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  مقدمه -1-1

ان اندیشمند ي اجتماع از اهمیت باالیی در میاندهندهترین جزء تشکیلعنوان اصلیخانواده به

 ته اسن در جامعترین رکن اجتماع نقش و تأثیرگذاري آبرخوردار است. دلیل توجه به این کوچک

ه بی به جامعرود و دستیاهاي اصلی جامعه به شمار میخانواده یکی از رکن در واقع. )1390(موسوي، 

 زها اآن اعضاي هاي سالم مشروط به برخورداريسالم آشکارا در گرو سالمت خانواده است. تحقق خانواده

عنوان ده بههمچنین خانوا ).1389یی، هاي مطلوب با یکدیگر است (میرزاسالمت روانی و داشتن رابطه

که اکثر طوريهاي اجتماعی است بهدربرابر آسیبپذیرترین گروه ترین نهاد اجتماعی، آسیبکوچک

صحیح با رخورد ناکند و درصورت عدم پیشگیري و بها بروز پیدا میها و مشکالت ابتدا در خانوادهآسیب

-خانواده سنگ هکبا توجه به این .)1390جاه و بهرامی، عتکند (رفها به درون جامعه نیز رسوخ میآن

می قش مهنبناي جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد تک تک افراد جامعه 

، ازد (نوريسمی دارد. تالش براي استحکام خانواده و سالمت آن، زمینه سالمت و سعادت عمومی را فراهم

کلیدي  وان جزءعنر جامعه، درنظر گرفتن خانواده بهاصلی در مداخالت مبتنی ب هايیکی از روش ).1389

 ا دارد وانی رجهت مراقبت است. از این منظر واحد خانواده اولویت اول از نظر خدمات بهداشتی و درم

  ). 2014افراد از اهمیت ثانویه برخوردارند (برزنجه عطري، رحمانی و شیخ نژاد، 

طور مداوم در حال تعریف و تجدیدنظر بهگذار است که اعضاي آن یستمی قانونعنوان سخانواده به

در تعریف ماهیت روابط خود بر مبناي الگوهاي ارتباطشان هستند. شناخت این الگوها به شناخت بعضی از 

هاي ارتباط کند. در واقع، شناخت انواع مختلف الگوها و سبکهاي عملکرد خانواده کمک میجنبه

ها و تجویزهاي مربوط به آن بینی و توصیف عملکرد خانواده و توصیهگی عالوه بر توصیف به پیشخانواد

ارتباط سراسر زندگی انسان را دربرگرفته است و انسان ). 2005، 1کند (برکل و کانستنتینهم کمک می

دي به چگونگی یابد و سعادت و خوشبختی وي تا حدود زیابه کمک ارتباط زنده مانده، رشد و تکامل می

                                                
1 - Berkel. & Constantine 
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ترین نوع ارتباط ترین و عمیقعنوان طوالنی. در این بین، ارتباط زناشویی بهرابطه او با دیگران بستگی دارد

بخش براي سالمت جسمی و روانی همسران بسیار مفید همواره مورد توجه بوده است زیرا ازدواج رضایت

سنگ زیربناي خانواده سالم و موفق بوده و  ). ارتباط روشن و مؤثر1387نژاد، است (سیاوشی و نوابی

اي از الگوهاي ارتباطی شود. به عبارتی دیگر وقتی اعضاي خانوادهها میموجب رشد احساسات و ارزش

کنند، انتقال و درك واضحی از محتوا و قصد هر پیامی دارند، نیازهاي روانی اعضاء موثر استفاده می

بخشند. نوع نظام خانواده و الگوهاي و شرکت در اجتماع را تداوم می کنند و ارتباطخانواده را ارضاء می

ارتباطی آن اثر مهمی بر اعضاء خانواده دارد، زیرا شخصیت، یادگیري، اعتماد به نفس، قدرت انتخاب و 

گیري منطقی افراد خانواده همه به نوع اطالعات و نحوه انتقال آن بین اعضاي آن وابسته است تصمیم

که زن و شوهر معمار نظام ). به دلیل اهمیت الگوي پیچیده ارتباطی و نظر به این1994، 2و میلر(اولیور 

ها از زندگی و شیوه سزایی بر سالمت فردي، رضایت آنها تأثیر بهخانواده هستند، چگونگی ارتباط آن

بایستی مورد توجه ویژه و  ) و راهکارهاي ارتقاء ارتباط1994، 3ها با فرزندانشان دارد (اشنیویندبرخورد آن

هاست، در هاي ارتباطی خانواده، قابل یادگیري بودن آنهاي مهارتیکی از ویژگی .بیشتر قرار گیرند

ها را در جهت مثبت تغییر داد و در صورت داشتن رابطه، بهکامی و کیفیت توان این مهارتنتیجه می

یکی از راهکارهاي ارتقاء ارتباطات زوجین  ).2004، 4زندگی باالتري را سبب شد (دورنتو، نیشیدا و ناکیاما

تواند می 7گرایانه همسرو کاهش رفتارهاي کنترل6، عملکرد خانواده 5پذیري شناختیکه در افزایش انعطاف

از این رو، هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی است.  8مؤثر واقع شود، آموزش تحلیل رفتار متقابل

پذیري شناختی زنان، عملکرد خانواده و کاهش رفتارهاي ر متقابل در افزایش انعطافآموزش تحلیل رفتا

  گرایانه همسر بود.کنترل

  

  

  مسئلهبیان  -1-2

 37244000، تعداد زنان کشور 1390مطابق نتایج سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

). 1390مرکز آمار ایران، د (درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده ان 6/49گزارش شده است که 

اي بر عهده دارند. مسئولیت عنوان محور خانواده در تأمین سالمت اخالقی و سعادت آن نقش ویژهزنان به

                                                
2 -Oliver & Miller 
3 -Schneewind 
4 -Duronto, Nishida. &  Nakayama 
5- Cognitive Flexibility 
6 - Family Function 
7 -Husbands Controllable Behaviors  
8 -Transactional Analysis Training 
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کند خطیر زنان به عنوان همسر و مادر از تأثیر عمیق این قشر در فراز و فرود جامعه انسانی حکایت می

  ).1392 آبادي و کیامنش،اسمعیلی، شفیع(مرادي، 

صیت کودك است و وجود ي شخترین مرکز شکل دهندهخانواده اولین و مهمکه با توجه به این

گیرد به از کانون گرم آن را از اعضاء می منديهاي مختلف در خانواده فرصت بهرهمشکالت و ناآرامی

 و باشنداده میهایی براي ایجاد محیط آرام وبدون تنش در خانوهمین دلیل اندیشمندان به دنبال راه

هاي عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، ستفاده از کارکردهاي آن در زمینهاولین گام در سالمت خانواده و ا

استحکام خانواده نیازمند ماندن  .)1390 اقتصادي و... وجود محیطی آرام و بدون درگیري است (موسوي،

ي ماندن زنان در با این اصطالح عقیده باشد،دهی امورات خانواده مییکی از اعضاء در خانه جهت سازمان

  ). 2010، 9شود (السینا و گیولیانوعنوان همسران و مادران تأیید میخانه به

کاهش تدریجی رضایتمندي اعضاي خانواده، ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی 

دهاقانی و اتحی فشود (شود که این گسستگی طالق نامیده میاجتماعی و در نهایت واقعه حقوقی می

شود و همبستگی بین زن و مرد را باعث از هم پاشیده شدن کانون گرم خانواده می) که 1389نظري، 

) طالق، انحالل قانونی پیوند ازدواج تعریف 2000المللی (ي بیندر دانشنامه ).1382گسلد (ستوده، می

 اندازه طالق آثار بلندمدت نداردبه یکي مشکالت اجتماعی هیچشده است. طبق این تعریف از میان کلیه

هاي اجتماعی جامعه است. تمامی اقشار از طالق یکی از آسیب). 1390جواهري،  و فکر(کالنتري، روشن

 يجمله زنان و مردان و نهادهاي دیگر به نوعی درگیر عوارض سوء طالق هستند و فرآیند طالق بر چرخه

 ). 2000، 10گذارد (گلدنبرگي مینیرومند زندگی خانوادگی، تأثیرات مخرب و

امی غم تمرکشاند. بهطالق یک مسئله اجتماعی است که ساختار خانواده و جامعه را به چالش می

م الق انجاي از طهایی که در طول اعصار گوناگون، اجتماع و دولت براي حمایت از ازدواج و پیشگیرتالش

رغم ست.  علیاپذیر انها یک واقعیت اجتماعی اجتنابادهاند، همچنان این مسأله براي بسیاري از خانوداده

ي اعی جدعنوان یک آسیب و مسأله اجتمسابقه تاریخی طالق، تنها از قرن بیستم است که طالق به

. کندمی طالق در اکثر کشورها، بخصوص کشورهایی مثل ایران، روند تصاعدي را طیگردد. مطرح می

  ). 1392ران، و همکا تواند بسیار مخرب باشد (مراديانواده و فرزندان میها، ختأثیرات این پدیده در زوج

ناسازگاري، مصرف الکل و مواد مخدر، فاصله گرفتن،  : خیانت،ترین دالیل طالق عبارتند ازشایع

). همچنین 2003، 11مشکالت شخصیتی، عدم رابطه، سوء استفاده فیزیکی و روانی (آماتو و پریویتی

هاي فرهنگی، مشکالت اقتصادي، هاي شخصیتی، تفاوتتالفات شدید اعتقادي، تفاوتعواملی همچون اخ

                                                
9-Alesina & Giuliano -  
10 -Goldenberg  
11-Amato & previti 
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هاي متفاوت، خصوصیات شخصیتی هاي خانوادگی، تربیتهاي جنسیتی، تفاوتیابیعدم توجه به نقش

اند عنوان علل طالق ذکر نمودهی نشاندن عقیده یا رأي خود را بهناسازگار و پافشاري دو طرف در به کرس

هاي ارتباطی موجب افزایش ). آموزش مهارت2010، 13ه، اسکات، بوالر و روک12، تورستینسونمالوف(

، بول زادهدهد (حاجی اها را افزایش میسازگاري، همبستگی و توافق زناشویی شده و ابراز محبت بین آن

ازهاي اجتماعی و وظیفه اولیه خانواده برقراري ارتباط است و عملکرد خانواده منجر به رفع نی ).1381

اعضاء شود و به این دلیل موجب رشد و تکامل، اعتماد به نفس و اجتماعی شدن فردي خانواده می

دهد و عملکرد خانواده هاي حل مسئله را کاهش می. روابط منفی، استفاده از مهارتگرددخانواده می

ل کانون خانواده خواهد شد کند، لذا عملکرد نزولی خانواده منتج به سقوط و اضمحالکاهش پیدا می

 پذیريیکی از ابعاد اساسی پویایی روابط خانوادگی انعطاف .)1389فر، طالبی و طباطبایی، (محمدي

پذیري عبارت از باز و شفاف بودن و آمادگی جهت ایجاد تغییرات، مدیریت روابط و است. انعطافشناختی 

پذیري شناختی به توانایی انسان براي سازگار انعطاف .)1390ها در خانواده است (نوابی نژاد، قواعد نقش

شود که به منظور مواجهه با شرایط جدید و غیر منتظره در کردن راهکارهاي فرایند شناختی اطالق می

پذیري شناختی توانایی انعطاف در واقع).2003، 14رود (کاناس، کوسادا، آنتولی و فاجاردوکار میمحیط به

،  )2015، 15شود (هوکیت و ریلندهاي مختلف تعریف میهاي جایگزین در موقعیتفرد براي دادن پاسخ

دهد در سازگاري با تغییرات محیطی و عوامل این توانایی در زندگی روزمره مهم است زیرا به ما اجازه می

-طافهدف انع .)2015، 16پذیر باشیم (والسی، کنلز، بالسترري و برامبیالزاي سریع و مختلف انعطافدرون

پذیري در خانواده تعادل ثبات در مقابل تغییر است، خانواده هنگام مواجهه با استرس روزمره نیازمند 

پیروان نظریه  از طرفی). 1390نژاد، سازگاري با بحران است تا بتواند ثبات خود را حفظ کند (نوابی

کند، امکان بروز خشونت به زیست محیطی معتقدند اگر خانواده نتواند با محیط بیرونی ارتباط برقرار 

آید. بعضی از مردان خشونت اجتماعی (کنترل رفتارهاي زن، در انزواي اجتماعی قرار دادن و وجود می

همسرآزاران در  ).1384دهند (نریمانی و محمدیان، ممنوعیت ارتباط با دیگران) علیه زنان نشان می

سازد درگیر هستند و ي همسرانشان را کم میکننده که خودمختاربرخی رفتارهاي محدودکننده و کنترل

ها در صورتی کامرواساز خواهد بود که همسرانشان را به شدت در رود که وابستگی شدید آنگمان می

روابط زناشویی محدود سازند. در واقع این نوع وابستگی یک وضعیت هیجانی و رفتاري ایجاد کرده که بر 

عنوان اعتیاد رابطه نیز گذارد و بهبخش و سالم اثر میقابل رضایتتوانایی فرد براي داشتن یک رابطه مت

                                                
12 -Malouff & Thorsteinsson 
13 -Schutte, Bhullar & Rookke 
14 - Cañas, Quesada, Antolí & Fajardo 
15- Hokett & Reiland 
16  -Vallesi, Canalaz, Balestrieri & Brambilla 
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طرفه و کنند که یکدهند یا حفظ میشود، زیرا افرادي با این شکل اغلب روابطی را شکل میشناخته می

این خشونت اجتماعی و  ).1993، 17(مورفی و کاسکاردي از لحاظ هیجانی مخرب و یا متجاوزانه است

ارتباط سالم نیاز به تدابیري داریم.  براي ارتقاءشود. مانع ایجاد ارتباط سالم زوجین میایانه گررفتار کنترل

  یکی از عوامل موثر جهت ایجاد این ارتباط سالم، آموزش تحلیل رفتار متقابل است.

اي هاي عملی، حرفهشخصیت و سیستمی مؤثر است که در فعالیت يتحلیل رفتار متقابل یک نظریه

ارائه  18توسط اریک برن 1950درمانی، مشاوره، آموزش و مشاوره سازمانی نقش دارد و در سال ندر روا

فردي و واکنش متقابل افراد با یکدیگر تحلیل رفتار متقابل به روابط بیني ). نظریه2005، 19شد (استاینر

کند. عالوه بر ائه میفردي اربسیار توجه داشته است و همچنین راهکارهاي کاربردي در زمینه مسائل بین

آن راهکارهایی در رابطه با افزایش صمیمیت مثل همدلی متقابل و بیان احساسات در فضایی همراه با 

پذیرش خود و طرف مقابل، کنترل هیجانات منفی، حل مسئله، خوشبینی و برقراري روابط مکمل ارائه 

  ).1391، کند (کاظمی، نشاط دوست، کجباف، عابدي و آقامحمديمی

کند خود را بهتر درك کند و همچنین به وضوح حلیل رفتار متقابل به فرد کمک میبا تآشنایی  

ها ببیند که چگونه با دیگران تعامل دارد. یکی از خصوصیات تحلیل رفتار متقابل نسبت به سایر درمان

اري از مردم از اش می باشد. بسینظر از گذشتهایجاد این باور در فرد است که مسئول آینده خود صرف

  ). 2003، 20کنند (سولومونتحلیل رفتار متقابل جهت تغییر الگوهاي خود استفاده می

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر روابط بین فردي و کاهش تعارضات در چندین پژوهش 

مبنی بر )2012( 21توان به مطالعه کیوکورمورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است که از آن جمله می

اثربخشی روان درمانی گروهی تحلیل رفتار متقابل در بهبود کیفیت زندگی و افزایش پیشرفت و استقالل 

) مبنی بر اثربخشی آموزش تحلیل 1392(مطالعه صادقی، احمدي، بهرامی، اعتمادي و پورسید فردي؛ 

لی، حسنی، منتظري، الوانی میسلطانی، رباطمطالعه  ورزي زوجین؛ هاي عشقرفتار متقابل بر بهبود سبک

 ؛ مطالعههاي پریشان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر عملکرد زوج مبنی بر) 2012و دلوند (

) مبنی بر اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل در کاهش تعارضات 1386( زمانی و الهیاري ،سالمت

بخشی روان ) مبنی بر اثر1385(ري و مولوي روش انتقاد همسران؛ مطالعه ترکان، کالنتزناشویی و بهبود 

کردیا و ناشویی زوجین و مطالعه نژادنادري، درهدرمانی گروهی تحلیل رفتار متقابل در افزایش رضایت ز

                                                
17 -Murphy & Cascardi 
18 -Eric bern  
19 -Steiner  
20 -Solomon  
21-Ciucur 
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) اشاره کرد که نشان دادند که آموزش تحلیل رفتار متقابل اثر مثبتی بر روابط خانواده، 2013(دیوساالر 

  د.هیجان، سازگاري اجتماعی دار

بر  ن مبنیهاي پژوهشی فراواباتوجه به میزان شیوع باال و روزافزون طالق در جامعه و گزارش

د وهش درصدین پژاثربخشی تحلیل رفتار متقابل در بهبود روابط بین افراد و نیز خالء پژوهشی موجود، ا

ي شناختی پذیرعطافکه آیا آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش ان بودپاسخگویی به این سؤال اساسی 

  گرایانه همسر تأثیر دارد؟د خانواده و کاهش رفتارهاي کنترلزنان، عملکر

  

   ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-3

ی راهکارهای ي کشورها به دنبالامروزه همه امروزي است.بزرگی در جوامع تردید طالق، معضلبی

شود سوب مید علیه بنیان خانواده محدیترین تهزوجین هستند. طالق مهم براي کاهش طالق وتعارضات

- ت بهز اهمیتأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائ و به لحاظ

وامل مؤثر عو شناخت  )1391 خنکدارطارسی، شمخانی و یوسفی افراشته، باشد (صدراالشرافی،سزایی می

ضات ن تعارکشورها است. افزایش چشمگیر و روزافزوو راهکارهاي کاهش آن از اهداف مهم بسیاري از 

وي ن از سهاي اجتماعی متعاقب آات مخرب آن بر روي فرزندان وآسیبزوجین و طالق از یک سو واثر

  دیگر باعث شده اندیشمندان به دنبال بهترین راهکارها جهت حل آن باشند.

انه افزایش چشمگیري یافته است درکشور ما نیز مطابق آمار ثبت احوال کشور طالق به صورت سالی

توان پیامدهاي طالق را بر خانواده ، فرزندان و اجتماع وارد شده است. میو اثرات مخربی بر زوجین

گسترده، همچنین بر تغییر قوانین و بر ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و افزایش بزهکاري، 

شیوع اختالالت جسمی و روحی از جمله ویی و هاي اجتماعی و روند روبه رشد روابط فرازناشآسیب

حتی افزایش نرخ روسپیگري نیز پی اعتیاد، خودکشی، ضعف قواي ذهنی و رضایت کمتر از زندگی و 

ان به توبر زنان مطلقه می . از پیامدهاي طالق)2008، 22(تامپستون، لیزردي، کییس و هسینگرفت 

)، نگرش 2007، 24)، فشار مسائل مالی (بومن2005 ، 23کیفیت زندگی پایین (فوکادو، ناکامورا و تاکانو

(آماتو و  و افسردگی اخالقی منفی نسبت به زنان مطلقه از سوي جامعه ، گرایش به سمت مواد مخدر

هاي زیادي در جهت کاهش روش با توجه به پیامدهاي مخرب طالق اشاره کرد.) 2008، 25چیدل

و سالمت خانواده به وجود ارتباط سالم و بالقوه زوجین سعادت  تعارضات زوجین به کار برده شده است.

آشفته نشان هاي غیرهاي ارتباطی کمتري را نسبت به زوجهاي آشفته مهارتمعموأل زوجو  بستگی دارد

                                                
22 -Thompson,  Lizardi, Keyes & Hasin 
23 -Fukuda,  Nakamura. & Takano 
24 -Bowman 
25 - Cheadle 
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).. 1388، نژاد و دالور(حیدري، ثنایی ذاکر، نوابی دهند و دید خوبی نسبت به ارتباطشان ندارندمی

در اجتماع و سالمت اعضاي آن از نظر روحی و جسمی که با کاهش تعارضات  اهمیت استحکام خانواده

  کند.چندان میشود ضرورت انجام این پژوهش را دوممکن می

رل هش کنتپذیري شناختی زنان و کااستفاده از روش تحلیل رفتار متقابل براي افزایش انعطاف

 خانواده ملکردو ارتقاء ع ن و کاهش تعارضاتتواند باعث ایجاد و حفظ رابطه بهتر زوجیپذیري همسر می

واند تباشد و نتایج این پژوهش میر جهت بررسی اثر بخشی این روش میشود. اجراي پژوهش حاض

  راهگشاي تحقیقات بعدي باشد.

  

  اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلی 

  اهداف اصلی:

  ناختی زنان.پذیري ش)تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش انعطاف1

  )تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش عملکرد خانواده.2

  سر. ي همگرایانه)تعیین اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل در کاهش رفتارهاي کنترل3

  

  فرضیه هاي پژوهش -1-5

  پذیري شناختی زنان تأثیر دارد.آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش انعطاف- 1

  آموزش تحلیل رفتار متقابل در افزایش عملکرد خانواده تأثیر دارد.- 2

  ي همسر تأثیر دارد.گرایانهآموزش تحلیل رفتار متقابل در کاهش رفتارهاي کنترل- 3

  

  هاهیفرضتعریف نظري و عملیاتی مفاهیم  -1-6

اري با تغییرات طور کلی، توانایی تغییر مجموعه شناختی براي سازگبه پذیري شناختی:انعطاف-1

پذیري ). انعطاف2010، 26پذیري شناختی است (دنیس و وندروالمحیطی قسمت اصلی تعریف انعطاف

ها که داراي عبارت است از باز و شفاف بودن و آمادگی جهت ایجاد تغییرات، مدیریت روابط و قواعد نقش

انعطافی (نوابی نعطاف کم، بیپذیري بیش از حد، انعطاف زیاد، انعطاف متوسط، اسطح است: انعطاف 5

  ). 1390نژاد، 

                                                
26-Dennis &VanderWal 
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در  هاکه آزمودنی بوداي پذیري شناختی در این مطالعه، نمرهتعریف عملیاتی از اصطالح انعطاف

  .بوداي آورد. مقیاس سنجش این متغیر فاصله) به دست میCFI( 27پذیري شناختیآزمون انعطاف

ده است رکی براي برقراري و حفظ تعادل در خانواتعملکرد خانواده، تالش مش عملکرد خانواده:-2

  ).1391، ؛ به نقل از بخشی پور، اسدي، کیانی،شیرعلی و احمددوست1379ثنایی، (

در آزمون ابزار  هاکه آزمودنی بود ايتعریف عملیاتی از اصطالح عملکرد خانواده در این مطالعه، نمره 

  اي است.جش این متغیر نیز فاصلهآورد. مقیاس سن) به دست میFAD( 28سنجش خانواده

شود که به گرایانه همسر به رفتارهایی اطالق میرفتارهاي کنترلي همسر: گرایانهرفتار کنترل-3

توان شان را دارند. این رفتارها میسعی در آزار و اذیت طرف مقابلواسطه آنها برخی از زن و شوهرها 

از طریق ترساندن، کنترل هیجانی و کنترل از طریق  شامل کنترل اقتصادي، کنترل تهدیدآمیز، کنترل

  ).2003 ،29آرچر و کوان( منزوي کردن باشد

که آزمودنی در  بوداي ي همسر در این مطالعه، نمرهگرایانهتعریف عملیاتی از اصطالح رفتار کنترل

یر نیز آورد. مقیاس سنجش این متغ) به دست میCBS( 30ي زن و شوهرمقیاس رفتار کنترل گرایانه

   اي است.فاصله

اي است درمورد شخصیت و روش تحلیل رفتار متقابل نظریه ابل:آموزش تحلیل رفتار متق-4

  ).1392 درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی (صادقی و همکاران،منظمی است براي روان

د که در بو رنب یککار رفته در این مطالعه براساس نظریه ارکرد آموزش تحلیل رفتار متقابل بهروی

  هاي گروه آزمایش اجرا شد.جلسه دو ساعته بر روي آزمودنی 8قالب 

  

  

  

 

                                                
27- Cognitive flexibility inventory 
 
28- Family Assessment Device 
29  -Archer & kevan 
30 - Controlling behaviors scales 
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  خانوادهمفهوم  -2-1

د. باشاعی میآید و داراي انو) واحدي اجتماعی است که براساس ازدواج پدید میFamilyخانواده (

د ، ایجاسلنتربیت  نیازهاي جنسی، تولید واي براي اقناع و ارضاي مشروع در فرهنگ اسالم خانواده وسیله

، نگارش(صمیمیت و تفاهم، یکرنگی و همرنگی، تعاون و همکاري و آرامش روحی و روان انسان است 

براي  اند،ار بردهتعاریف و تعابیر مشابهی در تعریف خانواده به ک هاي مختلف علوم انسانی،حوزه ).1387

  کنیم:اشاره می تعریفچند ، به نمونه

هاي درمانی ساختی معتقد است، ارگانیزم خانواده بیش از پویاییپیشگام خانواده 31مینوچین - 

زیستی و روانی یکایک اعضاي آن است. خانواده بیش از مجموعه افرادي است که در یک فضاي مادي و 

بارتند از محبت، وفاداري و تداوم عضویت. ها عبرند. ویژگی مشترك همه خانوادهروانی خاص به سر می

  ).1996و گلدنبرگ،  کند (گلدنبرگها متمایز میهاست که آن را از سایر نظامهمین ویژگی

بی یا همخونی داشته باشند. هاي نسبی، سب- انواده عبارت است از تعدادي از افراد که پیوندخ - 

  ).1388(ساروخانی و گودرزي، 

یابند و پذیري با یکدیگر ارتباط میفرزند، زناشویی و یا است که از راه خون ادخانواده گروهى از افر - 

هاي برعکس سایر نظام ).1378، 32(بروس کوئن کنندباهم زندگی می ي زمانی نامشخص،طی یک دوره

است و تنها با مرگ  ازدواجاجتماعی ورود به داخل سیستم خانواده از طریق تولد، به فرزندي گرفتن یا 

  ).1999، 33واننرود (دویت در سیستم خانواده ازبین میعض

نی، ی، قانوفرد اجتماعی است که عضویت در آن براساس پیوند زیستي منحصربهخانواده مجموعه - 

  .)1392گیرد (جاویدي، سلیمانی، احمدي و صمدزاده، عاطفی، جغرافیایی و تاریخی شکل می

                                                
31 -Minchin 
32 -Bruce Cohen 
33 -Donovan 



12 
 

گیري مکانی براي ایجاد تجاربی است که براي شکل عنوان واحد اساسی رشد شخصی وبهخانواده  - 

  ).2014، 34شخصیت ضروري هستند (کروالهو، پینتوفریتاس، لوئیسکنر و السون

 ثر اشکالسبب تک هم زدند و این امرشناسان شکل نهادي و همبسته خانواده را بهاز زمانی که جامعه

ي معماي تی براهاي متفاوحلروبرو شد. راه خانواده شد، ارائه تعریفی روشن از خانواده نیز با مشکل

مکان  در یک اند و مفهوم خانواده از واحدي قانونی که درآن دوجنس مخالفتعریف خانواده عرضه شده

لومی راد نامعل از افاي متشکخونی در ارتباط با یکدیگرند به مجموعهکنند و از نظر خونی یا غیرزندگی می

توان یمنواده را که خااند وسعت یافت. نتیجه اینوان خانواده را بر خود نهادهکه به خواست و اراده خود عن

نبه جها ي آنهاي ارتباطی عمیق که حفظ حدود، آرامش یا صمیمیت و ثبات برا هاي خاص از نظامگونه

 ریفاي تعاصري برطور تجربی کم و بیش متغیرند، اما عنها هرچند بهحیاتی دارد تعریف کرد. این ویژگی

   ).1994روند (اشنیویند، خانواده به شمار می

است  اجتماعی هايپذیرترین گروه دربرابر آسیبترین نهاد اجتماعی، آسیبعنوان کوچکخانواده به

یري و عدم پیشگ کند و درصورتها بروز پیدا میها و مشکالت ابتدا در خانوادهکه اکثر آسیببه طوري

ان به تونمی کند و در این شرایط دشوار دیگررون جامعه نیز رسوخ میها به دبرخورد ناصحیح با آن

قی از فی و اخالهاي رفتاري، عاطجا که اکثر ناهنجاريها را کنترل کرد. از آنراحتی مشکالت و آسیب

ه سبب شناسی خانواده شناخت عواملی است کگیرد، هدف از آسیبخانواده دچار آسیب سرچشمه می

  ).1390شوند (رفعت جاه و بهرامی، اج و ایجاد مشکالت خانوادگی میعدم موفقیت ازدو

  

  هاهاي شایع در خانوادهآسیب-2-2

ه ر خانوادعنی اثیحال شناخته شده بیشتر است. اثرات خانواده بر اشخاص از تمام نیروهایی که تا به

ف ابل تعریاده قبدون خانو هاست. فردفراتر از فرهنگ جامعه، دنیاي کار، دوستان، نزدیکان و امثال آن

اه و ي خوداگهاریزيگیري و هویت فرد است و انسان وارث برنامهنیست. در واقع خانواده کانون شکل

زاده قل از نقیبن؛ به 1378هاست (ثنایی، هاي دوران کودکی خود با آنسازيناخودآگاه خانواده و برون

  ).1390جاللی، 

رگونه اطالق آسیب: به حالت بیما شود:ه صورت مختصر بیان میشناسی بابتدا مفهوم آسیب و آسیب

گونه العه اینشناسی برچسبی کلی براي مطشود و اصطالح آسیبشود که مانع کارکرد بهنجار فرد میمی

  ).1373حاالت است (پورافکاري، 

                                                
34 - Carvalho & Pinto Freitas, - Leuschner & Olson 



13 
 

 هاي روانی، جسمانی،باشد که هدف آن شناخت بیمارياي از دانش می: شاخه 35شناسیآسیب

-ها است. این اصطالح هم در علم پزشکی و هم در علوم اجتماعی و نحوه تکوین رشد و دگرگونی آن

  ).1387اجتماعی کاربرد دارد (نگارش، 

میزان  شود،یهاي ازدواج: مجموعه عواملی است که باعث ایجاد تعارض و اختالفات زناشویی مآسیب

ه بگاهی  وشود ملکرد بهنجار زندگی زناشویی میدهد، مانع عخشنودي و سازگاري زوجین را کاهش می

  ).1385زاده و احمدي، گردد (رحمت الهی، فاتحیطالق و جدایی منجر می

رح فرضی توان با طهاي خانوادگی را می) آسیب1385الهی و همکاران (باتوجه به تحقیق رحمت

  بندي نمود:زیر طبقه

 دهنده.زارآاختالالت جسمی، عادات و صفات فردي شامل: اختالالت روانی، هاي درونآسیب- 1

الت شق، اختالعفردي شامل: اختالالت جنسی، الگوهاي ارتباط ناسالم، اختالل هاي بینآسیب- 2

ی غیرمنطق ورهايارتباط کالمی و غیرکالمی، سوء رفتار با همسر (همسرآزاري)، خیانت، افکار و با

 بین زوجین و مشکالت رشدي.

ربوط شامل: مشکالت اقتصادي، مشکالت شغلی، مشکالت و رخدادهاي م هاي فرافرديآسیب- 3

مربوط  ، مشکالتهاي اصلی، اقوام و دوستانهاي اصلی و اقوام، دخالت منفی خانواده به خانواده

م ات مهبه مسائل سیاسی، مشکالت مربوط به مسائل فرزندان و سایر عوامل فشارزا و تغییر

 زندگی.

ها را ترین مشکالت زوج) نشان داده است که شایع2004( 36میلرنتایج تحقیقات هنري و 

الهی و همکاران، دهند (رحمت، صمیمت جنسی، پول و قدرت تشکیل میمشکالت مربوط به ارتباط

1385.(  

اي هانوادهخهایی که متوجه تند. آسیبهاي خانواده باتوجه به نوع خانواده متفاوت هسآسیب

 و یا تک والد هستند با یکدیگر متفاوتند. اي، گسترده، بدسرپرستهسته

  

  هاي زندگی زناشوییهاي ارزیابی آسیبمدل-2-3

هاي مختلفی وجود دارد که عبارتند هاي زندگی زناشویی، مدلآسیب در مورد ارزیابی و بررسی

  ):1385الهی و همکاران، از (رحمت

                                                
35 -.Pathology 
36   -Henry & Miller 
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