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بیان کرد که به کار بستن این مداخله  می توان باعث افزایش کیفیت توان رو می) موثر بود. ازاین=P< ،8668/0F/001زوجین (

  رابطه و صمیمیت زوجین و کاهش تعارضات زناشویی می شود. 
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  مقدمه  - 1-1

-60جهانی بهداشت،  سازمان هايبه تخمین توجه با که است بشري جوامع شایع مشکالت از ناباروري، یکی

برند. همچنین در ایران نیز در طی پژوهشی مشخص شد می رنج مشکل این از جهان سراسر در زوج میلیون 80

درصد از کل جمعیت  1/26درصد از کل جمعیت مورد مطالعه در زمان مطالعه نابارور اولیه بودند. همچنین  2/3

). بنابراین شیوع باالي 1389ینی و همکاران، مورد مطالعه نیز در طول عمر خود تجربه ناباروري اولیه داشتند(حس

ها و نظام سالمت کشور دارد، مسئله بسیار حائض اهمیتی براي هاي هنگفتی که بر دوش خانوادهناباروري و هزینه

 ویژه به مشکل، این به مبتال زوجین از باشد. بعالوه بسیاريبررسی و پژوهش در این مطالعه و سایر مطالعه ات می

اقتصادي  و اجتماعی خانوادگی، فردي، هايچالش فرزند، با از داشتن محرومیت بر عالوه سنتی، جوامع در برخی

تر از مشکل ناباروري ) که این مشکالت اگر پراهمیت2004شوند (سازمان بهداشت جهانی،  می مواجه مختلفی

 شود می محسوب فرد زندگی هاي محرك ترین اساسی از یکی خانواده تشکیل تر نیز نیست.نباشد، کم اهمیت

 دهد قرار تأثیر تحت است ممکن نیز را فرد شخصیتی و روانی ساختار باروري، در توانایی واسطه عدم به که

 فرهنگ از مثل بسیاري ما فرهنگ در )1386 آورد(توفیقی، همراه به زوجین براي را روانی مشکالت و واختالالت

 زوج یک که است مسایلی ترین ازبغرنج یکی نازایی تجربه و دارد یاديز ارزش شدن مادر و پدر و فرزند داشتن ها

 قرون در جنسی مسایل به نسبت نگرش زمینه در تغییرات مختلف وجود با ) 1380شود(عامري، می روبرو آن با

 زناشویی زندگی تحکیم عوامل از یکی که نحوي به است، شده حفظ بشر درذهن باروري اهمیت هم هنوز اخیر

 باردارشدن بعد در ناتوانی با که دارد وجود ناباروري نام به دیگري مهم جنبه باروري مقابل در .فرزند است وجود

 و می شود(مونگا تعریف بارداري از پیشگیري روشهاي از استفاده بدون و مداوم جنسی فعالیت یکسال از

  . )2004همکاران،

 بین در لذا .است اسالم نظر مورد و انسان رشته هستی امتداد خانواده، حیات از جزئی نسل بقاء و مثل تولید

 می شماري روز آن تحقق براي و کند می جلب خود به را زوج چیزنظر هر از قبل که هدفی تنها ، ازدواج اهداف

  .است فرزند داشتن کنند،

 شدت که نای و شود می شود تلقی ، استرس زوجی هر براي گوناگون دالیل با پدیده یک عنوان به ناباروري

)  1375 باشد(نورباال، متفاوت تواند می باورهاي فردي و قومی فرهنگ نوع به بسته است میزانی چه به استرس

 بر پرقدرت ضربه یک عنوان به تواند می بلکه آورد، می به وجود فرد در مهم روانشناسی جنبه تنها نه ناباروري

 محروم مشترکشان زندگی مهم محصول آوردن بدست از ارورناب زنان که زمانی .نماید عمل ازدواج استحکام علیه

.یکی  )1375 همکاران، و  رود(کی می سؤال زیر آنها بینابین روابط مفهوم بلکه خود، زندگی تنها مفهوم نه باشند

از طوالنی ترین و عمیقترین نوع ارتباط که همه ارتباط ها را در بر می گیرد ارتباط زناشویی است که عبارت است 
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از فرایندي که طی ان زوج و شوهر چه به صورت کالمی در قالب گفتار و چه به صورت غر کالمی در قالب گوش 

دادن، مکث، حالت چهره و ژست هاي گوناگون با یکدیگر به تبادل احساس و افکار می پردازند(اسدي و همکاران، 

، برخی شکایت می کنند که منظور از ). بعضی از زوج ها می گویند به سختی با یکدیگر صحبت می کنند1388

حرفهاي یکدیگر را نمی فهمند و گروه زیادي از زوج ها از بحث هاي دردناکی که پر از سرزنش، برخورد، نق زدن 

و مقاومت است، شاکی هستند و برخی ترکیبی از این مشکالت را دارند.گروهی نیز اعتراف می کنند که به ندرت 

 کالمه هاي انها سطحی است و روز به روز بیشتر از یکدیگر فاصله می گیرند (شیرعلیبا یکدیگر حرف می زنند و م

).تعامل ضعیف درك زوجین از یکدیگر را کاهش می دهد و باعث می شود که همسران نتوانند از 1386نیا،

که  یکدیگر حمایت کرده و براي ارضاي نیاز یکدیگر تالش کنند. الگوهاي ارتباطی نامطلوب موجب می شود

). راه حل مشکالت در روابط زناشویی ، برقراري ارتباط 2001، 1مسایل مهم رابطه حل نشده باقی بماند(هالفورد

). صمیمیت یکی از ویژگی هاي رابطه 2014، 2صمیمی، انتقال احساسات و افکار و بیان نیاز هاست(اسر. ال.ال

ر در مشارکتی برابر تعریف می شود.(نظري و زوجین است رابطه اي که با خود افشایی واقعی و درك شخص دیگ

). کیفیت یک رابطه نزدیک و صمیمیانه نقش مهمی در سالمت عاطفی و جسمی دارد و بر 1385نوابی نژاد، 

  ). 3،2009کیفیت کلی خوشبختی و رضایت عمومی یک فرد تاثیر می گذارد(بیچکسکی

 و رشد میتواند موجبات که است زندگی يها پدیده ترین مهم از یکی خانواده تشکیل و ازدواج هرچند

 این، وجود با گردد، روانی آن آرامش دنبال به و انسان مختلف نیازهاي تأمین چنین هم و ها توانایی شکوفایی

 در همیشگی و جدانشدنی جزء عنوان به تعارض و بروز کشمکش گیرد، قرار توجه مورد باید همواره که اي پدیده

 فرزندان و زوجین براي مخربی آثار حل کنند  خوبی به را آن نتوانند زوجین که اگر است زناشویی روابط و ازدواج

 می آید و وجود به زناشویی ارتباط در عشق موازات به که است اي پدیده تعارض .می آورد به همراه خانواده در

 می کند، پیدا گر تداخلدی فرد اعمال با فرد یک اعمال که می آید پیش زمانی و است اجتناب قابل غیر امري

  )1390زارعی، چاي، فالح (بهمنی، افزایش مییابد تعارض نیروي میشوند نزدیک یکدیگر به فرد دو که همچنان

 به را توجه زیادي اخیر لهاي سا در که به همین منظور نیاز به یک درمان موثر احساس می شود دیدگاهی

 حاصل عنوان به EFT). مدل 4،1985و گرینبرگ میباشد(جانسون مدار هیجان درمان نموده، جلب خود

 آمیزي موفقیت به طور که کلیدي درمانی مداخالت تعیین کننده و جها زو درمانی فرایندهاي تجربی مشاهدات

 دقیق شده تحقیق پروتکل یک  در مداخالت این .شد میکرد،پدیدار کمک جها زو هیجانی تعامالت بازسازي به

 عنوان به را خودش  EFT ویژه، پروتکل این وجود دلیل به .یافت ترکیب  ویژه مهاي گا و مراحل با درمان براي

 است شده درمانی زوج تجربی لهاي مد معتبرترین از یکی و ساخت  مطرح تجربی اعتبار داراي و پاسخگو مدلی

 و پرورندان هدف با که است دلبستگی و سیستم ها تجربه نگر، هاي نظریه از یترکیب EFT ).2005 ،جانسون(

 شکل گردند، آگاه شان دلبستگی نیازهاي به نسبت زوجین آن در که پاسخگو و دسترس در تماسی ایمن، رشد

                                                
1 -Halford  
2- Eser El al  
3 - Bichekski  
4 Johnson, S.M.& Greenberg 
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 اداره می دهد، سازمان را تعامالتشان که نیرومندي هیجانی پاسخهاي باید زوجین منظور، این براي .است گرفته

 نها آ .نمایند بازسازي و کرده پیدا هستند، کل سازمش چنانچه را خودشان درونی فعالیت لهاي مد وعناصر کرده

  ). 1988 جانسون، و گرینبرگ.(باشن داشته را دلبستگی جدید رفتارهاي می توانند  سپس 

در همین راستا هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر کیفیت رابطه، صمیمیت و 

  تعارضات زوجین نابارور بود.

  

  سئلهبیان م -2- 1

 تعریف پیشگیري روش هاي کارگیريبه بدون نزدیکی سال یک از پس بارداري ندادن رخ به صورت ناباروري

می  نشان بررسی ها). 2007 ، برك( می گردد تقسیم ثانویه ناباروري و اولیه ناباروري دودسته، به که می شود

 و آخوندي ، کرومی( می دهند نمود یشتريب افسردگی و اضطراب بارور زنان با سنجش در نابارور زنان که دهد

 همچون می تواند گردد،می دارمعنی شناختیروان آسیب مایه ناباروري اینکه بر افزون). 2010 اردکانی، بهجتی

 و زن میان در را تندي زناشویی هايتعارض و نماید عمل زناشویی پیوند استواري بر برابر در نیرومند آسیبی

 از محرومیت بر افزون سنتی، جوامع برخی در ویژه-به مشکل، این مبتالبه زوجین از یاريبس. سازد آشکار شوهر

 بهداشت سازمان( می شوند مواجه مختلفی اقتصادي و اجتماعی خانوادگی، فردي، چالش هاي با فرزند، داشتن

 تحقیق این در اساس براین که. است پژوهشی چنین انجام ضرورت و اهمیت از مشکالت این که) 2004 جهانی،

 و نابارور زنان بی آالیشی و زناشویی تعارض رابطه، کیفیت در هیجان بر متمرکز درمانیزوج تأثیر به تا برآنیم

  . بپردازیم آن ها شوهران

 و نظرات و ناسازگاري یکدیگر، با فرد دو مخالفت افزایش و هماوایی نبود از است عبارت تعارض درواقع

 و ناهم سو منافع اثر در افراد میان ايستیزه همچنین و دهدمی رخ دیگري با شمنید  در که رفتاري و اهداف

 از است عبارت زناشویی تعارض به عبارت دیگر). 1996 ، 5رابینسون و کاسلو( ناهمسان ادراك و اهداف اختالف

 وجود بدنی حمله و ريگیخُرده سرزنش، بدزبانی، مانند آمیز خصومت رفتارهاي آن در که زناشویی ارتباط ايگونه

 آدم همسرش که دارند باور یک هر و داشته خشم و بیزاري کینه، احساس یکدیگر برابر در آن در زوجین و دارد

 زوجین کههنگامی این بر افزون). 2010 بهاري،( می گردد او آزار و رنجش مایه که است ناسازگاري و ناپسند

 بسا چه خود، زندگی مفهوم تنها نه باشند بهرهبی مشترکشان زندگی ارزش با فرآورده آوردن دست به از نابارور

 و زن که چیزهایی یعنی نزدیک عواطف و  بی آالیشی درواقع می رود، سؤال زیر آن ها میان پیوندهاي مفهوم

 ناییتوا به عنوان آالیشی- بی. می رود میان از اند،قائل ارزش آن براي و دارند نیاز بدان چیز هر از بیش شوهر

 خویشتن، بر مبتنی تعاریف این گونه). 2001 ، 6باگاروزي( می شود تعریف فردیت حفظ با دیگران با ارتباط

. کند برقرار خودمانی رابطه دیگران با بتواند تا یابد دست فردي رشد از ايپایه به فرد که است آن گرنشان

                                                
5-Kaslo & robinson  
6 -bagarozi 
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 و خودآگاهی چراکه دانست دیگران حضور در خود شناخت توانایی به عنوان می تواند را بی آالیشی همچنین

 سیله، پاتریک،). (2007 همکاران، و  7پاتریک( است ضروري بی آالیشی رابطۀ در شدن درگیر براي هویت انسجام

 در مهم عنصر همسران، میان بی االیشی ایجاد فرصت هاي که باورند این بر  لوئیز). 2007 ، تولردو و جیوردن

 عملکرد و محیط کنندةتعیین همسران، میان بی آالیشی کمیت و کیفیت لذا،. است دهخانوا بهنجار عملکرد

 را زوج که عواملی کثرت به استناد با) 1990(  8هالینگشد). 1395 مقامی، قائم از نقل( می شود محسوب خانواده

 زوال موجب چهاگر صمیمانه روابط و عشق فقدان است معتقد می کنند، همراهی زناشویی اش مراحل تمام در

 تام روابط و همزیستی که از این روست. است ضروري امري خانوادگی سعادت براي لیک نمی شود، خانواده

.  می انجامد خانه بناي در تزلزل در نهایت و ارتباطات در اختالل دشواري ها، تبلور به مهر هاله ي بدون زوجیت

در  و ارتباطات در اختالل موجب آنان بین در ی آالیشیب وجود بدون زوجین روابط و همزیستی که از این روست

. است ارتباط در زوجین میان  رابطه کیفیت با عامل این که.می گردد آنان روابط پاشیدن ازهم به منجر نهایت

 کیفیت و رضایت در عامل مهم ترین را زوجین میان رابطه کیفیت درمانگران خانواده و روانشناسان از بسیاري

 هم به ولی متمایز، بعد چندین از متشکل و باال سطح سازه یک از است عبارت رابطه کیفیت. ی دانندم زناشویی

 بسیار از این رو رابطه کیفیت. می شود شامل را تعهد و رضایتمندي اعتماد، معموالً رابطه کیفیت. است مرتبط

). 1991، ساراسون و ساراسون ،9رسپی(باشد اثرگذار شناختیروان و جسمی سالمت بر می تواند که دارد اهمیت

 رابطه می تواند زیرا است، ناباروري درمان موفقیت در ضروري بخش یک نابارور، زوجین روانی نیازهاي به توجه

 حمایت و درك به نیاز زوجین، از یک هر که زمانی به خصوص. دهد قرار تأثیر تحت درمان طول در را زوجین

 از یکی که دارد وجود ناباروري از ناشی روانی واکنش هاي با مقابله براي تلفیمخ هايروش. می کنند پیدا دیگري

 سه تلفیق از یکپارچه رویکردي هیجان بر متمرکز زوج درمانی. است  هیجان بر متمرکز زوج درمانی روش ها، این

 و جانسون طتوس 1980 سال اوایل در که است بزرگساالن دلبستگی نظریه و انسان گرایی سامانمند، دیدگاه

 و هیجانات مهم نقش به درمان این دلبستگی، نظریه در هیجانات عمده نقش به توجه با. شد ابداع  گرینبرگ

 جانسون،( میگیرد نظر در تغییر عامل را هیجانات و داشته اشاره ارتباطی الگوهاي ساماندهی در هیجانی ارتباطات

 عشق ماهیت فهم براي را منسجمی چارچوب رویکرد، ینا در بزرگساالن دلبستگی نظریه از استفاده). 2004

 تجارب نقش بر هیجان بر متمرکز زوجدرمانی در تجربیاتی رویکرد). 2003 ،10جانسون( می کند فراهم بزرگسالی

زوج  بنابراین دارد؛ تأکید مشکل حفظ در تعاملی چرخه هاي نقش بر آن سامانمند رویکرد و زوج هر هیجانی

زوج  در تغییر). 2004 جانسون،( سازدمی یکپارچه را فردي میان و فردي درون دنیاي هیجان بر متمرکز درمانی

 و تجربه شده و کشف تعامل، بنایی زیر هیجانی پاسخ هاي که است صورت این به هیجان بر متمرکز درمانی

به  هیجانی ربهتج این کشف و دستیابی. می گیرند شکل جدیدي تعامالت نتیجه-  در می شوند، پردازش مجدداً

 را جدیدي پاسخهاي که است خود از جدیدي جنبه هاي کردن تجربه خاطر به بلکه نیست، بینش و تخلیه منظور

                                                
7- patrick  
8- Halingshed  
9 -pires & sarason  
10 - johnson 
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 نیز و بستگی-دل نیازهاي و هیجانات آشکارسازي ازاین رو،). 2008 ، 11کینون مک( برمی انگیزاند شریک از

زوج  در تغییر فرایند اساس و دارد ضرورت هیجانی پیوند ایجاد براي نیازها، این به صمیمی شریک پاسخگویی

 تأثیرگذاري حاکی گرفته صورت مطالعات نتایج). 2007 ،12گلدمن و گرینبرگ( است هیجان بر متمرکز درمانی

 هیجان زوج درمانی داد نشان) 1393( صادقی بررسی نتایج به طوري که. است زناشویی مشکالت بر درمان این

) 1392( قوشچی نژاد مهدي و شقاقی پور، اسد. می شود زناشویی اعتماد و صمیمیت تعهد، افزایش باعث محور

 میزان محورهیجان و نظم بخشی خود درمانیزوج هايرویکرد فنون کاربرد دادند نشان خود پژوهش نتایج در

 زناشویی میمیتص ارتقاء در را تأثیر بیشترین محور ـ هیجان درمانیزوج و است داده افزایش را هازوج صمیمیت

زوج  درمانی جلسات در که زوج هایی که داد نشان) 2008( 13کینون مک پژوهش نتایج همچنین. است داشته

 را بیشتري رضایتمندي گواه گروه زوج هاي به نسبت درمان پایان در بودند، کرده شرکت محور، هیجان درمانی

 تحقیقی در) 2015(کامکار حسینی و جوادي ،احمدي نجفی، سلیمانی،. نمودند گزارش خود ارتباط کیفیت در

 شده زوجین زناشویی سازگاري بهبود و زناشویی رضایت افزایش موجب محورهیجان درمانیزوج که داد نشان

 تأثیر محور هیجان زوج درمانی درمانی داد نشان خود بررسی نتایج در) 2014( 14 پریست به عالوه. است

  .داشت زوجین نمیا آشفتگی هاي کاهش بر معناداري

 انجام است، گرفته صورت خصوص این در کشور داخل در معدودي بسیار پژوهش هاي این که به توجه با

 به پاسخگویی دنبال به حاضر مطالعه بیان شده، مطالب به توجه با می رسد؛ بنابراین نظر به بایسته پژوهش این

ابطه، صمیمیت و تعارضات زوجین نابارور تاثیر می است که ایازوج درمانی هیجان محور بر کیفیت ر سؤاالت این

  گذارد؟

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش: -3- 1

ها و نظام سالمت کشور دارد، مسئله بسیار هاي هنگفتی که بر دوش خانوادهشیوع باالي ناباروري و هزینه

میت و حساسیت اهباشد. همچنین حائض اهمیتی براي بررسی و پژوهش در این مطالعه و سایر مطالعه ات می

  تواند انگیزه خوبی براي انجام این تحقیق باشد.می، موضوع

 از داشتن محرومیت بر عالوه سنتی، جوامع در برخی ویژه به مشکل، این به مبتال زوجین از بعالوه بسیاري

نی، شوند (سازمان بهداشت جها می مواجه اقتصادي مختلفی و اجتماعی خانوادگی، فردي، هايچالش فرزند، با

گزاف  يها نهیهزتر نیز نیست. تر از مشکل ناباروري نباشد، کم اهمیت) که این مشکالت اگر پراهمیت2004

 ،یاز رفت و آمد به مراکز درمان یناشی بخش بودن درمان، خستگ جهیدر مورد نت مداومی نگران ،يدرمان نابارور

خانواده، از دست دادن عالقه به  یختگیگس هم فشار جامعه، ترس از یبه عبارت ای انیاطراف مداومي پرس و جو

                                                
11 - mack kinon  
12 - Greenberg & goldman 
13 - mack kinon  
14 - piriest  
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افت  ،یتعارض، سرخوردگ ،یاحساس درماندگ ها،تنش جادیاز درمان ها، منجر به ا یبالقوه ناش يها تنش همسر و

 ییمعنا یو ب ییبایاحساس عدم ز ت،یدر هو مشکل انزوا، ،يرینفس و کاهش اعتماد به نفس، کناره گ عزت دیشد

  ).1992، 15(اندرز و همکاران شود یم یدر زندگ ییزناشو يو عدم سازگار

در این بین  افراد کمک کننده باشد. نیا مشکالتدر کاهش  تواندیم یمداخله روانشناخت کی بنابراین وجود

 یزوج درمان يکردهایرا در رو یانقالب ،ییمشکالت زناشو یبه عنوان عامل اصل جاناتیروانشناسان بر ه ریتمرکز اخ

در  EFT دگاهید ).2008، 16ننویمدار را بوجود آورده است (مک ک جانیه یزوج درمان کردیرو کرده و جادیا

 یول گرندیکدی يبرا تیامن و شیفراهم کننده آسا نیکاربرد دارد. اگرچه زوج ختهیروابط آشفته و بهم ر نهیزم

دو هدف ) 1985( نبرگیگر و باشند. جانسون گریکدیاضطراب در  جادیا يبرا یمنبع یممکن است در طول زندگ

. نتایج اندزوج عنوان کرده یتعامل يهاتیعوض رییو تغ یجانیبه تجارب ه یمدار را دسترس جانیدرمان ه یاصل

چندي از مطالعات اثربخشی این درمان بر مشکالت زوجین نشان داده آند، با این وجود هنوز خالء هاي پزوهش 

وجین نابارور وجود دارد، که این مسئله از دیگر ضرورتهاي انجام در خصوص تاثیر نتایج این درمان بر مشکالت ز

  این پژوهش می باشد.

در نهایت نتایج این بررسی می تواند راهگشایی پژوهش هاي آتی در این زمینه بوده و همچنین مورد 

اري از مشکالت استفاده مشاوران، روانشناسان و ... قرار گیرد تا بتوانند با راهنمایی هاي مناسب از بروز بسی

زناشویی جلوگیري کرده و با ایجاد و افزایش کیفیت بنیان خانواده را استحکام بخشند. بنابراین با توجه به اهمیت 

روابط،  تیفیمحور بر ک جانیه یزوج درمان یاثربخشهاي بیان شده، مطالعه  حاضر تحت عنوان بررسی و ضرورت

  ورد بررسی قرار گرفت.م نابارور نیزوج ییو تعارضات زناشو تیمیصم

  

  اهداف پژوهش: -4- 1

  هدف کلی: - 4-1- 1

   نابارور نیزوج ییو تعارضات زناشو تیمیروابط، صم تیفیمحور بر ک جانیه یزوج درمانبررسی اثربخشی 

  هاي جزئیهدف -4-2- 1

 .نابارور نیروابط زوج تیفیک شیمحور بر افزا جانیه یزوج درمانبررسی اثربخشی  -1

  .نابارور نیزوج تیمیصم شیمحور بر افزا جانیه یدرمان وجزبررسی اثربخشی  -2

 .نابارور نیزوج ییمحور بر کاهش تعارضات زناشو جانیه یدرمان زوجبررسی اثربخشی  -3

  

                                                
15 -Anderz  
16 - mack kinon 



٨ 
 

  :هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه  - 5- 1

زوج درمانی هیجان محور باعث افزایش کیفیت رابطه و صمیمیت و کاهش تعارضات زناشویی، زوجین نابارور می 

  ود. ش

  تاثیر دارد. نابارور نیروابط زوج تیفیکافزایش محور بر  جانیه یزوج درمان -1

  تاثیر دارد. نابارور نیزوج تیمیصمافزایش محور بر  جانیه یزوج درمان -2

 تاثیر دارد. نابارور نیزوج ییتعارضات زناشو کاهش محور بر جانیه یزوج درمان -3

  متغیرهاي پژوهش: - 1-6

  ان هیجان محورمتغیر مستقل: درم -1- 1-6

  متغیر وابسته: کیفیت روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی، تعارضات زناشویی -2- 1-6

  

  تعاریف مفهومی و عملیاتی: -7- 1

  تعاریف مفهومی - 7-1- 1

)توافق نسبی زن و شوهر درباره موضوع هاي مهمی چون 2007( 17کیفیت روابط زناشویی: گونگ     

ترك و ابراز محبت به یکدیگر را کیفیت زناشویی می داند.کیفیت زندگی همکاري در کارها و فعالیت هاي مش

زناشویی ارزشیابی درونی روابط زوجین در بعضی ابعاد و ارزش هاست و دامنه این ارزشیابی شامل طیفی است که 

مشخصات وسیعی از تعامل و کارکرد زناشویی را منعکس می کند، کیفیت زناشویی باال به سازگاري مطلوب، 

ارتباط مناسب و سطح باالیی از رضایتمندي زناشویی منجر می شود.( خواجه ، بهرامی ، فاتحی زاده ، عابدي ، 

1391  (  

صمیمیت زناشویی: روانشناسان صمیمیت را توانایی برقراري ارتباط با دیگري و بیان عواطف تعریف می کنند 

  )1392اصفهانی ، اعتمادي ، شفیع آبادي ، و آن را حق مسلم و از حالت هاي طبیعی انسان می دانند. (

تعارضات زناشویی : تعارض زناشویی عبارت است از نوعی ارتباط زناشویی که در آن رفتارهاي خصومت    

امیز مثل توهین، سرزنش، انتقاد و حمله فیزیکی وجود دارد و زوجین در ان نسبت به یکدیگر احساس کینه، 

دارند که همسرش انسان نامطلوب و ناسازگاري است که موجب رنجش و  نفرت و خشم داشته و هر یک عقیده

  )1386عذاب او می گردد.(افخمی ، بهرامی ، فاتحی زاده ، 
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  تعاریف عملیاتی: -7-2- 1

  کیفیت روابط:

کسب می  )QRIپرسشنامه (در این پژوهش کیفیت روابط زناشویی به نمره اي اطالق می شود که فرد در 

آیتم ) ، تعارض  7ادراك شده(اجتماعیحمایتاست:مقیاس ) داراي سه زیرQRIفیت روابط (پرسشنامه کی کند.

  )آیتم 6(آیتم ) و عمق روابط 12فردي ( هاي بین

  صمیمیت زناشویی:

  منظور از صمیمیت زناشویی در این پژوهش نمره اي است که فرد در مقیاس صمیمیت بدست می اورد.

  تعارضات زناشویی:

ارضات زناشویی در این پژوهش نمره اي است که فرد در فرم کوتاه مقیاس تعارض زناشویی منظور از تع

  کسب می کند.

  



 

  

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مفهوم ازدواج - 2-1

ازدواج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع و عمیق و 

دف هاي متعددي دارد. ازدواج پیمان و پیوند مقدسی است میان دو جنس مخالف بر پایه روابط پایاي جنسی، ه

عاطفی و معنوي و بر اساس انعقاد قرارداد شرعی، اجتماعی و قانونی که تعهداتی را براي زوجین به وجود می 

هر گونه اقدامی باید تمام جوانب را در  آورد. بنابراین ازدواج یک تصمیم گیري ظریف و پیچیده است که قبل از

  ).1394نظر گرفت (به پژوه، 

به طور کلی ازدواج، پیوند دو شخصیت است با حفظ نسبت نسبی استقالل هر یک از زن و شوهر، براي 

همکاري متقابل، نه از بین بردن یک شخصیت به خاطر تکمیل خواسته هاي دیگري. به عبارت دیگر ازدواج، 

ت رسمی، براي پذیرش یک تعهد متقابل جهت زندگی خانوادگی، که آدمی در خط سیر معین و قراردادي اس

مشخصی از زندگی قرار می گیرد. این قرار داد با رضایت و خواسته طرفین، بر مبناي آزادي کامل دو طرف منعقد 

  ).1388شده و در سایه آن روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید (دژکام، 

ارتباطی است که داراي ویژگی هاي بی نظیر و گسترده اي می باشد. ازدواج ارتباطی که داراي ابعاد ازدواج 

زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادي و اجتماعی است. به عبارت دیگر، همزیستی زوجین در درون خانواده، موجب 

ه با هیچ یک از دیگر چنان ارتباط عمیق و همه جانبه اي می شود که بی هیچ شک و تردیدي قابل مقایس

  ).1388ارتباطات انسانی نمی باشد به نحوي که قرارداد ناشی از آن داراي نوعی تقدس است(دژکام، 

ازدواج فرایندي است از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن که «کارلسون ازدواج را چنین تعریف می کند: 

می برگزاري زناشویی انجام می گیرد(دژکام، با تحقق بخشیدن به برخی شرایط قانونی و بر پا داشتن مراس

). کلودي استروس، ازدواج را برخوردي دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کشش 1388

  ).1388جنسی می داند(دژکام، 

  مفهوم خانواده

رار دارند، نیست. خانواده صرفا حضور تعدادي از افراد که در یک فضاي فیزیکی و روان شناختی در کنار هم ق

فرهنگی تلقی می شود که در کنار همه ي خصوصیات دیگرش، داراي - خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی

مجموعه اي از قواعد است و هر یک از اعضایش نیز نقش خاصی دارند. این سیستم داراي یک ساختار قدرت است 

ند. هر خانواده روش خاصی براي مواجهه با مشکالت که ه وسیله ي آن، اشکال مختلفی از ارتباط را بروز می ک

دارد. اعضاي این سیستم با هم رابطه اي عمیق و چند الیه اي دارند. همچنین اعضاي خانواده تا حدود زیادي 

پیشینه ي مشترك، ادراکات درونی شده ي مشترك، مفروضات و دیدگاههاي درباره ي دنیا و برداشت مشترکی از 

  ).1393د (نظري، اهداف زندگی دارن

در چنین نظامی، افراد به وسیله عالیق و دلبستگی هاي عاطفی نیرومند، دیر پا، و متقابل به یکدیگر متصل 

شده اند. ممکن است از شدت و حدت این عالیق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود، لیکن باز هم عالیق 

؛ ترجمه شاهی 2000واهد داد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، مزبور در سراسر زندگی خانوادگی به بقاي خود ادامه خ

  ).1392برواتی و نقشبندي، 

ورود به چنین نظام سازمان یافته اي صرفا از طریق تولد، فرزند خواندگی، یا ازدواج صورت می 

). در داخل این سیستم، حلقه هاي 1392؛ ترجمه شاهی برواتی و نقشبندي، 2000گیرد(گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

) خانواده ها صاحب 1985قدرتمند، پایدار و متقابلی افراد را به هم گره زده است. بنا به گفته ي کی ( عاطفی

اعضاي جدیدي می شوند و به مرور آنها را از دست می دهند، اما روابط خانوادگی همچنان پابرجا باقی می ماند. 
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ي فیزیکی و یا گاهی مرگ از هم جدا می نفوذ خانواده باعث می شود، حتی زمانی که اعضاء در اثر فاصله ها

شوند، حلقه هاي عاطفی و ارتباطی اعضاء باقی بماند. به عبارتی عضو یک خانواده هرگز نمی تواند به طور کامل و 

  ).1393واقعی، عضویت در آن خانواده را از دست بدهد (نظري، 

در غیاب آنها عضو جدیدي را  بر خالف اعضاي متعلق به نظام هاي غیر خانوادگی که عمدتا می توان

جایگزین ساخت،اعضاي خانواده تعویض ناپذیر هستند. این امر در وهله نخست به خاطر آن است که ارزش اصلی 

؛ 2000خانواده حاصل شبکه روابطی است که توسط اعضاي آن به وجود آمده است (گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

ها از نطر سازمانی، سیستم عاطفی پیچیده اي دارند که ممکن ). خانواده 1392ترجمه شاهی برواتی و نقشبندي، 

است حداقل مرکب از سه نسل باشند. البته امروز به دلیل افزایش طول عمر، خانواده ها مرکب از چهار نسل هم 

  ).1393وجود دارند (نظري، 

دهد. این تالش  هر خانواده به صورت اجتناب ناپذیري تالش می کند تا به خودش به عنوان یک گروه نظم

براي نظم دادن به خود می تواند به صورت سنتی یا نو گرایانه، سازگارانه یا ناسازگارانه و منظم یا نا منظم 

  ).1393باشد(نظري، 

اعضاي خانواده در حین رشد به هویت اختصاصی و یکتاي خود دست می یابند. اما باز هم به گروه خانوادگی 

تصویر جمعی خاص خود را حفظ خواهد کرد. این اعضا در انزوا زندگی نمی کنند،  دلبستگی دارند و لذا هویت یا

بلکه به یکدیگر وابسته اند آن هم نه فقط به خاطر پول، غذا، و سر پناه بلکه به خاطر نیاز به  عشق و محبت، 

د موفق باید خود را همکاري و همیاري، جامعه پذیري و سایر نیاز هاي ملموس. این افراد براي دستیابی به کارکر

با نیاز هاي و خواسته هاي متغیر سایر اعضا و همچنین انتظارات متغیر شبکه خویشاوندي بزرگتر، محله، ودر 

  ).1392؛ ترجمه شاهی برواتی و نقشبندي، 2000نهایت کل جامعه منطبق سازد (گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

  کیفیت روابط زناشویی

هاي اي که از لحاظ ویژگی).به گونه1997، 18(بورلسون و دنتون کندمی ارتباط نقش مرکزي در ازدواج ایفا

ترین ارتباط مؤثر و کارآمد(کیفیت روابط زنـاشویی) میان شـوهر وهـمسر مهم که است زناشویی مشخّص شده

از  به نقل )1972). بک و جـونز(2000، 19باشد(گریف و مـایهربعملکرد مطلوب می داراي هايجنبه خانواده

ناآرام و پردردسر  هايدرازدواج مشکل ترین) متوجه شدند که رایج1382،ترجمه حسین شاهی،2001ساپینگتون(

ها و نگرانی است ممکن همانا کیفیت روابط زناشویی ضعیف است. به عـبارت دیـگر مـوضوعات ارتباطی

). رویکردهاي ارتباطی اغلب با 2000، 20شد(کارکننده براي درمـان باهاي مراجعههاي اولیه برخی زوجمشغولیدل

هاي زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف تعارض-1پردازند:به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می اساسی فرض سه

 ها را درها جهت دهند و آنکنند تا به آننیست بلکه تالش می هاایـن تعارض هاي ارتباطی حـذف کـاملدرمان

روي  کالمی ارتباط در دو سطح کالمی و غیر-2به کار اندازند وکیفیت روابط را باال ببرد؛ سـازنده یمـسیرهای

توسط  زمانهم طور هایی است که بههاي زنـاشویی، ناهماهنگی پیـامدهد و یکی از دالیل اصلی بروز اخـتالفمی

 هايهمسران در شیوه-3شود؛ ویی ضعیف میشوند که منجر بـه کـیفیت روابـط زناشاین دو سطح منتقل می

 ). در کل، یک فـرض عـمومی ایـن بوده1382ارتباط وکیفیت زناشویی با یکدیگر تفاوت دارند(سهرابی، برقراري

باشد و هاي ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران میبسیاري از مشکالت ارتباطی زناشویی، مهارت که علّت است

                                                
18 Burleson, B. R., and Denton, W, H 
19 Greeff, A. P., & Malherbe, H. L 
20 Carr, A 
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و افزایش کیفیت روابط زناشویی به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه  ارتباط آموزش گاهمطابق با ایـن دیـد

  ).1997بـسیاري از رویـکردهاي درمان زناشویی است.(بورلسون و دنتون، در اي مـهمدار، مولّفهمسئله

گیرد زوجین در آن شـکل می روابط هاي ساختاري کهمطالعه روابط زوجین به روشن شدن چهارچوب

ارتباطات خانوادگی دارد (برادبوري،  کلی کند. کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیتکـمک می

است و شامل ابعادگوناگون ارتباط زوجین  بـعدي چـند ). کیفیت روابط زناشویی مـفهومی2000، 21فینچام و بیچ

  ).2006، 22شود(تروکسلو تعهد می سازگاري، رضایت، شادمانی، انسجام مانند

و  23اند (هارپرکرده توصیف )کیفیت زناشویی را بعنوان موفقیت و عـملکرد یـک ازدواج1976و اسپانیر ( کل

ماهیت و  زیرا پویا است مـفهوم یـک ) بیان کردند کیفیت زناشویی 1994)24). الرسون و هولمان2000همکاران،

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کـیفیت  یابد که این مطلب امکانزمان تغییر میمیان افراد در خالل  روابط کیفیت

تعامالت میان  و حاوي بـوده پیچیده روابط قبیل نماید. هر چند ممکن است که اینفراهم می را رابـطه یـک

  متغیرهاي بسیار باشند.

به لیوئس و  مربوط جـود دارد. رویکرد اولکیفیت روابط زنـاشویی و سازيمفهوم براي سه رویکرد عمده

تـرکیبی از سـازگاري و  را ) است که کیفیت روابط زناشویی2005، 25؛ به نقل از ادیتال و الو1979اسپانیر(

)است. براساس این 2006، 26نقل از کرولی ؛ به1987مربوط به فینچام و برادبوري( داند. رویکرد دومشـادمانی می

کننده ارزیـابی کـلی فـرد از رابطه زناشویی است. رویکرد سوم مربوط به روابط زناشویی منعکس کیفیت رویکرد

و رویـکرد سـیستمی بوئن  واسپانیر )که تلفیقی از رویکرد لیوئیس2006از تروکسل،  نقل ؛ به1989مارکس(

یگران نگرش سیستمی دارد. از این و رابطه فرد با د همسرش به فرد، رابطه فرد با نسبت )است. مارکس1978(

است. اولین زاویه،  بیرونی شامل زاویه درونی، زوایه همسري و زاویه زوایه دیدگاه یک فـرد مـتأهل داراي سه

هاي گـوناگون اسـت کـه به ها و انرژيها، انگیزهفرد وتالش کـه دربرگیرنده بعد درونی اسـت فرد خوددرونی

 از بخش گیرد. زوایه دوم رابطه با همسر است. آنمی فـردشکل نی از تمامی تجربیات زنـدگیوسیله پیشینه طوال

کند. زاویه دوم پل شود و از او مراقبت مـیکند، با او هماهنگ میهـمسر تـوجه می به به طور مداوم که خود

 سوم شود. زاویهمـی ه دوم شخص تـصورهمسر به عنوان نیم اسـتکه دلیـل همبستگی است، به هـمین-اسـتقالل

شود. منتها ها بحث میدهد. به عبارتی اینجا نـیز مـثلثخارج از خود، بجز همسر را نشان می تمرکز نقطه هر

تواند، می داند، مارکس معتقد است که دیـگري مـهمبرخالف نظر بوئن کـه دیگري مهم را صرفاً یـک شـخص می

کیفیت «کند:ره، نیز باشد. بر این اساس، مارکس کیفیت روابط زناشویی را چنین تعریف میشغل، سرگرمی و غی

مند خود را در این مـثلث(سه هایی است که افراد متأهل بـه طـور نـظامروابط زنـاشویی نـتیجه شیوه

به نـقل از ادیتال و ؛ 1987فینچام و بـرادبوري( نظریه ). براساس2006(تروکسل، » کنندزوایـه)سازماندهی می

ها با هاي مقابله آن)، کیفیت روابط زناشویی و میزان شادمانی تابع نحوه تعامل زن و شوهر و شیوه2005الو، 

  ).2006؛ کرولی، 2000زاي زندگی اسـت(برادبوري و همکاران،هاي تـنشموقعیت

  عوامل موثر بر کیفیت روابط زناشویی
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توان به عوامل فردي، عوامل ارتباطی و عوامل خارجی اشـاره کـرد. اول میاز عوامل موثر در کیفیت زناشویی 

  :عـوامل فردي عبارتند از

مشاهده شده است. مثالً  جنسیت: بین دیدگاه مردان و زنان نسبت به کیفیت زناشویی چند تـفاوت نـسیتی .1

کنند، و قبال رابطه گزارش می ) گزارش کرده است که خانمها نارضایتی و ناکامی بیشتري را در1980( الکسلی

) 1999( او بلیک) هیتون27،2004شوند (الیسواقع می تفاهم معتقدند کـه بـیش از هـمسرانشان مورد سوء

معتقدند که از آنجایی که مردان و زنان از نقشهاي مـتفاوت بـرخوردارند و دیـد متفاوتی نسبت به ابعاد گوناگون 

رابـطه  ارزیـابی تفاوتی به فرزندپروري و جمعیت جنسی) دارند به شکلرابطه(از قبیل تقسیم وظایف، 

پردازند. آنها همچنین معتقدند که ارزیابی زنان از رابطه دقیقتر از مردان است چون آنها بر رابطه تـأکید مـی

به الگـوهاي رضـایت  که کنند آن داشته است تا بیان بر ورزند. این تفاوتها برخی از پژوهشگران رابـیشتري می

  .باشدمردان و زنان به دلیل تفاوت در دیدگاهشان نسبت به رابطه نیاز می زنـاشویی مجزا براي

تحت تأثیر عواملی  که باشد کیفیت زناشویی رابطه داشته کاهش سالمتی: ممکن است نقصان در سـالمتی بـا .2

و گیرد(بوثزا قرار میاندك یا رفتار مشکل مـشترك همچون کاهش درآمد، تغییر در بـازار کـار، فعالیتهاي

  ).2004؛ به نقل از الیس، 1994،جانسون

همچنین ممکن است اثرات کیفیت زناشویی براي همسري کـه سـالم است قویتر باشد و کیفیت زناشویی زنان 

مختلف نشان  ات). بررسی تحقیق2004باشد(الیس،  ترحـساس ممکن است نسبت به بیماري مـزمن هـمسر

دهد که کیفیت پایین زندگی زناشیوئی، آشفتگی زناشویی و طالق، با افزایش آشفتگی روانـشناختی و کـاهش می

  ).2005، 28بوث کند(هاوکینز وهمبستگی دارد و تأثیرات بسیار مخربی بر بهزیستی کلی ایجاد می کلی سـالمتی

دیگر نظیر تعارض زناشویی بر  د از طـریق میانجیگري عواملتوانضعیف مـی نحوه فرزندپروري: فرزندپروري .3

سوء اسـتفاده و بـعد خاص کیفیت  جنسیت، شدتکارکرد رابطه تأثیر بنهد. اثرات فرزندپروري ضعیف ظاهراً به 

کـه  اندکرده )گزارش1987( کونلی و ). به عنوان مثال کلی29،1996و آبیدین کند(بلتزناشویی بستگی پیدا می

قویتري براي  هايبینیاجتماعی و نـزدیکی هـیجانی پیـش- ابـعاد محیط اجتماعی اولیه همانند عدم ثبات روانی

  ).2004شوند.(الیس،زنان محسوب می کیفیت زناشویی

مطلق از اهمیت کمتري در  اجتماعی-اجتماعی و اسـتخدام: احتماالً شـرایط اقتصادي- وضعیت اقتصادي .4

مربوطه. از اینرو رضـایت از سـبک زندگی و  انتظارات و اداراکات تا یت زناشویی برخود دارندکیف بینیپیش

تواند بـه سطوح بـاالي رضـایت زنـاشویی بینجامد(لویس و  اجتماعی مـی-وضعیت شغلی و اقتصادي

شغلی از  عدم امنیت ) دریافتند کـه اسـترس1994). الرسون و همکارانش(2004؛ به نقل از الیس، 1979اسپانیر،

مرتبط با کار به  منفی با تعدادي از کارکردهاي زناشویی برخوردار است.آنها پیشنهاد کـردند کـه اضطراب ايرابطه

) بیکاري از رابـطهء قوي بـا رضایت زناشویی برخوردار نیست 2004کند (الیس،زندگی خـانوادگی سرایت پیدا می
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و  بینی کیفیت زناشوي ضعیف هستند رابطه دارد(کینون آور که پیشترسو روابط اس افسردگی امـا بـا

  ).2004؛ به نـقل از الیس، 1998،پولکین

استرس شغلی از یـکی از هـمسران بـه دیگري تسرّي پیـدا کند. به عـنوان مثال،  اثرات همچنین مـمکن است

انند سرریز نقش یا مشاجرات) یکی از زوجین و ) دریافتن که بـین اسـترسهاي کاري(هم1989بولگر و همکاران(

  ).2004استرسهاي خانگی همسر دیگر رابطه وجود دارد.(الیس، 

) به بـررسی رابطهء بین نگرشهاي مربوط به طالق و 1999به ازدواج و طالق: آماتو و راجـرز ( نگرشهاي مربوط .5

مکن است تحمل طالق بـاعث تضعیف موانع موجود م اند کـهاند. آنها پیـشنهاد کـردهکـیفیت زنـاشویی پرداخته

در آن تـأثیر  گذاريسـرمایه انگیزهء و نگرشهاي مربوط به ازدواج بر گردد ازدواج بر سر ترك یک

  ).2004بنهد.(الیس،

اي یابد یافتهکاهش می مدت ازدواج: این یافته که کـیفیت زنـاشویی بـا گـذشت زمـان- 1دوم عوامل ارتباطی: 

سالهاي اولیهء ازدواج تمرکز  بر پژوهشها ). اکثر2004؛ به نقل از الیس،1993،شود(استتسمـتداول مـحسوب می

که نمرات رضـایت زنـاشویی در خـالل چهار  ) دریافتند1997( برادبوري و کارنی اند. به عنوان مثالحاصل کرده

 میان اند. مقایسهءنـشده ند تـوسط پژوهـشهاي اخـیر تـأییدیابازدواج کاهش یافته و سپس افزایش مـی سال اول

کاهش یافته و سپس افزایش  به سرعت مطالعات پیشنهادگر آن است که کیفیت زناشویی در وهلهء اول

  ).2004؛ به نقل از الیس، 1998یابد(گلن،می

اجتماعی یـا فردي  صفات ر ازمهمت تعامالت: ممکن است ویژگی تعامالت میان زوجین براي کیفیت زناشویی .6

که احترام  اندکرده ) گزارش1979) مثالً لویس و اسپانیر(2004؛ به نقل از الیس،1998باشد(جانسون و بوث،

  انجامند.تعارض نقش و رضایتمندي به کیفیت زناشویی باالتر می مثبت، ارتباطات اثربخش، غیاب

اي از تقاضاهاي الگوي چرخه پیشنهادگر یک که اندپرداخته اتی) به گزارش مطالع2000و همکارانش( 30برادبوري

  .انجامدباشد که در نهایت به کاهش رضایت زناشویی می دیگري می جانب از بسیار از یک همسر و احـتراز بـسیار

یت و ثبات اي منفی با رضا همسر فعلی از رابطه بجز روابط قبل از ازدواج: روابط قبل از ازدواج با فردي .7

همچنین کـیفیت زنـاشویی در ازدواجهاي  ). و2004 الیس از ؛ به نقل1993زناشویی برخوردار است. (استتس،

از ازدواج از رابطهء منفی با  قبل ).  روابط2004 ؛ به نقل از الیس1990(گلن، اول باالتر از ازدواجهاي بعدي است

باشد که آیـا نمی حال مشخص این با ). اما2004 به نقل از الیس؛ 1990زناشویی برخوردار است(گلن، کیفیت

کنند در این اثر دخیل می با هم زندگی ازدواج واقـعیت زندگی کردن با هم یـا نـوع افرادي که قبل از

  ).2004 باشد(الیسمی

کنند(گلن و ون فرزند گزارش میرا در قیاس با افراد بد بیشتري زناشویی حضور کودکان: افراد با فرزند رضایت .8

؛ به 1991،آنـها کـمتر است(کوردك در زناشویی ). و کاهش کیفیت2004؛ به نـقل از الیس، 1982،مک النـاهان

و طفولیت برکیفیت زناشویی تأثیر بنهند در  ). اینکه فرزندان چگونه در طی دوران بارداري2004نقل از الیس، 
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و فرزند پروري در تعیین اثرات تولد فرزندان  تعاملی مکن است در این بین سبکهايبین زوجین متفاوت است و م

 رسد پس از تولد). همچنین به نظر می2000و همکاران، باشند (برادبوري تربر کیفیت زنـاشویی حـائز اهمیت

شود بویژه براي کز میهیجان متمر ابراز زناشویی بیشتر بر کارکردهاي ابزاري و کمتر بر رابطه فرزندان

  ).2004؛ به نقل از الیس، 1985و همکاران، زنان(بلسکی

 وشود. ویلکیمحسوب می نارضایتی مـنبع تقسیم وظـایف در مـنزل یک سر تقسیم وظایف: عدم توافق بر .9

هستند از  شاغل همسرانشان سنتی در هنگامی که شوهران داري نگرشهاي که اند) دریافته1998همکارانش(

 ). ظاهراً ادارك از عـدالت، اثرات ترجیحات2004برخوردار هستند ( الیس،  تريسطوح رضایت زناشویی پایین

 همچنین ) رضایت زنـاشویی2004کند (الیس، را متعادل می و ترجیحات نقش بر رضایت زناشویی وظایف تقسیم

تر ممکن است زنان به خاطر گردد، مثالً در طبقات پایینمی اجتماعی از انـتظارات نقش دریافت طبقهء مـتأثر

این در اینجا دیگر این خود  برود.بنابر بـاال انتظار کار کردن و از زنان داراي تـحصیالت  احتیاج روي به کار بیاورند

 خانواده طابق تجارببلکه مسئله مهم میزان ت است کیفیت زنـاشویی حـائز اهمیت استخدام نخواهد بود که بـراي

  ).2004الیس،  ؛ به نـقل از1981،و ماکی چت بود(هاسکن با استخدام خواهد

 اي معنادار و مثبتاز رابطه کیفیت زناشویی همسر: نشان داده شده است که کیفیت زناشویی زنان و شوهران .10

و  ). راسل2004از الیس،  نقل ؛ به1995ر،، گالسولت کی و اسـت(نیوتن بـرخوردار در هـر یک از مقاطع سنجش

 زناشویی همسر حائز بیشترین تأثیر بر کیفیت زناشویی است. با پیشنهاد به اینکه کیفیت که )دریافتند1994ولز (

است.(  برخوردار دیگري زناشویی زوجین از تأثیر قابل مالحظه بر کیفیت از یکی عوامل مؤثر بر کیفیت زناشویی

  ).2004یس، ال

هاي والدین: نشان داده شده است که غالبا کیفیت زناشویی از نسلی به ویژگی- 1شامل:  خارجی سوم عـوامل

تبیین به عمل آمده براي این مطلب آن است که  ). یک31،1994شود(الرسون و هولماننسل دیگر منتقل می

گیرند از الگـوهاي نقش مناسب کارکرد ارتباطی یکیفیت پایین قرار مـ که در معرض ازدواجهاي داراي کودکانی

) و یا 2004؛به نقل از الیس، 1997شوند(آماتو و بوث،محروم مانده و از مهارتهاي اجتماعی مناسب برخوردار نمی

). لویس 2004؛ به نقل از الیس، 1995، کنند(فینیرا در قبال تعارضات اکتساب می ايناسازگارانه اینکه پاسخهاي

مواجهه فـرد بـا الگوهاي نقش مناسب براي کارکرد زناشویی بیشتر  اند که هر چه) گزارش کرده1979سپانیر(و ا

 تر در بین فرزندان متأهلکیفیت زناشویی پایین با ). طالق2004باالتر خواهد بود.( الیس،  باشد کیفیت زناشویی

تر و بـراي بیشتر در سنین پایین اثرات قویتر طالق والدین).2004؛ به نقل از الیس، 1997رابطه دارد(آماتو و بوث،

 کیفیت ) که بسیاري از این عوامل با2004نقل از الیس،  ؛به1999، و چرلین است(کیرنان شده مـردان مشاهده

 اند که سطح تحصیالت) همچنین دریافته1997و بوث( ). آماتو2004دارند (الیس،  زناشویی ضعیف نیز رابطه

اي مثبت با کیفیت و کمیت روابـط زنـاشویی فـرزندان برخوردار است. آنها پیشنهاد والدین و درآمد از رابطه

فشارهاي اقتصادي فرزندان  برطرف ساختن به مند هستند بهتر قادراند والدینی کـه از مـنابع بـیشتري بهرهکرده

از طریق تسهیل ورود آنان به تحصیالت عـالی) (الیس،  اقتصادي آنها خواهند بود(مثالً- و تسهیل رفاه اجتماعی
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 نسبت اند که اثرات طالق والدینی از تأثیر قـویتر بـه) پیشنهاد کرده2000( ). با ایـن حـال برنز و دانلوپ2004

راین ها حائز تأثیر قویتري بر روابط فردي هستند. بنابفردي برخوردار نیستند و این ویژگی هاي اثرات ویژگی

  .دخیل باشد هاي روانی و شخصیتی در تأثیرات والدینیمـؤلفهء تـوارث ویژگی ممکن است یـک

اند که تأیید یا مخالفت با )با مرور شـواهد مربوطه پیشنهاد کرده1976و اسپانیر( دیگر: لویس افراد مهم .2

ر معنادار بـگذارد. در حـالیکه یـک شبکهء تأثی بر کیفیت زناشویی تواندمییک رابطه از سوي خانواده و دوستان 

تواند حـائز تأثیري منفی بر شود، مقاومت مستمر مـی زناشویی کیفیت افزایش تواند منجر بهاجتماعی قوي می

  ).2004کیفیت یک رابطه باشد. (الیس،

ور زندگی و کیفیت آاسترس بین رویدادهاي )یک رابطهء معنادار را1995آور: ویلیامز (رویدادهاي استرس .3

زا و ضربه آور زنـدگی از قببل رویدادهاياسترس ). رویدادهاي2004زناشویی گزارش کـرده اسـت.( الیس، 

توانند باعث افزایش فـشارهاي خـانوادگی و اسـترسهاي ارتباطی از طریق  اقتصادي نیز می یا فشارهاي شغل

که قادر به  ). با این حال زوجینی2000(برادبوري و همکاران، انزجاري و نامؤثر به تعارضات گردند هايپاسخ

  ).2004بین به تقویت رابطهء خود بپردازند.( الیس،  مـقابله هـستند مـمکن است در این

 رویکردهاي نظري کیفیت روابط زناشویی -2-2

  دیدگاه اسپاینر و لوئیس -2-2-1

بط زناشویی یک پدیده چند بعدي است که در ) معتقد هستند که کیفیت روا1976اسپاینر و لوئیس (

پژوهش هاي سالهاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده است. کیفیت روابط زناشویی یک تصویر ثابت از 

طبقه بندي هاي پیوسته را شامل نمی شود، بلکه طیفی را منعکس می کند که ویژگی هاي مهمی از تعامالت و 

ی گیرد. مثالً یک کیفیت باال مقابل یک کیفیت پایین زناشویی. اصطالحاتی مانند عملکردهاي زناشویی را در بر م

سازگاري، رضایت، شادي، انسجام و تعهد براي توصیف کیفیت زناشویی به کار برده می شود (لوئیس و اسپانیر، 

  ).1391؛ به نقل از خجسته مهر و همکاران، 1976

  نظریه مبادله اجتماعی - 2-2-2

اجتماعی که در پژوهش هاي مربوط به ازدواج و روابط بسیار نزدیک عنوان شده است از نظریه  نظریه مبادله

) گرفته شده است و بیان 1391؛ به نقل از خجسته مهر و همکاران، 1959وابستگی میان فردي تایبوت و کلی (

ایند تبادل اجتماعی آشکار می کند روابط رشد می کنند، توسعه می یابند، محو می شوند و به عنوان پیامد یک فر

منحل می شوند که ممکن است به عنوان دادوستد پاداش ها و هزینه ها میان زوجین و میان دیگران تلقی شود 

). مطابق با نظریه مبادله اجتماعی حفظ یا 1391؛ به نقل از خجسته مهر و همکاران، 1979(هوستن و برگسن، 

داش ها و هزینه هاي بین اعضاي رابطه است. به عبارت دیگر، حفظ یا انحالل یک رابطه مبتنی بر نحوه تبادل پا

انحالل یک رابطه به این بستگی دارد که اعضاي یک رابطه چگونه هزینه ها یا پاداش هاي مربوط به ادامه یا 

پاداش ها خاتمه رابطه را ارزیابی می کنند. بنابراین، حاصل مصاحبه آگاهانه و ناخودآگاه هزینه ها در مقایسه با 

می کنند. روشن است که یک شخص در یک رابطه می ماند اگر جازبه هاي درونی آن ازدواج قوي تر از جاذبه 
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هاي بیرونی آن باشد. برعکس، آگر هزینه ها طالق باال باشند حتی با وجود بسیار جذاب بودن گزینه هاي دیگر، 

  ).1391نقل از خجسته مهر و همکاران، ؛ به 1996احتماالً طالق رخ نخواهد داد (پرز و اسپرنکل، 

  نظریه انصاف - 2-2-3

نظریه انصاف یک مدل کلی براي درك روابط میان فردي ارائه می دهد که تواماً براساس اصول تقویت و نیز 

مضمون اقتصادي است. این نظریه رضایت افراد از یک رابطه را بر حسب ارزیابی ادراك آنها از توزیع منصفانه یا 

نصفانه منابع در طی روابط میان فردي بررسی می کند. بهترین تعریف براي انصاف این است که آن را غیر م

حالتی از یک موازنه بدانیم که زمانی بدست می آید که براي شرکت کنندگان در یک تعامل نتایجی مناسب با 

ین شخصی شایع است که برون داده درون دادهاي آنها اختصاص یابد. به بیان ساده انصاف آن زمانی در تعامالت ب

هایی (نتایج و پیامدها) که یک شخص از تعامل بین فردي به دست می آورد برابر باشند با درون دادهایی که او 

  ).1986، 32در آن تعامل سرمایه گذاري کرده است (اسپرچر

ي دارد. این قاعده بیان ایده انصاف با قاعده عدالت توزیعی، که هومنز آن را توصیف کرده است، شباهت زیاد

می دارد که زمانی که دروندادهاي افراد در ارتباط به بروندادهاي آنها از ارتباط نزدیکتر باشد رضایت بیشتري 

دارند. در واقع نظریه انصاف اصل عدالت میان فردي را در بر می گیرد که به طور ضمنی در هر قرارداد و تعامل 

انصاف عالوه بر قاعده عدالت توزیعی از چهارچوب نظریه تبادل اجتماعی نیز اجتماعی به چشم می خورد. نظریه 

استفاده می کند. انصاف را می توان یک اصلی تصور کرد که در اثر تعارض تمایالت میان فردي براي به حداکثر 

دار می شود رساندن پاداش هاي شخصی و نیز نیازهاي واحدهاي اجتماعی براي توزیع مناسب و عادالنه منابع پدی

  ). 1982، 33(شاو و کستانزو

براساس این نظریه یکی ازعواملی که بر کیفیت و بقاي رابطه زناشوي تاثیر می گذارد این مساله است که 

زوجین انصاف را در رابطه با یکدیگر احساس کنند. افراد به تعادل پیامدهاي مثبت و منفی در رابطه تمایل دارند. 

انصاف گفته می شود. انصاف یک عامل مهم در روابط سالم است و اهمیت آن در ازدواج  با این تعادل به اصطالح

به اندازه اي است که در سازگاري زناشویی و احساس حمایت اجتماعی در زوجین و تقویت احساس صمیمیت و 

انصاف ). یافته هاي پژوهشی نشان داده اند که نظریه 2004، 34کاهش خیانت زناشویی اثر می گذارد (پري

  ).1978و همکاران،  35چارچوب مفیدي براي درك روابط صمیمانه قراردادي مانند ازدواج فراهم می کند (والستر

  

 دیدگاههاي نظري مشکالت زناشویی -2-4

  دیدگاه شناختی -2-4-1

طبقه از  5) در مورد رفتار سازش نایافته، 1962( ) و آلیس1976( بک شناختی هايبراساس نظریه

همین راستا، براي دستیابی  پدیدآیی و تداوم نابهنجاري زناشویی دارند. در در هاي شـناختی، نقش مهمیهپدیـد

و  38، سییرز37، اپستین36اند(بوکامرا در زوجها، بررسی کرده شناختی آورد نـظامدار پنـج نوع مؤلفهروي یک به

                                                
32 Sprecher, S 
33 Shaw, M. E. & Costanzo, P. R 
34 Perry, B. J 
35 Walster, E 
36 Baucom, D. H 
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شـناختی اجـتماعی  تجربی، الینی و نـظري بندي مبتنی بر مرور ادبیات پژوهش)، این دسته1989، 39شر

  ).1991 ،41و تایلور 40است(نقل از فیسک

 :عبارتند از مؤلفه این پنج

 .هاي ارتـباطی و رفتار همسربرخی از جـنبه بر : تمرکزتوجه انتخابی

 .و رفتار همسر زناشویی اسنادها: تفسیر و سبک اسنادي معین براي وقایع

 .هاي خاص رابطه زناشویینی دربارهء آینده و حیطهبیانتظارها: پیش

 کنند؟ها: باورهایی در مـورد واقـعیت و کارکرد رابطه(براي مثال زوجها چگونه رفتار میمفروضه

 .اینکه روابط فـرد و هـمسرش چگونه باید باشد معیارهاي ذهنی: باورهایی در مورد

»  و ساختهاي دانـش»  سـاختهاي شـناختی«ناختی را هاي ش)مؤلفه1984)و سیلر (1980( و راس نیسبت

شدهء اصول و قـواعد زنـدگی در افرادند. از طریق این اصول   سازياند که تجسمهاي درونینامیده»ها بنهروان«یا

و بندي کـرده، مشکالت را حـل نموده، میزان جایز توانند اشخاص و رویدادها را طبقهاست که افراد می و قواعد

). پژوهشگران متعددي 1989یرز و شر،مناسب بـودن هـر واقعه را ارزیـابی کـنند (نـقل از بوکام، اپستین، سی

اند و بر سطح رضایتمندي )شناسایی شده1998شواهدي را در تـأیید پنج مؤلفه شناختی که توسط بوکام(

شکل مثبت و چـه مـنفی، تأثیر  به یگر، چهو گفتگوي زوجها با یـکد ارتباط همسران از روابـطشان و بـر میزان

 ).44،2005کـامچو- و بـی در 43، چن42اند(نقل از اپستینگذارند، فراهم کردهمی

هیجانی الیس، آشفتگی یک زوج بطور مستقیم به اعمال طـرف دیـگر یا شکستهاي - طبق نظریه منطقی

است که ایـن زوج در مـورد چنین اعمال  ايهشود بـلکه بیشتر به دلیـل بـاور و عقیدسخت زندگی مـربوط نـمی

هایی دارد. الیس مدعی است، تفکر غیر منطقی که ویژگی آن عبارتست از اغراق زیـاد، انـعطاف ناپذیري و شکست

انجامد. مـطلق گـرایی در بسیاري مـوارد تـواما بـه نوروز فردي و اختالل ارتـباطی می جا، غیر عقالنی و بویژهبی

اساس در حیطه بی هاينارضایتمندي شود و باعثهاي فردي منجر میین، باورهاي غیر منطقی به اختاللبنابرا

  ).1375گیزپ، ترجمه صالحی فـدردي و امـین یـزدي، ییچر، داي بایتا و داي سـیجل، گردد(الیس،زناشویی مـی

و روابط انسانی،  زناشویی شکالتآرون بـک، سـردمدار شناخت درمانی، مـعتقد اسـت که مهمترین علت م

و خطاهاي شناختی و افکار اتوماتیک است. به اعتقاد او تفاوت در نـحوه نـگرش افـراد باعث بروز  سوءتفاهم

 اختالفات شود. همچنین او مـعتقد اسـت کـه یـکی از مـهمترین عـللاختالفات و پیامدهاي ناشی از آن می

ها درباره دخل و خرج خانواده، و شوهر از نقش یکدیگر در خانواده است. اغلب زوج زناشویی، انتظارات متفاوت زن

 متفاوتی دارنـد باورهاي هاي اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانوادهنگهداري فرزندان، فعالیت

  ).1392داغی، (بک؛ ترجمه قراچه

 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ

                                                                                                                                              
37 Epstein, N. B 
38 Sayer, T 
39Sher, t 
40 Fisk, S. T 
41Taylor, S. E 
42 Epstein, N. B 
43  Chen, F 
44Beyder-Kamjou, I 
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منبعث از الگوي روانکاوي فروید است، مـشکالت زنـاشویی را پیامدهاي  که روانپویشی دیدگاه کالسیک

). یکی از دیدگاههاي معاصر 1388ترجمه دهقانی و دهقانی،  داند(باکر؛می مشکالت درون روانی همسران

پیوندند، هرکدام یگر میکه در ازدواج به یکد اشـخاصی دیـدگاه روانپویشی، نظریه روابط فردي است. برطبق ایـن

اي شخصی، یک شخصیت کنند. هر کـدام داراي تـاریخچهمـی رابطه اي را وارد آنمیراث روانی یکتا و جداگانه

کرده و مخفی هستند که آنها را در تمامی تـبادالتی کـه مـتعاقبا با یکدیگر  درونی افراد همتا و مجموعه اي ازبی

زا یـعنی هاي آسیبدار و ناآرام تحت تأثیر درون فکنیدهند. روابط زناشویی مسئلهمی دخالت داشت خواهند

ها حاصل روابـطی هـستند کـه هر فکندهخاطرات مربوط به والدین یا سایر اشخاص قرار دارد. این درون یا اثـرات

؛ 2000(گلدنبرگ و گلدنبرگ  است کرده گذشته با اعضاي نسل قبلی داشته و اینک در درون او النه در همسر

که معموال مشکالت  است این رویکرد، جیمز فرامو، معتقد پردازان نظریه ). یکی از1392برواتی و نقش بندي، 

 به خانواده پدري زن و شوهر زناشویی خـانوادگی ریـشه در نـظام خانوادگی گسترده دارد. ماهیت و کیفیت رابطه

ترجمه دهقانی و  شده باشد بستگی دارد(باکر؛ حل هاي آنهاچه حـد تـعارضات خانوادهتا  اینکه به و خصوصا

  ).1388دهقانی، 

  هاي رفتارينظریه - 2-4-2

شده ا  اعمال تقویت و یا تنبیه آیند میزانزناشویی تا حد زیادي پی هاياخـتالف بر طبق مدل تـبادل رفـتار،

در نظر گرفته  دهدمی رابطه تقویت و تنبیهی که هر زوج از خود نشان هـم و هـر بـه زطرف زوجین نسبت

ترکیبی از نظریه  اساس درمان زناشویی رفتاري که بر ). در1388ترجمه دهقانی و دهقانی،  شود(باکر؛می

 ارات برايیک سري نیازها یا انتظ با شود کـه افـرادیادگیري اجتماعی و نظریه مبادله اجتماعی است، فرض می

سنین کودکی در آنها شکل گـرفته اسـت.  کـه این انتظارات در شـوند می ها(فواید)وارد ازدواجکننده تقویت

باشد.  برداشته در حـداکثر فایده و حداقل هزینه را کـه اي ایجاد کندهنگام انـتخاب همسر فرد سعی دارد رابطه

دهد. در برآورده نکنند یا نـسبت هـزینه به سود باال باشد اخـتالف رخ مـی را فواید رابطه انتظارات که هنگامی

 هايمهارت زوجین اگر شوند ولیبا پذیرش یا اجتناب پوشـانده مـی معموال تـضادها مراحل اولیـه رابـطه،

آیند. با زیـاد ت پیچیده درمیهاي حل اختالف نداشته بـاشند، اخـتالفات باال رفته و بصوریا مهارت خوب ارتباطی

خواهند  شدن تعداد دفعات اخـتالفات، سـازگاري زناشویی مختل شده و رضایت کـمتري از رابـطه

  ).1385؛ به نقل از احمدي، رحمت الهی، فاتحی زاده، 1995داشت(داگالس و داگالس، 

  هاي سیستمینظریه - 2-4-3

که قواعدش اجرا نشود. وقتی مرزها  شودوقتی معیوب می در نظریه ساختی، مینوچین معتقد است، خانواده

شود. اگر سلسله مراتب خانواده به عنوان یک نظام مـختل مـی عملکرد شوند،می خیلی سفت و سخت یا نفوذپذیر

و کودکان بزرگتر بیش از کودکان کوچکتر  نباشندخانواده رعایت نشود. یعنی والدین تصمیم گیران اصلی 

هاي درون خانواده مخرب و به بنديصف آید.گاهیمی پیش ت نداشته باشند، آشفتگی و مشکلمسئولی

روشن و صریح نیست(شارف؛ ترجمه فیروز بخت،  سازي مـنجر مـی شوند. در یک خانواده آشفته قدرتمثلث

اري و هـم از بـعد فرآیندي هم از جنبه ساخت خانواده نگر، ویتاکر، معتقد است که اختالل). در نظریه تجربه1390

گیرد. ازلحاظ سـاختاري امکان دارد که مرزهاي خانوادگی درهم ریخته یا نفوذ ناپذیر باعث مورد توجه قرار مـی

ها از هم گردند. مشکالت مخرب انعطاف ناپذیري نقشها و جدایی نسل هايها، تبانیعملکرد ناکارساز خرده نظام
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د مـوجب فـروپاشی امکام مذاکره و توافق اعضا براي حل تعارض شوند و شاید باعث مـربوط بـه فرآیند می توانن

هاي اختالل کند که نشانهدلبستگی یا اعتماد از میان برود. در مجموع ویتاکر چنین فرض می صمیمت، گردند تا

 خانواده مانع توان یابند وهاي مختل به مدت طوالنی تداوم میکنند کـه فـرآیندها و ساختهنگامی ظهور می

  ).1392؛ برواتی و نقش بندي، 2000شوند (گلدنبرگ و گلدنبرگ، براي اجراي تکالیف زندگی می

  هاي بین نسلینظریه - 2-4-4

 دار غالبا اعـضاي خـانواده فاقدهاي مشکلکرد در بسیاري از خانوادهدر نظریه بین نسلی، بوون، تصور می

دهد که اعضاي خانواده خود را و بسیاري از مشکالت خانوادگی بخاطر این روي میمستقل و مجزا هستند  هـویت

عدم  درجه ). هرچه1388ترجمه دهقانی و دهقانی،  اند(باکر؛از لحاظ روان شناختی از خانوده پدري مـجزا نساخته

ار بیشتر باشد امتزاج بـرعکس، وجود یک هویت شخصی ضعیف یا نااستو یـا خـویشتن تفکیک یعنی فقدان مفهوم

را بین افکار و  امتزاج بیشترین داشـت.افرادي کهعاطفی بیشتري میان خویشتن بادیگران وجود خـواهد 

 مشکل احساساتشان دارند چون قادر به تفکیک افکار از احـساسات نـیستند در تـفکیک خویش از سایرین نیز

ترین کـارکرد را دارند. هرچه امتزاج و ضعیف شونداده حل میو بسادگی در عواطف حاکم یا جاري خانو دارند

خانواده براي یـافتن راه حـل  و تمایل ثباتی بیشتر خواهد بـوداي بیشتر باشد احتمال اضطراب و بیخانواده هسته

خانواده کارکرد مختل یا ضعیف شده یکی از همسران یا احساس نگرانی کل  گیري، از طریق جنگ و نزاع، فاصله

 امتزاج اي کـه محصولفرزندان بیشتر خواهد شد. سه الگوي بیمارگون محتمل در خانوده هسته از یکی راجع به

و  مزمن آشکار، بین زوجین است عبارتند از: بیماري جسمی یا عاطفی در یکی از همسران، تعارض زناشویی شدید

رخ می دهد، آشـفتگی  مفرط ري مفرط و صمیمیت عاطفیهایی ازفاصله گیاي که در طی آن دورهحل نشده

امتزاج زوجین بیشتر باشد، احتمال وقوع این  سطح آنها. هرچه روانـی در یکی از فرزندان و فرافکنی مشکل به

  ).1392؛ برواتی و نقش بندي، 2000الگو بیشتر خواهد بود (گلدنبرگ و گلدنبرگ 

  نظریه دلبستگی -2-4-5

سه سبک دلبستگی را  ایـن از بستگی، افراد هنگام برقراري رابطه نزدیک و صمیمانه یـکیطبق نظریه دل

دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود  پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا. سبکمی

 ـستگی و عـالقه نسبت به افراد مهمو مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلب نزدیک افراد بخاطر

امنی و حسادت  نا همراه است. افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس و نزدیک

 دلبـستگی ). بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عـدم امـنیت1392کنند(کلینکه، ترجمه محمدخانی، می

است. این عصبانیت  پاسخ گیرد، عصبانیت اولیندلبـستگی مـورد تـهدید قرار می ارتباط دارد هنگامی که امنیت

نـشود مـمکن  پاسخدهی دلبستگی ایمن است. اگر چنین اعتراضی منجر به دادن دست اعتراضی در مقابل از

درآید. قدم  بستگیدل براي کسب و حفظ الگو مـزمن اسـت با ناامیدي و فشار توأم شود و بصورت یک اسـتراتژي

شود. اگر همه ایـن اقـدامات شـکست و ناامیدي می افسردگی و جستجو است که بعدا منجر به کندوکاو بعدي،

از  وحشت خشن در روابط با هايدهد. پاسخانگیز شده و جدایی رخ مـیغم شود، بخورد، رابطه دچار مشکل می

خود  دم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاري نسبت بـه هـمسرها عزوج آن دلبستگی مرتبطاند که در

پیوند بین زوجین صدمه مـی زنـند و اگر برطرف نشوند  به زایی کهیا آسیب تروماتیک کند. رخدادهايتـنظیم می

 این رخدادهااند. دلبستگی هايآسیب شوند، از جملهو ناامنی در دلبستگی می هاي منفیباعث نگهداري چرخه
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تواند در لحظه نیاز فوري به دیگري پاسخ دهد. رخدادهاي منفی نمی افتند کـه یک زوجمـی اتـفاق هنگامی

 روابط به همیشگی آسیب ها، اغلب باعث وارد آمدنو خیانت هاکردن مـربوط بـه دلبـستگی، مخصوصا ترك

  ).1385قل از احمدي و همکاران، ؛ به ن2002و دنـتون،  شوند (جـانسوننزدیک می

  شناسی زندگی زناشوییهاي ارزیـابی آسیبمدل - 2-5

 :عبادتند از که دارد هاي مختلفی وجودهاي زندگی زناشویی، مدلدر مورد ارزیابی و بررسی آسیب

 مدل مـک مـستر  1- 2-5

وار است که در آن ساختار، در مورد ارزیابی عملکرد خانواده، بر رویکرد سیستمی است 45الگوي مک مستر

خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. اصول بنیادین این الگو عبارتست  46چگونگی سازمان دهی و الگوهاي تبادلی

از: ارتباط بین بخش ها و اجزاي خانواده با یکدیگر، قابل درك نبودن یک جز جداي از سایر اجزاي خانواده، نقش 

نواده در تعیین و شکل دهی رفتار اعضاي خانواده و این که کارکرد خانواده مهم ساختار و الگوهاي تعاملی خا

چیزي است بیش از از کارکرد مجموع اجزاي آن. الگوي مک مستر، عملکرد خانواده را در سه دسته وظایف 

ل (شام 48ذاتی چون تدارك غذا و سرپناه، مهرورزي، عاطفه و ...)، وظایف رشدي (شامل موارد فطري و 47بنیادي

مسائل مربوط به رشد فردي چون نوزادي، کودکی و ... و مسائل مربوط به مراحل خانواده چون ازدواج اول، اولین 

(شامل بحران هاي مربوط به بیماري، تصادف ، بیکاري و  49بارداري، تولد اولین فرزند) و رویدادهاي مخاطره آمیز

 ). 9781، 52و لوین 51، بیشاپ50...) دسته بندي می نماید(اپشتاین

؛ به نقل از یوسفی، 2003و همکاران،  طبق الگوي مک مستر، ابعاد مهم عملکرد خانواده، عبارتند از (اپشتاین

1391 :(  

بستگی به عنوان یک امر مهم تـوانایی عـملکردي و تـمامیت خانواده را  خانوادگی مشکل :53حل مسئله

شوند. خـانواده گـاهی مـشکالتشان مداوم است ناتوان میخانواده در حل مشکل  صورت آن کند که درتهدید می

 براي کنند، در این موارد میزان مشکالت به حدي اسـت کـه خـانوادهها احساس تهدید نمیاین صورت آن در که

و عـاطفی. مـشکالت  : ابزاريتواند به دو دسته تقسیم شودکنند. مشکالت خانوادگی میحل مشکالت اقدام نمی

 عـاطفی باشد. مـشکالت، غذا، پوشاك، خانه و حمل و نقل میپول مشکالت بزاري جدي و مانیکی هستند، مثلا

عاطفی برخورد  مشکالت ها با مشکالت ابزاري نسبتاً بهتر ازباشد. خانوادهمـثل نگرانی، عصبانیت یا افسردگی می

مـشکالت  با هاابزاري دارند. به هر صورت خانواده مشکالت در ماهیت و ریشه اساساً کنند و مـشکالت عاطفیمـی

  .عـاطفی مـمکن است با مشکالت ابزاري مواجه شوند

ارتباط  مورد تعریف شده است. در تغییر و تبادل اطالعات میان اعـضاء خـانواده عنوان ارتباط به : 54ارتباطات

 باشد. ارتباط عاطفی به طور ویژه شاملفی و غـیر کـالمی میکه شامل: ارتباط عـاط دارد دو حیطه عمده وجود

                                                
45 McMaster Model 
46 transactional patterns 
47 basic tasks 
48 developmental tasks 
49 hazardous events 
50 Epstein 
51 Bishop 
52Levin 
53 problem solving 
54 communication 
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کنیم. در می ، محدودکـه ابـهام وجود دارد مـواردي کالمی تقریباً در ارتباط در باشد، ما خود راکالمی می رفتار

ابهام و  وضوح و روشنی تا از یک پیوستار کنیم. ارتـباطمی ارزیابی هر دو حیطه ما کیفیت و دوام هر دو ارتباط را

، گـنگ و نامفهوم حرکت دار، نـقابگیرد. معموالً پیام از حالت روشن به حالت غیر روشنتاریکی را در بر می

مـخاطب اسـت. طبق این مدل چهار  اطالعات است و همسان با ، انسجاموضوح داراي روشن کند، یک پیاممی

 .وجـود دارد مـستقیم و غیر روشـن و غیر مستقیم، مبهم و مستقیم و مبهمسبک ارتباط روشـن و مـستقیم، 

55هانقش
باشد. ارزیابـی کل خانواده می یا اعضاء و عملکرد رفتار تکراري هاي خانوادگی شامل الگوهاينقش: 

کننده کـه تکمیلباشد خـانواده از لحاظ ابعاد نقشی شامل ارزیابـی چـگونگی عملکرد اعـضاءخانوادگی مـی

: مثل پول، غذا، لباس و سرپناه، ب: پرورش و ها شامل پنـج گـروه الف: بخش منابعیکدیگر هستند. این نقش

حمایت مثل راحتی، گرمی، اعتماد و حـمایت، ج: رشـد شخصی: مثل رشد فیزیکی، عاطفی، آمـوزشی، رشد 

: مثل خانوادگی ی، د: نگهداري و مـدیریت سـیستمشناسی و رشد اجتماعاجتماعی کودکان، حـرفه، شـغل، روان

گیري، مرزها و عضویت، عملکردهاي کنترل رفتار، امور مالی، ن: خشنودي جـنسی عملکردهاي تصمیم

 .باشدبـزرگساالن: مثل رضایت زناشویی در واکنشهاي زوجـین مـی

56واکـنشهاي عاطفی
اي از اي یا دامنهمـجموعه بـه واکنشهاي عـاطفی عـبارت است از: توانایی پاسخ : 

باشد، دو دسته از عواطف قابل شناسایی هستند: یکی هـیجانات آرام: ها با کیفیت و فراوانی مناسب میمحرك

ناخوشایند (فـوري): عـصبانیت،  هـیجانات ، عشق، شادي، لذت، دلداري. دیـگري، تمایلمـثل عواطف، گرمی

ي و افـسردگی. براي ارزیابی واکنشهاي عاطفی خانواده، ضروریست ظرفیت فردي تـرس، اضطراب، نگرانی، ناامید

ها در و عواطفی که آن شود چارچوب این عـواطف ارزیابـی در شاني تجربههر یک از اعضاء خانواده در زمینه

 .اند، ارزیابـی شـودهاي مـختلف تـجربه نـمودهموقعیت

هاي اعضاء خانواده تعریف اي از فعالیتعاطفی را به عنوان مجموعهآمـیزش  :57آمیزش (درگیري) عـاطفی

بینیم که افراد چگونه و دهند، مـا میها و اقدامات نـشان مـیو دیگر فعالیت ها، ارزشکنند که آن را در عالئقمی

 از ايداراي دامنه گذارند، آمیزش عاطفیهایشان را بـا دیگـران در مـیان میبه چه طـریقی، عـالئق و خـواسته

نهایت آمیزش شود) تا بیشود یا تجربه نمیاي نشان داده نمیآمیزش عاطفی(هیچ عالقه یا مراوده عدم وجود

  .که سالمتی در وسط این طیف قرار دارد باشدمی عاطفی

58کنترل رفـتار
ه براي مهار رفتار توان به عنوان روشی از معیارهاي خانواده تلقی کرد کمی را رفتار کنترل: 

خطر فیزیکی، نیازهاي بیولوژیکی و انگیزشی مثل خوردن، خوابیدن، غریزه، امور  مثل. روداعضایش به کار می

شود. چهار سبک براي کنترل رفتار درون و بیرون خانواده را شامل می کـه اجـتماعی جنسی و پرخاشگري، رفتار

 .نظم و هرج و مرج، کنترل منعطف، کنترل با عدم مداخله و کنترل بیگیرانهسخت رفتار وجود دارد: کنترل

، در زمینه ي موضوعات عاطفی مشکل داشته و اغلب از طی 59تمام خانواده هاي داراي عملکرد ضعیف .1

فرایند حل مساله عاجزند، در این خانواده ها، ارتباطات نادیده گرفته شده و یا فاقد صالحیت است، تخصیص و 

نقش، مشخص و واضح نیست، گستره ي واکنش هاي هیجانی، محدود بوده، کمیت و کیفیت این پاسخدهی 

واکنش ها، متناسب  با بافت و محیط، غیر عادي است، در عین حال، اعضاي خانواده به یکدیگر عالقه اي نداشته 

                                                
55 roles 
56 affective Responsiveness 
57 affective Involvement 
58 behavior control 
59 dysfunctional family 
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