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مقدمه

هايي است ترين گروهخانواده از اركان عمده و نهادهاي اصلي هر جامعه و يكي از طبيعي

اين واحد . درا برآورده سازلي و معنوي انسان تواند نيازهاي مادي، عاطفي، تكام ميكه

. ترين روابط و تعامالت بين فردي استاجتماعي مبدأ بروز عواطف انساني و كانون صميمانه

خواهد همسر نامناسبي شود و هيچ كسي نمي ميزيري خانواده با انتخاب همسر آغاگشكل

د زيادي اين در موارانتخاب كند و همه باور دارند كه انتخابشان درست و مناسب است ولي

).1384پور،بندري و نورانيرفيعي(ها اشتباه و دردناك استانتخاب

 جايگاه خاصي يافته زدواج، مفهوم سازگاري زناشوييدر ميان مفاهيم مربوط به خانواده و ا

اي اي داشته و معطوف به محدودهسازگاري زناشويي در دوام يك ازدواج تأثير عمده. است

در). 1380دهقان، (آيند مي، تضاد را كنترل كرده و با يكديگر كناراست كه اشخاص متأهل

كند كه در وجه سازگارانه آن، افراد تضاد را  ميرا ايجاداي از صميميت واقع، ازدواج درجه

). 1385ظهرابي اصل، (آيند ميكنترل كرده و با يكديگر كنار

هداشت رواني جامعه محسوببخش يكي از عوامل مهم برغم اينكه ازدواج رضايتعلي

مساعدي را براي ارضاي نيازهاي دگي شرايط ا ازدواج و زندگي خانوشود ولي چنانچهمي

 منفي و گاهي يابد، بلكه اثرهاي نه تنها بهداشت رواني تحقق نمي،كندنرواني زوجين ايجاد 

ي و خودكشي  عصبي، افسردگهاي كه اختاللاي، به گونهگذارد ميجبران ناپذيري را به جاي

، به نقل از سليمانيان (1، شلدون و گورينگيزمنابه اعتقاد و. مدهاي آن استپياجمله از 

 جسماني، هاي از جمله اختالل، روان پزشكيهايبسياري از اختالل)1384، نژاد و فرزادنوابي

. تس اازو روابط بين فردي اضطراب زناشويي  تحت تأثير آشفتگي،شناختي، رفتاري و استرس

 در ارتباطي ولي مشكالتشوند، ميباطي مواجهبيش با مشكالت ارتوها كمي زوجهمه

كنترل غيرمؤثر تعارض و ضعيف  تعامل؛شود ميكمتر از طريق گفتگو حلآشفته هاي جزو

دهد  ميها از يكديگر را كاهش تعامل ضعيف، درك زوج؛بخشد ميمشكالت ارتباطي را تداوم

ه همسران نتوانند از يكديگر حمايت كرده و براي ارضاي نيازهاي يكديگر شود ك ميو باعث

تعارض به اين معني است كه مسائل مهم رابطه، حل نشده باقيرثؤمكنترل غير. تالش كنند

1-  Visman, Sheldown, & Guring
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مشابه و هاي  بحثهاد، اين زوجنشو مييتكرارهاي ماند و اين مسائل غالباً منبع تعارضمي

؛ ترجمه 1،2001هالفورد(كنند ارند، بدون اينكه مشكل را حل ي ديكساني پيرامون موضوع معين

تعامالت منفي موجب افزايش احتمال طالق و كاهش ).1384 كارداني و جعفري، ،تبريزي

كههايي زوج. شود مي،مثبت ازدواج مانند رضايت، تعهد، دوستي و اعتماد در رابطههاي جنبه

ي كمتر از مثبت و استفادههاي با به كارگيري روشتوانند تعارضات موجود در رابطه را مي

آن فرصت بيشتري براي خود كنند كه در ميتعامالت منفي، مديريت كنند، فضايي فراهم

مهم هاي و اين خود يكي از روششود  ميايجادافشايي و توافق در مورد مشكالت خانواده 

).1386نيا،به نقل از شيرالي(ايجاد صميميت در رابطه است

 كه از بگو مگوهاي ساده شروع شده و ،هاستپيش درآمد جدايي زوجتعارضات زناشويي 

 ومنصوربه نقل از(يابد مي گسترشديد لفظي، نزاع و كتك كاري و جداييشهاي تا درگيري

خواهد،  مييگري دزي و مرد چزي چكي است كه زن ي حالت،ييتعارض زناشو).1383راد، اديب

ازها،ي حاصل نييتعارض زناشو.  زن از آن متنفّر استيمرد مهم است وليله براأ مسكي

 از كييافتد كه  مي اتفاقي زمانييتعارض زناشو. هاست ناهمگون زوجالتيها و تماخواسته

ا، هتيها خودخواهانه و بدون مالحظه ظرف از زوجيكي هر دو خودخواه باشند، ايطرفين 

 آن خواسته محقق يكند و وقت مي را مطرحيا خواستهيگريها و اهداف دها، طرحتيقابل

شود و با  مي قضاوت طرف مقابل بد جلوه دادهنيدر ا. كند مينشود، شروع به قضاوت كردن

به نقل از (شود  مي مجازاتنفرت خشم و مي رك و مستقاني بايسكوت، طرد كردن هاي اهرم

بيني  بزرگترين پيشدهد كه مي و نشانكردهه را تأييدتحقيقات اين مسأل).2005، 2لونيد

ي طالق و نارضايتي زناشويي، مشكالت مالي، كمبود جذابيت جنسي و يا كمبود عشق كننده

ي آن تعارض خود را در مواقع ناسازگاري ها بوسيلهبلكه، روشي است كه زوج. نيست

-هارمون(كنند ميراري آن با يكديگر ارتباط برقاست كه بوسيلههايي كنند و شيوه ميمديريت

).3،2003جونز

شود، كه در نتيجه آن پيونـدها      مي كنترل نشده موجب نارضايتي اعضا    هاي  مخالفتتضاد و 

شـود روابـط     مـي  تعـارض سـبب   . شود مي گسلد و موجب از هم پاشيدن خانواده       مي هارشتهو

1-  Halford
2-  Dillon
3-   Harmon- Jones
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هـاي  هـدف بـد و  خـانوادگي كـاهش يا    » 1انسجام«خانوادگي اثربخشي خود را از دست بدهد،        

در حالـت شـديد آن موجـب شكـست     قـرار گيـرد و  ها كشمكشها و ثير نزاع أخانواده تحت ت  

استفاده از الگوهاي نامناسب ارتبـاطي بـين        . شود مي جدايياحتماالً طالق و  زندگي زناشويي و  

 ايـن مـشكالت     .كند مي اطرافيانشان ايجاد  آنان و  شوهرها مشكالت بسياري را براي خود     زن و 

مـادن و  .دكن ميبروز) خشم (جانيهيهاي ه صورت تعارضات بين فردي همراه با برانگيختگي  ب

 خـرج  -1: كنند مي  عنوان گونهني را ا  ييعلل تعارضات زناشو  ) 1380به نقل از دهقان،     (بولمن  

،يدار خانـه و بچـه     ي كارهـا  مي تقـس  -4 كودكـان،    -3شاوندان،يـ  روابط بـا خو    -2كردن پول،   

ي دلبـستگ -7 محل سكونت، -6، )يبخصوص در مورد احساسات منف (يراسترو ارتباط و    -5

 نداشـتن  ايـ  داشـتن  -9 درآمـد همـسر،   اي انتخاب شغل   -8،گري به شخص د   ني طرف يجنسريغ

گريكـد ي كـه بـا      ي مقـدار زمـان    -12 بـودن،    ي اجتماع -11حات،ي تفر نوع انتخاب   -10فرزند،  

 قـدرت كنتـرل بـر       -14،يجـسمان هـاي   يمـار يحاصـل از ب   ) اسـتراحت ( تـنفس    -13هستند،  

.انجام مراسم مذهبيهاي وهي ش-15 و يخانوادگهاي يريگميتصم

 حل ،عارضات زناشويي خود موفق هستنددر حل تكه هايي ، زوج دريافتندمتخصصان

تواند در  ميهاي مقابله با خشمفاده از مهارتاست،، بنابرايناند را ياد گرفتهمسألهآميز موفقيت

ترجمه  (2ذيل توسط كلينكههاي مهارت. اهش اين مشكالت بسيار كمك كننده باشدكترل وكن

استفاده از : اند پيشنهاد شده»مقابله با خشمهاي مهارت«تحت عنوان ) 1382،محمدخاني

، 5سازيخودآرامهاي ، مهارت4گشاييمسألههاي ، مهارت3حمايت اجتماعيهاي سيستم

آموزش ،8مذاكرهارتباط و، 7طبعيمهارت شوخ استفاده از،6نيحفظ كنترل دروهاي مهارت

.گوش دادن و بيان صريح احساسات خودهاي مهارت

ها  مثبت بين زوج، رضايت زناشويي را افزايش تعامل خانواده درمانيوليهرويكردهاي ا

تامالجاي تعبه تعامالت مثبتيمداخالت درمانيشان سعي در جايگزيندر ند واه كردتعريف

1-  solidarity
2-  Kelinke
3-  support systems 
4-  problem-solving skills
5-  self–relaxation skills
6-  internal controling skills
7-  sense of humor
8-  negotiating and communicating
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در. گرفت ميافزايش رفتارهاي خوشايند صورتاين كار، از طريق تشخيص و. منفي داشتند

يادگيري برخاسته از آزمايشگاه استوار بود، هاي اساس نظريهنگرش رفتاري كه عمدتاً بر

 يعني اين كردند، مي اصالح1كنترل منفي را از طريق دارمشكلهاي متقابل بين زوجهاي كنش

بنابراين، هدف اين نوع . ندشد مي، كنترل2به وسيله تنبيه يا ترس از پسايندهاي منفيها لتعام

، هاوتون( بود3كنترل منفي، به كنترل مثبتگيري ازرفتاري اوليه، تغيير جهتهاي مداخله

).1383، زاده ترجمه قاسم،1989، 4 كالرك وسالكووس كيس

دار مشكلهاي زوجادراكي –شناختيهاي فرايند) 6،1977بندورا(5نظريه يادگيري اجتماعي

تواند از طريق مشاهده يا تقليد  ميپرخاشگريبه عقيده بندورا، . دهد ميمورد مطالعه قراررا 

فردي كه به علت . شود ميهرچه بيشتر تقويت شود، احتمال وقوع آن بيشترآموخته شود و

زا دچار ناراحتي شده است، قات تنشبه خاطر اتفاعدم دستيابي به هدف، ناكام مانده و

 انگيختگي هيجاني را ايجاد  پاسخي كه اين بر؛كند ميبرانگيختگي هيجاني نامطلوبي را تجربه

هاي را براي كنار آمدن با موقعيتهايي  دارد كه فرد چه پاسخبستگيمسأله به اين ، كرده است

، پرخاشگري كند، اري بخواهدام ممكن است از ديگران يفرد ناك. گرفته استزا يادتنش

يا با پناه بردن به الكل و تالش خود بيفزايد وبراي فائق آمدن بر مانع بهگير شود، گوشه

چنين فردي پاسخي را نشان خواهد داد كه در گذشته براي . داروهاي مخدر خود را تخدير كند

جمه براهني ، تر1983، 7رد هيلگا و، اتكينسوناتكينسون(تر بوده استين بردن ناكامي موفقباز

انگيزد كه  مي كساني را به پرخاشگري بربيشتربر اساس اين نظريه، ناكامي ).1373،همكارانو

اي از خودپرخاشگرانههاي نگرش وناراحت كننده، رفتارهاهاي برابر موقعيتاند در ياد گرفته

).1385اصل، به نقل از ظهرابي(نشان دهند

مورد توجه قرار8ايخانواده، مفهوم سيستم عاطفي خانواده هستهي ها سيستمدر نظريه

كه بين افراد خانواده وجود كند مياي را توصيفالگوهاي ارتباطي ويژهاين سيستم،. گيردمي

1-  aversive control
2-  negative consequences
3-  positive control
4-  Howton, Salkowoss Kiss, & Clarck
5-  social learning theory
6-  Bondora
7-  Atkinson, Atkinson & Hilgard
8-  nuclear family emotional system 
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هاي درگيري: اين الگوها عبارتند از. شود ميآنانباعث بروز مشكالتي در روابط دارد و

در ، اختالل رفتاري2)هازوج(نقصان در يكي از نامزدها، )شوهريتعارضات زن و (1زوجي

كند  مي كاركردي عاطفي يك خانواده تعيينسيستم. 4فاصله عاطفي و3ها بچهيكي يا تعدادي از

طور كه درگيري در يك انهم. شود ميخانواده دردام الگوي رفتاري باعث ايجاد مشكلكه ك

. يافت خواهدفزونيالگوهاي رفتاري نيزت درمعضال، مشكالت ويابد ميخانواده افزايش

). 2005ديلون،به نقل از(شود مينگراني در خانوادهاين الگوي رفتاري باعث تنش و

بسياري در  الگوهاي ارتباطي مختل وجوديدهتدهنشان اي ظهمدارك پژوهشي قابل مالح

هاي يافته. ستااآنهيدانهمن زناشويي رضايتينعي براي رابطهاين مسأله ماست وهااز زوج

ي ناراضي در مديريت سازندهپريشان وهاي  كه زوجاستوارنداين فرض پژوهشي بر

).1383تيرگري،(شكست هستندحل مسائل زناشويي، دچار نارسايي وتعارضات و

 بين تعارضات زناشويي زنان متقاضي طالق و-الف: كهپي برد در تحقيقي) 1380 (دهقان

افزايش كاري، كاهش همهاي در مؤلفه) غيرمتقاضي(جعه كننده براي مشاوره زناشوييزنان مرا

ي خانوادگي با خويشاوندان همسر وكاهش رابطه جلب حمايت فرزند وهيجاني،هاي واكنش

زنان  بين تعارضات زناشويي زنان متقاضي طالق و-ب.داري وجود داردستان، تفاوت معنيدو

 فردي با خويشاوندان خود و ي جنسي، افزايش رابطهيكاهش رابطهاي هغيرمتقاضي در مؤلفه

در مجموع به اين نتيجه دست يافتاو.نداردداري وجودكردن امور مالي، تفاوت معنيجدا

يعني ؛ بيشتر از زنان غيرمتقاضي است تعارضات زناشويي در بين زنان متقاضي طالق،كه

ارضات اگر اين تع وهمبستگي مثبتي دارد،ها  زوجييجداوجود تعارضات زناشويي با طالق و

.شود ممكن است به فروپاشي خانواده منجر،نشوداي حل شايستهبه نحو

استثناء تمامي رفتارهاي  تقريباً بدون ،ند كها پرخاشگري نشان دادهيها دربارهبررسي

در ). 1384از بهرامي، به نقل (بدني همراه است با رفتار پرخاشگرانه كالمي وتعارض آفرين

80 دريافتند كه حدود،انجام دادند) 1380، به نقل از دهقان(ديگراناي كه واين ومطالعه

كه از هايي  تعارض در مورد زوج،در واقع. درصد از افراد متأهل داراي عدم توافق هستند

1-  marital conflict 
2-  dysfunction in one spouse 
3-  impairment of one or more children 
4-  emotional distance
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.دهد ميشان رضايت دارند نيز رخرابطه

انجام شد، ) 1384، ترجمه محمدخاني،قل از كلينكهه نب (1توسط مناقانكه تحقيقيدر 

 را به  ذيل افراد براي كنار آمدن با تعارضات زناشويي خود يكي از چهار راهبرد،كهنشان داد 

:برند ميكار

ربه منظو. 5گيري كناره-4و 4 ناديده گرفتن-3، 3بينانهخوشهاي  مقايسه- 2، 2 مذاكره-1

سال 4شوهر به مدت اي، زندگي زناشويي تعدادي زن وبلههاي مقابررسي تأثير اين سبك

گيري در  ناديده گرفتن و كناره استفاده از راهبردهايمشاهده شد كه.  قرار گرفتبررسيمورد 

گيري واكنش نشانهايي كه با انكار و كنارهزوج. ثيري نداردأزناشويي تهاي حل اختالف

. ند مشكالت خود را حل كنندتوان ميبه ندرتوبرند مي از ناراحتي بيشتري رنجدهندمي

هاي دارو از ديگر راهبردپناه بردن به الكل وگيري وكنارهريزي هيجاني، درگير نشدن وبرون

مقايسه هاي مذاكره فعاالنه و مهارت،برعكس. اي همراه با نارضايتي از رابطه بودمقابله

 ترجمه ،به نقل از كلينكه(بل توجهي داشت در حل اختالفات زناشويي تأثير قابينانهخوش

). 1384محمدخاني،

مديريت تعارض هاي مهارت«تحقيقي با موضوع )1999(6 و هامونداستراتون-وبستر

. انجام دادند» راهكارها فرايندها ومعضالت ارتباطي اوليه،وزناشويي، شيوه برخورد والدين

مراوده و تعامل بر سر حل يك مسأله حال رساله، د4- 7بيست كودكتحقيق يكصد واين در 

. گرفتندمشاهده قرار  مورد بررسي و،شانخانه، همراه با والدين دوستانشان در آزمايشگاه وبا

يي باعث مشكالت در مديريت تعارضات زناشووالدين ي منفي كه شيوهنتايج نشان داد

ريت نامطلوب در تعارضات بين عالوه بر اين، ارتباط بين مدي. شود ميارتباطي در كودكان

پاسخ عاطفي ي انتقادي و تحت تأثير شيوه،والدين با همساالن و برخورد كودكانوالدين و

.باشد مينامطلوب والدين به فرزندانشان

 كيفيت تعارض زناشويي و«در پژوهشي با عنوان ) 2009 (7ليندزي، كالدرا و تانكرسلي

1-  Monaghan
2-  negotiation
3-  optimistic comparisons
4-  ignoring
5-  resignation
6-  Webster-stratton, & Hammond
7- Lindsey, Caldera, & Tankersley
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-نقش ميانجي و تعديل كننده هيجانات متقابل والد: شان با همساالنرفتارهاي بازي كودكان

ماهه 15-18، هشتاد والد را در آزمايشگاه در هنگام بازي كودكان »كودكي و دستيابي به امنيت

كودك، - نتايج اين پژوهش نشان داد كه تالش براي كسب امنيت مادر. مورد مشاهده قرار دادند

كودك بعنوان ميانجي بين -ت منفي متقابل پدركودك و هيجانا- هيجانات مثبت متقابل مادر

كند و هيجانات مثبت ثبت كودكان با همساالنشان عمل ميتعارضات زناشويي و تعامالت م

كودك، ميانجي رابطه بين تعارضات -كودك و تالش براي كسب امنيت پدر-متقابل مادر

تالش براي كسب در مجموع،. شوند مي با همساالنشانزناشويي و تعامالت منفي كودكان

مهمي در رابطه بين هاي كودك بعنوان ميانجي-دكودك و هيجانات منفي متقابل وال-امنيت والد

. كنند ميتعارضات زناشويي و رفتارهاي بازي كودكان با همساالنشان عمل

تايج برنامه آموزش مديريت خشم در بررسي ن« تحقيقي با عنوان )2010 (1ميتراني

ن دوره كارشناسي در يك ادر اين تحقيق دانشجويانجام دادند » ناسيدانشجويان دوره كارش

دار بين تفاوت معنييدهندهنتايج حاصله نشان . اي مورد آموزش قرار گرفتند هفتهدوره شش

گروه كنترل تفاوت ولي در،بودگروه آزمايش پيش آزمونو پس آزمون كه ميانگين نمرات 

.داري يافت نشدمعني

تركيب تأثيرات منفي خشم و «پژوهشي با عنوان در )2010 (2و اسميت، بليز رنسلو

 خشتودي زناشويي مشخص نمودند» اهميت حمايت و خشم همسر: خشنودي زناشويي

فردي و اشتراكيدر اين تحقيق تأثيرات . همبستگي معكوسي با رفتارهاي نوروتيك دارد

 زوج مورد 301اشويي در اضطراب، عصبانيت خصمانه و افسردگي محدود بر خشنودي زن

نتايج نشان داد كه افسردگي و اضطراب تأثيرات انفرادي منفي مشابهي را . بررسي قرار گرفت

يعني . ها دارد منفي بر زوجاشتراكيبر خشنودي زناشويي دارند ولي عصبانيت خصمانه تأثير 

. خشم رابطه بيشتري را با ناسازگاري زناشويي دارد

ارزيابي يك برنامه آموزش والدين براي « پژوهشي با عنوان )2008(3يركلوث و كامينگزف

 زوج 55در اين تحقيق .  دادندمبر كودكان انجا»  منفي تعارض زناشوييپيشگيري از تأثيرات

تعارض زناشويي بر كودكان مورد سنجش قرار منفي بصورت تصادفي براي بررسي تأثيرات 

1- Mitrani
2- Renshaw, Blais, & Smith
3- Faircloth & Cummings
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همچنين كاهش خصومت تعارض و دين در مورد نتايج نشان دهنده بهبود دانش وال. گرفتند

 در سرتاسر دوره درمانمقابله با تعارض و تكاليف والدينيهاي نسبت به كودكان و بهبود شيوه

. كه پيگيري پس از يك سال نيز اين نتايج را تأييد نمودبود 

راهنماي آموزش مديريت « در پژوهشي با عنوان )2010(1يكتا، پرند و زمانيشكوهي

.  مادر داوطلبانه در آن شركت كردند22تعداد كه » رويكرد شناختي رفتاري: رانشم براي مادخ

نشان داد كه ها يافته. را طي هفت جلسه دو ساعته اجرا نمودندبرنامه آموزش مديريت خشم 

در  رفتاري موجب كاهش خشم مادران - آموزش مديريت خشم مبتني بر رويكرد شناختي

.شود ميرينتعارض آفهاي موقعيت

علل اساسي مشكالت زناشويي، رضايت از آنجا كه بروز تعارضات زناشويي يكي از 

ازدواج به جدايي ختم احتمال اينكه حل و كنترل شود، باشد و اگر  مي جدايي و طالقپايين،

هاي ثير آموزش مهارتأ تا با بررسي تبود لذا پژوهش حاضر بر آن يابد، مي كاهششود،

ها را در كنترل و كاهش كاهش تعارضات زناشويي، كارآمدي اين مهارترمديريت خشم ب

ش قرار دهد و مشخص نمايد كه آيا آموزناپذير زناشويي مورد بررسي تعارضات اجتناب

شود؟ ميمديريت خشم باعث كاهش تعارضات زناشوييهاي مهارت

هاي تحقيقفرضيه

هاي  تعارضات زناشويي زوجهاي مديريت خشم باعث كاهشآموزش مهارت: 1فرضيه

. شود ميشوراي حل اختالفشعب ارجاعي به 

هاي ارجاعي به هاي مديريت خشم باعث افزايش همكاري زوجآموزش مهارت: 1-1

.شود مياي حل اختالفشعب شور

هاي ارجاعي ي جنسي زوجهاي مديريت خشم باعث افزايش رابطهآموزش مهارت: 1-2

.شودميشوراي حل اختالفشعب به 

هاي زوجهاي هيجاني  خشم باعث كاهش واكنشهاي مديريت آموزش مهارت:1-3

.شود ميشوراي حل اختالفشعب ارجاعي به 

هاي هاي مديريت خشم باعث كاهش جلب حمايت فرزندان زوجآموزش مهارت: 1-4

1- Shokoohi-Yekta, Parand, & Zamani
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.شود ميشوراي حل اختالفشعب ارجاعي به 

در  خود ث كاهش رابطه شخصي با خانوادههاي مديريت خشم باعآموزش مهارت: 1-5

.شود مياختالفبه شوراي حلشعب هاي ارجاعي زوج

هاي مديريت خشم باعث افزايش رابطه خانوادگي با خانواده همسر مهارتآموزش: 1-6

. شود مياختالفشوراي حلشعب هاي ارجاعي به زوج

هاي ارجاعي به  مالي زوجامورجداكردنازم مانعهاي مديريت خشآموزش مهارت: 1-7

.شود مياز يكديگرشوراي حل اختالف شعب 

تحقيقشناسي روش

گواه و با استفاده از روش  آزمايشي با گروه آزمايش وقي تحقكي حاضر قيتحق

. باشد ميآزمونآزمون و پسپيش

گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

ع شده به شوراهاي حل اختالف ارجاهاي  تمامي زوججامعه آماري اين تحقيق شامل

گيري از روش نمونهبراي انتخاب نمونه آماري اين تحقيق، . بود86شهرستان باغملك در سال

با مراجعه به تمامي شعب شوراهاي حل  به اين ترتيب كه ابتدا  استفاده گرديد،تصادفي ساده

 داراي پرونده بوده و اين شوراهاهايي كه در آمار زوج،)شعبه44(اختالف شهرستان باغملك

گيري تصادفي ساده از روي  نمونهبا استفاده از روش تهيه و دچار اختالف و ناسازگاري بودند

آزمايش و گواه انتصاب هاي سپس بطور تصادفي به گروهو زوج انتخاب 20ليست تعداد 

تماس آنان  با ، در شوراانتخاب شدههاي  حضور زوج تاريخمودنبعد با مشخص ن. گرديدند

براتي، از آنان با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشوييضمن تشريح موضوعگرفته شده و 

مديريت هاي آموزش مهارت(ي آزمايشيامداخلهبعد از آن .آزمون بعمل آمدپيش )1375(

آمده در اين بين  براي گروه آزمايش به اجرا در در هفته جلسهيكبصورت گروهي و )خشم

كه مداخله برنامه آموزش به اين صورت بود. ي دريافت ننمودنداهيچ گونه مداخلهگروه كنترل 

دقيقه 10ي جلسه، ه دقيقه براي تنظيم برنام5در هر جلسه. ساعته انجام شد5/1 جلسه 8در 

جلسه هروقت دقيقه از 45دقيقه صرف گزارش تكليف، 15صرف ارزيابي پيشرفت آموزش، 
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صرف تعيين تكاليف براي كار در منزل گرديده پاياني دقيقه 15وها را صرف آموزش مهارت

.دو گروه اجرا گرديدروي هرآزمون بر از خاتمه آموزش، پسدو هفته پس. است

آشنايي مقدماتي : جلسه اول- 1:موارد آموزش داده شده در جلسات به شرح ذيل است

 توافق با آنان براي كسبخشم و مديريت هاي ي انجام آموزش مهارتو شرح شيوهها با زوج

هاي صحبت كردن و آموزش مهارت:   جلسه دوم-2.حضور در جلسات به صورت مستمر

.ثرؤگوش دادن مهاي تمرين مهارتآموزش، تقويت و :  جلسه سوم-3. ثرؤگفتگوي م

.حمايت اجتماعيهاي ت چگونگي استفاده از سيستم و تقويآموزش:  جلسه چهارم-4

هاي آموزش مهارت:  جلسه ششم-6.گشاييلهأمسهاي آموزش مهارت: جمجلسه پن-5

:  جلسه هشتم- 8.كنترل درونيحفظ هاي آموزش مهارت:  جلسه هفتم- 7.خودآرام سازي

. زندگي زناشويي از شوخ طبعي در برخورد با مسايلآموزش مهارت استفاده

گيرياندازهابزار 

براتيگرفت، پرسشنامه تعارضات زناشوييده قرار ابزاري كه در اين پژوهش مورد استفا

 است كه براي سنجيدن ايماده42يك ابزار »  زناشوييپرسشنامه تعارضات«. بود) 1375(

عد از تعارضات زناشويي را  اين پرسشنامه هفت ب. تهيه شده استهرتعارضات زن و شو

كاهش رابطه جنسي، -2ري، كاهش همكا- 1:  كه اين ابعاد عبارتند ازكند، ميگيرياندازه

 رابطه فردي افزايش-5افزايش جلب حمايت فرزندان، -4هيجاني، هاي  افزايش واكنش-3

ويشاوندان همسر و دوستان وي خانوادگي با خكاهش رابطه- 6ي خود، خانوادهبا

.كردن امور مالي از يكديگرجدا-7

 نفري32را روي يك گروه شنامه كل پرسبراي ، 1آلفاي كرونباخضرايب ) 1379(ثنايي

كاهش همكاري:  استدست آوردهه  مقياس آن به اين شرح بخرده7 و براي 53/0برابر با 

افزايش جلب حمايت 73/0هيجاني هاي افزايش واكنش50/0 كاهش رابطه جنسي30/0

 كاهش رابطه خانوادگي با 64/0خود افزايش رابطه فردي با خويشاوندان 60/0فرزندان 

،)1379( ثنايي.51/0كردن امور مالي از يكديگر  جدا64/0دوستان، خويشاوندان همسر و

 برخوردار مناسبيي تعارضات زناشويي از روايي محتوايي  معتقد است پرسشنامه،همچنين

1- Cronbach's Alpha
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 استفاده از در تحقيق خود اعتبار پرسشنامه تعارضات زناشويي را با) 1386(رضايي.است

 مذكور بر روي يك  اجراي پرسشنامهنتايج. برآورد كرده است918/0روش آلفاي كرونباخ 

. آمده است1در جدول از جامعه تحقيق حاضر  نفري 100نمونه 

)آلفاي كرونباخ ( ضرايب اعتبار مقياس تعارضات زناشويي. 1جدول 

)اعتبار(ضريب پايايي
مقياس

nآلفاي كرونباخ

100954/0تعارض زناشويي

100900/0ي زوج هاكاهش همكار

100821/0كاهش رابطه ي جنسي

100948/0افزايش واكنش هيجاني

100903/0)ان(افزايش حمايت فرزند

100951/0افزايش رابطه با خانواده خود

100849/0كاهش رابطه با خانواده همسر

100918/0جدا كردن امور مالي

تحقيقهاي هتياف

)ب (،يفيتوصهاي يافته) الف(: اندارايه شدهدر دو بخش ضر حاپژوهش هاي يافته

ژوهشپهاي فرضيهمبتني بر هاي يافته

 تحقيقتوصيفيهاي يافته. الف

پس تفاضل پيش آزمون وهاي نمرهدر اين بخش، به توصيف ميانگين، انحراف معيار و

يي براي گروه آزمايش هاي تعارض زناشوآزمون متغير تعارض زناشويي به همراه خرده مقياس

آزمون و پيشهاي تفاضل نمره ميانگين، انحراف معيار و 2جدول. شود ميپرداختهو گواه

هفت گانه آن در هاي ها در مقياس تعارضات زناشويي و خرده مقياسآزمون زوجپس

.دهد مي را نشانآزمايش و گواههاي گروه
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هـا در مقيـاس     آزمـون زوج  آزمـون و پـس    پـيش هـاي   هتفاضل نمر ميانگين، انحراف معيار و   .  2جدول

آزمايش و گواههاي گانه آن در گروههفتهاي تعارضات زناشويي و خرده مقياس

پس آزمونپيش آزمون

وه
مقياسگر

ميانگين
انحراف
معيار

ميانگين
انحراف
معيار

تفاضل 
پيش و 
پس آزمون

-25/14536/2630/8206/2195/62تعارضات زناشويي
-30/2046/665/946/465/10كاهش همكاري
-25/1727/485/1042/340/6كاهش رابطه جنسي

-95/2725/795/1640/711هيجانيهاي واكنش
-25/1725/430/910/495/7جلب حمايت فرزندان

-45/2046/585/1076/560/9رابطه شخصي باخانواده خود
-75/1747/435/1156/240/6رابطه خانوادگي باخانواده همسر

ش
ماي
آز
وه 
گر

ها
س 
قيا
ه م
رد
خ

-30/2451/635/1368/595/10امورمالي
85/12956/137/14349/1915/13تعارضات زناشويي

80/1782/205/2088/325/2كاهش همكاري
60/1421/350/1526/490/0كاهش رابطه جنسي

2675/305/2952/405/3هاي هيجانيواكنش
30/1570/250/1730/320/2جلب حمايت فرزندان

55/1720/355/1977/32رابطه شخصي باخانواده خود
05/1448/335/1757/430/3رابطه خانوادگي باخانواده همسر

واه
 گ
وه
گر

ها
س 
قيا
ه م
رد
خ

15/2487/270/2437/355/0امورمالي

آزمون، ميانگين و انحراف ي پيشمرحله درشود، مي مالحظه2در جدولطور كه همان

به ترتيب براي گروه آزمايشها وهيك از گرها در هرمعيار در مقياس تعارضات زناشويي زوج

آزمون براي گروه آزمايش و در مرحله پس56/13 و85/129 و گروه گواه 36/26 و25/145

آزمون آزمون و پسپيشهاي  و تفاضل ميانگين49/19 و7/143 و گروه گواه 06/21 و30/82

در گروه ها  خرده مقياسبراي.  بود15/13و - 95/62و گواه به ترتيبدر گروه آزمايش 

آزمون مربوط به خرده مقياس كاهش آزمون و پسپيشميانگين آزمايشي بيشترين تفاضل 

و براي گروه گواه مربوط به خرده مقياس رابطه خانوادگي )-11(ها هيجاني زوجهاي واكنش

. بوده است)30/3(با خانواده همسر
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تحقيقهاي مربوط به فرضيههاي يافته

آزمون و پيشنمرات تفاضل مستقل بين هاي تست گروهtدر اين بخش ابتدا يك تحليل 

 وجود يه نشان دهندهانجام شده كآزمايش و گواه هاي تعارضات زناشويي گروهآزمون پس

گانه 7هاي قياسبعد از آن بر روي خرده م. دار بين گروه آزمايش و گواه استتفاوت معني

t نتايج تحليل 3جدول. گرفتانجام ) مانوا(واريانس چند متغيريتحليل تعارضات زناشويي

آزمون پسآزمون و پيشتعارضات زناشويي درهاي مستقل برروي تفاضل نمرههاي گروهتست 

. دهد ميگواه را نشانآزمايش وهاي گروه

تعارضات زناشويي درهاي نمرهتفاضل روي مستقلهاي گروهتست t نتايج تحليل . 3جدول

گواهآزمايش وهاي آزمون گروهپسآزمون و پيش

شاخص
گروه

ميانگين
انحراف
معيار

حداكثرلحداق
خطاي استاندارد
هاتفاوت ميانگين

درجه
�زاديآ

سطح
داريمعني

35/14-07/53آزمايش

1436/5گواه
13/100-77/35-32/ 151844/4-05/0

 تفاضل نمرات مستقل بينهاي گروهتست t نتيجه حاصل از 3 توجه به جدول شماره با

وجود ي نشان دهنده گواهآزمايش وهاي  گروهآزمون تعارضات زناشوييآزمون و پسپيش

 بنابراين فرضيه اصلي ).>05/0pو t =-44/4(دو گروه استهاي دار بين ميانگينوت معنيتفا

شود، به اين معني  ميآزمايش و گواه تأييدهاي دار بين گروهتحقيق مبني بر وجود تفاوت معني

ثر ؤمديريت خشم در كاهش تعارضات زناشويي گروه آزمايش مهاي كه آموزش مهارت

.بوده است

ز خرده داري اختالف حداقل دو خرده مقياس ان تحقيق همچنين جهت بررسي معنيايدر

نتايج 4 جدول.داري ذيل انجام گرديدتعيين معنيهاي آزمون،تعارضات زناشوييهاي مقياس

آزمونآزمون و پسپيشهاي بر روي تفاضل نمره) مانوا(چند متغيري واريانس تحليل 

.دهد ميگواه را نشانآزمايش وهاي گروهآن درهاي ستعارضات زناشويي و خرده مقيا

ها قابليت ي آزمونداري همهشود، سطوح معني مي مشاهده4همان طوركه در جدول 

هاي آزمايشهاي گروه كه بين زوجاين امر بيانگر آن است. شمارند مياستفاده از مانوا را مجاز
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.داري وجود داردته تفاوت معنيو گواه حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابس

آزمون و هاي پيشبر روي تفاضل نمره) مانوا(چند متغيري واريانس تحليل نتايج 5ل جدو

.دهد ميگواه را نشانآزمايش وهاي گروه درهاي تعارضات زناشويي خرده مقياسآزمونپس

آزمون آزمون و پسپيشهاي نمرهبر روي تفاضل ) مانوا(چند متغيري واريانس تحليل نتايج . 4جدول

آزمايش و گواههاي گروهآن درهاي تعارضات زناشويي و خرده مقياس

مقدارنام آزمون
درجه آزادي
 فرضيه

درجه آزادي
F خطا

سطح
 معني داري

769/071271/5001/0آزمون اثرپياليي

231/071271/5001/0آزمون المبداي ويلكز

331/371271/5001/0گآزمون اثرهتلين

331/371271/5001/0آزمون بزرگترين ريشه روي

آزمـون  آزمون و پسپيشهاي بر روي تفاضل نمره) مانوا( نتايج تحليل واريانس چند متغيري   . 5جدول  

آزمايش و گواههاي تعارضات زناشويي درگروههاي خرده مقياس

نام متغير
مجموع

مجذورات
درجه
آزادي

يانگينم
Fمجذورات

سطح
داريمعني

845184541/35001/0كاهش همكاري

61/255161/25570/10005/0روابط جنسي

11/1386111/138670/40001/0هيجانيهاي واكنش

11/485111/48555/29001/0)ان(جلب حمايت فرزند

61/825161/82521/46001/0رابطه با خويشاوندان خود

51/214151/21405/9001/0رابطه باخويشاوندان همسر

2/69612/69697/20001/0جداكردن امور مالي

هاي كه آموزش مهارتهايي بين زوج، شود ميمشاهده5جدولكه درهمان طور

اند از لحاظ خرده كه آموزش مذكور را دريافت نكردههايي اند و زوجمديريت خشم ديده

:داري وجود دارد تفاوت معنيگانه تعارضات زناشويي7هايمقياس
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).p>001/0 وF =41/35(ها  كاهش همكاري بين زوجخرده مقياس-1
).p>005/0و F=70/10(ط جنسيخرده مقياس كاهش رواب-2
).p>001/0 و F =70/40 (يجانيههاي  خرده مقياس افزايش واكنش-3
).p>001/0 و F =55/29 (دانايت فرزن خرده مقياس افزايش جلب حم-4
).p>001/0 و F =21/46 (ن خودي شخصي با خويشاونداخرده مقياس افزايش رابطه-5
 و F =05/9(دوستاني خانوادگي با خوشاوندان همسر وخرده مقياس كاهش رابطه-6

001/0<p.(
).p>001/0 و F =97/20 (يكديگرخرده مقياس جدا كردن امور مالي از -7

گيرينتيجهبحث و

كاهش بر هاي مديريت خشم آموزش مهارتفرضيه اصلي پژوهش به بررسي تأثير

اين هاي يافته. پرداخته استهاي ارجاعي به شوراهاي حل اختالفتعارضات زناشويي زوج

. دنشان دا بين گروه آزمايش و گواه از نظر تعارضات زناشويي ي رادارتفاوت معنيتحقيق

مديريت هاي به اين معني كه آموزش مهارت. شود ميييدأ تاصلي تحقيق فرضيه ،بنابراين

نتايج . ه استدر گروه آزمايش گرديدها خشم موجب كاهش تعارضات زناشويي در زوج

، )1384(، بهرامي)1380(، دهقان)1383(تيرگريهاي از اين فرضيه با نتايج پژوهشحاصل

)2010(ميتراني  و)2009(ليندزي و همكاران، )1383(ن و يزدي، حسينياذوالفقارپور

. مطابقت دارد

شود ميي مواجهه با تقاضاهاي محيطي برانگيختهوسيلهه  بكه استخشم حالتي هيجاني

مواجه شدن با . متعارض استهاي ي آن، برانگيختگي فيزيولوژيك و شناختمشخصهو 

هاي فيزيكي، اجتماعي يا بيولوژيك ي ميدانارندهتقاضاهاي محيطي كه ممكن است در برد

ساختارهاي شناختي كه ادراك و تعبير تواند باعث برانگيختگي فيزيولوژيك شود و بر ميباشد،

ي ترجمه، 1989هاوتون و همكاران،(كند، اثر بگذارد ميمشخصرا و تفسير فرد از رويدادها 

 آموخته شده براي يوانند بخشي از يك شيوهت ميهاي خشم آلود واكنش).1383، زادهقاسم

. دني كاري يا مشكالت خانوادگي باشكنار آمدن با تقاضاهاي زندگي، همچون فشارها

فرض بر. هاي كنار آمدن استآموزش مهارت، نوعي درمان مبتني برمديريت خشمهاي روش
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 كنار آمدن و سپس با هايي پرورش مهارتوسيلهه آن است كه اين فرايندهاي درماني، ابتدا ب

 يعني، حرك فشارآفرين، كارآمد واقع شوند؛ها با ميزان قابل كنترلي از ممواجه كردن زوج

ها به اين منظور اين روش. كند نميانگيزاند، ولي او را در خود غرق ميميزاني كه دفاع فرد را

 آفرين را كه احتمال اند تا به مراجع كمك كنند تا كنار آمدن با رويدادهاي فشارتهيه شده

.)2003 جونز، - هارمون( آنها زياد است، بياموزد رخداد

.شود ميهات خشم باعث افزايش همكاري زوجهاي مديري آموزش مهارت-1

 نظر افزايش همكاري دار بين گروه آزمايش و گواه ازيد تفاوت معنيؤتحقيق مهاي يافته

مديريت خشم باعث افزايش همكاري بين ي هابه عبارتي، آموزش مهارت. هاستبين زوج

تيرگريهاي نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج پژوهش.شود مي گروه آزمايشها درزوج

، شرمرهورن، )1383(، ذوالفقارپور و همكاران)1384 (، بهرامي)1380(، دهقان)1383(

،)2008(ارانهمكركلوث و في،)2010 ( و همكارانرنسلو،)2005(1كامينگز و داويدز

.  مطابقت دارد)2010 (شكوهي يكتا و همكاران

ها در زندگي مشترك وجود تعارضات حل از جمله داليل عدم همراهي و همكاري زوج

هاي شكني، واكنشريزي شده است كه به صورت عدم همراهي، كارنشده و خشم درون

ها همكاري زوجند شو مياين عوامل سبب. كند مي و خصومت بروزانهپرخاشگر-منفعل

هاي مديريت خشم و يادگيري مهارتهاي آموزش مهارت. مناسبي با همديگر نداشته باشند

هاي كند به جاي ابراز واكنش ميها كمككنترل خشم و تعارض به اين زوجمهار و

كنند و پيامد  براي حل تعارضات خود استفادهكارآمدتريمفيد و هاي آميز از روشخشونت

ي آن نتيجهمندي و سطح تعارض بهينه و درأم با رضايتها زندگي تو از اين مهارتاستفاده

.)2005شرمرهورن و همكاران،( در سطح مناسب است بين فرديهمكاري

هاي ارجاعي به ي جنسي زوجهاي مديريت خشم باعث افزايش رابطه آموزش مهارت-2

.شود ميشوراهاي حل اختالف

افزايش دار بين گروه آزمايش و گواه از نظر  وجود تفاوت معنييدؤمتحقيق هاي يافته

1- Schermerhorn, Cummings, & Davies
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هاي به عبارتي، آموزش مهارت. شود ميبنابراين، اين فرضيه تأييد. هاستروابط جنسي زوج

نتايج حاصل .شود ميگروه آزمايشها درجنسي بين زوجط مديريت خشم باعث افزايش رواب

و بهرامي) 1380(، دهقان)1994(1فارلوفي و امورهاي از اين فرضيه با نتايج پژوهش

.مطابقت دارد) 1384(

ي بين فردي است و  سطح بااليي از رابطه، در واقع،ي جنسي بين زن و شوهرهارابطه

با توجه به . شود ميترين روابط بين فرديترين و نزديكترين، صميمانهشامل خصوصي

ل ويها نتوانند بر مسا اگر زوج،شوهروصميمي و رو در رو بودن روابط جنسي بين زن 

 روابط جنسي آنان از آسيب در امان نخواهد ،مشكالت خود در زندگي زناشويي غالب آيند

بكارگيري موانع ، تهديد كردن، اسم گذاري، قضاوت كردن و)سلطه جويي(دستور دادن. بود

عكاسي، در زماني كه فرد گوش كردن ان. روند ميتعارض آفرين به شمارهاي ديگر، جزو تعامل

اين . تأثير زيادي در كاهش تنش و تعارض داشته باشدتواند  ميمشكل يا نياز شديدي دارد،

. هاي منفي را از بين ببرد يا به حل مشكل خود بپردازدكند تا هيجان ميكار به فرد كمك

شودتواند موجب پيدايش يك تعارض اساسي  ميمشكلي كه اگر حل نشده باقي بماند،

 رفع موانع موجود ، در واقع،مديريت خشمهاي آموزش مهارت. )1994،فارلومورفي و ا(

سطح پايين در رابطه، بدليلمعمول حتي موانع عادي و . ميميت استبراي رسيدن به اوج ص

ممنوع بودن  با توجه به پوشيده وها به موانعي جدي تبديل شده وهاي ارتباطي زوجمهارت

مبدل در ديگر ابعاد زندگي ابرازهاي ، اين مشكالت به صورتهازوجنسي ابراز مشكالت ج

ذا آموزشل. فع اين مشكالت بسيار دشوار استشوند و به همين دليل شناسايي و رمي

ها ي بين فردي زوجتواند از بروز مشكالت در رابطه ميها و ابزارهاي مقابله با تعارضمهارت

. ق آينديز مشكل به آنها كمك كند تا بر آن مشكالت فاپيشگيري كند و يا در صورت برو

.ها زوجهيجانيهاي بر كاهش واكنش مديريت خشم هايآموزش مهارتتأثير-3

تفاوت هيجاني هاي كاهش واكنش بين گروه آزمايش و گواه از نظر نتايج نشان داد كه

هاي باعث كاهش واكنشمديريت خشم هاي عبارتي، آموزش مهارتبه .داري وجود داردمعني

هاي  اين فرضيه با نتايج پژوهشنتايج حاصل از.شود ميگروه آزمايشيدرها هيجاني بين زوج

1- Murphy & O`Farrell
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، )1966(، كواي)1964(، پترسون و اندرسون)1982(، مناقان)1977(، ماهوني)1977(ندوراب

،)1380(ن، دهقا)2007(2، كامينگز، كويروش و پاپ)2007(1كليركس و لكّا،كروكنبرگ

.مطابقت دارد)2010 ( و همكارانرنسلو و)2010(ميتراني ،)2009( و همكارانليندزي

ها در الگوهاي زندگي خود و در برخورد با تجارب اجتماعي ممكن است زوج

ثير قرار دادن ديگران ياد أپرخاشگري را به عنوان يك راه حل براي برخورد با مسايل و تحت ت

ديلون،(اين راه نيز امتيازاتي كسب نموده و اين الگو در آنان تثبيت شده باشدگرفته باشند و از 

در برخورد با ها تواند به اين زوج ميمديريت خشمهاي لذا آموزش مهارت. )2005

پرخاشگرانه واكنش نشان ندهند و يا در هاي تعارض برانگيز كمك كند تا به شيوههاي موقعيت

نه از سوي يكي از آنان، بتوانند مديريت و كنترل مناسبي بر صورت بروز رفتار پرخاشگرا

آميز اي تعارضموقعيت پيدا كنند و اجازه ندهند زمام امور از دستشان خارج شود و در ورطه

استفاده از مهارت آرامش بخشي، روش . آميز دست بزنندبه سيكل معيوبي از رفتارهاي تعارض

به تواند  ميكه فرد مشكل يا تعارض شديدي دارد،له و گوش دادن فعال در زماني أحل مس

هاي منفي را مديريت كرده تا هيجانكند مياين كار به فرد كمك.  بكندحل مشكل كمك زياد

.و به حل مشكل خود بپردازد

. كاهش جلب حمايت فرزندانهاي مديريت خشم برتأثير آموزش مهارت-4

دار بين گروه آزمايش و گواه از نظر كاهش ييد وجود تفاوت معنؤمتحقيق اين هاي يافته

مديريت خشم باعث هاي به عبارتي، آموزش مهارت.واكنش جلب حمايت فرزندان است

نتايج حاصل از اين .شود ميگروه آزمايشرها دبين زوج) ان(كاهش جلب حمايت فرزند

4ون و كورديناك، ليوينگست)1995(3كاسمك كالسي، فيگوردو وهاي فرضيه با نتايج پژوهش

و ) 1380(دهقان، )2005(، شرمرهورن و همكاران)2001(5كنديو، دوگان، اوبراين )1990(

.مطابقت دارد) 2009(ليندزي و همكاران

رفتاري و شدت تعارضات هاي ها، هيجانات، واكنشكودكان مشاجرات، ناسازگاري

1- Crockenberg, Cleerkes, & Lekka
2- Cummings, Kouros, & Papp
3- Mc Closkey, Figueredo, & Koss
4- Livingston & Kordinak
5- Duggan, O'Brien, Kennedy
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. دهند مي آنها واكنش نشانمشاهده و نسبت بهدين خود را در مورد مسايل روزمره وال

اند، در برابر تعارضات كودكاني كه والدين آنها پرخاشگري و خشونت زوجي را تجربه كرده

هاي پرخاشگرانه بيشتري تر بوده و براي برخورد با اين تعارضات از روشبسيار حساس

زيكي بين فيهاي افرادي كه شاهد درگيري. )2005شرمرهورن و همكاران،(كنند مياستفاده

. كنند مياجتماعي كمتري نسبت به ديگر افراد تجربه–شان هستند، سازگاري روانينوالدين

 يارگيري يامختلف در بين والدين و هاي وجود تعارض در بين والدين منجر به ايجاد ائتالف

ب ي تعارضات بعدي هستند و به اين ترتيها خود ايجاد كنندهاين ائتالف. شود مياز فرزندان

هاي بنابراين، آموزش مهارت. شود ميخانواده درگير يك دور باطل از ارتباطات درون سيستمي

ال، ثر، گوش دادن فعؤارتباط و گفتگوي مهاي به خصوص مهارتها مديريت خشم به زوج

كند تا از گرفتار شدن در  ميگشايي آنان را ياريلهأ و مسآرامش بخشي، حفظ كنترل دروني

. يا در صورت گرفتار شدن و مواجهه رهايي يابندزا پيشگيري وتعارضوب ومعياين سيكل

كنند با جلب حمايت  ميافزايش فشار بر والدين، آنان سعيالبته در صورت بروز تعارض و

كه آموزش . وليت كارها به گردن آنان فشار را كم كنندئفرزندان به سمت خود و يا انداختن مس

.ي كاهش جلب حمايت فرزندان استن تحقيق راه مناسبي براذكر شده در ايهاي مهارت

.ي خودي شخصي با خانوادهش رابطه كاهبرهاي مديريت خشم آموزش مهارتتأثير -5

هش رابطه  از نظر كا،بين گروه آزمايش و گواهرا يدارتفاوت معنيتحقيق اين هاي يافته

مديريت خشم باعث كاهش هاي مهارت به عبارتي، آموزش .شخصي با خانواده خود نشان داد

 نتايج حاصل از .شود ميي گروه آزمايشهاخود در بين زوجي شخصي با خويشاوندان رابطه

1من، تايلور و مالكام، فريچيانجام شده توسط تني گوهاي ايج پژوهشاين فرضيه با نت

و ) 1982(ناقان، م)1384(ن و همكاران، سليمانيا)1990 (، ليوينگستون و همكاران)2006(

.مغايرت دارد) 1380(و با پژوهش دهقانمطابقت دارد) 1384(بهرامي

ي حل سازنده مسائل براي رفع اگر يك زوج قادر به حفظ يك رويكرد دو طرفه

 يكي .)1380دهقان،(ناپذير خود نباشد، تعارض بين آنها رشد خواهد كرداجتنابهاي اختالف

جوان، هاي رض در تبادالت زناشويي به خصوص در زوجي تعااز عوامل ايجاد كننده

1- Taniguchi, Freeman, Taylor, & Malcarne



219هاي مديريت خشم در كاهش تعارضات زناشويي تأثير آموزش مهارت

ا مسكن به ها از نظر اقتصادي و ياگر زوج.  آنان استي اصلي و والديني خانوادههالتدخا

 اين مداخالت بيشتر ،يا از نظر عاطفي وابستگي زيادي داشته باشند ووالدين خود متكي باشند

حاكم خود را از طريق هاي ا تالش دارند ارزشه هر كدام از خانواده،در واقع. شود ميهم

به ) ي قانوني خود در آن خانوادهبا استفاده از نماينده(ي مستقيم و يا غيرمستقيممداخله

اين مداخالت به تدريج منجر به بروز اختالفات و .  تازه شكل گرفته القاء كننديخانواده

تعارض و يا ناسازگاري به وجود بيايد در ها اگر بين زوج. شود ميهاتعارضات در زندگي زوج

آن صورت هر خانواده از فرزند خود حمايت كرده و با توجه به افزايش اختالف و ايجاد حس 

ي اصلي خود افزايشها، تمايل آنان به نزديك شدن به خانوادهتنفر يا اختالل در روابط زوج

ده با والدين و خويشاوندان خود را رنگ بودن رابطه شخصي اعضاء خانواتوان پر مييابد ومي

هاي آموزش مهارت. اي از بروز اختالل در روابط درون خانوادگي آن زوج دانستنشانه

و اين شود ميي بين همسران سبب بهبود رابطهآورد مييت خشم با نتايجي كه به همراهمدير

كهشود  ميوالديندخالت هاي بهبود رابطه منجر به كاهش تعارض بين زوجي و كاهش زمينه

تنظيم مناسبات با ها براي  و هم توانايي زوجي دخالت را كاهش دهد هم زمينهتواندمي

اين ارتقاء مهارت منجر به كاهش سطح تعارض شده و كاهش .  را افزايش دهدخانواده والدين

وادهخاني والديني و خويشاوندان براي اعمال نفوذ در سطح تعارض هم بهانه را از خانواده

.گيرد ميزدهبحران

ي ي خانوادگي با خانواده افزايش رابطههاي مديريت خشم برتأثير آموزش مهارت-6

. دوستانهمسر و

دار بين گروه آزمايش و گواه از نظر افزايش يد وجود تفاوت معنيؤمتحقيق اين هاي يافته

مديريت هاي موزش مهارتبه عبارتي، آ.رابطه خانوادگي با خانواده همسر و دوستان است

گروه هاي ستان در بين زوجدوي خانوادگي با خويشاوندان همسر وخشم باعث افزايش رابطه

چي و ، تني گو)1380 (دهقانهاي نتايج حاصل از اين فرضيه با پژوهش.شود ميآزمايش

ناقان، م)1384(، سليمانيان و همكاران)2005(1بوكواال، سوبين و زدنك،)2006(همكاران

.مطابقت دارد) 1384(و بهرامي) 1982(

1- Bookwala, Sobin, & Zdaniuk
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هر . هاست متفاوت بين زوجها و توقعاتنشانه وجود ارزشبروز يا رشد تعارض نتيجه و 

چه اين ناهماهنگي ارزشي و ناهمخواني در توقعات و انتظارات بيشتر باشد احتمال رخداد 

خانوادگي هاي يتي و سيستمنقش جنسهاي نظريه. )2005ديلون،(تر خواهد بود قوي،تعارض

زن و شوهري كه در دو محيط . دهند ميكيد قرارأييد و تأبه خوبي اين مساله را مورد ت

گيري متفاوت سبب شكلهاي اند و اين محيطاجتماعي متفاوت رشد كردهخانوادگي و

خود و هاي ارزشي متفاوتي در آنان شده است، به دنبال شكل بخشي به ارزشهاي سيستم

اين ناهمگوني اگر با سطح . هستند) ي همسريخانواده(ي خودالب نمودن آنها در خانوادهغ

هاي گيري روشكارب همراه باشد، منجر به تعارض وزناشوييهاي پاييني از مهارت

اين مجادله، هر كدام از در . شود ميآميز جهت دستيابي به استيالي ارزشي و فرهنگيخشونت

گيري از افراد با ل ائتالف و اتحاد با والدين و خويشاوندان خود و يارهمسران سعي در تشكي

.  دارد،ي خود جهت تقويت جبههم ارزشي خود،سيستم ارزشي و فرهنگي همسان با سيست

 خويشاوندي همسر است و اين ي خانوادگي وهعني گسستن از مجموعيائتالف با مخالف 

 براي ،پس. كند ميوالديني يكديگر را كم رنگهاي ده ارتباط خانوادگي همسران با خانوالهأمس

ناگزير از آموزش ) هابرخورد تمدن(گيري از دامن زدن به جنگ فرهنگي و ارزشيپيش

مديريت خشم به كاهش تنش و بهبود هاي اي هستيم و آموزش مهارتمقابلههاي مهارت

ها با خويشاوندان يكديگر زوجي خانوادگيروابط، كمك شاياني كرده و منجر به افزايش رابطه

.شودمي

.هاجداكردن امور مالي زوجم بر آموزش مهارتهاي مديريت خشتأثير -7

جدا كردن امور  بين گروه آزمايش و گواه از نظر يدارتفاوت معنيتحقيق اين هاي يافته

 جدا مديريت خشم باعث ممانعت ازهاي ، آموزش مهارتمالي از يكديگر نشان داد؛ يعني

نتايج حاصل از اين فرضيه .شود ميگروه آزمايشهاي ديگر در بين زوجكردن امور مالي از يك

، سليمانيان و )1383(راداديب، منصور و)2006(چي و همكارانتني گوهاي نتايج پژوهشبا 

مطابقت دارد و با نتايج حاصل از پژوهش ) 1384(و بهرامي) 1982(، مناقان)1384(همكاران

. مغايرت است) 1380(هقاند

هيجاني، اختالل در روابط، هاي بروز يا وجود تعارض بين همسران منجر به واكنش
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همسراني كه درگير . شود ميدرگيري، تشنج ، تهديد به طالق و ديگر پيامدهاي ناخوشايند

عتمادشان حل اين رفتارها ناتوانند از آن جايي كه سطح اشوند و در ميرفتارهاي تعارض آميز

مالي پس اندازهايي مخفي و ي زندگي خوشبين نيستند، در اموريابد و نسبت به ادامه ميكاهش

كه در زندگي پس از طالق وجود دارد هايي يكي از تهديد. جداگانه براي خود خواهند داشت

ي مخارج زندگي است كه باعث ترس از تهيه،كه شاغل نيستندهايي به خصوص در مورد زن

ها در برخي خانواده. بماند و آن را بر طالق ترجيح دهدشود زن در زندگي پر از تنش باقي مي

لهأاين مسفقر از نظر اقتصادي به فرزندان خود وابسته هستند ووالدين به دليل كهولت سن يا

ممكن است منجر به بروز تعارض و ) كمك كردن به والدين با اطالع و يا بدون اطالع همسر(

تواند منجر  ميشاغل بودن و درآمد داشتن زن و شوهر خود هم. ها شود زندگي زوجتنش در

براي حل يا كنترل تبعات منفي اين . به درگيري و تنش بر سر چگونگي هزينه كردن آنها شود

بين فردي كه مانع هاي ها و دستيابي آنان به سطحي از مهارتتوان بر آموزش زوج ميمسايل

هاي آموزش مهارت.  اميد داشت،به وجود آمده را كاهش دهدهاي  يا تنشاز بروز تنش شده و

مديريت خشم و به اين واسطه كنترل تعارضات زناشويي راه حل مطمئني براي ايجاد اعتماد 

تر مالي و ممانعت از جدا ريزي مناسبي آن برنامهو در نتيجهها كاهش تنشزوجي وبين

.مالي استكردن امور

مديريت خشم هاي  كه آموزش مهارتاصل از انجام اين تحقيق مشخص نمودي حتيجهن

افزايش از قبيل ي تعارضزير مجموعههاي لفهؤ و مشود ميموجب كاهش تعارضات زناشويي

 جلب حمايت فرزند،هيجاني، كاهشهاي كاهش واكنشي جنسي،  رابطهافزايشهمكاري، 

ي خانوادگي با خويشاوندان همسر  رابطهايشافزي شخصي با خويشاوندان خود،  رابطهكاهش

ها دهد و موجب بهبود در اين شاخص ميثير قرارأدن امور مالي از يكديگر را تحت ترو جدا ك

بر . شود ميمندي زناشوييها و افزايش رضايتو در نتيجه، بهبود كيفيت زندگي، كاهش تنش

ها به ديگر سطوح گرفتهن ياداساسي زندگي زناشويي و تعميم ايهاي اثر آموزش مهارت

تعارضات، احساس با مسايل زندگي وشود در برخود مياجتماعي موجبزندگي زناشويي و

اعتماد به نفس و اميدواري براي حل مسايل در آنان شكل گرفته و براي حل مشكالت تالش 

ان ها امكمناسب حل تعارض و مديريت خشم به زوجهاي يادگيري روش. كوشش نمايندو

طالق از اختالفات زناشويي، درگيري ودهد و ميي سازنده رااشيوهكنترل تعارضات بهحل و
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يا حل بهبود كيفيت زناشويي وهاي آموزش دادن نسبت به ديگر روش. نمايد ميپيشگيري

شود  ميكيدأشان تها براي حل مسايلمشكل ارجحيت دارد، زيرا در اين شيوه بر توانايي زوج

. يابد ميشان افزايش به نفسدر برخورد فعاالنه با مسايل اعتمابر اثو

:شود ميي زير ارايهپيشنهادهابا توجه به نتايج اين پژوهش، 

توجـه بـه حـساسيت      ها به شـوراهاي حـل اخـتالف و بـا          با توجه به حجم مراجعه زوج     -1

. دسيس گردأموضوعات زناشويي، مراكز مشاوره تخصصي براي حل مسايل زناشويي ت

مـديريت  هاي مهارتاز ميزان برخورداري از نظر  عادي دار ومشكلهاي زوجدر تحقيقي   -2

.خشم با هم مقايسه شوند

ي خـانواده و  نتايج حاصل از اين تحقيق براي آگاهي و استفاده مـشاوران مراكـز مـشاوره          -3

. خانواده ارسال گرددساير درمانگران

ها در سطح آموزش و  براي خانواده  آموزشيمديريت خشم به صورت كارگاه    هاي  مهارت-4

.پرورش اجرا شود

ي آستانهجوان و درهاي مديريت خشم به همراه ديگر مهارت براي زوجهاي مهارت-5
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