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  مقدمه

بروز اختالف و عدم تفاهم در خـانواده امـري           

اي از ايــن امــر مــستثني  شــايع اســت و هــيچ خــانواده

 هـاي شـديد   نيست، اما گاهي ايـن اتفاقـات بـه تعـارض         

ها درگير انواع مختلفـي    امروزه خانواده . شود  منجر مي 

از تعارضات و اختالفات شديد هستند که اين اختالفات     

 که وظيفه  استنهادي باعث عدم کارکرد خوب و سالم     

ــت   ــالم اس ــصيت س ــه و شخ ــاد روحي ــلي آن ايج . اص

تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفـت دو فـرد        

اي بـين افـراد       نين ستيزه چ با يكديگر، ناسازگاري و هم    

در اثــر منــافع ناهمــسو و اخــتالف اهــداف و ادراكــات 

  .)۱(مختلف

تعارضات زناشويي نوعي ناسـازگاري مـداوم      

 يکي به وسيله و معنادار بين دو همسر است که حداقل         

 يعنـي  ؛دار يمنظـور از معنـ   . شود   داده مي  بروزاز آنها   

 مداوم تأثير اين مسئله بر عملکرد همسران و منظور از   

. رود  اختالفاتي کـه بـه مـروز زمـان از بـين نمـي           يعني

هاي متعارض از عادات و شخصيت همـسر خـود           زوج

هـاي   و داراي مشکل ارتبـاطي در حـوزه       بوده  ناراحت  

هـاي همـديگر بـراي       گوناگون هستند و پذيرش تفـاوت     

در زمينة تأثيرات مخرب تعارض     . شود  آنها دشوار مي  

  روانــي واي جــسميتــوان بــه پيامــده زناشــويي مــي

انــواع اخــتالالت ه ينــدآ خطــر فزاز قبيــل؛ گــسترده اي

رواني مانند افسردگي، سوء مصرف مواد، ناکارآمـدي    

 مشکالت رفتاري، کاهش ايمنـي بـدن، افـزايش          ،جنسي

هاي  فشار خون، تصلب شرائين و درد ناشي از بيماري

 اشاره چنين پديدة خشونت و سرانجام طالق    مزمن، هم 

ــه   ــرد ک ــک ــه در   تنه ــستند ک ــي ه ــشي از عوارض ا بخ

  ).۲(آيند اثرتعارضات زناشويي به وجود مي

هـاي   تعارض بـه طـور طبيعـي در تمـام زمينـه       

تحصيلي، خانوادگي، ازدواج و در سطح فـردي         شغلي،

تـرين   روابط خانوادگي فـشرده   . دهد  و جمعي روي مي   

 روابـط   وموقعيت بـراي تعارضـات بـين فـردي اسـت       

ه را بــراي محــک زدن جــدي عــاطفي و عاشــقانه زمينــ

. کنـد   هاي آموخته شده بـراي زنـدگي مهيـا مـي           مهارت

نيازهـا،   كند كه فرد بين اهداف،      تعارض وقتي بروز مي   

ــصي   ــال شخ ــا امي ــسرشي ــسازي و خــود و هم  ناهم

 بـه طـورکلي، طـراوت و سـالمت      .بينـد   ناهمخواني مـي  

اي بـه ميـزان تعـارض در خـانواده و      خانواده تا اندازه  

  .١ .)۳(بستگي دارد کنند،  که تجربه مينوع تعارضي

 يا نبود تعارض بود )۱۹۹۰()۱(گلدفريد به عقيده 

 روشکنـد بلکـه       کيفيت ازدواج را تعيـين مـي       نيست که 

آميز است که کيفيـت رابطـه        هاي تعارض  اداره موقعيت 

بنابراين، مهـارت کليـدي در   . کند زناشويي را تعيين مي 

  ).۴(ت تعارض است، مديري روابط متعهدانه دراز مدت

 کند  بروز مي  در رابطه زناشويي     وقتي تعارض 

کنند رفتارها و اقـداماتي    سعي مي  طرفين رابطه معموالً  

تجارب، دانش،  . انجام دهند تا اين تعارض از بين برود       

هاي مختلفي را بـراي        شيوه ،هاي افراد  باورها و ارزش  

ها به   اين شيوه .گذارد حل تعارضات پيش روي آنها مي

ــبک ــک  س ــا و تاکتي ــومند   ه ــارض موس ــل تع ــاي ح . ه

هاي الگـوبرداري    هاي حل تعارض در واقع پاسخ      سبک

                                 
1- Goldfried 
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 برنـد   که افراد در هنگام تعارض به کار مي    هستندشده  

ها در واقع حرکـات فـردي هـستند کـه افـراد             تاکتيک و

 وقتي اين   . ببرند دهند تا نظرکلي خود را پيش       انجام مي 

رونـد،   کـار مـي   ه  ادي بـ  ها به دفعات بـسيار زيـ       تاکتيک

  ).۵(شوند تبديل به سبك يا پاسخ الگوبرداري شده مي

کــاربرد آمــوزش حــل مــسئله در اواخــر دهــه 

ــل ۱۹۶۰ ــبش    ۱۹۷۰ و اواي ــشي از جن ــوان بخ ــه عن  ب

 .شــناختي رفتــاري بــراي اصــالح رفتــار آغــاز گــشت 

هاي زندگي اسـت کـه    ه يکي از مهارت  ئلمهارت حل مس  

 و کنـد   تماعي کمک مـي   به ما در حل مسايل فردي و اج       

اسـت کـه بـه فـرد کمـک            يند تفکر منطقي و منظمـي     آفر

هـاي   کند تا هنگام رويارويي بـا مـشکالت، راه حـل            مي

متعددي را جستجو کنـد و سـپس بهتـرين راه حـل را               

، مرحلـه اول  ؛هئلمراحل مهارت حـل مـس  . انتخاب نمايد

به اين صورت  انتخاب رويکرد صحيح نسبت به مساله       

آگاهانه بدانيم کـه داراي    و  با خود فکر کنيم     ابتدا كه در 

در ايـن مرحلـه الزم   . چـه احـساس و هيجـاني هـستيم    

اســت باورهــاي غلــط نــسبت بــه مــساله شناســايي و  

در  كـه   تعريف دقيق مـساله  ؛مرحله دوم  .دناصالح گرد 

 ؛هـاي زيـر پاسـخ داده شـود     اين مرحله بايد به سوال

؟ چـه کـسي در   شـد مشکل چيست؟ مشکل کي شـروع      

 مـشکل بـه ابعـاد      دکه بايـ   اين مشکل نقش دارد؟ و اين     

بدين ترتيب طي اين    . کوچکتر و ساده تر شکسته شود     

مرحله الزم است که بـا بيـان اهـداف عينـي و شـفاف،            

 بـه   ؛مرحلـه سـوم   . ه ارائه دهـيم   ئلتعريف دقيقي از مس   

) بــارش مغــزي( دســت آوردن راه حــل هــاي متفــاوت

، هـر راه   ي اين كه   يعن بدون ايجاد محدوديت براي ذهن    

، بـدون در  گـردد   وارد ميرا که به ذهن  حل يا تصميمي  

نظر گرفتن درست يا نادرست بـودن و مثبـت و منفـي            

 ارزيـابي  ؛مرحلـه چهـارم   .کـرد يادداشت را  آن ،بودن

طـي ايـن      .باشـد    مي ها و انتخاب بهترين راه حل      گزينه

هاي مرحله سـوم   مرحله ما موظفيم که هر يک از گزينه   

آنچـه در   . ورد قـضاوت و ارزشـيابي قـرار دهـيم         را م 

هاي متعدد بود و آنچه در       مرحله سوم مهم بود، گزينه    

اين مرحلـه مهـم اسـت انديـشيدن بـه مزايـا و معايـب                

 ؛مرحلـه پـنجم   . ها و کشف بهترين راه حل اسـت        گزينه

در ايـن مرحلـه راه    . اسـت هـا  اجرا و بـازبيني راه حـل      

 کرده و از ميان آنها هاي مفيد و سودمند را انتخاب   حل

بنـدي را مـشخص      بنـدي نمـوده، برنامـه زمـان        لويتوا

 و شـته لويـت دا وکنـيم و بـه اجـراي راه حلـي کـه ا           مي

ــي    ــد اســت م ــب و مفي در .١ ).۵و۷(مــــــپردازي مناس

ــاني ـــــــزمين ــاربرد روش مـــذکور در زوج درمـ ه کـ

 )۱(آندرسـون  ، اشـاره نمـود    هـا   توان به اين پژوهش     مي

ــي) ۱۹۸۹( ــه بررس ــسئله در   ب ــل م ــوزش ح ــأثير آم  ت

همه شـش زوج تحـت      . هاي بسيار آشفته پرداخت    زوج

 ه ي آموزش، طي درمان پيشرفت نمودنـد و در مطالعـ         

. پيگيري، پنج زوج تغييرات مثبت خود را حفظ نمودنـد         

اي به بررسـي تـأثير آمـوزش       در مطالعه ) ۱۹۸۱()۲(نزو

شيوه حل مسئله بر توانايي افـراد در انتخـاب راه حـل         

 تـأثير   ، مسئله حل آموزش   به اين نتيجه رسيد که    ؤثر  م

  .)۸(دهد  را افزايش مي درستگيري تصميم

                                 
1-Anderson  
2-Nezu  
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در مطالعه خود به ايـن نتيجـه        )۱۹۹۲ ()۱( باکوم

رفتـاري  تعارضـات    در درمـان     رسيد کـه حـل مـسئله      

 )۱۹۹۵ ()۲(گرينبرگجانسون و ).۹( مؤثر است  زناشويي

 اشـويي  اختالفات زنبهبود در تأثير آموزش حل مسئله  

  .)۱۰(کردند تأييد را

و هنـــــر ) ۱۳۸۵(نتـــــايج مطالعـــــه قليلـــــي 

ــروران ــسيني ) ۱۳۹۰(پـ ــه  )۱۳۸۴(و حـ ــشان داد کـ نـ

آموزش حل مسئله باعث کاهش تعارضـات زناشـويي         

بــا توجــه بــه نتــايج     ). ۶و۸(گــردد هــا مــي  در زوج

مختلف، جهت کمک به کـاهش تعارضـات        هاي   پژوهش

 بررسـي  العـه زناشويي، در همين راستا، هدف ايـن مط    

ــيوه  ــأثير ش ــسئله ت ــل م ــويي   ح ــات زناش  در تعارض

  .بودهمسران شهر ياسوج 

  

  بررسيروش 

 مـورد   جامعـه در اين مطالعه موردــ شـاهدي،        

ــه شــامل ــه همــسران داراي تعــارض شــهر  مطالع  کلي

 و اوره خــانوادهش کــه بــه مرکــز مــ)زوج۱۳۲(ياســوج

 نمودنـد،  ياسـوج مراجعـه   آمـوزي شـهر      کلينيک دانـش  

بودنـد  ) زوج ۲۰( نفر   ۴۰د نمونه اين پژوهش     تعدا. بود

ه و به دو گروه     که به شيوه تصادفي ساده انتخاب شد      

  .مساوي مورد و شاهد تقسيم شدند

ــزار انــدازه  ــري پرســشنامه تعارضــات    اب گي

 ۴۲اين پرسشنامه داراي .  بود)براتي و ثنايي(زناشويي

ه  زن و شـوهر بـ     اتپرسش و براي سـنجيدن تعارضـ      

فــت بعــد از تعارضــات زناشــويي را و ه رود کــار مــي

 همکـاري، رابطـه     ؛سنجد کـه ايـن ابعـاد عبارتنـد از          مي

هـاي هيجـاني، جلـب حمايـت فرزنـدان،        جنسي، واکنش 

 رابطه فردي با خانواده خود، رابطه با خويشان همسر         

هرگز، به (دارد پنج پاسخ براي هر گزينه و  امور ماليو

 ۵ تـا  ۱ينـه از     که به هر گز    )ندرت، گاهي، اکثراً، هميشه   

نمره باال، نـشان دهنـده تعـارض        . گيرد  امتياز تعلق مي  

زناشويي و نمره پايين، نشان دهنده روابـط زناشـويي    

. باشـد    مي ۲۱۰ و حداکثر    ۴۲حداقل نمره   . بهنجار است 

 گـزارش   ۵۳/۰پايايي پرسشنامه از طريق ضريب آلفـا        

 نمره .شده و از روايي محتوايي خوبي برخوردار است 

ــام در ــه خ ــا ۷۰ دامن ــويي  ۱۰۴ ت ــط زناش  داراي رواب

 داراي تعارض نابهنجـار     ۱۳۴تا۱۰۵بهنجار و در دامنه     

 و بــاالتر، تعــارض نابهنجــار و شــديد را ۱۳۵و دامنــه 

  .١ ).۶ و۷(دهد نشان مي

ــودني  ــاب آزم ــس از انتخ ــا پ ــون ،ه ــيش آزم  پ

 بـه  )موردــ شـاهد  (هـر دو گـروه     تعارض زناشويي از  

، مـورد هـاي گـروه      يندسـپس بـراي آزمـو     . عمل آمـد  

 شـاهد جلسات حل مسئله برگـزار شـد و بـراي گـروه          

 از  بعـد   دو مـاه   . برگزار نگرديـد   چنين جلسه آموزشي  

 و موردهاي   از گروه،اتمام جلسات آموزش حل مسئله    

  .عمل آمده آزمون تعارض زناشويي بپس ، شاهد

جلـسه   شـش  تعداد جلسات آموزش حل مسئله 

شـکل  . ج دقيقـه بـود  و زمان هر جلسه حدود چهل و پن     

 کلي جلسات حـل مـسئله بـه روش زيـر اجـرا گرديـد؛              

تبيـين ماهيـت   ) جلـسه تعـارض زناشـويي     : (جلسه اول 

تعارض زناشويي، تعريف مقابله بـا تعـارض، تـشريح          

جلـسه  :(جلـسه دوم   .هاي ناسالم رفتار زناشويي     شيوه

                                 
1-Baucom  
2-Johnson & Greenberg 
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حق و حقـوق زن و شـوهر،     ) شيوه حل مسئله و موانع    

ابـراز احـساسات، سـرزنش،      احترام بـه همـسر، عـدم        

ــي   ــوي درون ــه همــسر، گفتگ ــردن ب ــسه  .گــوش نک جل

تـشريح تعـارض بـه      ) جلسه مراحل حـل مـسئله     :(سوم

عنوان يک مسئله و باورهاي متداول آن، تعريف مسئله      

جلــسه مــسئله :(جلــسه چهــارم .در قالــب خواســته هــا

بررســـي راه حـــل هـــاي ممکـــن از طريـــق ) ســـازي

سـازي   اصول سـيال سازي ذهني، تعريف و بيان        سيال

 .ذهني، انتخاب راه حل و چگونگي آن، مفهوم همراهـي         

ريـزي در     برنامـه ) جلسه اجـراي راه حـل     :(جلسه پنجم 

مورد چگونگي اجراي راه حل، اجراي نقش و ارزيـابي          

 .پيامدهاي آن ، شيوه برخـورد بـا پيامـدهاي احتمـالي           

هـاي   شيوه) جلسه مسائل متداول زوج ها   :(جلسه ششم 

يجانات و احـساسات نيرومنـد، تـشخيص     برخورد با ه  

زمــان و مکــان مناســب بــراي حــل مــسئله، روشــهاي  

ــا مقاومــت همــسر و داليــل عــدم    مناســب برخــورد ب

  ).۱و۵(موفقيت

 و SPSSافـزار   آوري شده بـا نـرم     هاي جمع   داده

  .آزمون آماري تحليل کواريانس، تجزيه و تحليل شد

  

  ها يافته

رديد بر اساس نتايج به دست آمده، مشخص گ        

گـروه   نمرات تعـارض زناشـويي در افـراد         که ميـانگين  

 کـاهش   ،)۱۴/۱۱۹(شـاهد  نسبت به گروه     )۴/۱۰۴(مورد

  ).۱جدول(اي داشت قابل مالحظه

تفاوت بين گـروه    در مقياس تعارض زناشويي     

و ميـــزان ) p≥۰۱/۰ (بـــوددار  ي معنــ شـــاهد و مــورد 

   . است۶/۰دار بودن آن  يمعن

ن تعــارض هــاي فرعـي آزمـو   در تمـام مقيـاس  

همکـاري، روابـط جنـسي، واکـنش هيجـاني،       (زناشويي

حمايت فرزندان، رابطه با خويشاوندان خود، رابطه بـا         

نمرات افراد  ميانگين  ) خويشاوندان همسر و امور مالي    

 مورد کمتر از گروه شاهد بود و بين گروه    موردگروه  

همکـاري،  (هاي فرعـي آزمـون      و شاهد در تمام مقياس    

ش هيجاني، حمايت فرزندان، رابطه     روابط جنسي، واکن  

با خويشاوندان خود، رابطه با خويـشاوندان همـسر و          

  ).۲جدول()p≥۰۱/۰(دار بود تفاوت معني) امور مالي
  

  بحث

 تعارض زناشويي نوعي فقدان توافق مداوم و        

دار بين دو همسر است که پيامدهاي نـاگواري را          معني

ــانواده  ــين و خ ــراي زوج ــرده و زمي  ب ــاد ك ــا ايج ــه ه ن

هـدف ايـن    ).۳(آورد  فروپاشي خانواده را به وجود مـي      

ــر  مطالعــه، ــأثير روش فعــال حــل مــسئله ب  بررســي ت

  .بودتعارضات زناشويي در شهر ياسوج 

  
  مورد مطالعههاي  گروهافراد  در زناشويينمرات تعارض   ميانگين و انحراف معيارمقايسه:۱جدول 

  
  گروه  پس آزمون  پيش آزمون

    

  داري سطح معني

  ۰۰۰۱/۰  ۴/۱۰۴±۸۹/۱۵  ۷۶/۱۱۴±۸۶/۱۶  آزمايش
  ۰۰۰۱/۰     ۱۴/۱۱۹±۸۷/۱۷  ۹۴/۱۱۲±۱۱/۱۶  شاهد
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  مورد مطالعههاي   گروه افراد هاي فرعي در معيار نمرات مقياس مقايسه ميانگين و انحراف: ۲جدول
  

 گروه  شاهد   مورد
     مقياس

  داري سطح معني

  ۰۰۰۱/۰  ۱/۱۷±۵۷/۳  ۹۶/۱۲±۳۸/۳ همكاري
 ۰۰۰۱/۰  ۴۵/۱۷±۲۲/۳  ۳۷/۱۴±۸۷/۲ ط جنسيرواب

 ۰۰۰۱/۰  ۵/۲۲±۹۷/۴  ۸۷/۱۹±۲۱/۴ واكنش هيجاني
 ۰۰۰۱/۰  ۱۴/۱۱±۴۵/۲  ۷۶/۹±۹۵/۱  حمايت فرزندان

 ۰۰۰۱/۰  ۵/۱۶±۸۴/۲  ۷/۱۲±۱۱/۳  رابطه با خويشاوندان خود
 ۰۰۰۱/۰  ۳۱/۱۷±۶۵/۳  ۳۲/۱۴±۸۱/۲  رابطھ با خویشاوندان ھمسر

 ۰۰۰۱/۰  ۳/۲۵±۳۲/۴  ۲۶/۱۴±۶۸/۲  امور مالي
  

  

در اين پژوهش مـشخص گرديـد کـه ميـانگين           

نمرات تعارض زناشـويي گـروه آمـوزش حـل مـسئله            

 ، اسـت شـاهد کمتر از ميـانگين نمـرات تعـارض گـروه      

ــات      ــاهش تعارض ــث ک ــسئله باع ــل م ــي روش ح يعن

هـاي    اين يافته با نتايج پژوهش   .زناشويي گرديده است  

ــا )۱۹۹۸ ()۲(، مـــارکمن)۱۹۹۵ ()۱(کـــردک ، شـــفيعي نيـ

) ۱۹۹۵(کـردک   . هماهنگ اسـت  ) ۱۳۸۶(و قليلي ) ۱۳۸۱(

نشان داد استفاده از راهبردهاي حل مسئله با رضايت         

 ).۱۱و۱۵(زناشويي رابطه دارد

 ميـانگين نمـرات تعـارض       در مقياس همکـاري،   

 ؛ بـوده اسـت    شـاهد  کمتر از گـروه   هاي آزمايش    گروه

بــين  روش حــل مــسئله باعــث همکــاري بيــشتر يعنــي

ــ  وجــود ه همــسران گرديــده و کــاهش تعارضــات را ب

هـــاي  ايـــن يافتـــه بـــا نتـــايج پـــژوهش.آورده اســـت

ــي ــي)۱۳۸۶(قليلـــــ ــاس)۱۳۸۵(وافخمـــــ  )۳(وتومـــــ

جلــسات حــل مــسئله مــستلزم . همــاهنگي دارد)۲۰۰۰(

ها است و ايـن جلـسات، همکـاري           مشارکت جدي زوج  

  .١ ).۱و۱۶(دهد ها را افزايش مي بين زوج

ــس  ــط جن ــاس رواب ــرات  ي، در مقي ــانگين نم مي

.  گواه بوده اسـت   کمتر از گروه  تعارض گروه آزمايش    

و ) ۱۹۹۸(هاي مارکمن و همکـاران      اين يافته با پژوهش   

). ۲و۱۷(هماهنگ بود ) ۱۳۸۶(و قليلي ) ۱۳۸۹(هنرپروران

زن و شوهر بـه دليـل        که پيوند گرم و صميمي        هنگامي

وجود مشکالت به رابطـه سـرد و پـر تعـارض تبـديل               

يعنـي  (هـا   تـرين رابطـه آن       مسئله خـصوصي   شود، اين 

روابــط . تــأثير منفــي خواهــد گذاشــت) رابطــه جنــسي

هـاي زنـدگي زناشـويي اسـت کـه           جنسي يکي از جنبه   

از  .عوامل گونـاگوني در بهبـود و افـت آن تـأثير دارد            

زن و  ه   ارتباط سـازند   ،هاي رابطه جنسي مطلوب    مؤلفه

بــه طــور ، شــوهر اســت و مهــارت آمــوزي ارتبــاطي  

                                 
1-Kurdeck  
2-Markman 
3-Tomias 
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مهـارت و توانـايي   . گـذارد   رمستقيم بر آن تأثير مـي     غي

  .اداره آن ، نياز به تدبر و تفکردارد

ميانگين نمـرات  هاي هيجاني،  در مقياس واکنش 

 بـوده  شـاهد تعارض در گروه آزمايش کمتر از گـروه        

 يعني روش حـل مـسئله تـأثير قابـل تـوجهي در            ؛است

ايـن  .  داشـته اسـت    هاي هيجاني مخـرب     واکنشکاهش  

و هـال   )۱۳۸۶(و قليلي   ) ۱۳۸۴(ه با تحقيقات حسيني   يافت

شايد بتوان گفت   ). ۱و۱۸(هماهنگي دارد ) ۲۰۰۰()۱(فورد

 ،ترين آنهـا   اولين قدم در همه مسائل زندگي حتي ساده       

تفکر و تعقل کردن است که اگـر افـراد در مواجهـه بـا               

مشکل فوراً پاسخ دهند ممکن اسـت وقـت کـافي بـراي        

 لـذا بـه نظـر       ،داشـته باشـد   هاي شناختي وجود ن    پاسخ

ــي ــروز      م ــديل ب ــسئله در تع ــل م ــيوه ح ــه ش ــد ک رس

يکـــي از . باشـــد هـــاي هيجـــاني مـــؤثر مـــي واکـــنش

هــاي مــسئله آفــرين، واکــنش  هــاي موقعيــت مشخــصه

عقيده اين است کـه اولـين قـدم در      .هيجاني افراد است    

در مواجهه با مسائل زنـدگي بايـد فکـر کـردن و تفکـر        

اگر افراد در مواجهه    . رفباشد نه اعمال احساسات ص    

با مشکل فورا پاسخ دهند، ممکن است وقت کافي براي          

لذا شـيوه حـل     . پاسخ شناختي و ادراکي نداشته باشند     

هـا   هـاي هيجـاني زوج     مسئله در تعـديل بـروز واکـنش       

  .مؤثر است

 ميـانگين نمـرات   در مقياس حمايت از فرزندان،    

 .تاسشاهد بوده   کمتر از گروه تعارض گروه آزمايش  

و ) ۱۳۸۴(و حـسيني  ) ۱۳۸۶(اين يافته بـا تحقيـق قليلـي       

 گـاهي ممکـن     ).۱و۸(همـاهنگي دارد  ) ۱۳۸۹(هنرپروران

  يـا طـرد ديگـر   ها هنگام اختالف، بـه ائـتالف      است زوج 

هايي  رسد زوج به نظر مي. خانواده دست بزنندي  اعضا

کننـد و در   اي سـالم و سـازنده گفتگـو مـي      که به گونـه   

ن ســرزنش و رفتارهــاي    بــدو مــشکل، مواقــع بروز

 نيـازي بـه   ،پردازنـد  يند حل مسئله مـي آ به فر ،ناکارآمد

مرزهـاي  . اعضاي خانواده ندارنـد   يا طرد ديگر    ائتالف  

هـا مـشخص اسـت و     زن و شوهر در اين گونه ازدواج     

ــوهري    ــه زن و ش ــانواده در منظوم ــضاي خ ــر اع ديگ

  .١ .دخالتي ندارند

در مقياس روابط با خويـشان خـود و همـسر،           

  کمتـر از گـروه   يانگين نمرات تعارض گروه آزمـايش     م

 يعني روش حـل مـسئله تـأثير قابـل           :بوده است  شاهد

 ايـن يافتـه بـا    .اي در اين مقيـاس داشـته اسـت     مالحظه

، )۱۳۸۹(، هنرپــــــروران)۱۳۸۵(تحقيــــــق افخمــــــي

همــاهنگي دارد و بــا )۲۰۰۰ ()۲(و برنــز) ۱۳۸۴(حــسيني

). ۱و۱۹( است ناهمسـو) ۱۳۸۴(تحقيــــق قليلـــــــــي   

هــايي کــه دچــار تعــارض زناشــويي هــستند   خــانواده

کنند که علت عدم پايداري و امنيت در     معموال تالش مي  

زندگي مشترک را خانواده زوج خود معرفي كنند و به          

 در .همـين دليـل بايـد از رابطـه بـا آنهـا پرهيـز نماينـد        

جامعه ما تأثير اين عامل مشهودتر است، زيـرا آداب و    

رف باعث ارتباط تنگاتنگ در جامعه ما شده   رسوم و ع  

ــزايش      ــث اف ــر باع ــين ام ــع هم ــضي مواق ــت و بع اس

ــد ايــن امــر  ، شــود تعارضــات خــانوادگي مــي هــر چن

زوج هاي کارآمد ضمن حفـظ     .هاي مثبتي هم دارد    جنبه

                                 
1-Haldford  
2-Bernez 
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والدين خود و همسر و رعايت عرف مذهبي  به  احترام  

ــه زن و شــوهري را از     ــاي منظوم ــي، مرزه و فرهنگ

 چنـين  .دانند  مي و متفاوته والديني خود مستقل منظوم

ــايي ــود    ،زوج ه ــشترک خ ــدگي م ــسر و زن ــراي هم  ب

  .اولويت خاص قائل هستند

ميانگين نمـرات تعـارض   در مقياس امور مالي،    

 يعنـي   ؛ بـوده اسـت    شاهدکمتر از گروه     گروه آزمايش 

روش حل مسئله باعث کاهش تعارضات خانوادگي در        

ــت    ــده اس ــالي گردي ــور م ــق     .ام ــا تحقي ــه ب ــن يافت اي

ــديان ــي  )۱۳۷۳(محم ــسيني ) ۱۳۸۶(و قليل ) ۱۳۸۴(و ح

از آنجــا کــه تعــارض زناشــويي ). ۱و۶(همــاهنگي دارد

دهـد، زن و   احساس ناامني در خانواده را افـزايش مـي     

کنند با حفـظ      شوهري که با هم مشکل دارند، تالش مي       

انداز شخصي، اين احساس نـاامني را        توان مالي و پس   

کوشـند تـا از لحـاظ مـالي           اهش دهند و مـي    در خود ک  

 که ديد اشـتراکي نـسبت       يزن و شوهر  . مستقل باشند 

به زندگي زناشويي ندارند و ميزان همـسبتگي آنهـا بـا     

 معموالً به فکر ،يکديگر و به رابطه زناشويي اندک است 

جدايي کامل مالي بدون در نظر گرفتن منـافع مـشترک         

ي خانواده را کامالً در     امور مال  ،گاهي اين افراد  . هستند

 ، دخالت همـسر خـود را      ه  گيرند و اجاز    دست خود مي  

که فقـط بـه نفـع شـخص       دهند و يا اين     در اين امر نمي   

  .انديشند خود در مسائل اقتصادي مي

  

  گيري نتيجه

تـوان نتيجـه گرفـت کـه روش         به طور کلي مي   

حل مسئله در کاهش تعارضات زناشـويي تـأثير قابـل           

 يکـي از    ئله، مهـارت حـل مـس      .ه اسـت  اي داشت  مالحظه

هاي زندگي است که به ما در حل مسايل فـردي     مهارت

  يند تفکر منطقي و منظميآفر و کند و اجتماعي کمک مي   

بـا شـناخت    تعارضات،هنگام رويارويي با در است که  

هـاي رويـارويي و کنتـرل        ، شـيوه  آنهاو بررسي دقيق    

تـرين و   در نظر گرفته و در نهايـت عملـي     را   تعارضات

  .گردد اجرا مي و  انتخاب،کارآمدترين راه حل

  

  تقدير و تشکر

از مسئولين مراکزمشاوره خـانواده و کلينيـک        

حمايت مالي و همـه     به دليل   آموزي شهر ياسوج      دانش

 و پژوهـشي     همکاران  مشاور که نهايت همکاري علمي      

  .اند، کمال تقدير و تشکر را داريم را مبذول داشته
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Abstract 

 Background & aim: Marital conflicts are a lack of continuous and significant agreement between 
two spouses that provide unpleasant consequences for couples and families and create 
background for family breakdown. The Purpose of this study was to investigate the effects of 
marital conflict problem solving methods in Yasuj. Iran. 
 
Methods: In the present study, from all couples who had marital conflict referred to family 
counseling in Yasuj, Iran. 
40 subjects (20 couples) were selected and randomly divided into two experimental and control 
groups. Measuring tools for marital conflict was questionnaire. A multivariate analysis of covariance 
(MANOVA) was used to analyze the significance of difference between the experimental and 
control groups. 
 
 Results: The mean scores of marital conflict test group was (4/104), below the mean of control 
group (14/119). Whereas in other sub-scales (cooperation, sexuality, emotional response, 
protection of children, relationship with relatives, relationship with wife’s relatives and finance) the 
mean scores of experimental group was lower than controls (p <0.01). 
 
Conclusion: The method of the problem solving reduced the marital conflict of couples. In the 
method of solving problem with understanding and investigation of differences, the method of 
encounter and marital conflicts are considered. At the end, the most practical and efficient solution 
will be chosen and carried out. 
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