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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبک مقابله با تعارض زناشوویی و انعطوافپوییر
شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات دورها تحولی خانواده در زوجین متقاضی طالق است .روش پژوهش ،علمی-
مقایسه ا بوده که بر اساس تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون منحنی درجه دوم است .جامعوهآموار ایون پوژوهش،
زوجین متقاضی طالق مراجعهکننده به دادگاه خانواده در شش ماه اول سال  1397در استان آذربایجان شرقی بودند که با
روش نمونهگیر هدفمند 200 ،تن از زوجین ( 400نفور ،،بوه عنووان نمونوه پوژوهش انتدوا .شودند .ابوشار پوژوهش
پرسشنامه است که عملکرد خانواده بنا بر الگو مک مستر ،سبکها مقابلوه بوا تعوارض زناشوویی پرسشونامه رحوی
( ،ROCI-IIو انعطاف پییر شناختی پرسشنامه (دنیس و وندروال ،2010 ،تدوین شوده اسوت .دادههوا بوا اسوتفاده از
روش تحلیل روند ،تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون منحنی درجه دوم با نرمافشار  Spssتحلیل شدند .نتایج تحلیول
روند حاکی از آن بود که تغییرات عملکرد خانواده ،سبک مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی در مراحل
گوناگون دورها تحولی خانواده زوجین متقاضی طالق معنادار است .بیشترین میشان عملکرد خانواده ،سبک مقابلوه بوا
تعارض زناشویی و انعطاف پییر شناختی در مراحل عقد و بدون فرزند میباشد .عملکورد خوانواده ،سوبک مقابلوه بوا
تعارض زناشویی و انعطاف پییر شناختی زوجین با ورود اولین فرزند کاهش می یابد و معموالً کمترین مقدار متغیرهوا
در دوره نوجوانی فرزند است و در مرحله آشیانه خالی دوباره افشایش مییابد ( .،P<0.01نتایج پژوهش نشان میدهود
عملکرد خانواده ،سبک مقابله با تعارض زناشویی و انعطاف پییر شناختی زوجین از مراحل دورها تحوولی خوانواده
تبعیت میکند .لیا پیشنهاد میشود زوجین به آموزش مهارت ها اجتماعی مناسب به نوجوان توجه کنند و بعد از دوره
نوجوانی فرزند ،مجدداً روابط خود را با اطرافیان بازساز کنند.
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مقدمه
تحوالت اجتماعی دهههاي گذشته در سطح جهانی ،نظاا خاانواده را باا تغییارات ،چااش هاا،
مسائل و نیازهاي جدید و متنوعی روبهرو كارده اسا  .دورهااي تحاوشی خاانواده 1روي تغییراتای
تمركز میكند كه خانوادهها در طول زمان در ساختار و روابطشان تجربه مایكنناد .خاانوادههاا در
طی زمان ،مراحل مختلفی را پش

سر میگذراند كه باعث به وجود آمدن روابط جدید میان اعضا

میشود.
به بیان دیگر ،همانطور كه خاانوادههاا در مسایر زنادگی خاانوادگی پای

مایروناد ،رواباط

درونیشان تغییر میكند (كالین و وای 1996 ،2؛ مک كارتی .)2006 ،3نظریهپردازان تقسیمبنادي
گوناگونی از روند رشد و تحول خانواده داشتهاند .براي نخستین بار دووال ( )1967مطرح كرد كه
خانواده از هش

مرحله عبور میكند و هر مرحله داراي تکاشیف محوري خاص خود میباشد .این

مراحل شامل دوران نامزدي و عقد ،خانوادههاي بدون فرزند ،خانوادههااي صااح
دبستانی ،خانوادههاي صاح

فرزند دبستانی ،خانوادههاي صااح

فرزناد پای -

فرزناد نوجاوان ،مرحلاه تار

خانه توسط فرزندان ،مرحله آشیانه خاشی ،خانوادههاي ساشمند (از بازنشستگی تا مار)) مایباشاند
(قنبري پناه ،شریف مصطفی و احمد.)2013 ،
از نظر وارینگ )2015( 4ازدواج منشأ ایجاد دورهاي تحاوشی خاانواده اسا  .معماوالا عوامال
گوناگون فردي ،اجتماعی ،عاطفی و روانشناختی پایداري و انسجا خاانواده ،ایان نهااد دیریناه و
سازنده اجتماعی را تضعیف میكند (آمااتو ،مااروت .)2016 ،5تعارضاات زناشاویی ،پای درآماد
جدایی زوجین محسوب میشود (حاجی حیدري ،اسماعیلی و طااشبی .)1394 ،طاال ،،شاای تارین
تأثیر مخرب تعارض اس
آمار آن به بی
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و آمار باالي طال ،در كشورهاي غربی گواه آن اسا  ،باه طاوري كاه

از  50درصد میرسد (دي ویوجس

6

 .)2017 ،در این راساتا جامعاه ایرانی نیاز در

1 Family Life Cycle.
2 Klein, White.
3 Mc Carthy.
4 Waring .
5 Amato , Marriott.
6 De Vuijs.

دو دهه اخیر بااه رغم تما سیاس گذاريهاي اجتماعی و برنامهریزيهاي فرهنگی ،بااه سامتی در
از میان عوامل مؤثر بر تعارضات زناشویی كه به بروز طال ،منجر میگردد ،میتوان به عملکرد
خانوادگی اشاره كرد .از نگااه نخسا  ،عملکردهااي خاانوادگی در چاارچوب مفااهیمی چاون:
جنسی  ،بدن ،غذا و به طور خالصه ،رفتارهاي مارتبط باا زنادگی خاانوادگی ماورد توجاه قارار
مایگیارد .در تحلیال زنادگی خاانواده ،ایان رهیافا

تحا

عناوان «كااركرد بااوري» ناارر بار

فعاشی هاي ضروري براي حفظ انواع جامعه یا گروه اجتماعی اسا

(قاضایان( .)1384 ،بهااري و

مهدوي هرسینی  ،1384به نقل از نصر اصفهانی ،اعتمادي و شفی آبادي )1391 ،عملکرد خاانواده
را توانایی خانواده در انطبا ،با شرایط ایجاد شده در طول حیات ،حلّ تعارضات ،همبستگی میان
اعضا ،موفقی

در اشگوهاي انضباطی و رعای

مرزهاي میان افراد با هدف صیان

از نظا خانواده

دانستهاند.
اشگوي مک مستر ،عملکرد خانواده را در سه دسته ورایف بنیادي (شامل موارد فطري و ذاتی
چون :تدار

غذا و سرپناه ،مهرورزي ،عاطفه و ،)...ورایف رشدي (شامل مسائل مربوط به رشد

فردي چون :نوزادي ،كودكی و ...و مسائل مربوط به مراحل خاانواده ،چاون :ازدواج اول ،اوشاین
بارداري ،توشد اوشین فرزند) و رویدادهاي مخااطرهآمیاز (شاامل بحارانهااي مرباوط باه بیمااري،
تصادف ،بیکاري و )...دستهبندي مینماید.
طبق اشگوي مک مستر ،ابعاد مهم عملکرد خانواده عبارتند از :حلّ مساأشه ،ارتبااط ،نقا هاا،
پاسخدهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و كنتارل رفتاار (اپشاتاین ،بیشاا
پژوه

و شاوین .)1978 ،1از ساویی

(پرویزي ،سرایی ،ساشمی و كلهري  )1395نشان داد عملکرد خانواده و اشگوهاي ارتبااطی

زوجین نیز میتوانند رضای

زناشویی را پی بینی كنند.

سبکهاي مقابله اي یکی دیگر از متغیرهاایی اسا

كاه بررسای و نقا

آن نیازمناد مطاشعاات

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

حال حرك

اس

كه روز به روز بر تعداد افراد مطلقه افزوده میشود.

طوشی اس  .براي نمونه بررسی (كامرون ،بانک ،پیروف رودیگرز و براوو ،)2006 2مقایساه رابطاه
طوشی و مقطعی سبکهاي مقابله با فرسودگی معلمان نشان داد كه مطاشعات طوشی بهتر از مطاشعات
مقطعی میتواند به تببین رابطه میان این دو بپردازد .شذا مناس

اسا

همزماان باا مطاشعاه مقطعای،

مطاشعاات طاوشی كاه كمتار تحا تاأثیر نوساانات رفتاري و روانی قرار دارند نیز انجا پاذیرد.
1 Epstein, Bishop, & Levin.
2 Carmona, Buunk, Peiró, Rodríguez, & Bravo.
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از دیدگاه الزاروس و فوشکمن )1984( 1سبکهاي مقابله عبارت اس

از :تالشهااي فکاري،
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هیجانی و رفتاري فرد كه هنگا روبه رو شدن با فشارهاي روانی به منظور غلبه كردن ،تحمل كردن
یا به حداقل رساندن عوارض استرس به كار گرفته میشاود (دافعای .)1376 ،الزاروس و فاوشکمن
( )1984ساابکهاي مقابله با اسااترس را به دو دسااتهي كلی مسأشه محور و هیجان محور تقسااایم
كردهاند .مقابلهاي كه فشااارهاي هیجانی را تسااکین میدهد ،به عناوان هیجاان محاور و مقابلاهاي
كه فرد تالش میكند تا عوامل به وجود آورندهي این فشااارهاي هیجانی را تغییر دهاد ،باه عناوان
مقابلهي مسأشه محور تعریف میشود (باه نقال از حنیفای و امینای .)1395 ،ساالبی فارد ،رافضای و
حقیق

بیان ( )1393به انجا پژوهشی با هدف تعیین رابطه سبکهاي مقابلهاي باا ابعااد تعارضاات

زناشویی زنان شاغل و زنان خانهدار پرداختند.
یکی از متغیرهایی كه با آسای شناسای رواباط زناشاویی در ارتبااط اسا  ،انعطاافپاذیري
شناختی اس

(گوتر و اشیزابات .)2010 ،2علیرغم اینکه پژوه هاي مختلفی در مورد این سازهي

شناختی صورت گرفته اس  ،اما در حال حاضر اتفا ،نظري در مورد چگونگی تعریف این مفهاو
وجود ندارد.
به طور كلی ،توانایی تغییر آمایههاي شناختی 3به منظور سازگاري با محر هاي در حال تغییار
محیطی ،عنصر اصلی در تعااریف عملیااتی انعطاافپاذیري شاناختی 4اسا

(دنایو و ونادروال،5

 .)2010بعضی انعطافپذیري شناختی ،توانایی تغییر آمایههاي شاناختی باه منظاور ساازگاري باا
محر هاي در حال تغییر محیطی اس  ،یعنای توانااییهاایی مانناد تغییار دیادگاه یاا ساازگاري
انطباقی فرد با قوانین ،تقاضاها یا شرایط محیطی جدیاد (دنیاز و وانادروال2010 ،؛ كااربنال و تایم
پانو.)2016 ،6
توانایی تغییر آمایههاي شناختی به منظاور ساازگاري باا محار هااي در حاال تغییار محیطای،
عنصري اصلی در تعاریف انعطافپذیري شناختی اس

(رستمی و همکاران .)1395 ،افرادي كه از

انعطافپذیري كمتري برخوردارند ،به سختی میتوانند یادگیريهاي اوشیه خود را فراموش كنند.
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1 Lazarus, folkman.
2 Goetter, Elizabeth.
3 Cognitive sets.
4 Cognitive flexibility.
5 Dennis, and Vander Wal.
6 Carbonella, Team Pano.

آنها بر یادگیريهاي قبلای خاود كاه پیامادهاي منفای برایشاان دارد ،پافشااري مایكنناد و ایان
و همکاران )2014 ،1در مطاشعه خود نشان دادند كه میان كنترل شناختی ،انسجا هیجانی و شدت
رویدادهاي آسی زاي گذشته و انعطافپذیري شناختی و عاطفی ارتباط وجاود دارد( .گانادوز

2

 ،2013ویو و همکاران 2012 3و واناگ ،یاان و همکااران )2010 4در تحقیقاات خاود باه نتاای
مشابهی در این زمینه دس

یافتند( .خیراشهی و همکاران )1398 ،در پژوهشی نشان دادند كه میاان

انعطافپذیري شناختی زوجین متقاضی طال ،و چرخه زندگی خانواده رابطه معنادار و مثبتی وجود
دارد.
(آلكثیر و همکاران )1397 ،در پژوهشی نشان دادند كه میاان میازان انعطاافپاذیري شاناختی
زنان داراي اختالف زناشویی و ابعاد همراهی ،عاطفی ،آمیازش عااطفی ،كنتارل رفتاار و عملکارد
كلی خانواده رابطه منفی وجود دارد( .شافیعی ،بشارپور و حیادريراد  )1395در پژوهشای نشاان
دادند كه انعطافپذیري شاناختی و زیار مؤشفاههااي آن ،یعنای ادرا
راهحل و ادرا

كنتارل ،ادرا

چنادین

توجیحات ،میانگین نمرات افراد مطلقه به طور معناداري پایینتر از افاراد بادون

سابقه طال ،اس .
همچنین (جانکو و همکاران ) 2014 5در پژوه

خود به این نتیجه رسیدند كه انعطاافپاذیري

شناختی كمتر ،بر توانایی استفاده از بازسازي شناختی  -كاه راه كااه

پریشاانی عااطفی اسا

-

تأثیرات منفی میگذارد و انعطاف پاذیري شاناختی بیشاتر باه افاراد اجاازه مایدهاد بار روشهااي
جایگزین تغییرات شناختی ،تمركز بیشتري داشته باشاند( .قرباانی و همکااران  )1397در پژوهشای
نشان دادند كه می توان از مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر كاه

استرس براي افازای

عملکردهااي

اجرایی و انعطافپذیري شناختی در زنان استفاده كرد.
نرخ طال ،در چند دهه اخیر افزای
به افزای

اس

پیدا كرده اس

و تقریباا به صورت گساترده در جهاان رو

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

پافشاري به سازگاري آنها با شرایط جدید آسی

میرساند (كاربنال و تیم پانو( .) 2016،كاشدول

(سابارا و كاوئن )2017 ،و شایوع بااالي متقاضایان طاال ،از میاان زوجاین ایرانای

(عباسی و همکاران ،)1397 ،سیر صعود طال ،را نشان میدهد .سیر صاعودي آماار طاال ،،انگیازه
1 Caldwell, Herold, Fedor.
2 Gunduz.
3 Lee, Lu, Hua, Lee, Wu, et al.
4 Zong, Cao, Cao, Shi, Wang, Yan, et al.
5 Johnco, Wuthrich, Rapee
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محققان را براي یافتن عوامل مؤثر و راهکارهاي مناس

جه

مقابله با این امر افزای

داده اسا .
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همچنین (بانمن )2014 1عقیده دارد كه با فراهم ساختن فرص هاي آموزشی جدید براي زوجینای
كه به دشیل انعطافپذیري شناختی پایین درگیر تعارض زناشویی هستند ،میتاوان باه ایان دساته از
افراد كمک كرد تا شیوههاي مخرب و ناكارآمد مقابله با تعارض را تغییر دهند و شیوههاي كارآمد
و سازنده را با توجه به تغییرات در دورهاي تحوشی خانواده در روند زناشویی به كار گیرند.
با توجه به اینکه عملکرد خانواده ،سبک مقابله با تعارض زناشاویی و انعطاافپاذیري شاناختی
زوجین به عنوان مفهومی شناختی به همسران كمک میكند تا میان كاركردهاي عقالنی ،صمیمی
و خودمختاري در روابط زناشویی خود تعادل برقرار كنند ،میتواند در رواباط میاان زوجاین نقا
سازنده و كارآمدي داشته باشد و بر سطح رضایتمندي زناشاویی آناان تاأثیر بگاذارد (خیراشلهای و
همکاران.)1398 ،
اكثر مطاشعات مقطعی پیشین و پژوه

میکائیلی و همکاران ( )1397به بررسی نق

اشگوهااي

ارتباطی خانواده ،ساختار انگیزشای و انعطاافپاذیري روانشاناختی در پای بینای طاال ،هیجاانی
زوجین پرداخته و تا كنون هیچ پژوهشی ،به بررسی اثربخشای عملکارد خاانواده ،سابک مقابلاه باا
تعارضات زناشویی و انعطافپذیري شناختی طی تغییرات دورهاي تحاوشی خاانواده روي زوجاین
متقاضی طال ،توجه ننموده اس  .در واق مطاشعات پیشین بدون در نظر گارفتن تغییارات دورهااي
تحوشی خاانواده ،باه بررسای اثربخشای عوامال ماؤثر در گارای

باه طاال ،صاورت گرفتاه اسا

(خیراشلهی و همکاران.)1398 ،
موضوع طال ،و افزای

روزافازون آماار طاال ،در كال جامعاه و

از این رو با توجه به اهمی

بخصوص استان آذربایجان شرقی ،با استناد باه پاژوه

فاوالدي و شااهنعمتای  ،1394خیراشلهای و

همکاران در سال  ،1398نگارنده در پژوه

حاضر با به كار گرفتن روش تحلیل روند ،به بررسای

این سؤال پژوهشی پرداخته كه آیا تغییارات دورهااي تحاوشی خاانواده مایتواناد مادل پای بینای
عملکرد خانواده ،سبک مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپذیريشناختی را در زوجاین متقاضای
طال ،طراحی كند؟
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روش پژوهش
طال ،در دامنه سنی  16تا  60سال در استان آذربایجان شرقی هستند كه در ش
دادگاه هاي خانواده مراجعه كردناد .وضاعی

ماه اول سال 97به

فعلای زنادگی زناشاویی زوجاین شارك كنناده در

كه حداقل یکای از همساران بایاد متقاضای طاال ،باشاد .نموناههااي

پژوه

به این صورت اس

پژوه

به شکل نمونهگیري هدفمند از زوجین متقاضی طال ،انتخاب شدند.

پژوهشگر پو از اخذ معرفیناماه از دانشاگاه در شا

ماهاه اول ساال  ،1397باه دادگااههااي

خانواده در استان آذربایجان شرقی مراجعه كرده و از زوجاین متقاضای طاال ،كاه روزاناه باه ایان
دادگاهها مراجعه میكردند ،درخواس
با توجه به روش پژوه

نموده تا به سؤاالت پرسشنامهها پاسخ دهند.

همبستگی و طراحی مادل 200،تان از زوجاین متقاضای طاال400( ،

نفر) در دسترس از زوجین متقاضی طال ،به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اس  .بار اسااس
اطالعات موجود در پرونده آنان ،زوجین متقاضی طال ،در چرخههاي گوناگون زنادگی انتخااب
شدند.
معیارهاي ورود وخروج شرك كنندگان در پژوه

به صورت زیر بودند:

معیارهاي ورود شرك كنندگان:


از سالم

روانی و جسمانی بهنجار برخوردار باشاند .ایان معیاار در مصااحبه اوشیاه باا

زوجین كنترل شده اس .


یکی از همسران یا هر دو آنها باید متقاضی طال ،باشند و باه دادگااه خاانواده مراجعاه
كرده باشند كه بر اساس پرونده دادگاهی آنان این مسأشه كنترل شد.



شرك كنندگان باید در دامنه  16تا  60سال باشند.

در صورتی كه زوجین متقاضای طاال ،شارایط ورود باه پاژوه
پژوه





شرك

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

روش پژوه

حاضر علی -مقایسهاي اس  .جامعاه آمااري پاژوه  ،كلیاه زوجاین متقاضای

را نداشاتند ،نمایتوانساتند در

كنند.

معیارهاي خروج شرك كنندگان:
از سالم

روانی و جسمانی بهنجار برخوردار نباشند .ایان معیاار در مصااحبه اوشیاه باا

زوجین كنترل شده اس .
همسران متقاضی طال ،نباشند یا به دادگاه خانواده مراجعه نکرده باشند.
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ابزار سنج

عملکرد خانواده ،پرسشنامه  53سؤاشی اس

بنا بر اشگوي مک مستر 1تدوین شده اس  .جه
 FAD-53با نسخه فارسی مقیاس سنج

كه براي سانجیدن عملکارد خاانواده

تهیه ایان پرسشانامه ،نساخه انگلیسای پرسشانامه

خانواده  60-آیتمی به ترجمه باقر ثنایی تطبیق داده شده

اس .
این اشگو خصوصیات سااختاري ،شاغلی و تعااملی خاانواده را معاین مایساازد و شا

بعاد از

عملکرد خانواده را مشخص میكند .این ابعاد شامل :حل مشکل ،ارتباط ،نق ها ،همراهی عاطفی،
آمیزش عاطفی و كنترل رفتار اس  ،شذا ابزار سنج
ش

عملکرد خانواده متناس

با ایان شا

بعاد از

خرده مقیاس براي سنجیدن آنها به عالوه یک خرده مقیاس هفتم مرباوط باه عملکارد كلای

خانواده تشکیل شده اس .
نمرهگذاري با استفاده از طیف شیکرت از  1تا  4داده شده اس

(ثنایی .)1379 ،نمره پاایین،

نشاندهنده عملکرد بیشتر و رابطه بهتر و نمرات باالتر از میانگین ،نشاندهناده عملکارد كمتار و
ناساشمتر اس  .ابزار سنج

عملکرد خانواده با ضری

 0/92از همسانی درونی نسبتاا خوبی برخوردار اس

آشفاي خرده مقیااسهااي خاود از 0/72تاا

(میرعنای .)1378 ،

پرسشنامه سبکهاي مقابله با تعارض زناشویی به وسیله رحیم ( )ROCI-IIتهیه شده اس  .این
پرسشنامه داراي  28سؤال بوده و هدف آن ،ارزیابی سبکهاي حلّ تعارض افراد در رابطه با همسر
(سبک یکپارچگی ،سبک مسلط ،سبک ملز شده ،سبک اجتناب كننده ،سابک مصااشحه) اسا .
طیف پاسخگویی آن از نوع شیکرت ارائه گردیده اسا  .در پاژوه

حقیقای و همکااران ()1391

میان خرده مقیاسهاي پرسشنامه سبکهاي حلّ تعارض رحیم و پرسشنامه  CRQهمبستگی مثبا
و منفی مشاهده شد كه بیانگر روایی همگرا و واگراي مطلوب این پرسشنامه می باشد.
همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلی
محاسبه شد .معموالا دامنه ضری
مثب

اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیري آشفاي كرونبااخ

اعتماد آشفاي كرونباخ از صفر ( )0به معناي عاد پایاداري تاا

یک ( )+1به معناي پایایی كامل قرار میگیرد و هر چه مقدار به دس

یک نزدیکتر باشد ،قابلی

آمده به عدد مثب

اعتماد به پرسشنامه بیشتر میشود.
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1 Mc Master.

براي سنج

انعطافپذیري شاناختی نموناههااي پاژوه

از ابازار پرسشانامه انعطاافپاذیري

معرفاای شااده و یااک اباازار خودگزارشاای كوتاااه  20سااؤاشی اس ا
فارد باراي چااش

انعطاف پذیري شناختی كه در موفقی

كااه بااراي ساانج

نااوعی از

و جاایگزینی افکاار ناكارآماد باا افکاار

كارآمدتر الز اس  ،به كار میرود.
این پرسشنامه بر اساس طیف شیکرت  7درجهاي اس
میسنجد :اشف) میل به در

موقعی هااي ساخ

كنترلپاذیري)؛ ب) تواناایی در
انسانها (ادرا
(ادرا

باه عناوان موقعیا هااي قابال كنتارل (ادار

چنادین توجیاه جاایگزین باراي رویادادهاي زنادگی و رفتاار

توجیه رفتار)؛ ج) توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین براي موقعی هاي سخ

گزینههاي مختلف).

این پرسشنامه براي ارزیابی میزان پیشرف
پیشرف

فرد در كار باشینی و غیر باشینی و براي ارزیابی میازان

فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان شناختی رفتاري افسردگی و ساایر بیمااريهااي

روانی به كار میرود .در ایران با پژوه
دس

و سه جنبه از انعطافپاذیري شاناختی را

آمده اس

شاره و همکاران ،سه زیر مقیاس براي ایان پرسشانامه باه

كه عبارتند از :جایگزینها ،كنترل و جایگزینهایی براي رفتارهاي انسانی.

اعتبار همزمان این پرسشنامه با افسردگی بک ،برابر با  -0/39و روایی همگرایی آن باا مقیااس
انعطافپذیري شناختی مارتین و رابین 0/75 2بود (دنایو و وانادر وال .) 2010 ،در ایاران شااره و
همکاران (به نقل از سلطانی ،شاره ،بحرینیان و فرمانی )2013 ،ضری
 0/71و ضرای

بااز آزماایی كال مقیااس را

آشفاي كرونباخ كل مقیاس را  0/90گزارش نمودهاند.

یافتهها
در این مطاشعه ،دادههاي مربوط به  200زوج ( 400شرك كننده) تحلیل شد.
در جدول و نمودار زیر وضعی
اس  .با توجه به نتای به دس

پاسخگویان از نظر دورهاي تحوشی خانواده نمای

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

شناختی استفاده شده اس  .این پرسشنامه انعطافپذیري شناختی توسط دنیو و وندروال)2010( 1

داده شده

آمده ،بیشترین افراد پاسخگو در مرحلهي خانوادههاي بدون فرزند،

متقاضی طال ،هستند.

1 Dennis, Vander Wal.
2 Martin And Robin.
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جدول .1فراوانی پاسخگویان از نظر دورهای تحولی خانوادگی
مراحل چرخه

فراوانی

درصد فراوانی

دوره عقد

76

19

خانوادهها بدون فرزند

96

24

خانوادهها دارا فرزند پیشدبستانی

68

17

خانوادهها دارا فرزند دبستانی

56

14

خانوادهها دارا فرزند نوجوان

50

12/5

ترک خانه توسط فرزندان

36

9

خانواده سالمند خالی از فرزند

18

4/5

کل

400

100

در راستاي تحلیل استنباطی و آزمون سؤال پژوه

از آزمونهاي كوشموگاوروف اسامیرنوف

براي بررسی نرمال بودن توزی دادهها و روش تحلیل روند و تحلیل واریانو یکراهه باا اساتفاده از
رگرسیون منحنی درجه دو براي تهیه مدل و تس

فرضیات استفاده شده اس

و از این طریق ،باه

آزمون طراحی مدل پی بینی انعطافپاذیري شاناختی بار اسااس تحلیال روناد تغییارات دورهااي
تحوشی خانواده در زوجین متقاضی طال ،پرداخته شده اس .
سااؤال پااژوه  :ماادل پاای بیناای عملکاارد خااانواده ،ساابک مقابلااه بااا تعااارض زناشااویی و
انعطاف پذیري شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات دورهاي تحوشی خانواده در زوجین متقاضای
طال ،چیس ؟
به منظور بررسی رابطه میان متغیرهاا (عملکارد خاانواده ،سابک مقابلاه باا تعاارض زناشاویی و
انعطافپذیري شناختی) و مراحل مختلف چرخه زندگی از روش تحلیل رگرسیون منحنی 1استفاده
شد .در این روش مراحل دورهاي تحوشی خانواده به عنوان متغیر پی بین و متغیرها به عنوان متغیار
مال

وارد تحلیل شدند .از آنجاا كاه تحلیال درجاه دو منحنای در ماورد متغیرهااي ماال

معناداري را در تحلیل درجه دو نشان داد ،الز اس

F،

نتای تحلیل واریانو یکراهه تک متغیاره را

در هر یک از موارد بررسی كرد.
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1 Curvilinear

ترک

زیر مقیاس

عقدکرده

بدونفرزند

پیشدبستان

دبستانی

فرزندنوجوان

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

خانه
توسط
فرزندان
میانگین
انحراف
معیار

سالمند
بدون
فرزن
میانگین
انحراف
معیار

عملکردکلی

1/98

2/25

1/54

1/91

2/808

2/44

2/261

خانواده

0/62

1/082

0/48

0/56

0/87

0/81

0/615

4/67

2/36

2/79

2/09

2/46

2/732

2/093

1/44

1/06

0/85

0/69

0/81

0/915

0/652

انعطافپییر

3/41

3/724

3/21

2/755

2/815

3/705

3/855

شناختی

1/09

1/187

1/02

0/916

0/89

1/137

1/293

سبک مقابله

F

P

4/61

0/016

4/635

0/009

7/536

0/000

داده هاي توصیفی و نتای تحلیل واریانو یکراهه براي عملکرد كلی خانواده ،سبک مقابلاه باا
تعارض زناشویی و انعطافپذیري شناختی ارائه شده اس  .دادههاي این تحلیل نشان میدهناد كاه
در هر سه متغیر عملکرد كلی خانواده ،سبک مقابله با تعارض زناشویی و انعطاافپاذیري شاناختی
میان دورههاي مختلف دورهاي تحوشی خانواده تفاوت معناداري وجود دارد.

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

جدول .2نتایج آزمونهای تحلیل واریانس یكراهه و آزمون تعقیبی توکی

نمودار  .1تحلیل روند مراحل دورهای تحولی خانوادگی و عملكرد کلی خانواده
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عقد و مرحله خانواده داراي فرزند پی دبستانی) و انتهایی (خانواده ساشمند خاشی از فرزند) نمایاان
میسازد .عملکرد خانواده بعد از مرحله عقد  -كه تن هایی مخصاوص خاودش را داراسا
مرحله خانواده صاح

 -در

فرزند پی دبستانی ،به باالترین میزان خود میرساد و باا ورود فرزنادان باه

دبستان ،دوباره سیر نزوشی خود را آغاز نموده و به كمترین میزان خود در مرحله خروج فرزندان از
آشیانه میرسد .در نهای

با خروج فرزندان از خانواده ،سیر صعودي در پی

خانواده ساشمند خاشی از فرزند ،باز به بیشترین میزان خود دس

میگیرد و در مرحله

مییابد.

تغییرات روند عملکردكلی خانواده در طول دورهاي تحوشی خانواده نشاندهنده روناد منحنای
این تغییرات میباش د كه با استفاده از رگرسیون منحنی درجه دو آزماون و معادشاه منحنای آن باه
آمده اس .

دس

جدول  4ضری

تأثیر متغیر دورهاي تحوشی خانواده ( )B=1/31و آماره  tرا نشان میدهد.
جدول .3ضرایب تأثیر ،بتا ،و ارزش t

متغیر

B



SD

t

دورها تحولی خانوادگی

1/31

2/34

0/22

4/89

سطح معنیدار
0/0016

عملکرد كلی خانواده می تواند تغییارات مرباوط باه عملکارد خاانواده را باه میازان  15درصاد
خواهد بود:

پی بینی كند (جدول  .)5معادشه منحنی فو ،به این ترتی

2

Y=41/2+3/98X+1/31X

جدول .4تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون دورهای تحولی خانوادگی بر متغیر عملكرد خانواده
منبع
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مجموع

درجه

میانگین مجموع
مجیورات

مجیورات

آزاد

رگرسیون

1203/09

2

599/23

باقیمانده

5183/21

368

47/69

F
13/025

سطح
معنیدار
0/000

R

R2

SE

0/38

0/15

7/19

تحلیل روند بیانگر آن اس
مرحله خانواده صاح

كه در مرحلاه خاانواده صااح

فرزناد پای دبساتانی و همچناین

فرزندان نوجوان در دورهاي تحوشی خانواده ،تعارض زناشویی در بیشاترین

مقدار خود وجود دارد كه این باعث میشود خانوادهها از سبکهاي مقابله استفاده كنند .تغییارات
روند سبک مقابله در طول دورهاي تحوشی خانواده نشاندهنده روند منحنی این تغییرات مایباشاد
كه با استفاده از رگرسیون منحنی درجه دو آزمون و معادشه منحنی آن به دس
جدول شماره  6ضری

آمده اس .

تاأثیر متغیار دورهااي تحاوشی خاانواده ( )B=1/19و آمااره  tرا نشاان

میدهد.
جدول .5ضرایب تأثیر ،بتا ،و ارزش t
متغیر

B



SD

t

دورها تحولی خانوادگی

1/19

2/34

0/23

4/82

سطح معنیدار

0/009

سبک مقابله با تعارض زناشویی می تواند تغییرات مربوط به سبک مقابله با تعارض زناشاویی را
به میزان  18درصد پی بینی كند (جدول  .)7معادشه منحنی فو ،به این ترتی

خواهد بود:

Y=48/5+9/9X+1/19X2

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

نمودار .2تحلیل روند مراحل دورهای تحولی خانوادگی و سبک مقابله

جدول  .6تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون چرخه زندگی بر متغیر سبک مقابله
منبع

مجموع

درجه

میانگین مجموع
مجیورات

مجیورات

آزاد

رگرسیون

1200/89

2

599/23

باقیمانده

5183/21

368

47/69

F

14/005

سطح
معنیدار
0/000

R

R2

SE

0/42

0/18

7/04
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انعطافپذیري شناختی

20

10

0
6

7

4

5

انعطاف پذیری شناختی

3

1

2

چرخه زندگی

نمودار .3تحلیل روند مراحل دورهای تحولی خانوادگی و انعطافپذیری شناختی

نگاهی به نمودار تحلیل روند انعطافپذیري شناختی ،دورهااي تحاوشی خاانواده را در مراحال
اوشیه (مرحله عقد و مرحله خانواده بدون فرزند) و انتهایی (خانواده ساشمند خااشی از فرزناد) بیشاتر
نمایان میسازد .انعطاف پذیري شناختی بعد از مراحل آشنایی و عقد كه تن هایی مخصوص خود
را داراس  ،سیر نزوشی به خود میگیرد .با ورود فرزند به خانواده كمتر شده و دوباره سیر نزوشی به
خود میگیرد .در مرحله خانواده صاح

فرزند نوجوان به كمترین میزان خود میرسد كه با خروج

اوشین فرزند از خانواده دوباره آغاز به سیر صعودي نموده اس  .همچنین در مرحله خانواده صاح
فرزند نوجوان ،داراي كمترین میزان ممکن میشود كه با خروج فرزندان از خانواده سایر صاعودي
در پی

میگیرد و در مرحله خانواده ساشمند خاشی از فرزند ،دوباره به بیشترین میازان خاود دسا

مییابد.
تغییرات روند انعطافپذیري شناختی در طول چرخه زنادگی ،نشااندهناده روناد منحنای ایان
تغییرات میباشد كه با استفاده از رگرسیون منحنی درجه  2آزماون و معادشاه منحنای آن باه دسا
آمده اس .
جدول شماره  8ضری

تأثیر متغیر چرخه زندگی ( )B=0/89و آماره  tرا نشان میدهد.
جدول .7ضرایب تأثیر ،بتا ،و ارزش t
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متغیر

B



SD

t

دورها تحولی خانوادگی

0/89

1/94

0/21

3/42

سطح معنیدار

0/000

انعطافپذیري شناختی میتواند تغییرات مربوط به میزان انعطافپذیري شناختی خاانواده را باه
Y=42/7+5/9X+0/89X2
جدول  .8تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون چرخه زندگی بر متغیر انعطافپذیری شناختی
منبع

درجه

مجموع

میانگین مجموع

مجیورات

آزاد

رگرسیون

1200/89

2

599/23

باقیمانده

5183/21

368

47/69

سطح

F

مجیورات

معنیدار

14/005

0/001

R

R2

SE

0/30

0/09

6/14

بحث و نتیجهگیری
نتای پژوه

حاكی از آن اس

كه متغیرهاي عملکرد خانواده ،سبکهااي مقابلاه باا تعاارض

زناشویی و انعطافپذیري شناختی با دورهاي تحوشی خانواده رابطه مثبا

و معنااداري دارد .روناد

تغییرات متغیرها (عملکرد خانواده ،سبک هاي مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپذیري شاناختی)
و ابعاد آن طی دورهاي تحوشی خانوادگی متفاوت اس  .رابطه منحنی براي همه متغیرها باه شحاا
آماري معنادار و در بعضی زیرمقیاس هاي متغیرها روابط منحنی و خطای از معنااداري آمااري الز
برخوردار نبودند و ثبات نسبی در روند تغییرات آنها وجود داش  .به صاورت دقیاقتار باراي هار
متغیر میتوان بیان كرد:
روند میزان عملکرد خانواده شامل تغییرات متفاوتی اس

و به طور كلای مااكزیمم مقادار ،در

مراحاال عقااد و خااانواده ساااشمند خاااشی از فرزنااد ماایباشااد .به نظر میرسد واشدین در مرحلهاي از
زندگی كه داراي فرزند هستند ،اف

میزان عملکرد خانواده را بر سر مسائل زندگی تجربه میكنند.

دیري نمیپاید كه نوجوانی رخ میدهد و مطاشبات نوجوان ،عملکرد واشدین را به چاش

میكشد.

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

میزان  9درصد پی بینی كند (جدول  .)9معادشه منحنی فو ،به این ترتی

خواهد بود:

در مورد روند میزان عملکرد خانواده ،نتای با یافتههاي پژوه هاي پیشین همسو بود (یوسفی
و همکاران ( ،)1395محماديفار و همکااران ( ،)1395بخشایپاور و همکااران ( ،)1391موساوي
( ،)1391رحیمینژاد و پاا ناژاد ( ،)1393خاشادي و همکااران ( .))1393این تعارض با بزر)تار
شدن فرزندان افزای

یافته و با خروج آنها از خانه كاه

مییابد.

با عبور از این مرحله و خروج نخستین فرزند از خانواده و نیز ورود به مرحله خااانواده ساااشمند
خاشی از فرزند از این فشارها كاسته میشود.
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همچنین روند میزان سبکهاي مقابله با تعاارض زناشاویی در چرخاه زنادگی باا مرحلاه ورود
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اوشین فرزند سیر نزوشی به خود گرفته و با ورود فرزندان به دبستان به بیشترین مقدار خود مایرساد
كه میتوان گف

در این مرحله از چرخه زندگی احتماالا خانواده با وجود فرزند و اناواع مطاشباات

آن كنار آمده اس ؛ اما دیري نمیپاید كه مرحله نوجوانی فرزندان خاانواده باا میازان سابکهااي
مقابله با تعارضات زناشویی سیر نزوشی در پی

میگیارد و در نهایا

باا خاروج فرزنادان از خاناه

دوباره سیر صعودي خود را از سر گرفته و به بیشترین میزان خود در مرحله خانواده ساشمند خاشی از
فرزند میرسد.
نتای روند سبک مقابله با تعارض زناشویی با یافتههاي پژوه هاي پیشین همسو اس

(ناامنی

و همکاران ( ،)1397فتحی و همکاران ( ،)1394قادري و همکاران ( ،)1388سالبیفرد و همکااران
( ،)1393كارمیان و همکاران(.))1392
در مورد روند انعطافپذیري شناختی با چرخه زندگی در هر مرحلاه شااهد تغییارات متفااوتی
هستیم .به طور دقیقتر میتوان بیان كرد كه بیشترین میزان انعطافپذیري شناختی در مراحل دوران
عقد و خانواده بدون فرزند میباشد .روند میزان انعطافپذیري شناختی در چرخه زندگی با مرحله
ورود اوشین فرزند سیر نزوشی به خ ود گرفته و به كمتارین مقادار خاود در مرحلاه نوجاوانی فرزناد
می رسد و با مرحله خانواده ساشمند خاشی از فرزند دوباره سیر صعودي خود را از سر میگیرد .نتای
روناد انعطاافپااذیري شاناختی در طاول دورهاااي تحاوشی خااانواده چرخاه زنادگی بااا یافتاههاااي
پااژوه هاااي قبلاای همسااو ماایباشااد (خیراشهاای و همکاااران ( ،)1398شاااره و اسااحاقی (،)1397
اصلدهقان و همکاران ( ،)1395صادقی و همکاران ( ،)1397آلكثیر و همکاران ( ،)1397شافیعی
و همکاران ( ،)1395جانکو و همکااران ( ،)2014قرباانی و همکااران ( ،)1397تقایزاده و فرماانی
( ،)1392میکائیلی و همکاران ( ،)1397فاضلی و همکاران (.))1393
هدف از این مقاشه ،طراحی مدل و نشان دادن تغییرات تعارضات مورد بررسی در طول دورهاي
تحاااوشی خاااانواده با استفاده از روش تحلیل روند بوده اس  .به شحا باشینی ،آگاهی متخصصان از
تغییرات مورد انتظار در مسیر زندگی زناشویی میتواند به تصمیمگیري بهتر ،هم در حوزه درمان و
هم آموزش زوجین كمک شایانی كند .آگاهی از تغییراتی كه میتوان آنها را بخاااااااا
زندگی زناشویی دانس  ،این نگاه مثب
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را به همراه دارد كه این نوسانات در رضای

طبیعی
زناشویی

خاص یک زوج نبوده و داراي اشگویی در جامعه بزر)تر یا حتی جهانی اساااا ا  .این شناخ
خودي خود میتواند تسکینبخ

به

و راهگشاااا باشد و به زوجین نشان دهد مشکل پی رو میتواند

بخ

طبیعی از زندگی باشد كه مستلز كنار آمدن و كس

مهارتهاي متناس

با این مرحله

روند تغییرات نشان داد كه حضور فرزندان صرفنظار از سن آنهاا رابطه منفی با میازان عملکارد
خانواده ،سبکهاي مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپاذیري شاناختی در طاول چرخاه زنادگی
خانواده دارد .به طور دقیقتر می توان بیان كرد كه بیشترین میزان مقادیر متغیرها در مراحال عقاد و
خانواده ساشمند خاشی از فرزندي میباشد .روند میزان متغیرها در دورهاي تحوشی خانواده با مرحلاه
ورود اوشین فرزند سیر نزوشی به خود گرفته و به كمتارین مقادار خاود در مرحلاه نوجاوانی فرزناد
میرسد و با مرحله آشیانه بدون فرزند دوباره سیر صعودي خود را از سر میگیرد.
به عبارت دیگر ،فرزندان مطاشباتی ماننااد زمان و هزینه بیشاااتر دارناااد كه استرس را در واشدین
داده و به نوبه خود ت اأثیري منفی بر رضای

افزای

زناشویی آنااان خواهد داشاا  .به نظر میرسد

واشدین در مرحلهاي از زندگی كه كودكان زیر  6سال (مرحلااااااه پی
اف

دبستانی) و نوجوان دارند،

میزان عملکرد خانواده ،سبکهاي مقابله با تعارض زناشاویی و انعطاافپاذیريشاناختی را در

مسائل زناااادگی تجربه میكنند ،امااااا دیري نمیپاید كه نوجوانی رخ میدهد و مطاشبات نوجوان
عملکرد خانواده ،سبکهاي مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپذیريشناختی واشدین را به چاش
میكشد .این تعارض با بزر)تاار شدن فرزندان افاازای

یافتااه و بااا خروج آنهااا از خانه كاه

مییابد.
با عبور از این مرحله و خروج نخستین فرزند از خانواده و نیز ورود به مرحله آشاااایانه باااادون
فرزنااد و ساشمندي از این فشارها و چاااش هااا كاسته میشود .به شحا باشینی ،آگاهی متخصصان از
تغییرات مورد انتظار در مسیر زندگی زناشویی میتواند به تصمیمگیري بهتر هم در حوزه درمان و
هم آموزش زوجین كمک شایانی كند.
آگاهی از تغییراتی كه میتوان آنها را بخشی طبیعی از زندگی زناشویی در طول زمان دانس ،
این نگاه مثب

را به همراه دارد كه این نوسانات در رضای

زناشویی خاص یک زوج نبوده و

داراي اشگویی در جامعه بزر)تر یا حتی جهانی اس  .این شناخ
تسکینبخ

به خودي خود میتواند

و راهگشا باشد و به زوجین نشان دهد مشکل پی رو میتواند بخ

زندگی باشد كه مستلز كنار آمدن و كس مهارتهاي متناس

طراحی مدل پیشبینی عملکرد خانواده ،سبکها مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپییر شناختی... ،

زندگی اس .

طبیعی از

با این مرحله زندگی اس .

در پی چنین تغییراتی ،خانواده نوجوان خود را براي آموزش مهارتهااي اجتمااعی جدیاد در
برخورد با مسائل جدي پی رو یاري میكند و باا خاروج اوشاین فرزناد از خاناه و گاذر از بحاران
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نوجوانی ،واشدین می توانند مجدداا روابط خود را با دوستان و اطرافیان بازسازي كنناد (خیراشهای و
فصلنامه فرهنگی و تربیتی زنان و خانواده ،سال شانشده  ،شماره  ،54بهار 1400

همکاران.)1398 ،
در تبیین این نتیجه كه عملکرد خانواده ،سبکهاي مقابله با تعارض زناشویی و انعطافپذیري-
شناختی زوج ها پو از ورود اوشین فرزند سیر نزوشای دارد ،در مرحلاه نوجاوانی فرزناد باه حاداقل
می رسد و با مرحله خانواده ساشمند خاشی از فرزند دوباره سیر صعودي پیدا میكند ،میتوان گفا
كه پرورش و مسائل تربیتی فرزناد تركیا

و انادازه شابکه اجتمااعی واشادین را تحا تاأثیر قارار

می دهد .وقتی فرزندان خیلی كوچاک هساتند ،فراوانای تمااس هااي اجتمااعی واشادین را كااه
می دهند و شاید تنها خویشاوندان نزدیک ،شبکه اجتمااعی واشادین را تشاکیل دهناد .اماا باه طاور
منطقی می توان انتظار داش
فرص

كه با بزر) تر شدن فرزندان و كسا

واشدین براي برقراري تماسهاي اجتماعی افزای

تواناایی مراقبا

از خودشاان،

یابد .با این وجود ،بحران ورود فرزند باه

مرحله نوجوانی می تواند روابط خانواده را تح تأثیر قرار دهد .در واق  ،نیازهااي ارتبااطی جدیاد
نوجوان ،واشدین را در روابط اجتماعی خود با مسأشه جدیدي مواجه میسازد؛ به گونهاي كه روابط
خانواده مجدداا به ارتباطات درون خانواده هستهاي معطوف می شود تا بحاران نوجاوانی پشا

سار

گذاشته شود.
تغییر در ساختار خانواده باراي رویاارویی باا تکااشیف دوره نوجاوانی آنچناان مهام اسا

كاه

خااانواده را از یااک واحااد پاارورش دهنااده و حمای ا كننااده فرزناادان كوچااک بااه مركااز اصاالی
آماده سازي نوجوان براي ورود به دنیاي مسئوشی ها و تعهدات بزرگساشی تبدیل میكند كه به نظر
میرسد این تغییر شکل خانواده ،تغییرات عمیقی در دیدگاههاي شاناختی زوجاین ایجااد مایكناد
(خیراشهی و همکاران.)1398 ،
پژوه

حاضر روي زوجین متقاضی طال ،در استان آذربایجان شرقی انجا شده اس

كاه باه

شحا علل تعارضات زناشویی و طال ،متفااوت هساتند و همچناین محادود باودن نموناه و وجاود
تفاوتهاي فرهنگی ،قاومی و خاانوادگی شارك كننادگان ،محادودی هاایی را در ماورد نتاای
پژوه

حاضر ایجاد میكند .بر این اساس محدودی هایی را در زمینه تعمایمیافتاههاا ،تفسایرها و

اسناد عل شناسی متغیرها ایجاد میكند كه پیشنهاد میشود در پاژوه هااي بعادي باه نقا
متغیرها توجه شود.
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ایان

همچنین با توجه به نتای پژوه

حاضر پیشنهاد میگردد در مطاشعات آتی به تأثیر آماوزش و

در نحوه برخورد با فرزندان پرداخته شود.
عالوه بر این ،با توجه به افزای

مقادیر متغیرها و سازگاري زوجین در مراحل آغازین و پایانی

دورهاي تحوشی خانوادگی زوجین متقاضی طال ،،پیشنهاد میگردد از آموزش مهارتهاي ارتباط
بااا فرزناادان و همساار بااراي بهبااود وضااعی
كارگاههاي آموزشی پی
در نهای

زناشااویی زوجااین در مراكااز آموزشاای و مشاااوره در

از ازدواج استفاده شود.

با توجه به كاه

میزان متغیرها در زوجین صاح

فرزند نوجوان ،پیشنهاد مایشاود

در پی چنین تغییراتی ،خانواده نوجاوان خاود را باراي آماوزش مهاارتهااي اجتمااعی جدیاد در
برخورد با مسائل جدي پای

رو یااري كناد و باا خاروج اوشاین فرزناد از خاناه و گاذر از بحاران

نوجوانی ،واشدین میتوانند مجدداا روابط خود را با دوستان و اطرافیان بازسازي كنند.
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Abstracts of articles

Designing a Model for Predicting Family Performance,
Coping Styles with Marital Conflict and Cognitive Flexibility
Based on the Analysis of the Trend of Changes in Family
Transformation Cycles in Divorced Couples

The aim of this study was to design a model for predicting family performance,
coping style with marital conflict and cognitive flexibility based on the analysis of
the trend of changes in family evolutionary cycles in divorced couples. The research
method is causal-comparative which is based on one-way analysis of variance and
quadratic regression. The statistical population was couples applying for divorce
who referred to the family court in the first 6 months of 1397 in East Azarbaijan
province. By purposive sampling method, 200 couples (400 people) with inclusion
criteria were selected as the research sample. The research tool is a questionnaire
that, according to Macmaster model, family functioning, marital conflict coping
styles of Rahim Questionnaire (ROCI-II) and cognitive flexibility of the
questionnaire (Dennis and Vanderwall, 2010) have been developed. Data were
analyzed using trend analysis, one-way analysis of variance and quadratic
substantive regression with SPSS Software. The results of process analysis showed
that changes in family functioning, coping style with marital conflict and cognitive
flexibility at different stages of the transformation period of the family of couples
seeking divorce are significant. The highest level of family performance is the style
of coping with marital conflict and cognitive flexibility in the stages of marriage and
without children. Family performance, marital conflict coping style, and cognitive
flexibility decrease with the arrival of the first child, and are usually the least
variable during adolescence and increase again during the empty nest stage (P
<0.01). The results show that family performance, coping style with marital conflict
and cognitive flexibility of couples follow the stages of family family development.
Therefore, it is suggested that couples pay attention to teaching the necessary social
skills to the adolescent and rebuild their relationships with others after the child's
adolescence.
Keywords: Cognitive Flexibility, Divorce, Family Functioning, Family
Transformation Periods, Style of Coping with Marital Conflict
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