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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.
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چکیده
مقدمــه :زوجیــن متقاضــی طــاق دارای مشــکالت فراوانــی در روابــط زناشــویی خــود هســتند و یکــی از روشهــای مؤثــر در بهبــود
ویژگیهــای 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
طــاق در زوجیــن متقاضــی طــاق انجــام شــد.
روش کار :مطالعــه حاضــر شبهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش متشــکل از
کلیــه زوجهــای متقاضــی طــاق اســتان البــرز بودنــد کــه بــه مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده در ســال  1398ارجــاع داده شــدند .نمونــه
پژوهــش  20زوج دارای نمــره پاییــن در شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و نمــره بــاال در میــل بــه طــاق بودنــد کــه بــا روش نمونهگیــری در
دســترس انتخــاب و بــا روش گمــارش تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند .گــروه آزمایــش در  8جلســه  90دقیقهای
آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن شــرکت نمــود و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت .دادههــا بــا
مقیاسهــای شــفافیت ارتبــاط زناشــویی (ســعیدیفرد و همــکاران )1395 ،و میــل بــه طــاق (رازبالــت و همــکاران )1986 ،در مراحــل
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری دو ماهــه جم ـعآوری و بــا روش اندازهگیــری مکــرر تحلیــل شــدند.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن باعــث افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش
میــل بــه طــاق در زوجیــن متقاضــی طــاق شــد و پایــداری نتایــج پــس از دو مــاه حفــظ شــد (.)P>0/05
نتیجهگیــری :بــا توجــه نتایــج ،برنامهریــزی بــرای اســتفاده از روش آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــرای افزایــش
شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل بــه طــاق در زوجهــای متقاضــی طــاق ضــروری اســت.
کلیدواژه ها :رویکرد یکپارچه فلدمن ،شفافیت ارتباط زناشویی ،میل به طالق.
مقدمه
ایــران چهارمیــن کشــور پــر طــاق دنیاســت و آمــار بــاالی طالق
حاکــی از نارضایتــی از روابــط زناشــویی و نوعی گسســتگی عاطفی
بیــن زوجیــن اســت کــه آســیبهای فراوانــی بــرای زوجیــن در
پــی دارد [ .]1طــاق رویــدادی پیچیــده اســت کــه پیامدهــای
کوتاهمــدت و بلندمــدت مالــی ،قانونــی ،فــردی و اجتماعــی
بســیاری بــرای زوجیــن دارد .آمــار طــاق از  7/89درصــد ســال
 1375بــه  25/3در ســال  1395رســیده [ .]2در جوامــع غربــی
حــدود نیمــی از ازدواجهــا بــه طــاق ختــم میشــوند و برابــر

آمــار رســمی منتشرشــده کشــور ایــران نســبت ازدواج بــه طــاق
حــدود  3/4اســت؛ یعنــی بــه ازای هــر  3/4ازدواج یــک طــاق
رخ میدهــد کــه ایــن نســبت در پنــج ســال اول زندگــی 47/2
درصــد اســت [ .]3در ســالهای اخیــر تعارضهــای زناشــویی
بــ ه طــور فزاینــدهای افزایــش یافتــه [ ]4و ایــن تعارضهــا کــه
زمینــه طــاق را ایجــاد میکننــد دارای علتهــای متفاوتــی
از جملــه افســردگی ،بدرفتــاری ،مشــکالت اقتصــادی ،اعتیــاد،
تفاوتهــای فرهنگــی و غیــره هســتند [ .]5ازدواج یکــی از
مهمتریــن تصمیمگیریهــای دوران بزرگســالی بــرای تأمیــن
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اســت [ .]19در رویکــرد یکپارچــه چندســطحی عقیــده بــر ایــن
اســت کــه مشــکالت زوجیــن نتیجــه تعامــل همزمــان فرایندهــای
ارتباطــی میانفــردی و درونفــردی اســت کــه بــهصــورت
ناقــص یــا بــد درک شــده باشــد [ .]20ایــن رویکــرد چندســطحی،
فرایندهــای میانفــردی و درونفــردی را بــا ترکیــب نظریههــای
روانپویشــی شــناختی ،رفتــاری و سیســتمی خانــواده بــرای بهبــود
مشــکالت ارتباطــی زوجیــن و افزایــش خودآگاهــی آنــان ارائــه
میدهــد [.]21
دربــاره اثربخشــی رویکــرد یکپارچــه چندســطحی پژوهشهــای
اندکــی انجــام شــده اســت .بــرای مثــال نتایــج پژوهــش
 )2008( Scheinkmanنشــان داد کــه رویکــرد چندســطحی

نیازهــای روانــی ،عاطفــی ،جنســی و امنیتــی اســت [ ]6کــه نقــش
مهمــی در ادراک مثبــت از ســامت و کیفیــت زندگــی دارد و باعث
ایجــاد رابطـهای صمیمانــه بیــن دو نفــر میشــود [ .]7آمــار بــاالی
طــاق نشــاندهنده رضایــت از زندگــی زناشــویی پاییــن اســت
[ ]8و طــاق باعــث افزایــش اســترس و افســردگی ،افت بهداشــت
روانــی ،کاهــش کیفیــت زندگــی ،افزایــش تنشهــای روانــی و
کاهــش کارایــی سیســتم ایمنــی بــدن میشــود [.]9
تعارضهــای زناشــویی امــری اجتنابناپذیــر اســت [ ]10و طــاق
نتیجــه آشــفتگی و اختــال در روابط زناشــویی اســت [ .]11کیفیت
تعامــل و روابــط زناشــویی پیشبینیکننــده مهمــی بــرای آشــفتگی
زناشــویی و میــل بــه طــاق اســت و زوجیــن دارای میــل بــه

فلدمــن نقــش مؤثــری در پویایــی روابــط زوجیــن و ویژگیهــای
مرتبــط بــا روابــط زناشــویی دارد [ Ballard .]19و همــکاران
( )2019ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رویکــرد
یکپارچــه چندســطحی باعــث بهبــود روابــط زناشــویی میشــود
[ .]20همچنیــن ،نتایــج پژوهــش باباخانــی و همــکاران ()1394
نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد پکپارچــه فلدمــن باعــث افزایــش
ذهنآگاهــی و کاهــش تعارضــات زناشــویی زوجیــن دارای
اختــاف زناشــویی شــد و ایــن نتایــج در مرحلــه پیگیــری نیــز
باقــی مانــد [ .]22ایدلخانــی و همــکاران ( )1397ضمــن پژوهشــی
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش چندســطحی فلدمــن باعــث
افزایــش صمیمیــت جنســی زنــان دچــار دلزدگــی زناشــویی شــد
[ .]23در پژوهشــی دیگــر ،ایدلخانــی و همــکاران ( )1398گــزارش
کردنــد کــه آمــوزش روش چندســطحی فلدمــن باعــث افزایــش
کیفیــت زندگــی زناشــویی زنــان دچــار دلزدگــی زناشــویی شــد
[ .]24چرایــی و همــکاران ( )1398ضمــن پژوهشــی بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش یکپارچهنگــر فلدمــن باعــث افزایــش
صمیمیــت زناشــویی زوجیــن متعــارض شــد [.]25
ایــران چهارمیــن کشــور دنیــا اســت کــه آمــار طــاق در آن بــاال
اســت [ .]1بــا توجــه بــه آمــار بــاال و روزافــزون طالق و مشــکالت
زناشــویی اســت و زوجیــن پــس از طــاق بــا مشــکالت بســیاری
مواجــه میشــوند ،از ایــن رو بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای
کاهــش طــاق از طریــق بهبــود روابــط زوجیــن بــود .همچنیــن،
یکــی از رویکردهــای جدیــد بــرای بهبــود وضعیت زندگــی زوجین،
آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن اســت .دربــاره
اثربخشــی ایــن رویکــرد کــه هــدف بهبــود روابــط میانفــردی و
درونفــردی اســت پژوهشهــای اندکــی انجــام شــده و بــه نظــر
میرســد کــه ایــن رویکــرد بتوانــد در بهبــود ویژگیهــای زندگــی
زناشــویی از جملــه افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش

طــاق بیشــتر هیجانهــای منفــی و کمتــر هیجانهــای مثبــت
را تجربــه میکننــد و غالبــا از مهارتهــای ارتباطــی ضعیفــی
برخوردارنــد [ .]12میــل بــه طــاق بــه معنــای میــزان تمایــل و
عالقهمنــدی زوجیــن بــه جداشــدن و گسســتن روابــط زناشــویی
اســت [ .]13میــل بــه طــاق دارای ســه بعــد شــناختی (تصــورات
افــراد دربــاره طــاق) ،عاطفــی (احســاسها و عاطفههــای مثبــت
و منفــی دربــاره طــاق) و رفتــاری (انجــام اعمــال و رفتارهایــی
بــرای انجــام یــا عــدم انجــام طــاق) اســت [ .]14یکــی دیگــر
از عواملــی کــه نقــش مهمــی در تعارضهــای زناشــویی دارد،
کاهــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی اســت [ .]15شــفافیت یعنــی
صحبــت و گفتگــوی روشــن ،واضــح ،بــدون پــرده و بیکنایــه
و همــراه بــا توجــه و احتــرام و شــفافیت ارتبــاط زناشــویی یعنــی
بیــان روشــن ،واضــح ،بــدون پــرده و بیکنایــه نیازهــا ،خواســتهها
و تمایــات در زندگــی زناشــویی کــه ایــن امــر نقــش مهمــی در
حفــظ تعــادل خانوادگــی و ســازگاری زناشــویی دارد [ .]16شــفافیت
در ارتبــاط زناشــویی یکــی از اجــزای مهارتهــای ارتباطــی اســت
کــه بــه دوام ازدواج و ســازگاری زناشــویی کمــک میکنــد و
زوجهــای ســازگار و انعطافپذیــر غالبــا شــفافیت بیشــتر و ابهــام
کمتــری در ارتبــاط زناشــویی دارنــد [.]17
آمــار بــاالی تعارضهــای زناشــویی ،ناســازگاری زناشــویی ،طــاق
عاطفــی و رســمی ،الگوهــای تعاملــی ناکارآمــد بیــن زوجیــن و
تقاضــای زوجیــن بــرای بهبــود روابــط زناشــویی باعــث ایجــاد
رویکردهــای جدیــدی بــرای بهبــود روابــط زوجیــن شــده اســت
[ .]18آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن یکــی از
ایــن رویکردهــای جدیــد اســت کــه برخــاف رویکردهای گذشــته
بــا تــاش موفــق و هوشــمندانهای در زمینــه یکپارچهکــردن
مفاهیــم ،فنــون و روشهــای ســنتی خانــواده درمانــی به پیشــرفتی
امیدوارانــه در درمــان و آمــوزش بــه زوجیــن و خانــواده رســیده
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سارا مشتاقی و همکاران

 90دقیقــهای (هفتــهای یــک جلســه) تحــت آمــوزش رویکــرد
یکپارچــه چندســطحی فلدمــن قــرار گرفــت و گــروه کنتــرل تــا
پایــان آمــوزش بــه گــروه آزمایــش هیچگونــه آموزشــی دریافــت
نکــرد و در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت .گروههــا
در مراحــل پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری دو ماهــه عــاوه
بــر فــرم جمعیتشــناختی بــه مقیاسهــای شــفافیت ارتبــاط
زناشــویی و میــل بــه طــاق پاســخ دادنــد.
مقیــاس شــفافیت ارتبــاط زناشــویی ،ایــن مقیــاس توســط
ســعیدیفرد و همــکاران ( )1395بــا  116گویــه طراحــی شــد.
گویههــا بــا اســتفاده از طیــف پنــج درج ـهای لیکــرت از یــک تــا
پنــج نمرهگــذاری میشــود .دامنــه نمــرات بیــن  116تــا 580
و نمــره باالتــر نشــاندهنده شــفافیت ارتبــاط زناشــویی بیشــتر
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  ،0/89زنــان  0/85و کل  0/87و پایایــی آن
را بــا روش بازآزمایــی ده روزه  0/86گــزارش شــد [ .]17در مطالعــه
حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش همبســتگی درونــی از طریــق
محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/83بدســت آمــد.
مقیــاس میــل بــه طــاق ،ایــن مقیــاس توســط رازبالــت،
جانســون و مــارو ( )1986بــا  28گویــه طراحــی شــد .گویههــا
بــا اســتفاده از طیــف هفــت درج ـهای لیکــرت از یــک تــا هفــت
نمرهگــذاری میشــود .دامنــه نمــرات بیــن  28تــا  196و نمــره
باالتــر نشــاندهنده میــل بیشــتر بــه طــاق اســت .روایــی ســازه
مقیــاس را بــا روش تحلیــل عاملــی تاییــد و پایایــی آن را بــا روش
همبســتگی درونــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ
 0/91گــزارش شــد [ .]27در پژوهــش نظــری و همــکاران ()1394
پایایــی بــا روش همبســتگی درونــی از طریــق محاســبه ضریــب
آلفــای کرونبــاخ  0/83محاســبه شــد [ .]14داوودی و همــکاران
( )1390روایــی محتوایــی ابــزار را توســط پنــج متخصــص
روانشــناس و مشــاور تاییــد و پایایــی آن را بــا روش همبســتگی
درونــی از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای زنــان
 0/89و بــرای مــردان  0/87و بــرای کل نمونــه  0/88گــزارش کرد
[ .]28در مطالعــه حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش همبســتگی درونی
از طریــق محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/83بدســت آمــد.
محتــوی آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی توســط الری
و فلدمــن [ ]29طراحــی و توســط ایدلخانــی و همــکاران []23
ترجمــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (جــدول .)1

میــل بــه طــاق موثــر واقــع شــود .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا
هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی
فلدمــن بــر افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل به
طــاق در زوجیــن متقاضــی طــاق انجــام شــد.
روش کار
مطالعــه حاضــر شــب ه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون و
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش متشــکل از
کلیــه زوجهــای متقاضــی طــاق اســتان البــرز بودنــد کــه بــه
مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده در ســال  1398ارجــاع داده شــدند.
بــرای تعییــن حجــم نمونــه از فرمــول زیــر اســتفاده شــد.

در ایــن معادلــه بــر اســاس پژوهــش محمــدی و همــکاران ()1395
[ α =1/90 ]26و همچنیــن مقادیــر Power=0/90 ،d2=4/507
و  α=0/95در نظــر گرفتــه شــد کــه بــر اســاس آن حجــم نمونــه
بــرای هــر گــروه  16/82نفــر بــرآورد شــد کــه بــرای اطمینــان
از حجــم نمونــه ،حجــم نمونــه بــرای هــر گــروه  20نفــر در
نظــر گرفتــه شــد .بنابرایــن ،نمونــه پژوهــش  20زوج بودنــد کــه
شــرایط ورود بــه مطالعــه را داشــتند و نمــرات آنــان در شــفافیت
ارتبــاط زناشــویی پاییــن و در میــل بــه طــاق بــاال بــود .ایــن
نمونههــا بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب
و بــا گمــارش تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن
شــدند .شــرایط ورود بــه مطالعــه شــامل حداقــل تحصیــات دیپلم
بــه دلیــل تأثیــر تحصیــات بــر یادگیــری و اســتفاده از رویکــرد
درمانــی ،نداشــتن اختاللهــای روانشــناختی و عــدم مصــرف
داروهــای روانپزشــکی مثــل ضداضطــراب ،ضدافســردگی و غیــره،
مــدت ازدواج  2تــا  10ســال و عــدم دریافــت خدمــات مشــاورهای
از مراکــز و کلینیکهــای دیگــر و مالکهــای خــروج از مطالعــه
شــامل انصــراف از ادامــه همــکاری و غیبــت دو جلســه و بیشــتر
از آن بــود .پــس از کســب مجوزهــای الزم از دادگســتری اســتان
البــرز ،اداره بهزیســتی کل اســتان البــرز ،اداره بهزیســتی شــهر
کــرج و هماهنگــی بــا مســئوالن مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده،
پژوهشــگر از میــان زوجینــی کــه تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش
داشــتند ،تعــداد  20زوج را پــس از بیــان رعایــت نــکات اخالقــی در
پژوهــش بهعنــوان نمونــه انتخــاب کــرد .گــروه آزمایــش  8جلســه
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جدول  :1عنوان و شرح جلسههای آموزش رویکرد یکپارچه چندسطحی فلدمن

جلسه ها

عنوان

شرح جلسه

اول

آشنایی و بیان هدف

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

دوم

استفاده از روانپویشی برای
اضطراب زوجین

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

سوم

اضطراب و خطاهای
شناختی

آشنایی با نقش باورها و انتظارات غیرواقعبینانه در زندگی زناشویی؛ آشنایی با انواع خطاهای شناختی و تأثیر آن بر
احساسها و رفتارها؛ آشنایی با انتظارات متقابل و توجه به ویژگیهای مثبت یکدیگر؛ یادگیری تشخیص مشکالت
اضطرابی و غلبه بر آنها از طریق راهبردهای مقابلهای شناختی و تمرین در جلسه

چهارم

حمایت متقابل

پیگیری کالمی روشهایی که مشکل اضطراب را در طول زمان تغییر دادند؛ یادگیری تشخیص مشکالت اضطرابی
و فائقآمدن بر آنها از طریق راهبردهای مقابلهای شناختی و تمرین در جلسه

پنجم

ارتباط و قدرت

آشنایی با انواع شیوههای ارتباطی و پاسخها و سبکهای مقابلهای میان زوجین؛ بررسی و کشف الگوهای تعاملی
خانواده ،فرضیهسازی در مورد سلسلهمراتب و نحوه توزیع قدرت در خانواده و تمرین در جلسه

ششم

ارتباط و ادراک

استحکامبخشیدن مرزهای عملکردی و از بین بردن مرزهای غیرعملکردی سیستم و زیرسیستم خانواده؛ بررسی
مثلثهای موجود حول مشکالت خانواده؛ بررسی میزان ارتباط هر یک از زوجین با خویشاندن خود و متعادلسازی
روابط با خویشاوندان و دوستان مشترک و تمرین در جلسه

هفتم

ارتباط و صمیمیت

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 شیوههای انتقال اطالعات درباره رابطه جنسی به
همسر؛ آگاهی از نقش همدلی و تفاهم جنسی در همسران و تمرین در جلسه

هشتم

اختتام

بررسی میزان کارایی و اثربخشی آموزشها ،شناسایی موانع اجرایی آموزشها؛ خالصه و جمعبندی آموزشها و ارائه
راهکارها و توصیههایی کلی برای همه زوجین

مداخلــه توســط یــک متخصــص مشــاوره هفت ـهای یــک جلســه
بهصــورت گروهــی انجــام و در پایــان هــر جلســه ،تکلیفــی مرتبــط
بــه زوجیــن داده و ابتــدای جلســه بعــد ،ضمــن مــرور آنهــا بــه آنان
بازخــورد ســازنده داده شــد .دادههــا پــس از جم ـعآوری بــا روش
اندازهگیــری مکــرر در نرمافــزار  SPSSنســخه  20تحلیــل
شــدند.

یافتهها
در مطالعــه حاضــر  20زوج شــرکت داشــتند .فراوانــی و درصــد
ویژگیهــای جمعیتشــناختی مــدت ازدواج ،تعــداد فرزنــد،
اشــتغال و وضعیــت مالــی زوجیــن متقاضــی طــاق گروههــای
آزمایــش و کنتــرل در (جــدول )2گــزارش شــده اســت.

جدول  :2فراوانی و درصد ویژگیهای جمعیتشناختی زوجین متقاضی طالق گروههای آزمایش و کنترل

متغیرها

سطوح

مدت ازدواج

تعداد فرزند

اشتغال
وضعیت مالی

گروه کنترل

گروه آزمایش

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

 2-4سال

10

50

12

60

 5-7سال

4

20

4

20

 8-10سال

6

30

4

20

بدون فرزند

12

60

12

60

 1فرزند

6

40

8

40

 2فرزند

0

0

2

10

 3فرزند

2

10

0

0

شاغل

13

65

10

50

بیکار

7

35

10

50

خوب

2

10

4

20

متوسط

12

60

10

50

ضعیف

6

30

6

30

40
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میــل بــه طــاق زوجیــن متقاضــی طــاق گروههــای آزمایــش و
کنتــرل در (جــدول )3گــزارش شــده اســت.

در (جــدول )2فراوانــی و درصــد مــدت ازدواج ،تعــداد فرزند ،اشــتغال
و وضعیــت مالــی گروههــای آزمایــش و کنتــرل قابــل مشــاهده
اســت .میانگیــن و انحــراف معیــار شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و

جدول :3میانگین و انحراف معیار شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طالق زوجین متقاضی طالق گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

مراحل

شفافیت ارتباط زناشویی

میل به طالق

گروه کنترل

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

259/45

30/56

252/25

31/68

پسآزمون

275/90

36/69

250/80

32/56

پیگیری

274/00

35/38

251/56

33/22

پیشآزمون

165/40

13/88

169/35

11/28

پسآزمون

131/55

7/51

172/73

11/53

پیگیری

129/40

7/39

170/27

11/22

همچنیــن ،نتایــج اثرهــای درونگروهــی و تعاملــی در آزمونهــای
چندمتغیــری معنــادار اســت ( ،)P>0/05لــذا هــم بیــن مراحــل
اندازهگیــری و هــم بیــن گروههــا تفــاوت معنــاداری وجــود
دارد .نتایــج تحلیــل اندازهگیــری مکــرر بــرای بررســی اثربخشــی
آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــر افزایــش
شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل بــه طــاق زوجیــن
متقاضــی طــاق در (جــدول )4گــزارش شــده اســت.

در (جــدول )3میانگیــن و انحــراف معیــار شــفافیت ارتباط زناشــویی
و میــل بــه طــاق گروههــای آزمایــش و کنتــرل قابــل مشــاهده
اســت .نتایــج آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف نشــان داد کــه
فــرض نرمــال بــودن متغیرهــای وابســته در مراحــل ارزیابــی بــرای
هــر دو گــروه ،نتایــج آزمــون لویــن حاکــی از برقــراری فــرض
برابــری واریانسهــا و نتایــج آزمــون کرویــت موخلــی نشــان داد
کــه فــرض برابــری کوواریانسهــا برقــرار اســت (.)P<0/05

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

منبع اثر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

P-value

اندازه اثر

توان
آماری

شفافیت ارتباط زناشویی

گروه

7776/30

1

7776/30

2/41

0/029

0/33

0/63

زمان

2060/45

1

2060/45

25/77

0/001

0/40

1/00

گروه*زمان

2599/20

1

2599/20

32/51

0/001

0/46

1/00

گروه

20462/41

1

20462/41

40/08

0/001

0/51

1/00

زمان

7605/00

1

7605/00

93/83

0/001

0/71

1/00

گروه*زمان

9605/18

1

9605/18

107/91

0/001

0/76

1/00

میل به طالق

درصــد و در بخــش تعاملــی  76درصــد تغییــرات ناشــی از روش
آمــوزش رویکــرد یکپارچه چندســطحی فلدمــن اســت (.)P>0/05
نتایــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی بــرای مقایســه شــفافیت ارتبــاط
زناشــویی و میــل بــه طــاق زوجیــن متقاضــی طــاق در مراحــل
ارزیابــی در (جــدول  )5گــزارش شــده اســت.

همانطــور کــه (جــدول )4نشــان میدهــد ،اثــر گــروه ،زمــان
و تعامــل گــروه و زمــان معنــادار اســت ،لــذا بــا توجــه بــه انــدازه
اثــر میتــوان گفــت کــه در متغیــر شــفافیت ارتبــاط زناشــویی
در بخــش بینگروهــی  33درصــد ،در بخــش درونگروهــی 40
درصــد و در بخــش تعاملــی  46درصــد و در متغیــر میــل بــه طالق
در بخــش بینگروهــی  51درصــد ،در بخــش درونگروهــی 71
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جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طالق زوجین متقاضی طالق در مراحل ارزیابی
متغیرها
شفافیت ارتباط زناشویی

میل به طالق

اختالف میانگینها

خطای استاندارد

P-value

مراحل ارزیابی
پیشآزمون

پسآزمون

-11/00

2/15

0/001

پیشآزمون

پیگیری

-10/15

1/99

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/85

0/71

0/718

پیشآزمون

پسآزمون

18/60

1/96

0/001

پیشآزمون

پیگیری

19/50

2/01

0/001

پسآزمون

پیگیری

0/90

0/72

0/656

و درونفــردی را بــا ترکیــب نظریههــای روانپویشــی شــناختی،
رفتــاری و سیســتمی خانــواده بــرای بهبــود مشــکالت ارتباطــی
زوجیــن و افزایــش خودآگاهــی آنــان ارائــه میدهــد [.]21
عــاوه بــر آن ،زوجیــن متقاضــی طــاق از گفتگــو در رابطــه بــا
مســائل خودشــان اجتنــاب میکننــد و طراحوارههــا و باورهــای
نامناســبی دربــاره یکدیگــر در ذهــن میســازند و رویکــرد
یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــا اصــاح باورهــای غیرمنطقــی
و طرحوارههــای ناســازگار و تبدیــل آن بــه باورهــای منطقــی و
طرحوارههــای ســازگار اطمینانبخــش باعــث درک احساســات
زوجیــن از یکدیگــر شــده و کیفیــت روابــط زناشــویی را بهبــود
میبخشــد [ .]23در نتیجــه ،رویکــرد یکپارچــه چندســطحی
فلدمــن از طریــق افزایــش ارتبــاط مثبــت زوجیــن ،اصــاح باورهــا،
برداشــتها و طرحوارههــای نامناســب ،رفــع ســوءتفاهمها در
زندگــی زوجیــن ،کاهــش رنــج و خشــم در زندگــی زناشــویی،
توجــه بــه رفتارهــای مثبــت و ســازنده زوجیــن و خودافشــایی خــود
بــرای همســر باعــث افزایــش شــفایت ارتبــاط زناشــویی میشــود.
همچنیــن ،یافتههــا نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد یکپارچــه
چندســطحی فلدمــن باعــث کاهــش میــل بــه طــاق در زوجیــن
متقاضــی طــاق شــد و نتایــج آمــوزش در مرحلــه پیگیــری نیــز
حفــظ شــد .بــا اینکــه پژوهشــی اثــر ایــن رویکــرد را بــر میــل
بــه طــاق بررســی نکــرده ،امــا ایــن یافتــه از جهاتــی بــا یافتــه
پژوهشهــای  Ballardو همــکاران [ ،]20باباخانــی و همــکاران
[ ]22و ایدلخانــی و همــکاران [ ]24همســو بود .در تبییــن این یافته
میتــوان گفــت کــه زوجیــن دچــار تعــارض زناشــویی (هماننــد
زوجیــن متقاضــی طــاق) از گفتگــو دربــاره مســائل اجتنــاب
میکننــد ،یکدیگــر را در تصمیمگیریهــا دخیــل نمیکننــد و
هــر یــک نســبت بــه شایســتگیها و تواناییهــای یکدیگــر دچــار
تردیــد شــده و بــرای تصمیمــات مشــترک ارزش قائــل نمیشــود
و ایــن حــاالت بــه تدریــج منجــر بــه کاهــش اعتمــاد بــه خــود و

همانطــور کــه (جــدول )5نشــان میدهــد ،در هــر دو
متغیــر شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و میــل بــه طــاق اختــاف
میانگیــن پیشآزمــون بــا پسآزمــون و پیگیــری معنــادار اســت
( ،)P>0/001امــا اختــاف میانگیــن پسآزمــون و پیگیــری
معنــادار نیســت ( .)P<0/05بــه عبــارت دیگــر ،روش آمــوزش
رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن در مرحلــه پسآزمــون
باعــث افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل بــه
طــاق در زوجهــای متقاضــی طــاق شــده و نتایــج آمــوزش در
مرحلــه پیگیــری نیــز باقــی مانــد.
بحث
یافتههــا نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی
فلدمــن باعــث افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی در زوجیــن
متقاضــی طــاق شــد و نتایــج آمــوزش در مرحلــه پیگیــری نیــز
باقــی مانــد .بــا اینکــه پژوهشــی اثــر ایــن رویکــرد را بــر شــفافیت
ارتبــاط زناشــویی بررســی نکــرده ،امــا ایــن یافتــه از جهاتــی بــا
یافتــه پژوهشهــای  Ballard ،]19[ Scheinkmanو
همــکاران [ ،]20ایدلخانــی و همــکاران [ ،]23ایدلخانــی و همکاران
[ ]24و چرایــی و همــکاران [ ]25همســو بــود .در تبییــن ایــن یافتــه
میتــوان گفــت کــه در زوجیــن دارای پریشــانی زناشــویی (از جمله
متقاضــی طــاق) معمــوال آشــفتگیهای هیجانــی و تعاملهــای
منفــی زیــادی دیــده میشــود و در رویکــرد یکپارچــه چندســطحی
فلدمــن تکنیکهــا و راهبردهایــی بــا ســاختار و مســتقیم وجــود
دارد کــه بــه افــراد کمــک میکنــد تــا آشــفتگیهای هیجانــی
کمتــری را تجربــه کننــد و از شــدت تعاملهــای منفــی آنهــا
کاســته شــود [ .]23همچنیــن ،اســتفاده از تکنیکهــای رویکــرد
یکپارچــه چندســطحی فلدمــن میتوانــد باعــث حــل تعــارض و
افزایــش ارتبــاط بیــن زوجیــن شــده و محیــط بینفــردی مثبتــی
را بوجــود آورد .ایــن رویکــرد چندســطحی ،فرایندهــای میانفــردی
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طــرف مقابــل و در نتیجــه ایجــاد اضطــراب میشــود .اضطــراب
باعــث افزایــش اســتفاده از راهبردهــای مقابل ـهای هیجانمــدار و
اجتنابــی و کاهــش اســتفاده از راهبردهــای مقابل ـهای مســالهمدار
میشــود ،لــذا نــه تنهــا مشــکالت زوجیــن متقاضــی طــاق حــل
نمیشــود ،بلکــه مشــکالت آنــان چندبرابــر میگــردد [.]22
رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــا اســتفاده از روانپویشــی
میــزان اضطــراب و خطاهــای شــناختی زوجیــن را کاهــش و بــه
آنــان راهبردهــای مقابلـهای مناســب را آمــوزش میدهــد .عــاوه
بــر آن ،ایــن رویکــرد بــا آمــوزش مفاهیــم ارتبــاط و قــدرت ،ارتبــاط
و ادراک و ارتبــاط و صمیمیــت از طریــق آمــوزش راهکارهایــی
چــون اســتفاده از شــیوههای ارتباطــی مناســب ،بهبــود الگوهــای
تعاملــی خانــواده ،اســتحکام مرزهــای عملکــردی ،متعادلســازی
روابــط بــا خویشــاوندان و دوســتان ،اســتفاده از رابطــه جنســی
بــرای صمیمیــت ،آمــوزش همدلــی و ارتقــای تفاهــم جنســی
روابــط زوجیــن را بهبــود میبخشــد [ .]29بنابرایــن ،آمــوزش
رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن از طریــق فرایندهــای
توضیــح داده شــده باعــث ابتــدا باعــث حــل تعارضهــا ،بهبــود
روابــط و افزایــش صمیمیــت و در نهایــت باعــث کاهــش میــل بــه
طــاق در زوجیــن متقاضــی طــاق میشــود.
مهمتریــن محدودیتهــای پژوهــش شــامل محــدود شــدن
جامعــه پژوهــش بــه زوجهــای متقاضــی طالق اســتان البــرز ارجاع
داده شــده بــه مرکــز مشــاوره حامــی خانــواده ،اســتفاده از روش
نمونهگیــری در دســترس و اســتفاده از ابزارهــای خودگزارشــی
بــرای جمـعآوری دادههــا بــود .بــر اســاس محدودیتهــا ،پیشــنهاد
میشــود کــه در پژوهشهــای آتــی زوجهــای متقاضــی طــاق
ســایر شــهرها و حتــی بررســی ســایر گروههــای آســیبپذیر از
جملــه همســران دچــار خیانــت زناشــویی و روابــط فرازناشــویی
مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد .پیشــنهاد دیگــر مقایســه اثربخشــی
روش آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــا ســایر
روشهــای درمانــی از جملــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد،
درمــان مبتنــی بــر شــفقت و غیــره اســت.
Lavasani M. Effectiveness of attributional
retraining on mental health of male middle school
& students with divorced parents. Knowledge
Research in Applied Psychology. 2019;20(1):26)34. (Persian
Poursardar F, Sadeghi M, Goodarzi C,
Roozbehani M. Integrative treatments, and
couple therapy: Comparison of the effectiveness
of integrative approaches, therapy emotionally

نتیجهگیری
نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش رویکــرد یکپارچــه چندســطحی
فلدمــن بــر افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و کاهــش میــل
بــه طــاق در زوجیــن متقاضــی طــاق موثــر بــود و و پایــداری
نتایــج پــس از دو مــاه حفــظ شــد .ایــن رویکــرد آموزشــی اســت
کــه از طریــق یکپارچهکــردن مفاهیــم ،فنــون و روشهــای
ســنتی خانــواده درمانــی توانســته در کاهــش مشــکالت ارتباطــی
و افزایــش خودآگاهــی زوجیــن و اعضــای خانــواده بــه پیشــرفتی
امیدوارانــه برســد .بنابرایــن ،توصیــه میشــود ســازمانهایی نظیــر
بهزیســتی و دادگســتری مراکــز مشــاورههایی کــه مراجعــان خــود
را بــه آنهــا ارجــاع میدهنــد ملــزم بــه شــرکت در کارگاه آمــوزش
مهارتهــای ارتبــاط صمیمانــه کننــد تــا آنــان در مواجهــه بــا
مراجعــان از ایــن روش بهــره ببرنــد .پیشــنهاد کاربــردی دیگــر
اینکــه درمانگــران و متخصصــان حوزه ســامت خانــواده از رویکرد
یکپارچــه چندســطحی فلدمــن بــرای بهبــود زندگــی زوجهــای
متقاضــی طــاق بهویــژه افزایــش شــفافیت ارتبــاط زناشــویی و
کاهــش میــل بــه طــاق در زوجیــن متقاضــی طــاق اســتفاده
کننــد.
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