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Abstract
Introduction: Divorce seeking couples have many problems in their marital relationships and one of the most 
effective methods to improve marital characteristics related life is Feldman multilevel integrative approach 
training method. Therefore, present research aimed to determine the effectiveness of Feldman multilevel 
integrative approach training on increase marital relationship transparency and decrease divorce tendency in 
divorce seeking couples.
Methods: Present study was a semi-experimental with a pretest and posttest design with control group. The 
research community was including couples seeking divorce of Alborz city referred to Hami Khanevadeh 
counseling center in 2019 year. The research sample was 20 couples with low scores in marital relationship 
transparency and high scores in divorce tendency were selected by available sampling method and were replaced 
by random assignment method in experimental and control groups. The experimental group participated in 8 
sessions of 90 minutes of Feldman multilevel integrative approach training and the control group was placed on 
the waiting list for training. Data collected with the scales of marital relationship transparency (Saeedifard & et 
al, 2016) and divorce tendency (Rusbult & et al, 1986) in the pretest, posttest and two months follow-up phases 
and analyzed by repeated measures method.
Results: The findings showed that Feldman multilevel integrative approach training led to increase the marital 
relationship transparency and decrease the divorce tendency in divorce seeking couples and the stability of 
results was maintained after two months (P<0.05).
Conclusions: Regarded to the results, planning to use the method of Feldman multilevel integrative approach 
training is necessary to increasing marital relationship transparency and decreasing divorce tendency in divorce 
seeking couples.
Keywords: Divorce Tendency, Feldman Integrative Approach, Marital Relationship Transparency.
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چکیده
مقدمــه: زوجیــن متقاضــی طــالق دارای مشــکالت فراوانــی در روابــط زناشــویی خــود هســتند و یکــی از روش هــای مؤثــر در بهبــود 
ویژگی هــای مرتبــط بــا زندگــی زناشــویی، روش آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن اســت. از ایــن رو، پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــر افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل بــه 

طــالق در زوجیــن متقاضــی طــالق انجــام شــد.
ــکل از  ــش متش ــه پژوه ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط ــی ب ــر شبه آزمایش ــه حاض روش کار: مطالع
کلیــه زوج هــای متقاضــی طــالق اســتان البــرز بودنــد کــه بــه مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده در ســال 1398 ارجــاع داده شــدند. نمونــه 
پژوهــش 20 زوج دارای نمــره پاییــن در شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و نمــره بــاال در میــل بــه طــالق بودنــد کــه بــا روش نمونه گیــری در 
دســترس انتخــاب و بــا روش گمــارش تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند. گــروه آزمایــش در 8 جلســه 90 دقیقه ای 
آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن شــرکت نمــود و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت. داده هــا بــا 
مقیاس هــای شــفافیت ارتبــاط زناشــویی )ســعیدی فرد و همــکاران، 1395( و میــل بــه طــالق )رازبالــت و همــکاران، 1986( در مراحــل 

ــل شــدند. ــری مکــرر تحلی ــا روش اندازه گی ــری دو ماهــه جمــع آوری و ب پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگی
یافته هــا: یافته هــا نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن باعــث افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش 

.)P<0/05( میــل بــه طــالق در زوجیــن متقاضــی طــالق شــد و پایــداری نتایــج پــس از دو مــاه حفــظ شــد
نتیجه گیــری: بــا توجــه نتایــج، برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از روش آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــرای افزایــش 

شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل بــه طــالق در زوج هــای متقاضــی طــالق ضــروری اســت.
کلیدواژه ها: رویکرد یکپارچه فلدمن، شفافیت ارتباط زناشویی، میل به طالق.

مقدمه
ایــران چهارمیــن کشــور پــر طــالق دنیاســت و آمــار بــاالی طالق 
حاکــی از نارضایتــی از روابــط زناشــویی و نوعی گسســتگی عاطفی 
ــن در  ــرای زوجی ــی ب ــه آســیب های فراوان ــن اســت ک ــن زوجی بی
ــای  ــه پیامده ــت ک ــده اس ــدادی پیچی ــالق روی ــی دارد ]1[. ط پ
کوتاه مــدت و بلندمــدت مالــی، قانونــی، فــردی و اجتماعــی 
ــار طــالق از 7/89 درصــد ســال  ــن دارد. آم ــرای زوجی بســیاری ب
ــی  ــع غرب ــیده ]2[. در جوام ــال 1395 رس ــه 25/3 در س 1375 ب
ــر  ــوند و براب ــم می ش ــالق خت ــه ط ــا ب ــی از ازدواج ه ــدود نیم ح

آمــار رســمی منتشرشــده کشــور ایــران نســبت ازدواج بــه طــالق 
ــک طــالق  ــر 3/4 ازدواج ی ــه ازای ه ــی ب ــدود 3/4 اســت؛ یعن ح
ــی 47/2  ــال اول زندگ ــج س ــبت در پن ــن نس ــه ای ــد ک رخ می ده
ــویی  ــای زناش ــر تعارض ه ــال های اخی ــت ]3[. در س ــد اس درص
ــه  ــا ک ــن تعارض ه ــه ]4[ و ای ــش یافت ــده ای افزای ــور فزاین ــه  ط ب
زمینــه طــالق را ایجــاد می کننــد دارای علت هــای متفاوتــی 
ــاد،  ــادی، اعتی ــکالت اقتص ــاری، مش ــردگی، بدرفت ــه افس از جمل
از  تفاوت هــای فرهنگــی و غیــره هســتند ]5[. ازدواج یکــی 
ــن  ــرای تأمی ــالی ب ــای دوران بزرگ س ــن تصمیم گیری ه مهم تری
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نیازهــای روانــی، عاطفــی، جنســی و امنیتــی اســت ]6[ کــه نقــش 
مهمــی در ادراک مثبــت از ســالمت و کیفیــت زندگــی دارد و باعث 
ایجــاد رابطــه ای صمیمانــه بیــن دو نفــر می شــود ]7[. آمــار بــاالی 
ــن اســت  ــویی پایی ــی زناش ــت از زندگ طــالق نشــان دهنده رضای
]8[ و طــالق باعــث افزایــش اســترس و افســردگی، افت بهداشــت 
ــی و  ــای روان ــش تنش ه ــی، افزای ــت زندگ ــش کیفی ــی، کاه روان

ــود ]9[. ــدن می ش ــی ب ــتم ایمن ــی سیس ــش کارای کاه
تعارض هــای زناشــویی امــری اجتناب ناپذیــر اســت ]10[ و طــالق 
نتیجــه آشــفتگی و اختــالل در روابط زناشــویی اســت ]11[. کیفیت 
تعامــل و روابــط زناشــویی پیش بینی کننــده مهمــی بــرای آشــفتگی 
ــه  ــل ب ــن دارای می ــت و زوجی ــالق اس ــه ط ــل ب ــویی و می زناش
ــر هیجان هــای مثبــت  طــالق بیشــتر هیجان هــای منفــی و کمت
ــی  ــی ضعیف ــای ارتباط ــا از مهارت ه ــد و غالب ــه می کنن را تجرب
ــل و  ــزان تمای ــای می ــه معن ــه طــالق ب ــد ]12[. میــل ب برخوردارن
عالقه منــدی زوجیــن بــه جداشــدن و گسســتن روابــط زناشــویی 
اســت ]13[. میــل بــه طــالق دارای ســه بعــد شــناختی )تصــورات 
افــراد دربــاره طــالق(، عاطفــی )احســاس ها و عاطفه هــای مثبــت 
ــی  ــاری )انجــام اعمــال و رفتارهای ــاره طــالق( و رفت و منفــی درب
ــا عــدم انجــام طــالق( اســت ]14[. یکــی دیگــر  ــرای انجــام ی ب
ــویی دارد،  ــای زناش ــی در تعارض ه ــش مهم ــه نق ــی ک از عوامل
ــاط زناشــویی اســت ]15[. شــفافیت یعنــی  کاهــش شــفافیت ارتب
ــه  ــرده و بی کنای ــدون پ ــح، ب ــن، واض ــوی روش ــت و گفتگ صحب
ــا توجــه و احتــرام و شــفافیت ارتبــاط زناشــویی یعنــی  و همــراه ب
بیــان روشــن، واضــح، بــدون پــرده و بی کنایــه نیازهــا، خواســته ها 
و تمایــالت در زندگــی زناشــویی کــه ایــن امــر نقــش مهمــی در 
حفــظ تعــادل خانوادگــی و ســازگاری زناشــویی دارد ]16[. شــفافیت 
در ارتبــاط زناشــویی یکــی از اجــزای مهارت هــای ارتباطــی اســت 
کــه بــه دوام ازدواج و ســازگاری زناشــویی کمــک می کنــد و 
ــا شــفافیت بیشــتر و ابهــام  ــر غالب زوج هــای ســازگار و انعطاف پذی

کمتــری در ارتبــاط زناشــویی دارنــد ]17[.
آمــار بــاالی تعارض هــای زناشــویی، ناســازگاری زناشــویی، طــالق 
ــن و  ــن زوجی ــد بی ــی ناکارآم ــای تعامل ــمی، الگوه ــی و رس عاطف
ــاد  ــث ایج ــویی باع ــط زناش ــود رواب ــرای بهب ــن ب ــای زوجی تقاض
ــط زوجیــن شــده اســت  ــود رواب ــرای بهب ــدی ب رویکردهــای جدی
ــی از  ــن یک ــطحی فلدم ــه چندس ــرد یکپارچ ــوزش رویک ]18[. آم
ایــن رویکردهــای جدیــد اســت کــه برخــالف رویکردهای گذشــته 
بــا تــالش موفــق و هوشــمندانه ای در زمینــه یکپارچه کــردن 
مفاهیــم، فنــون و روش هــای ســنتی خانــواده درمانــی به پیشــرفتی 
ــیده  ــواده رس ــن و خان ــه زوجی ــوزش ب ــان و آم ــه در درم امیدواران

ــن  ــر ای ــده ب ــه چندســطحی عقی ــرد یکپارچ اســت ]19[. در رویک
اســت کــه مشــکالت زوجیــن نتیجــه تعامــل همزمــان فرایندهــای 
ارتباطــی میان فــردی و درون فــردی اســت کــه بــه  صــورت 
ناقــص یــا بــد درک شــده باشــد ]20[. ایــن رویکــرد چندســطحی، 
ــا ترکیــب نظریه هــای  ــردی را ب ــردی و درون ف فرایندهــای میان ف
روان پویشــی شــناختی، رفتــاری و سیســتمی خانــواده بــرای بهبــود 
ــه  ــان ارائ ــی آن ــش خودآگاه ــن و افزای ــی زوجی ــکالت ارتباط مش

.]21[ می دهــد 
ــای  ــه چندســطحی پژوهش ه ــرد یکپارچ ــاره اثربخشــی رویک درب
اندکــی انجــام شــده اســت. بــرای مثــال نتایــج پژوهــش 
ــطحی  ــرد چندس ــه رویک ــان داد ک Scheinkman )2008( نش
فلدمــن نقــش مؤثــری در پویایــی روابــط زوجیــن و ویژگی هــای 
ــکاران  ــویی دارد ]Ballard .]19 و هم ــط زناش ــا رواب ــط ب مرتب
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رویکــرد  )2019( ضمــن پژوهشــی ب
ــود  ــویی می ش ــط زناش ــود رواب ــث بهب ــطحی باع ــه چندس یکپارچ
ــکاران )1394(  ــی و هم ــش باباخان ــج پژوه ــن، نتای ]20[. همچنی
نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد پکپارچــه فلدمــن باعــث افزایــش 
دارای  زوجیــن  زناشــویی  تعارضــات  کاهــش  و  ذهن آگاهــی 
ــز  ــری نی ــه پیگی ــج در مرحل ــن نتای ــد و ای ــویی ش ــالف زناش اخت
باقــی مانــد ]22[. ایدلخانــی و همــکاران )1397( ضمــن پژوهشــی 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش چندســطحی فلدمــن باعــث 
افزایــش صمیمیــت جنســی زنــان دچــار دلزدگــی زناشــویی شــد 
]23[. در پژوهشــی دیگــر، ایدلخانــی و همــکاران )1398( گــزارش 
ــد کــه آمــوزش روش چندســطحی فلدمــن باعــث افزایــش  کردن
ــد  ــویی ش ــی زناش ــار دلزدگ ــان دچ ــویی زن ــی زناش ــت زندگ کیفی
ــن  ــه ای ــی ب ــن پژوهش ــکاران )1398( ضم ــی و هم ]24[. چرای
نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش یکپارچه نگــر فلدمــن باعــث افزایــش 

ــارض شــد ]25[. ــن متع ــت زناشــویی زوجی صمیمی
ایــران چهارمیــن کشــور دنیــا اســت کــه آمــار طــالق در آن بــاال 
اســت ]1[. بــا توجــه بــه آمــار بــاال و روزافــزون طالق و مشــکالت 
زناشــویی اســت و زوجیــن پــس از طــالق بــا مشــکالت بســیاری 
ــرای  ــه دنبــال راهکارهایــی ب مواجــه می شــوند، از ایــن رو بایــد ب
کاهــش طــالق از طریــق بهبــود روابــط زوجیــن بــود. همچنیــن، 
یکــی از رویکردهــای جدیــد بــرای بهبــود وضعیت زندگــی زوجین، 
ــاره  ــت. درب ــن اس ــطحی فلدم ــه چندس ــرد یکپارچ ــوزش رویک آم
اثربخشــی ایــن رویکــرد کــه هــدف بهبــود روابــط میان فــردی و 
درون فــردی اســت پژوهش هــای اندکــی انجــام شــده و بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن رویکــرد بتوانــد در بهبــود ویژگی هــای زندگــی 
زناشــویی از جملــه افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش 
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میــل بــه طــالق موثــر واقــع شــود. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی 
فلدمــن بــر افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل به 

طــالق در زوجیــن متقاضــی طــالق انجــام شــد.

روش کار
و  پیش آزمــون  طــرح  بــا  آزمایشــی  شــبه   حاضــر  مطالعــه 
ــه پژوهــش متشــکل از  ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب پس آزم
ــه  ــه ب ــد ک ــرز بودن ــتان الب ــالق اس ــی ط ــای متقاض ــه زوج ه کلی
مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده در ســال 1398 ارجــاع داده شــدند. 

ــد. ــتفاده ش ــر اس ــول زی ــه از فرم ــم نمون ــن حج ــرای تعیی ب
 

در ایــن معادلــه بــر اســاس پژوهــش محمــدی و همــکاران )1395( 
 Power=0/90 ،d2=4/507 ــر ]α =1/90 ]26 و همچنیــن مقادی
و α=0/95 در نظــر گرفتــه شــد کــه بــر اســاس آن حجــم نمونــه 
ــان  ــرای اطمین ــه ب ــرآورد شــد ک ــر ب ــروه 16/82 نف ــر گ ــرای ه ب
ــر در  ــروه 20 نف ــر گ ــرای ه ــه ب ــم نمون ــه، حج ــم نمون از حج
نظــر گرفتــه شــد. بنابرایــن، نمونــه پژوهــش 20 زوج بودنــد کــه 
ــان در شــفافیت  ــه را داشــتند و نمــرات آن ــه مطالع شــرایط ورود ب
ــن  ــود. ای ــاال ب ــه طــالق ب ــل ب ــن و در می ــویی پایی ــاط زناش ارتب
ــترس انتخــاب  ــری در دس ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــا ب نمونه ه
و بــا گمــارش تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن 
شــدند. شــرایط ورود بــه مطالعــه شــامل حداقــل تحصیــالت دیپلم 
ــر یادگیــری و اســتفاده از رویکــرد  ــر تحصیــالت ب ــه دلیــل تأثی ب
ــرف  ــدم مص ــناختی و ع ــای روان ش ــتن اختالل ه ــی، نداش درمان
داروهــای روان پزشــکی مثــل ضداضطــراب، ضدافســردگی و غیــره، 
مــدت ازدواج 2 تــا 10 ســال و عــدم دریافــت خدمــات مشــاوره ای 
ــه  از مراکــز و کلینیک هــای دیگــر و مالک هــای خــروج از مطالع
شــامل انصــراف از ادامــه همــکاری و غیبــت دو جلســه و بیشــتر 
از آن بــود. پــس از کســب مجوزهــای الزم از دادگســتری اســتان 
ــهر  ــتی ش ــرز، اداره بهزیس ــتان الب ــتی کل اس ــرز، اداره بهزیس الب
کــرج و هماهنگــی بــا مســئوالن مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده، 
پژوهشــگر از میــان زوجینــی کــه تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش 
داشــتند، تعــداد 20 زوج را پــس از بیــان رعایــت نــکات اخالقــی در 
پژوهــش به عنــوان نمونــه انتخــاب کــرد. گــروه آزمایــش 8 جلســه 

ــرد  ــوزش رویک ــت آم ــه( تح ــک جلس ــه ای ی ــه ای )هفت 90 دقیق
ــا  ــرل ت ــرار گرفــت و گــروه کنت یکپارچــه چندســطحی فلدمــن ق
ــه آموزشــی دریافــت  ــه گــروه آزمایــش هیچ گون پایــان آمــوزش ب
ــرار گرفــت. گروه هــا  ــرای آمــوزش ق نکــرد و در لیســت انتظــار ب
ــری دو ماهــه عــالوه  در مراحــل پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگی
ــاط  ــفافیت ارتب ــای ش ــه مقیاس ه ــناختی ب ــرم جمعیت ش ــر ف ب

زناشــویی و میــل بــه طــالق پاســخ دادنــد.
مقیــاس شــفافیت ارتبــاط زناشــویی، ایــن مقیــاس توســط 
ــد.  ــی ش ــه طراح ــا 116 گوی ــکاران )1395( ب ــعیدی فرد و هم س
گویه هــا بــا اســتفاده از طیــف پنــج درجــه ای لیکــرت از یــک تــا 
ــا 580  ــن 116 ت ــرات بی ــه نم ــود. دامن ــذاری می ش ــج نمره گ پن
ــتر  ــویی بیش ــاط زناش ــفافیت ارتب ــان دهنده ش ــر نش ــره باالت و نم
اســت. روایــی ســازه مقیــاس را بــا روش تحلیــل عاملــی تاییــدی، 
تاییــد و نتایــج نشــان داد کــه ابــزار دارای ده عامــل بــود و پایایــی 
آن بــا روش همبســتگی درونــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ بــرای مــردان 0/89، زنــان 0/85 و کل 0/87 و پایایــی آن 
را بــا روش بازآزمایــی ده روزه 0/86 گــزارش شــد ]17[. در مطالعــه 
ــق  ــی از طری ــتگی درون ــا روش همبس ــی ب ــدار پایای ــر مق حاض

ــد. ــاخ 0/83 بدســت آم ــای کرونب ــب آلف محاســبه ضری
مقیــاس میــل بــه طــالق، ایــن مقیــاس توســط رازبالــت، 
ــا  ــد. گویه ه ــی ش ــه طراح ــا 28 گوی ــارو )1986( ب ــون و م جانس
ــا اســتفاده از طیــف هفــت درجــه ای لیکــرت از یــک تــا هفــت  ب
ــره  ــا 196 و نم ــن 28 ت ــرات بی ــه نم ــود. دامن ــذاری می ش نمره گ
باالتــر نشــان دهنده میــل بیشــتر بــه طــالق اســت. روایــی ســازه 
مقیــاس را بــا روش تحلیــل عاملــی تاییــد و پایایــی آن را بــا روش 
ــاخ  ــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونب همبســتگی درون
0/91 گــزارش شــد ]27[. در پژوهــش نظــری و همــکاران )1394( 
ــا روش همبســتگی درونــی از طریــق محاســبه ضریــب  پایایــی ب
ــکاران  ــد ]14[. داوودی و هم ــبه ش ــاخ 0/83 محاس ــای کرونب آلف
)1390( روایــی محتوایــی ابــزار را توســط پنــج متخصــص 
ــا روش همبســتگی  ــی آن را ب ــد و پایای روانشــناس و مشــاور تایی
درونــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای زنــان 
0/89 و بــرای مــردان 0/87 و بــرای کل نمونــه 0/88 گــزارش کرد 
]28[. در مطالعــه حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش همبســتگی درونی 
ــاخ 0/83 بدســت آمــد. ــب آلفــای کرونب ــق محاســبه ضری از طری

ــط الری  ــطحی توس ــه چندس ــرد یکپارچ ــوزش رویک ــوی آم محت
ــکاران ]23[  ــی  و هم ــط ایدلخان ــی و توس ــن ]29[ طراح و فلدم

ــدول 1(. ــه اســت )ج ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــه و م ترجم
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جدول 1: عنوان و شرح جلسه های آموزش رویکرد یکپارچه چندسطحی فلدمن
شرح جلسهعنوانجلسه  ها

آشنایی و بیان هدفاول
آشنایی اعضا با مدرس و یکدیگر؛ برقراری رابطه حسنه و ایجاد جو همراه با اعتماد و امنیت، همکاری و صمیمیت؛ 
تشریح اهمیت موضوع برای اعضا، اهداف برگزاری جلسات و آشنایی با مقررات گروه؛ آشنایی با چارچوب آموزش 

رویکرد یکپارچه چندسطحی فلدمن و عقد قرارداد و ایجاد تعهد جهت همکاری و شرکت منظم در جلسات

استفاده از روان پویشی برای دوم
اضطراب زوجین

تعریف اضطراب و انواع آن؛ بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب؛ آشنایی با مسیرهای آشکارشدن 
اضطراب؛ آشنایی با تمرین هایی در جهت کاهش اضطراب و تمرین در جلسه

اضطراب و خطاهای سوم
شناختی

آشنایی با نقش باورها و انتظارات غیرواقع بینانه در زندگی زناشویی؛ آشنایی با انواع خطاهای شناختی و تأثیر آن بر 
احساس ها و رفتارها؛ آشنایی با انتظارات متقابل و توجه به ویژگی های مثبت یکدیگر؛ یادگیری تشخیص مشکالت 

اضطرابی و غلبه بر آنها از طریق راهبردهای مقابله ای شناختی و تمرین در جلسه

پیگیری کالمی روش هایی که مشکل اضطراب را در طول زمان تغییر دادند؛ یادگیری تشخیص مشکالت اضطرابی حمایت متقابلچهارم
و فائق آمدن بر آنها از طریق راهبردهای مقابله ای شناختی و تمرین در جلسه

آشنایی با انواع شیوه های ارتباطی و پاسخ ها و سبک های مقابله ای میان زوجین؛ بررسی و کشف الگوهای تعاملی ارتباط و قدرتپنجم
خانواده، فرضیه سازی در مورد سلسله مراتب و نحوه توزیع قدرت در خانواده و تمرین در جلسه

ارتباط و ادراکششم
استحکام بخشیدن مرزهای عملکردی و از بین بردن مرزهای غیرعملکردی سیستم و زیرسیستم خانواده؛ بررسی 

مثلث های موجود حول مشکالت خانواده؛ بررسی میزان ارتباط هر یک از زوجین با خویشاندن خود و متعادل سازی 
روابط با خویشاوندان و دوستان مشترک و تمرین در جلسه

ارتباط و صمیمیتهفتم
بررسی هدف و اهمیت رابطه جنسی و نقش آن در صمیمیت زوجین؛ آشنایی با تفاوت تمایالت جنسی زن و مرد؛ 
آشنایی با انواع ارتباط در رابطه جنسی و اهمیت آن؛ آشنایی با شیوه های انتقال اطالعات درباره رابطه جنسی به 

همسر؛ آگاهی از نقش همدلی و تفاهم جنسی در همسران و تمرین در جلسه

بررسی میزان کارایی و اثربخشی آموزش ها، شناسایی موانع اجرایی آموزش ها؛ خالصه و جمع بندی آموزش ها و ارائه اختتامهشتم
راهکارها و توصیه هایی کلی برای همه زوجین

مداخلــه توســط یــک متخصــص مشــاوره هفتــه ای یــک جلســه 
به صــورت گروهــی انجــام و در پایــان هــر جلســه، تکلیفــی مرتبــط 
بــه زوجیــن داده و ابتــدای جلســه بعــد، ضمــن مــرور آنهــا بــه آنان 
ــا روش  ــس از جمــع آوری ب ــا پ بازخــورد ســازنده داده شــد. داده ه
اندازه گیــری مکــرر در نرم افــزار SPSS نســخه 20 تحلیــل 

شــدند.

یافته ها
ــد  ــی و درص ــتند. فراوان ــرکت داش ــر 20 زوج ش ــه حاض در مطالع
فرزنــد،  تعــداد  ازدواج،  مــدت  جمعیت شــناختی  ویژگی هــای 
ــای  ــالق گروه ه ــی ط ــن متقاض ــی زوجی ــت مال ــتغال و وضعی اش

ــت. ــده اس ــزارش ش ــدول2( گ ــرل در )ج ــش و کنت آزمای

جدول 2: فراوانی و درصد ویژگی های جمعیت شناختی زوجین متقاضی طالق گروه های آزمایش و کنترل
گروه کنترلگروه آزمایشسطوحمتغیرها

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی
410501260-2 سالمدت ازدواج

7420420-5 سال
10630420-8 سال

12601260بدون فرزندتعداد فرزند
1640840 فرزند
200210 فرزند
321000 فرزند

13651050شاغلاشتغال
7351050بیکار

210420خوبوضعیت مالی
12601050متوسط
630630ضعیف
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در )جــدول2( فراوانــی و درصــد مــدت ازدواج، تعــداد فرزند، اشــتغال 
ــل مشــاهده  ــرل قاب ــش و کنت ــای آزمای ــی گروه ه ــت مال و وضعی
ــویی و  ــاط زناش ــفافیت ارتب ــار ش ــن و انحــراف معی اســت. میانگی

میــل بــه طــالق زوجیــن متقاضــی طــالق گروه هــای آزمایــش و 
کنتــرل در )جــدول3( گــزارش شــده اســت.

جدول3: میانگین و انحراف معیار شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طالق زوجین متقاضی طالق گروه های آزمایش و کنترل

گروه کنترلگروه آزمایشمراحلمتغیرها

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

259/4530/56252/2531/68پیش آزمونشفافیت ارتباط زناشویی

275/9036/69250/8032/56پس آزمون

274/0035/38251/5633/22پیگیری

165/4013/88169/3511/28پیش آزمونمیل به طالق

131/557/51172/7311/53پس آزمون

129/407/39170/2711/22پیگیری

در )جــدول3( میانگیــن و انحــراف معیــار شــفافیت ارتباط زناشــویی 
و میــل بــه طــالق گروه هــای آزمایــش و کنتــرل قابــل مشــاهده 
ــه  ــمیرنوف نشــان داد ک ــروف- اس ــون کولموگ ــج آزم اســت. نتای
فــرض نرمــال بــودن متغیرهــای وابســته در مراحــل ارزیابــی بــرای 
ــرض  ــراری ف ــی از برق ــن حاک ــون لوی ــج آزم ــروه، نتای ــر دو گ ه
ــری واریانس هــا و نتایــج آزمــون کرویــت موخلــی نشــان داد  براب
 .)P<0/05( ــت ــرار اس ــا برق ــری کوواریانس ه ــرض براب ــه ف ک

همچنیــن، نتایــج اثرهــای درون گروهــی و تعاملــی در آزمون هــای 
ــل  ــن مراح ــم بی ــذا ه ــت )P<0/05(، ل ــادار اس ــری معن چندمتغی
اندازه گیــری و هــم بیــن گروه هــا تفــاوت معنــاداری وجــود 
دارد. نتایــج تحلیــل اندازه گیــری مکــرر بــرای بررســی اثربخشــی 
ــش  ــر افزای ــن ب ــطحی فلدم ــه چندس ــرد یکپارچ ــوزش رویک آم
ــن  ــه طــالق زوجی ــل ب ــاط زناشــویی و کاهــش می شــفافیت ارتب

متقاضــی طــالق در )جــدول4( گــزارش شــده اســت.

جدول 4: نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه چندسطحی فلدمن بر افزایش شفافیت ارتباط زناشویی و کاهش میل به طالق زوجین متقاضی 
طالق

مجموع منبع اثرمتغیرها
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
توان اندازه اثرP-valueمقدار Fمجذورات

آماری

7776/3017776/302/410/0290/330/63گروهشفافیت ارتباط زناشویی

2060/4512060/4525/770/0010/401/00زمان

2599/2012599/2032/510/0010/461/00گروه*زمان

20462/41120462/4140/080/0010/511/00گروهمیل به طالق

7605/0017605/0093/830/0010/711/00زمان

9605/1819605/18107/910/0010/761/00گروه*زمان

ــان  ــروه، زم ــر گ ــد، اث ــان می ده ــدول4( نش ــه )ج ــور ک همان ط
و تعامــل گــروه و زمــان معنــادار اســت، لــذا بــا توجــه بــه انــدازه 
ــویی  ــاط زناش ــفافیت ارتب ــر ش ــه در متغی ــت ک ــوان گف ــر می ت اث
ــی 40  ــش درون گروه ــد، در بخ ــی 33 درص ــش بین گروه در بخ
درصــد و در بخــش تعاملــی 46 درصــد و در متغیــر میــل بــه طالق 
ــی 71  ــش درون گروه ــد، در بخ ــی 51 درص ــش بین گروه در بخ

ــرات ناشــی از روش  ــی 76 درصــد تغیی درصــد و در بخــش تعامل
 .)P<0/05( آمــوزش رویکــرد یکپارچه چندســطحی فلدمــن اســت
نتایــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی بــرای مقایســه شــفافیت ارتبــاط 
زناشــویی و میــل بــه طــالق زوجیــن متقاضــی طــالق در مراحــل 

ارزیابــی در )جــدول 5( گــزارش شــده اســت.
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جدول 5: نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طالق زوجین متقاضی طالق در مراحل ارزیابی

P-valueخطای استاندارداختالف میانگین هامراحل ارزیابیمتغیرها

11/002/150/001-پس آزمونپیش آزمونشفافیت ارتباط زناشویی

10/151/990/001-پیگیریپیش آزمون

0/850/710/718پیگیریپس آزمون

18/601/960/001پس آزمونپیش آزمونمیل به طالق

19/502/010/001پیگیریپیش آزمون

0/900/720/656پیگیریپس آزمون

دو  هــر  در  می دهــد،  نشــان  )جــدول5(  کــه  همان طــور 
ــالف  ــالق اخت ــه ط ــل ب ــویی و می ــاط زناش ــفافیت ارتب ــر ش متغی
ــت  ــادار اس ــری معن ــون و پیگی ــا پس آزم ــون ب ــن پیش آزم میانگی
)P<0/001(، امــا اختــالف میانگیــن پس آزمــون و پیگیــری 
ــوزش  ــر، روش آم ــارت دیگ ــه عب ــت )P<0/05(. ب ــادار نیس معن
ــون  ــه پس آزم ــن در مرحل ــطحی فلدم ــه چندس ــرد یکپارچ رویک
ــه  ــل ب ــاط زناشــویی و کاهــش می ــش شــفافیت ارتب باعــث افزای
طــالق در زوج هــای متقاضــی طــالق شــده و نتایــج آمــوزش در 

ــد. ــی مان ــز باق ــری نی ــه پیگی مرحل

بحث
یافته هــا نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی 
ــن  ــویی در زوجی ــاط زناش ــفافیت ارتب ــش ش ــث افزای ــن باع فلدم
متقاضــی طــالق شــد و نتایــج آمــوزش در مرحلــه پیگیــری نیــز 
باقــی مانــد. بــا اینکــه پژوهشــی اثــر ایــن رویکــرد را بــر شــفافیت 
ــا  ــی ب ــه از جهات ــاط زناشــویی بررســی نکــرده، امــا ایــن یافت ارتب
و   Ballard  ،]19[  Scheinkman پژوهش هــای  یافتــه 
همــکاران ]20[، ایدلخانــی و همــکاران ]23[، ایدلخانــی و همکاران 
]24[ و چرایــی و همــکاران ]25[ همســو بــود. در تبییــن ایــن یافتــه 
می تــوان گفــت کــه در زوجیــن دارای پریشــانی زناشــویی )از جمله 
ــی و تعامل هــای  متقاضــی طــالق( معمــوال آشــفتگی های هیجان
منفــی زیــادی دیــده می شــود و در رویکــرد یکپارچــه چندســطحی 
ــود  ــا ســاختار و مســتقیم وج ــی ب ــا و راهبردهای ــن تکنیک ه فلدم
ــی  ــفتگی های هیجان ــا آش ــد ت ــک می کن ــراد کم ــه اف ــه ب دارد ک
ــا  ــی آنه ــای منف ــدت تعامل ه ــد و از ش ــه کنن ــری را تجرب کمت
ــرد  ــای رویک ــتفاده از تکنیک ه ــن، اس ــته شــود ]23[. همچنی کاس
ــارض و  ــل تع ــث ح ــد باع ــن می توان ــه چندســطحی فلدم یکپارچ
افزایــش ارتبــاط بیــن زوجیــن شــده و محیــط بین فــردی مثبتــی 
را بوجــود آورد. ایــن رویکــرد چندســطحی، فرایندهــای میان فــردی 

ــناختی،  ــای روان پویشــی ش ــب نظریه ه ــا ترکی ــردی را ب و درون ف
ــود مشــکالت ارتباطــی  ــرای بهب ــواده ب ــاری و سیســتمی خان رفت
ارائــه می دهــد ]21[.  آنــان  افزایــش خودآگاهــی  زوجیــن و 
ــا  عــالوه بــر آن، زوجیــن متقاضــی طــالق از گفتگــو در رابطــه ب
ــای  ــا و باوره ــد و طراحواره ه ــاب می کنن ــان اجتن ــائل خودش مس
نامناســبی دربــاره یکدیگــر در ذهــن می ســازند و رویکــرد 
ــا اصــالح باورهــای غیرمنطقــی  یکپارچــه چندســطحی فلدمــن ب
ــی و  ــای منطق ــه باوره ــل آن ب ــازگار و تبدی ــای ناس و طرحواره ه
ــات  ــث درک احساس ــش باع ــازگار اطمینان بخ ــای س طرحواره ه
ــود  ــویی را بهب ــط زناش ــت رواب ــده و کیفی ــر ش ــن از یکدیگ زوجی
می بخشــد ]23[. در نتیجــه، رویکــرد یکپارچــه چندســطحی 
فلدمــن از طریــق افزایــش ارتبــاط مثبــت زوجیــن، اصــالح باورهــا، 
برداشــت ها و طرحواره هــای نامناســب، رفــع ســوءتفاهم ها در 
ــویی،  ــی زناش ــم در زندگ ــج و خش ــش رن ــن، کاه ــی زوجی زندگ
توجــه بــه رفتارهــای مثبــت و ســازنده زوجیــن و خودافشــایی خــود 
بــرای همســر باعــث افزایــش شــفایت ارتبــاط زناشــویی می شــود.
ــه  ــرد یکپارچ ــوزش رویک ــه آم ــان داد ک ــا نش ــن، یافته ه همچنی
چندســطحی فلدمــن باعــث کاهــش میــل بــه طــالق در زوجیــن 
متقاضــی طــالق شــد و نتایــج آمــوزش در مرحلــه پیگیــری نیــز 
ــل  ــر می ــن رویکــرد را ب ــر ای ــا اینکــه پژوهشــی اث ــظ شــد. ب حف
ــا یافتــه  بــه طــالق بررســی نکــرده، امــا ایــن یافتــه از جهاتــی ب
پژوهش هــای Ballard و همــکاران ]20[، باباخانــی و همــکاران 
]22[ و ایدلخانــی و همــکاران ]24[ همســو بود. در تبییــن این یافته 
ــد  ــویی )همانن ــارض زناش ــار تع ــن دچ ــه زوجی ــت ک ــوان گف می ت
ــاب  ــائل اجتن ــاره مس ــو درب ــالق( از گفتگ ــی ط ــن متقاض زوجی
می کننــد، یکدیگــر را در تصمیم گیری هــا دخیــل نمی کننــد و 
هــر یــک نســبت بــه شایســتگی ها و توانایی هــای یکدیگــر دچــار 
تردیــد شــده و بــرای تصمیمــات مشــترک ارزش قائــل نمی شــود 
و ایــن حــاالت بــه تدریــج منجــر بــه کاهــش اعتمــاد بــه خــود و 
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ــل و در نتیجــه ایجــاد اضطــراب می شــود. اضطــراب  طــرف مقاب
ــدار و  ــه ای هیجان م باعــث افزایــش اســتفاده از راهبردهــای مقابل
ــه ای مســاله مدار  ــی و کاهــش اســتفاده از راهبردهــای مقابل اجتناب
می شــود، لــذا نــه تنهــا مشــکالت زوجیــن متقاضــی طــالق حــل 
نمی شــود، بلکــه مشــکالت آنــان چندبرابــر می گــردد ]22[. 
رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــا اســتفاده از روان پویشــی 
ــه  میــزان اضطــراب و خطاهــای شــناختی زوجیــن را کاهــش و ب
آنــان راهبردهــای مقابلــه ای مناســب را آمــوزش می دهــد. عــالوه 
بــر آن، ایــن رویکــرد بــا آمــوزش مفاهیــم ارتبــاط و قــدرت، ارتبــاط 
ــی  ــوزش راهکارهای ــق آم ــت از طری ــاط و صمیمی و ادراک و ارتب
چــون اســتفاده از شــیوه های ارتباطــی مناســب، بهبــود الگوهــای 
ــواده، اســتحکام مرزهــای عملکــردی، متعادل ســازی  ــی خان تعامل
ــی  ــه جنس ــتفاده از رابط ــتان، اس ــاوندان و دوس ــا خویش ــط ب رواب
ــی  ــم جنس ــای تفاه ــی و ارتق ــوزش همدل ــت، آم ــرای صمیمی ب
روابــط زوجیــن را بهبــود می بخشــد ]29[. بنابرایــن، آمــوزش 
ــای  ــق فراینده ــن از طری ــطحی فلدم ــه چندس ــرد یکپارچ رویک
ــود  ــا، بهب ــل تعارض ه ــث ح ــدا باع ــث ابت ــده باع ــح داده ش توضی
روابــط و افزایــش صمیمیــت و در نهایــت باعــث کاهــش میــل بــه 

ــود. ــالق می ش ــی ط ــن متقاض ــالق در زوجی ط
مهم تریــن محدودیت هــای پژوهــش شــامل محــدود شــدن 
جامعــه پژوهــش بــه زوج هــای متقاضــی طالق اســتان البــرز ارجاع 
ــتفاده از روش  ــواده، اس ــی خان ــاوره حام ــز مش ــه مرک ــده ب داده ش
ــی  ــای خودگزارش ــتفاده از ابزاره ــترس و اس ــری در دس نمونه گی
بــرای جمــع آوری داده هــا بــود. بــر اســاس محدودیت هــا، پیشــنهاد 
ــای متقاضــی طــالق  ــی زوج ه ــای آت ــه در پژوهش ه ــود ک می ش
ــیب پذیر از  ــای آس ــایر گروه ه ــی س ــی بررس ــهرها و حت ــایر ش س
ــویی  ــط فرازناش ــویی و رواب ــت زناش ــار خیان ــران دچ ــه همس جمل
مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد. پیشــنهاد دیگــر مقایســه اثربخشــی 
ــا ســایر  ــن ب ــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدم روش آم
روش هــای درمانــی از جملــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد، 

درمــان مبتنــی بــر شــفقت و غیــره اســت.

نتیجه گیری
ــطحی  ــه چندس ــرد یکپارچ ــوزش رویک ــه آم ــان داد ک ــج نش نتای
ــر افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل  فلدمــن ب
ــود و و پایــداری  ــر ب ــه طــالق در زوجیــن متقاضــی طــالق موث ب
نتایــج پــس از دو مــاه حفــظ شــد. ایــن رویکــرد آموزشــی اســت 
کــه از طریــق یکپارچه کــردن مفاهیــم، فنــون و روش هــای 
ســنتی خانــواده درمانــی توانســته در کاهــش مشــکالت ارتباطــی 
و افزایــش خودآگاهــی زوجیــن و اعضــای خانــواده بــه پیشــرفتی 
امیدوارانــه برســد. بنابرایــن، توصیــه می شــود ســازمان هایی نظیــر 
بهزیســتی و دادگســتری مراکــز مشــاوره هایی کــه مراجعــان خــود 
را بــه آنهــا ارجــاع می دهنــد ملــزم بــه شــرکت در کارگاه آمــوزش 
ــا  ــه ب ــان در مواجه ــا آن ــد ت ــه کنن ــاط صمیمان ــای ارتب مهارت ه
ــر  ــردی دیگ ــنهاد کارب ــد. پیش ــره ببرن ــن روش به ــان از ای مراجع
اینکــه درمانگــران و متخصصــان حوزه ســالمت خانــواده از رویکرد 
ــای  ــی زوج ه ــود زندگ ــرای بهب ــن ب ــطحی فلدم ــه چندس یکپارچ
ــویی و  ــاط زناش ــفافیت ارتب ــش ش ــژه افزای متقاضــی طــالق به وی
ــن متقاضــی طــالق اســتفاده  ــه طــالق در زوجی ــل ب کاهــش می

کننــد.
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