است 

اي تعيين كننده  هاي مقابلهراهبردهمان طور كه گفته شد 

نوع واكنش زوج به فشارزاهاي ارتباطي درون خانواده است و در 

در اين پژوهش . اي آن اختالف نظر وجود داردمورد قابليت ارتق

ها بررسي شود و بدين منظور راهبردسعي شد قابليت ارتقاي اين 

انتخاب ) Relationship enhancement(رويكرد ارتقاي روابط 

هاي  هاي بسياري تأثير آن را بر حيطه گرديد كه پژوهش

ز پژوهشي به بررسي هنو. اند مختلف روابط زناشويي تأييد نموده

اي زناشويي  هاي مقابلهراهبردتأثير رويكرد ارتقاي روابط بر 

 هاي همچنين هنوز در كشورمان پژوهش. نپرداخته است

اي زناشويي صورت نگرفته  هاي مقابلهراهبردچنداني در مورد 

در همين راستا اين پژوهش اثربخشي ارتقاي روابط بر هر . است

  .اي بررسي شد هاي مقابلهراهبرديك از 

  

  ها مواد و روش

آزمون  آزمون و پس  اين پژوهش نيمه تجربي بود و در آن از پيش

. براي دو گروه، شامل گروه آزمايش و گروه شاهد استفاده شد

گروه آزمايش در . اجرا گرديد» ماه  يك«گيري پس از  مرحله پي

لي گروه شاهد هيچ و. شركت كردند) RE(جلسات ارتقاي روابط 

گيري، براي هر  اي دريافت نكرد و فقط پس از مرحله پي مداخله

هاي ارتباط زناشويي معرفي و  دو گروه چند كتاب در زمينه مهارت

  . ارايه شد

جامعه آماري اين تحقيق مراجعان مركز جامع پزشكي و 

نمونه پژوهش از ميان . بودند 1387مشاوره اصفهان در سال 

. ز جامع پزشكي و مشاوره اصفهان انتخاب شدمراجعان مرك

بدين صورت كه با . گيري تصادفي در دسترس بود روش نمونه

هاي زناشويي از عالقمندان  اعالم برگزاري كارگاه آموزش مهارت

زوج  24كننده،  زوج ثبت نام 28از مجموع . ثبت نام به عمل آمد

زمايش و زوج در دو گروه آ 24اين. آزمون شركت كردند  در پيش

زوج در گروه  13. شاهد به صورت تصادفي، جايگزين شدند

رفت در گروه آزمايش ريزش  كه احتمال مي به دليل آن(آزمايش 

زوج  11و ) صورت گيرد، حجم اين گروه بيشتر در نظر گرفته شد

شرط ورود به مطالعه داشتن . در گروه شاهد قرار گرفتند

تعهدات اخالقي و  تحصيالت راهنمايي به باال، تكميل فرم

سال از  2مشاركت در تمام جلسات، مشاركت زوجي، گذشت 

همچنين هيچ يك از . سال بود 45زندگي مشترك و سن زير 

اعضاي دو گروه در آستانه طالق نباشند، افراد داراي نيازمندي 

مانند (هاي خاص  يا بيماري...) مانند معلول، كم توان و (خاص 

هاي مغز و اعصاب نباشند، داروي  مارييا بي...) ديابت، ايدز و 

هاي حمايت  خاصي مصرف نكرده باشند و تحت پوشش سازمان

موارد . نباشند...) كميته امداد، بهزيستي، بنياد شهيد و (اجتماعي 
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مذكور در مصاحبه اوليه بررسي و در مورد هر فرد از همسر وي 

ايش در گروه آزم. ها تأييد گرديد نيز سؤال شد و صحت مصاحبه

نفر كارداني و باالتر و در  18نفر تحصيالت ديپلم و زير ديپلم،  8

نفر كارداني و باالتر  12تر و  نفر ديپلم و پايين 10گروه شاهد 

فرزند  2زوج  5فرزند و  2زوج كمتر از  8در گروه آزمايش . بودند

زوج  7فرزند و  2زوج كمتر از  4ند و در گروه شاهد شتو بيشتر دا

در ضمن جهت رعايت اصول اخالقي . بيشتر داشتند فرزند و 2

جلسه  6براي زوجيني كه در گروه شاهد قرار داشتند، مداخله در 

  .اجرا گرديد

  

  ابزار سنجش

اي زناشويي  هاي مقابلهراهبرد  نامه ابزار پژوهش شامل پرسش

)Marital coping inventory  ياMCI (نامه  و پرسش

اي  هاي مقابلهراهبرد  نامه پرسش. ختي بودشنا هاي جمعيت ويژگي

هاي راهبردساخته شده، براي بررسي  Bowmanزناشويي توسط 

نامه  اين پرسش. )1(اي در روابط زناشويي كاربرد دارد  مقابله

 5تا  1تايي از  5گزاره است كه به صورت طيف  64داراي 

و پاسخ  1نمره به طوري كه پاسخ هرگز، . شود گزاري مي نمره

نامه توسط سازنده آن  اين پرسش. گيرد مي 5تقريباً هميشه نمره 

  نفر اجرا شد و نتايج تحليل عاملي اكتشافي به شيوه 180بر روي 

هاي اصلي، پنج عامل را نشان داد كه بر اساس  تحليل مؤلفه

، رويكرد )سؤال 15(گري  ، خود سرزنش)سؤال 15(محتوا تعارض 

) سؤال 11(و اجتناب ) سؤال 9(، خود محوري )سؤال14(سازنده 

   ها به شيوه ميزان پايايي هر كدام از اين عامل. ناميده شدند

Cronbach's alphaخود 80/0هاي تعارض  ، براي عامل ،

، خود 82/0، رويكرد سازنده 88/0گري خود كاوانه  سرزنش

اين مقادير در . )1(به دست آمد  77/0و اجتناب  82/0محوري 

 80/0، 89/0، 86/0، 91/0به ترتيب  Pihetو  Kayserپژوهش 

  .)2(اند  به دست آمده 89/0و 

نامه  در پژوهش حاضر ميزان پايايي و روايي اين پرسش

ترجمه فارسي اين ابزار و روايي محتوايي آن توسط . بررسي شد

شناسي دانشگاه اصفهان و مؤلفين  گروه مشاوره و روان استادان

در  Cronbach's alphaميزان . مورد تأييد قرار گرفت بررسي و

نفر از اولياي دانش آموزان دبستاني  88نمونه اوليه كه شامل 

گري  سرزنش  هاي تعارض، خود شهر اصفهان بود، براي عامل

خود كاوانه، رويكرد سازنده، خود محوري و اجتناب بررسي شد و 

و  93/0، 91/0، 88/0، 88/0ها  به ترتيب به ازاي هر يك از عامل

  .به دست آمد 80/0

شناختي توسط محقق ساخته  هاي جمعيت نامه ويژگي پرسش

شده و براي ارزيابي متغيرهاي سن، جنس، درآمد، تحصيالت، 

  .تعداد فرزندان و غيره به كار رفته است

اين برنامه بر اساس . متغير مستقل، برنامه ارتقاي روابط بود

و توسط ) 16(تدوين  Scukaكه به وسيله  REنظريه 

Guerney  گروه آزمايش در جلسات . شده است) 21(ارايه

شركت كردند كه شيوه اجرا و شرح ) RE(ارتقاي روابط زناشويي 

  .آمده است 1مختصر جلسات در جدول 

  
  

  )Relationship enhancementيا  RE(هاي ارتقاي روابط زناشويي  شيوه اجراي مهارت. 1جدول 

  روند جلسه  جلسات

  آزمون، گرفتن تعهد، آشنايي با اصول و مقررات و اهداف جلسات ي ارتباط اوليه، اجراي پيش معارفه، برقرار  جلسه اول

  ها براي اعضا، ارايه تكليف سازي مهارت هاي صحبت كردن و مذاكره به عنوان مهارت بنيادي اول، مدل آموزش مهارت  جلسه دوم

  ها براي اعضا، ارايه تكليف سازي مهارت ، مدل)مهارت سوم(و مهارت همدلي ) رت دوممها(مرور تكاليف جلسه قبل، آموزش مهارت خود ابزاري   جلسه سوم

  ها براي اعضا، ارايه تكليف سازي مهارت مرور تكاليف جلسه قبل، آموزش مهارت حل تعارض به عنوان مهارت بنيادي چهارم، مدل  جلسه چهارم

  ها براي اعضا، ارايه تكليف سازي مهارت و تسهيل و مدل سازي قبل، آموزش مهارت آماده  مرور تكليف جلسه  جلسه پنجم

  ها، ارايه تكليف سازي مهارت قبل، آموزش مهارت تغيير خود، آموزش مهارت تغيير همسر، مدل  مرور تكاليف جلسه  جلسه ششم

  انتقال و تعميم، ارايه تكليف هاي ، آموزش مهارت)مهارت 7(هاي آموخته شده تاكنون  قبل، مرور مهارت  بررسي تكليف جلسه  جلسه هفتم

  گيري پي  آزمون، تعيين زمان مرحله داري و تداوم، اختتام جلسات، اجراي پسقبل، آموزش مهارت نگه  بررسي تكليف جلسه  جلسه هشتم
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  و همكاران نژاد اميد عيسي

 5 1390/  1شماره / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

آزمون،   ها در مراحل پيش نامه پس از تكميل پرسش

هاي به  گيري توسط گروه آزمايش و شاهد، داده آزمون و پي پس

افزار  ها از نرم براي تحليل داده. آمده، تحليل شدند دست

16SPSS  آزمون (و روش تحليل كوواريانس چند متغيره

  .و آزمون تحليل واريانس استفاده شد) المبداي ويلكس

  
  ها يافته

ميانگين و انحراف استاندارد سن گروه آزمايش به ترتيب 

 .به دست آمد 09/5و  3/37و گروه شاهد  33/7و  23/36

ازدواج در گروه  ميانگين و انحراف استاندارد طول مدت

 11/5در گروه شاهد  21/4و  33/6آزمايش به ترتيب برابر با 

ميانگين و انحراف استاندارد درآمد در . به دست آمد 08/3و 

در گروه شاهد  21/4و  33/6گروه آزمايش به ترتيب برابر با 

  .به دست آمد 08/3و  11/5

   .گردد توصيفي ذكر ميهاي  ابتدا يافته

ها در  كننده ميانگين و انحراف استاندارد نمرات شركت

آمده  2گيري در جدول  آزمون و پي آزمون، پس مراحل پيش 

هاي راهبردشود، ميانگين  همان گونه كه مشاهده مي. است

گري، خود محوري و اجتناب در مرحله  تعارض، خود سرزنش

نگين رويكرد سازنده ارتقا يافته آزمون كاهش يافته، ميا پس

  .است

المبداي (نتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره 

با شاهد متغيرهاي تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج، ) ويلكس

تحصيالت، سن، درآمد، جنس، تعامل جنس و گروه و نمرات 

دهد  اين جدول نشان مي. آمده است 3پيش آزمون در جدول 

داري بر  تأثير معني كنترل شدهمتغيرهاي كدام از   كه هيچ

ولي تأثيرات چندگانه عضويت . آزمون ندارند نمرات پس

مجذور اتا   ).P > 01/0(دار است  معني) متغير مستقل(گروهي 

به دست آمد كه نشان دهنده مطلوبيت ميزان اثربخشي  75/0

  .دهد كفايت حجم نمونه را نشان مي 1است و توان آماري 

  

  

 گيري پي و آزمون آزمون، پس ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها در مراحل پيش . 2ول جد

  متغيرها  مراحل

  ها گروه

  كل  شاهد  آزمايش

  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين

  آزمون  پيش

  

  

  76/14  36/31  78/12  50/31  50/16  25/31  تعارض

  06/20  81/36  14/18  50/31  86/20  24/41  گري  خود سرزنش

  83/16  90/36  28/17  30/34  50/16  08/39  خود محوري

  48/9  95/24  98/8  95/22  74/9  62/26  اجتناب

  06/7  50/19  37/7  15/18  73/6  62/20  رويكرد سازنده

  آزمون پس

  39/11  61/24  78/12  50/31  65/5  87/18  تعارض

  31/15  04/26  49/17  75/35  95/5  95/17  گري خود سرزنش

  95/16  75/32  82/15  20/43  50/12  04/24  خود محوري

  94/10  81/21  02/12  75/27  95/6  87/16  اجتناب

  09/11  47/28  97/6  60/18  84/5  70/36  رويكرد سازنده

  گيري پي

  23/13  70/25  55/12  25/36  49/4  91/16  تعارض

  83/16  75/30  18/21  75/39  49/5  25/23  گري خود سرزنش

  60/14  72/27  96/15  25/38  44/3  95/18  خود محوري

  56/7  22/20  70/7  40/24  48/5  75/16  اجتناب

  45/7  88/24  33/7  30/19  33/7  54/29  كرد سازندهي رو
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  اي زناشويي بردهاي مقابلهبخشي ارتقاي روابط بر بهبود راه بررسي اثر

 1390/  1شماره / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري   6

اي زناشويي  هاي مقابلهردراهببراي مقايسه نمرات ) آزمون المبداي ويلكس(نتايج تحليل كوواريانس چند متغيره . 3جدول 

 آزمون گروه آزمايش و شاهد در مرحله پس

 مجذور اتا توان آماري
  سطح

 داري معني
 منشأ تأثيرات  مقدار ويژه F درجه آزادي فرض درجه آزادي خطا

 مقدار ثابت 84/0 03/1 5 28 41/0 15/0 31/0

 تعداد فرزندان 68/0 59/2 5 28 05/0 13/0 71/0

 طول ازدواج 87/0 80/0 5 28 55/0 12/0 24/0

 تحصيالت 93/0 42/0 5 28 82/0 07/0 14/0

 سن 96/0 19/0 5 28 96/0 03/0 09/0

 درآمد 98/0 10/0 5 28 99/0 01/0 07/0

  )آزمون  پيش(تعارض  90/0 60/0 5 28 69/0 10/0 19/0

  )آزمون  پيش(گري خود سرزنش 83/0 13/1 5 28 36/0 16/0 34/0

  )آزمون  پيش(خود محوري 84/0 01/1 5 28 42/0 15/0 30/0

  )آزمون  پيش(اجتناب 92/0 48/0 5 28 78/0 07/0 15/0

  )آزمون  پيش(رويكرد سازنده  55/0  43/4 5 28  004/0  44/0  93/0

 عضويت گروهي 24/0 43/17 5 28 001/0 75/0 1

 جنس 73/0 97/1 5 28 11/0 26/0 57/0

 عامل جنس و گروهت 70/0 75/2 5 28 08/0 33/0 74/0

  

هاي راهبردتأثير ارتقاي روابط بر هر كدام از  4جدول 

اين . دهد آزمون نشان مي اي زناشويي را در مرحله پس مقابله

دهد كه تأثير عضويت گروهي بر تمام  نشان مي جدول

دار است و بين گروه  اي زناشويي معني هاي مقابلهراهبرد

در ). P > 01/0(دار وجود دارد  ت معنيآزمايش و شاهد تفاو

اي زناشويي  هاي مقابلهراهبردنتيجه ارتقاي روابط باعث بهبود 

گري، خود  سرزنش  هاي تعارض، خودراهبردشده است و نمرات 

محوري و اجتناب كاهش و نمرات رويكرد سازنده افزايش يافته 

مد كه نشان به دست آ 64/0تا  31/0 مجذور اتا بين. است

دهنده مطلوبيت ميزان اثربخشي است و توان آماري باالتر از 

  .دهد ها كفايت حجم نمونه را نشان مي در تمام متغير 9/0

  

  

 آزمون اي زناشويي در مرحله پس هاي مقابلهراهبردتأثير ارتقاي روابط بر هر يك از . 4جدول 

 مجذور اتا توان آماري

سطح 

 F داري معني

ين ميانگ

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 منشأ تأثيرات متغير وابسته مجذورات

  تعارض 35/1194 1 35/1194 77/14 001/0 31/0 96/0

 عضويت گروهي

99/0 46/0 001/0 42/27 72/3668 1 72/3668 
خود 

  گري سرزنش

  خود محوري 19/3426 1 19/3426 33/20 001/0 39/0 99/0

  اجتناب 16/1560 1 16/1560 30/21 001/0 40/0 99/0

  رويكرد سازنده 70/1479 1 70/1479 55/58 001/0 64/0 1
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 و همكاران نژاد سياميد عي  

 7  1390/  1شماره / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

اي زناشويي  هاي مقابلهراهبردبراي مقايسه نمرات ) آزمون المبداي ويلكس(تحليل كوواريانس چند متغيره  نتايج. 5جدول 

  گيري گروه آزمايش و شاهد در مرحله پي

 توان آماري
مجذور 

 اتا

  سطح

 داري يمعن
 منشأ تأثيرات  مقدار ويژه F درجه آزادي فرض درجه آزادي خطا

  مقدار ثابت 91/0 55/0 5 28 74/0 09/0 18/0

 تعداد فرزندان 73/0 05/2 5 28 10/0 27/0 59/0

 طول ازدواج 84/0 04/1 5 28 40/0 16/0 31/0

 تحصيالت 92/0 45/0 5 28 80/0 08/0 18/0

 سن 92/0 48/0 5 28 78/0 08/0 16/0

 درآمد 84/0 00/1 5 28 43/0 15/0 30/0

  )آزمون پيش (تعارض  75/0 87/1 5 28 13/0 25/0 54/0

  )آزمون پيش (گري  سرزنش  خود 76/0 70/2 5 28 16/0 23/0 50/0

  )آزمون پيش (خود محوري  71/0 63/2 5 28 08/0 28/0 64/0

  )ونآزم پيش (اجتناب  85/0 98/0 5 28 44/0 14/0 29/0

  )آزمون پيش (رويكرد سازنده   74/0  92/1 5 28  12/0  25/0  56/0

 عضويت گروهي 32/0 01/12 5 28 001/0 62/0 1

 جنس 76/0 67/1 5 28 17/0 23/0 49/0

 تعامل جنس و گروه 77/0 60/1 5 28 19/0 22/0 47/0

  

  گيري زناشويي در مرحله پياي  هاي مقابلهراهبردتأثير ارتقاي روابط بر هر يك از . 6جدول 

 مجذور اتا توان آماري

سطح 

 F داري معني

ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 متغير وابسته مجذورات

منشأ 

 تأثيرات

  تعارض 19/2154 1 19/2154 77/21 001/0 40/0 99/0

عضويت 

 گروهي

99/0 39/0 001/0 59/20 34/3770 1 34/3770 
خود 

  گري سرزنش

  خود محوري 74/2859 1 74/2859 30/32 001/0 50/0 1

  اجتناب 14/844 1 14/844 91/22 001/0 41/0 99/0

  رويكرد سازنده 85/665 1 85/665 17/17 001/0 35/0 98/0

  

) المبداي ويلكس(نتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره 

با شاهد متغيرهاي تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج، تحصيالت، 

، درآمد، جنس، تعامل جنس و گروه و نمرات پيش آزمون در سن

دهد  اين جدول نشان مي. آمده است 5گيري در جدول  مرحله پي

داري بر نمرات  كنترل شده تأثير معنيكدام از متغيرهاي   كه هيچ

متغير (ولي تأثيرات چندگانه عضويت گروهي . آزمون ندارند پس

به دست آمد  62/0جذور اتا م ).P > 01/0(دار است  معني) مستقل

 1كه نشان دهنده مطلوبيت ميزان اثربخشي است و توان آماري 

   .دهد كفايت حجم نمونه را نشان مي

هاي راهبردتأثير ارتقاي روابط بر هر يك از  6جدول 

همان . دهد گيري نشان مي اي زناشويي را در مرحله پي مقابله

ت گروهي بر همه شود، تأثير عضوي طور كه مشاهده مي

دار است و بين گروه  اي زناشويي معني هاي مقابلهراهبرد

در ). P > 01/0(داري وجود دارد  آزمايش و شاهد تفاوت معني

اي  هاي مقابلهراهبردبهبود  برنتيجه تأثير ارتقاي روابط 

هاي تعارض، خود راهبردزناشويي و كاهش نمرات 

  ود محوري و اجتناب و افزايش نمرات رويكرد گري، خ رزنشس

  .سازنده همچنان باقي مانده است
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  گيري بحث و نتيجه

هاي راهبردهنگام بروز استرس در روابط زناشويي، 

اي زناشويي تعيين كننده نحوه برخورد زن و شوهرها  مقابله

هاي  هاي آموزش مهارت ارتقاي روابط يكي از شيوه. است

اين پژوهش با هدف تعيين تأثير . ناشويي استزندگي ز

هاي مقابله زناشويي زوجين راهبردارتقاي روابط بر بهبود 

  .صورت گرفت

نتايج پژوهش نشان داد كه ارتقاي روابط باعث بهبود 

هاي راهبرداي زناشويي شده است و نمرات  هاي مقابلهراهبرد

حوري و اجتناب كاهش و گري، خود م سرزنش تعارض، خود 

هاي  پژوهش. نمرات رويكرد سازنده افزايش يافته است

Carson  و همچنين ) 19(و همكارانMurray  و همكاران

اثربخشي ارتقاي روابط بر ارتقاي ابعاد مختلف روابط ) 20(

  .اند زناشويي را تأييد نموده

آن چه در بلند مدت مهم ) RE(از ديدگاه ارتقاي روابط 

آيد روابط زوجي سالم،  ها به دست مي ر اين دورهاست و د

توانايي حل مسأله به روشي دو سونگر و منصفانه، توانايي 

حفظ جو مراقبتي در طول بحث و حل مسأله، توانايي اتخاذ 

كنندگان،  ديدگاه فرد ديگر، توانايي تعامل با ديگر شركت

، )بدون سوگيري(توانايي به وضوح ديدن خود و ديگري 

هاي تعامل منفي و  يي مانع شدن يا كاهش دادن چرخهتوانا

هاي رفتاري مورد انتظار فرد،  خشم، توانايي تغيير در الگو

كمك به فرد جهت رسيدن به تغييرات مطلوب مورد انتظار 

خواهد  خودش و كمك به شريك خود تا تغييراتي را كه مي

ق ها هم تغييراتي هستند كه از طري اين. )12، 15(انجام دهد 

ايجاد ) RE(هاي برنامه ارتقاي روابط  تسلط بر مهارت

هاي آموخته شده  توان گفت كه مهارت در نتيجه مي. شوند مي

اي  هاي مقابلهراهبرداند  ند و توانسته ا به خوبي تأثير گذار بوده

  .زناشويي را ارتقا بخشند

هاي پژوهش نشان داد كه غني سازي به شيوه  يافته

تعارض در  راهبردباعث كاهش نمره ) RE( ارتقاي روابط

پژوهشي تحت عنوان مطالعه . روابط زناشويي شده است

حاضر انجام نشده است، اما از آن جايي كه كاهش تعارض 

توان گفت كه  هاي سازگاري زناشويي است، مي يكي از مؤلفه

هاي قبلي همسو  هاي حاصل از پژوهش اين نتيجه يا يافته

توان گفت كه از آن جا  به لحاظ نظري مي. )2، 20، 23(است 

هاي بحث  مهارت ارتقاي روابط به آموزش فرايندكه بخشي از 

توان  و مذاكره و حل تعارض اختصاص داده شده است، مي

ها و انتقال آن به محيط خارج از  گفت كه آموزش اين مهارت

فكري  ها در نيل به توافق و هم جلسات آموزشي، به زوج

كنندگان را قادر  مهارت ابرازگري، شركت. وده استكمك نم

سازد و به  به فهم بهتر منابع استرس، نيازها و تمايالتشان مي

هاي دفاعي،  طريقي كه كمترين احتمال ايجاد واكنش

اضطراب، خصومت و تعارض وجود داشته باشد و بيشترين 

احتمال فراخواني فهم همدالنه، همكاري و حمايت وجود 

اين . شوند گري در مقابل ديگران مي د، قادر به ابرازداشته باش

حل تعارض و حل مسأله به صورت  فرايندمهارت، افراد را در 

مهارت . كند آميز و با اضطراب كمتر، ياري مي سريع و موفقيت

همدلي، مشاركت كنندگان را براي فهم دلسوزانه بيشتر از 

شناختي  روان هاي نيازهاي هيجاني، نيازهاي مراجعان در زمينه

و نيازهاي بين فردي و تمايالت ديگران و فراخواني رفتارهاي 

باز، صادقانه، قابل احترام و اعتماد، مشترك، رفتارهاي هم 

حسي، نظارتي و صميمي با ديگران با سرعت و ميزان بيشتر 

ها براي حفظ  مهارت بحث و مذاكره به زوج. سازد آماده مي

شود، تا زماني كه  آموخته ميسازنده ) عاطفي(فضاي هيجاني 

شود، از اين طريق از افزايش  از موضوعات مشكل بحث مي

مجموعه اين عوامل باعث . )16، 21( خشم جلوگيري شود

تر بتوانند به توافق زناشويي دست  شود كه زوجين راحت مي

  .يابند و رابطه به تعارض نيانجامد

بط، دهد كه ارتقاي روا هاي پژوهش نيز نشان مي يافته

هاي  اين نتيجه با يافته. اجتناب زناشويي را بهبود بخشيده است

كه ارتقاي   با توجه به اين. )18، 19، 22(قبلي همسو است 

حمايتي توسط هاي همدلي، ابرازگري و ايجاد جو  روابط مهارت

دهد و همان گونه كه در مقدمه بيان شد،  زوج را آموزش مي

ي نيازهاي اساسي هدف اصلي اين رويكرد كمك به ارضا

. )16(خانواده مانند عشق، مهرباني، تعلق، امنيت و لذت است 
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 و همكاران نژاد سياميد عي  

 9  1390/  1شماره / 9دوره / تحقيقات علوم رفتاري 

شود كه هر يك از زوجين به  به ويژه مهارت همدلي باعث مي

شناختي همسرش كمك نمايد  ارضاي نيازهاي هيجاني و روان

و باعث فراخواني رفتارهاي باز، صادقانه و صميمانه توسط 

يشتري براي نزديكي عاطفي، شود و زوجين تمايل ب همسر مي

  .)15(صميميت و عدم اجتناب نشان دهند 

  هاي پژوهش نشان داد كه ارتقاي روابط باعث  يافته

كاهش . كاهش خود محوري در روابط زناشويي شده است

خود محوري، تالش براي نزديكي و همساني عملكرد زوج 

خود  راهبرددر . دهد در امور روزمره زندگي را نشان مي

كند خود را درگير مسايلي نمايد كه  محوري فرد سعي مي

تر جلوه دهد و به نوعي بر آن  رنگ مشكل زناشويي را كم

گذارد و با اموري مانند تفريح و كار وقت خود را  سرپوش مي

كند تا كمتر درگير روابط زناشويي شود و تالش  سپري مي

ي بحث ها مهارت. )1(چنداني براي حل مسأله صورت ندهد 

و مذاكره كه در جلسات ارتقاي روابط آموزش داده شدند، 

ها به جاي پرداختن به  كنند تا زوج اي را فراهم مي زمينه

رفتارها و امور فردي خارج از روابط زناشويي، بتوانند به 

تفاهم رفتاري دست يابند و ناهمساني در رفتار و عملكرد 

  . )15، 16(خويش را كاهش دهند 

پژوهش نشان داد كه ارتقاي روابط باعث هاي  يافته

گري در روابط زناشويي  خود سرزنش راهبردكاهش استفاده از 

گري هر يك از زوجين به  خود سرزنش راهبرددر . شده است

دهد و به طور  ها واكنش نشان مي صورت منفعالنه به موقعيت

به خاطر  كند و خود را نمايي مي مرتب اشتباهات خود را بزرگ

تواند با نوسانات خلقي و  كند كه مي اين اشتباهات سرزنش مي

هاي ارتقاي روابط،  مهارت. )1(افسردگي نيز همراه باشد 

كنندگان در اين جلسات را براي درك بيشتر نيازهاي  شركت

شناختي، نيازهاي بين  هاي عاطفي و روان همسرشان در زمينه

سازد و  گران آماده ميها و تمايالت دي فردي و درك خواسته

رفتارهاي باز، صادقانه، ) همسر(شود تا طرف مقابل  موجب مي

اين تغيير . )16، 21(مشترك، صميمي بيشتري ابراز نمايد 

فراهم بافتي و سيستمي، زمينه را براي رفتارهاي مسأله مدارتر 

شود كه همسر به جاي در خود فرو رفتن و  كند و موجب مي مي

تر كه در جلسات  هاي كاركردي از روش خودكاوي نقادانه،

مهارت كمك به تغيير . ارتقاي روابط آموخته است، استفاده كند

كند كه در صورت مشاهده  همسر نيز به زوجين كمك مي

گرانه در همسر خود، به او كمك كنند تا  رفتارهاي خود سرزنش

اي كاراتر كه مورد توافق هر دو طرف باشد با مسأله  با شيوه

همچنين به موازات تغيير در نحوه مقابله كارا در . ه نمايدمواجه

هر يك از همسران، طرف مقابل از طريق همدلي، مذاكره و 

شود، ابراز  انعكاس كه در جلسات ارتقاي روابط آموخته مي

   .)15، 16(كند  رفتارهاي مطلوب را تسهيل و تقويت مي

هاي پژوهش نشان داد كه ارتقاي روابط باعث  يافته

سازنده در روابط زناشويي شده  راهبردفزايش استفاده از ا

كند  فرد با شناخت وضعيت، سعي مي راهبرددر اين . است

كه در ساير ابعاد زندگي شرايط مطلوبي ايجاد نمايد و از 

طريق ايجاد فضاي عاطفي زمينه را براي نيل به تفاهم و 

عث ايجاد شادماني كند كه اين شرايط با سازگاري فراهم مي

هاي پژوهش با  از اين حيث يافته. گردد زناشويي مي

افزايش استفاده از اين . )17، 21(هاي قبلي همسو است  يافته

هاي ارتقاي روابط بر اين بعد را  سازنده تأثير مهارت راهبرد

هاي حل مسأله  رسد نقش مهارت دهد، ولي به نظر مي نشان مي

 راهبردچرا كه بر اساس تعريف، در . باشد تر و مذاكره برجسته

كند با شناخت وضعيت و بررسي ابعاد  سازنده فرد سعي مي

تر  زندگي،كيفيت روابط را ارتقا دهد و اين هدف برجسته

ها است  هاي حل مسأله و مذاكره در كنار ساير مهارت مهارت

ر همچنين مهارت تغيير خود در كنار مهارت كمك به تغيي. )16(

كند كه در صورت مشاهده  همسر به زوجين كمك مي

گرانه در خود يا همسرشان، به هم  رفتارهاي خود سرزنش

اي كاراتر كه مورد توافق هر دو طرف  كمك كنند تا با شيوه

به موازات كاراتر شدن نحوه . باشد، با مسأله مواجهه نمايد

مقابله در هر يك از همسران، طرف مقابل از طريق همدلي، 

شود،  مذاكره و انعكاس كه در جلسات ارتقاي روابط آموخته مي

  .)24(كند  ابراز رفتارهاي سازنده را تسهيل و تقويت مي

آخرين بخش از نتايج پژوهش نشان داد كه غني سازي 

به شيوه ارتقاي روابط پس از گذشت يك ماه، همچنان 
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هاي گروه آزمايش در زمينه  اثربخشي خود را حفظ كرده، زوج

اي زناشويي كارآمدتر از قبل از دوره و  هاي مقابلهراهبرد

هاي  اين بخش از يافته. كارآمدتر از گروه شاهد هستند

هاي قبلي همسو است  پژوهش با نتايج حاصل از پژوهش

هاي انتقال و تعميم و  از آن جايي كه مهارت. )2، 21(

جه اري و تداوم آموزش داده شد، در نتيدهاي نگه مهارت

ها به خوبي آموخته و به  توان اظهار نمود كه اين مهارت مي

كنندگان از طريق به كار گرفتن اين  شركت. اند كار بسته شده

هاي خود را در طول زندگي  توانند آموخته ها مي مهارت

اين عامل . همچنان نگه داشته، مرور نمايند تا فراموش نشود

ان باقي بماند و شود كه اثربخشي دوره در طول زم باعث مي

ها و به كارگيري مرتب آن  حتي با جا افتادن اين مهارت

اي  هاي مقابلهراهبردتوان انتظار داشت كه در طول زمان  مي

داري و مهارت نگه. )21(زناشويي كيفيت روابط افزايش يابد 

كند كه آن چه را كه در طول  ها كمك مي تداوم به زوج

رده، به كار گيرند و با استفاده از اند، حفظ ك جلسات آموخته

هاي زندگي خود  مهارت انتقال و تعميم، آن را به ساير حيطه

داري حفظ و نگه. )13(مثل محيط كاري نيز گسترش دهند 

ها نه تنها مانع  ها و انتقال و تعميم آن به ساير حيطه مهارت

شود با گذر زمان  شود، بلكه باعث مي ها مي فراموشي مهارت

احساس راحتي و سازگاري بيشتري با محيط تجربه كنند  افراد

اي را كه در بسياري از  ها نقص عمده اين مهارت. )16(

شود، كه همان  آموزشي مشاهده مي -هاي رواني برنامه

محدود بودن به جلسه و فراموش كردن آن بعد از جلسات 

  .)12، 24(ند  ا است، پر نموده

اي زناشويي  هاي مقابلهراهبردنتايج پژوهش نشان داد كه 

آموزش . اي است كه قابليت ارتقا و بهبود روابط را دارد سازه

) RE(هاي ارتباطي بر اساس مدل ارتقاي روابط  مهارت

از اين حيث به نظر . اي را ارتقا دهد هاي مقابلهراهبردتواند  مي

در مورد قابليت بهبود  Bowmanرسد كه نظريه  مي

  .اي قابل پذيرش باشد هاي مقابلهردراهب

توان به  هاي مالحظه شده در اين پژوهش، مي محدوديتاز 

كنندگان از ميان مراجعان يكي از مراكز  مواردي چون شركت

اند، در نتيجه در تعميم  خصوصي شهر اصفهان انتخاب شده

همچنين به دليل . هاي اين پژوهش بايد احتياط نمود يافته

آزمون و  در افزايش فاصله بين پس محدوديت پژوهشگر

گيري و به دليل افزايش احتمال ريزش و عدم دسترسي به  پي

پيشنهاد . ماه در نظر گرفته شد 1نمونه با گذر زمان، اين مدت 

هاي آماري ديگري تكرار  گردد كه پژوهش مشابه در جامعه مي

گيري با فاصله زماني  رسد كه پي همچنين به نظر مي. شود

. راي اطمينان از ميزان پايايي تأثير مداخالت، الزم باشدبيشتر ب

ها را  گيري مكرر، سير تأثير آموزش هاي اندازه استفاده از طرح

از آن جايي كه ارتقاي روابط به . تر نشان خواهد داد روشن

پردازد، پيشنهاد  هاي رابطه زناشويي مي ترين مهارت بنيادي

گيري از  رنامه پيششود كه اين رويكرد به عنوان يك ب مي

  .هاي ارتباطي براي عموم آموزش داده شود آسيب

تواند براي مشاوران و  همچنين اين پژوهش مي

گران و پژوهشگران براي آشنايي با مفهوم   درمان  روان

اي زناشويي و نحوه تغيير و ارتقاي آن مفيد  هاي مقابلهراهبرد

بيشتر در مورد  هاي اي براي پژوهش باشد و زمينه و مقدمه

اي زناشويي در كشور  هاي مقابلهراهبردو ) RE(ارتقاي روابط 

با توجه به مطلوبيت ميزان اثربخشي، پيشنهاد . فراهم نمايد

هاي زناشويي، از شيوه ارتقاي روابط  شود كه در مشاوره مي

اي زوجين و كاهش تعارض  هاي مقابلهراهبردبراي بهبود 

  .اده شودزناشويي استف

  

 سپاسگزاري

گرامي خانم دكتر فاطمه بهرامي و دكتر  استادانوسيله از    بدين

سنجي  هاي روان كريم عسگري براي همكاري در بررسي ويژگي

ابزار پژوهش و ترجمه آن و دكتر خليل مؤمني و كليه افراد 

كننده در جلسات به جهت مساعدت و همكاري  شركت

  .دآي سپاسگزاري به عمل مي
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A study on the effectiveness of relationship enhancement on  
marital coping strategies 

 
Isanezhad Omid1, Ahmadi Seied Ahmad2, Etemadi Ozra3, Qaderpour Rizgar4 

Abstract 
Aim and Background: Relationship enhancement is one of the life skill training programs and it could 
effect on couples coping styles with life tensions. This study aimed to investigate the effect of relationship 
enhancement on improving marital coping strategies of couples in Isfahan, Iran. 
Methods and Materials: The design of this study was quasi-experimental with pretest, posttest and 
control groups. The research population consists of the couples who referred to Comprehensive Medical 
and Counseling Center in Isfahan, Iran in 2008. 24 couples who leaved at least two years together and 
were not in divorce stage were randomly selected and randomized in two experimental (13 couples) and 
control (11 couples) groups. Relationship enhancement was administrated in 8 sessions for the 
experimental group. The data of the marital coping inventory (MCI) was analyzed by covariance analysis.  
Findings: The result showed that relationship enhancement effectively led to decrease the marital conflict, 
introspective self-blame, and self-interest, marital avoidance strategies and increase the positive approach 
strategy. The results of follow up after a month showed that there was differences between experimental 
and control groups considering the scores of marital coping strategies and its dimensions (P < 0.01). The 
efficacy of relationship enhancement had been remained after a month. 

Conclusions: Results provided useful information for counselors and psychotherapists about relationship 
enhancement program and marital coping strategies and the ways of manipulation of these strategies. 
Relationship enhancement (RE) may be implicated for improving of marital coping strategies and 
decreasing marital conflict in couple therapy. 

Keywords: Relationship enhancement, marital coping strategies, marital conflict, marital avoidance, 
introspective self-blame, self interest. 
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