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 مقدمه

اي با كاركردهاي سالم رواني، اجتماعي و معنوي در همه جوامع از مهمترين اهداف ازدواج و تشكیل خانواده

شناسي، خانواده پويا، كارآمد شناسي و جامعههاي روانها است. به باور بسیاري از انديشمندان عرصهو  پديده

كننده پرورش نسلي پويا و توانمند و به تبع آن پايه و اساسي براي يك جامعه پويا، توانمند نو توانمند، تضی

ها و كاركردهاي برجسته، رغم چنین نقش(. علي0407شود )فراسر، پرنت، وتالتاک و هانتر، و كارآمد تلقي مي

اي هشود. يكي از تهديدمواجه مي هاي ديگر، در مواقعي با تهديد، آفت و آسیبخانواده مانند بسیاري از پديده

مطرح در حوزه فروپاشي خانواده، تمايل به جدايي و طالق و به دنبال آن وقوع پديده طالق است. طالق و 

تمايل به آن، بدون اغراق از محورها و موضوعات بسیار مورد توجه و پرتكرار در گذشته و حال بوده و در 

عات متمركز بر طالق، جايگاه برجسته و پرتكراري داشته باشند )پاركر، رسد كماكان مطالآينده نیز به نظر مي

(. نگاهي به نوسانات شیوع طالق در جوامع مختلف، خود نوعي حمايت براي 0407دورانتي، هیل و هسلتون، 

هاي اخیر نشان داده نیاز به تداوم مطالعات علمي بر روي اين پديده است. شواهد قابل تكراري طي سال

ها هاي ارزشمند صورت گرفته در كشورهاي مختلف طي سالیان متمادي، اين تالشغم تمام تالشرعلي

؛ میكوالي، 0474زا نبوده است )آماتو، هاي آسیبتاكنون در مواردي قادر به جلوگیري از افزايش شیوع طالق

ن دارد كه میل به (. باالخص برخي شواهد در دسترس حكايت از آ0479كوال، ويدال، وندروايل و مولدر، 

ها براي جدا شدن و پايان دادن به روابط زناشويي خود ه زوجعالقان میل و زـمیطالق و جدايي، به عنوان 

كه متشكل از ابعاد شناختي )انتظارات و تصورت در مورد طالق و پیامدهاي آن(، عاطفي )طیفي از عواطف 

تاري )آمادگي رفتاري و عملي فرد براي درگیر هاي مثبت و منفي مربوط به جدايي و طالق( و رفو هیجان

(، برخي روندهاي 7498 ،میكايیلي و ،فالحیان ،مريدانييوسفيشدن در فرايند جدايي و طالق( است )

 (. 7490 ،افشاري و سعیدي عطايي ،زادهعباسدهد )كننده را نشان ميافزايشي نگران

-براهیما ،عربي بودن پديده طالق و تمايل به جدايي )فراتر از نكات مورد اشاره، پیچیدگي و پويش چندعامل

 ، لطفي وجان محمدي لرگاني  ،صادقي ،فیروزجائیان گلوگاه؛ 7494، آباديمروتي شريفو  زاده پزشكي

ها به ازدواج و طالق )حسني، هدايتي و هاي فردي در حال تغییر دائمي در نگرش(، وجود تفاوت7491

؛ ديكونینك، 0407؛ چیانگ و پارک، 0404؛ آروچو و پرتل، 7496زايي، ؛ فروتن و میر7491محمدزاده، 

هاي فردي، اجتماعي و فرهنگي در جوامع (، تحوالت بسیار سريع در برخي ارزش0407دورن و ماتیاس، ون

)اسكافي نوقاني، گرگیج و  افتدمختلف كه گاهي بر اثر رخدادها و تحوالت ناگهاني و پرسرعت اتفاق مي

؛ بشچتنووا، فامینا، شامینوواسكايا، سازيكوا، كارپونیا 0407بوئل و شوئبي، ؛ اولیچ، الگین0407 حجتي شرق،

(، پیوندهاي پیچیده طالق و تمايل به جدايي با طیف متغیرهاي مختلف در سطح فردي، 0407وكنستانینوا، 

؛ 7044 ،جديديو  عرفاني ،رادصفائي ،پرورعدل؛ 7496خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي )زارعان و سديدپور، 

(، همراه با نیاز به 0407؛ كمر و فیزان، 0407؛ اسكافي نوقاني و همكاران، 0407اسپايكیك و مورتلمانز، 

آزاد، امامي سیكارودي، بوستاني خالصي ناپذير )قديميهاي اجتنابتمركز روزآمد بر سازگاري پس از طالق

(، همگي حفظ و تداوم نگاه روزآمد 0407ك، دكوويچ و برانجي، دايك، وندروال؛ ون0407نژاد لیلي، و كاظم

علمي متناسب با شرايط و نیازهاي جديد معطوف به تمايل به جدايي و طالق را در مجامع علمي و آكادمیكي 

سازد. از میان طیف متغیرهاي مختلف مرتبط با پايداري و يا شكنندگي روابط زناشويي و تمايل به محرز مي

؛ 7490 ،صفیاري جعفرآبادو  زارعالق در سطح شناختي، رفتاري و عاطفي، تعهد زناشويي )جدايي و ط
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 ،يوسفي واحمديان  ،مرادي ،خسرويهاي ارتباطي )( و مهارت7498 ،يوسفي مريداني و ،میكايیلي ،فالحیان

( از جايگاه 7499 ،امیري و كاكابرايي ،حسیني ،نبیئي؛ 7044، فربد و میراسكندري ،محمودزاده مرقي؛ 7498

 ارزشمند و با اهمیتي برخوردار هستند. 

شود كه تلقي مي هاارزش وفادار بودن به همسر، خانواده و ازدواج و براي حفظ زوجینتمايل  وييـناشز تعهد

هاي ازدواج، تعهد اخالقي و هنجاري مبتني بر تعهد شخصي مبتني بر جذابیتاز منظر ابعادي، در قالب 

و برخي اجبارهاي رواني و اجتماعي در  هاحفظ ازدواج و تعهد مبتني بر محدوديت پذيري درمسئولیت

؛ هو، 0400بندي و بررسي شده است  )مهرپويا، جاجرمي و علیزاده موسوي، بسیاري از مطالعات صورت

قي حس الزام به حفظ ازدواج به عنوان وظیفه اخال، زناشويي در بسیاري موارد تعهد .(0479جیانگ و وانگ، 

ها تقويت نموده و از اين طريق موجب كاهش تمايل به طالق و جدايي و تالش براي يا اجتماعي را در زوج

 پايین سطح كه هنددمي ننشا تمطالعا(. 7499 ،رضازادهو مرتضايي شود )ارتقاء كیفیت روابط زناشويي مي

(. از طرف 0400مهرپويا و همكاران، ) دشو  منجر  قطالو  يتضام ردـع به تواندمي در ازدواج ناشوييز تعهد

هاي ارتباطي و توان رفع نیازهاي زوجین در روابط خود با يكديگر ديگر تعهد زناشويي همچنین با مهارت

هاي هاي ارتباطي شامل طیف متنوعي از مهارت(. مهارت7498تنگاتنگي دارد )خسروي و همكاران، ارتباط 

ده گويند )محمودزااحترام متقابل و معطوف به تامین نیازها را مي برقراري رابطه مثبت و سازنده مبتني بر

هاي ارتباطي مثبت و (. شواهد در دسترس حاكي از آن است كه  وجود مهارت7044مرقي و همكاران، 

ا يكي هساز رضايت هر چه بیشتر از زندگي زناشويي و ضعیف بودن اين مهارتسازنده در بین زوجین زمینه

هاي متمايل به جدايي و طالق از آن هاي داراي تعارض و يا زوجزوج كه شكايات و داليلي است يجترينرا از

آفونسو، -؛ آبريو7499 ،قبادي ودهدست ) كنندبه عنوان مبناي تصمیم به جدايي و طالق خود از آن  ياد مي

 (.0407گارسیا و لیل، -راموس، كويروز

تباطي در ارتقاء كیفیت زناشــويي در كنار اين واقعیت كه در هاي اراهمیت و نقش تعهد زناشــويي و مهارت

یان زوج نار زوجها، حتي در زوجم عادي در ك جدايي، در يكي از هاي  به طالق و  يل  ما عارض و  هاي مت

 ونظري  ،نیاجمعههاي  اين دو متغیر مهم اغلب در شــرايط نامناســبي هســتند )زوجین يا هر دو شــاخص

هاي زيادي در (، موجب گرديده تا  تالش0449ارد، هاوكینز، بالدوين و فاوســت، ؛ بالنچ7044 ،ســلیمانیان

هاي در حال طالق در ايران و در ديگر كشورها هاي توانبخشي و آموزشي براي زوججهت استفاده از مداخله

ر ظیهاي آموزشي و درماني ناي از مداخلهانجام شود. در مطالعات گذشته اثربخشي طیف متنوع و گسترده

شويي زوج شناختي و رفتاري بر تعهد زنا شي آموزش  سعادتي و  درتاج ،نجميهاي در معرض طالق )اثربخ

مدار و واقعیت درماني بر تعهد اجتماعي زوجین در معرض طالق (، اثربخشــي درمان هیجان7491، شــامیر

وج درماني به روش اثربخشي ز(، 0404؛ گودرزي و همكاران، 7499)گودرزي، كیخسرواني، ديره و گنجي، 

ــويي  ــات زناش ــويي در زوجین داراي تعارض  ،يثانكريمي ،احمدزاده اقدم)تحلیل رفتار متقابل بر تعهد زناش

شاوره گروهي مبتني بر طرحواره درماني(، 7044 ،مرادي و گودرزي شي م شويي  اثربخ بر كیفیت رابطه زنا

شار  ،سعادت ،نامنيهاي متقاضي طالق )زوج (، اثربخشي آموزش ازدواج و 7498 ،آباديعسكرو كشاورز اف

ـــي آموزش مهارت( و 0449)بالنچارد و همكاران،  هاهاي ارتباطي زوجرابطه بر مهارت هاي ارتباط اثربخش

( گزارش شده است. مطالعات 7499 ،احقر واصغرنژاد فريد  ،مشتاقي)صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشويي 
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ــاره مطالعاتي بوده كه جامع ــي طالق و داراي تعارض و متغیرهاي تعهد ه هدف آن زوجمورد اش هاي متقاض

ها وجود داشته است. شمار زيادي از مطالعات نیز وجود دارد هاي ارتباطي به نوعي در آنزناشويي و مهارت

ـــويي و مهارت هاي عادي و در هاي ارتباطي و يا بر جامعه هدف زوجكه بر متغیرهايي به جز تعهد زناش

شتهمواردي مت شاره عارض تمركز دا سبي متغیرها و جامعه هدف، مورد ا اند. اين مطالعات، به دلیل تفاوت ن

 اند.قرار نگرفته

هاي ارتقاء در مجموع، نگاهي به مطالعات ارائه شـده حاكي از آن اسـت كه تاكنون طیف متنوعي از آموزش

ـــالح و تعديل هیجان ـــالح و تعديل رفتارها و هاي زندگي زناها، تمركز بر واقعیترابطه، اص ـــويي، اص ش

سیبشناخت صالح و تعديل طرحوارههاي ناكارآمد و آ سیبزا همراه با ا سازگار، معیوب و آ زا براي هاي نا

ـــويي و مهارت ناش قاء تعهد ز باطي زوجارت ياري آنهاي ارت به حفظ پیوند هاي در معرض طالق براي  ها 

ست. در كنار اين نتا شده ا ستفاده  شويي، ا صورت گرفته بر آموزشزنا ه هاي تلفیقي و جامع كيج، تاكیدات 

هاي قبلي مربوط به متغیرهاي ارتقادهنده روابط زناشـــويي با كیفیت و متغیرهاي همزمان بر نتايج پژوهش

هاي ارتباطي كارآمدتر، متمركز باشــند،  ضــروري براي حفظ پیوند زناشــويي نظیر تعهد زناشــويي و مهارت

سال ست )هاي اخیر، طي  (. اين تاكید 7044 ،باديآشفیع و ديره ،امیني ،بركاتبه تدريج در حال افزايش ا

تايج پژوهش ـــتفاده از ن با بر اس به تمايل به جدايي و طالق همراه  هاي قبلي در حوزه متغیرهاي مربوط 

ـــويي و مهارت ـــبي مطالعمتغیرهاي مثبت و يا منفي مرتبط با تعهد زناش  اتهاي ارتباطي براي غناي نس

ضرورتمداخله ست مورد توجه قرار گیرد.  اي روزآمد، از  ست كه در جامعه علمي در ايران نیز الزم ا هايي ا

هاي در حال تمركز جامع بر طیف متنوعي از متغیرهاي مرتبط با تمايل به جدايي و نیازهاي آموزشــي زوج

شي روان سته توانبخ ضر، بعد متفاطالق، در ب سخي به شناختي تلفیقي مطالعه حا ضر و پا وت مطالعه حا

ــته  ــاز رواني و اجتماعي قابل آموزش در بس ــت. متغیرهاي توانمندس ــاره بوده اس ــرايط مورد اش نیازها و ش

هاي ، رضــايت زناشــويي، طرحوارههاي ارتباطيآموزشــي ارائه شــده در مطالعه حاضــر، شــامل مهارت

ــوييروان ــات زناش ــناخت و مواجهه كارآمد با تعارض ــناختي، ش ــوييش ــمیمیت، تعهدزناش ــتي ، ص ، بهزيس

، هوش هیجاني و هوش معنوي هستند. انتخاب ، پرهیز از خشونت خانگيهاي زندگيشناختي، مهارتروان

سته آموزشي توانبخشي روان شاره براي ب سطه محورهاي موضوعي و آموزشي مورد ا شناختي تلفیقي به وا

ـــرويي )هاي ارتباطپیوندي كه هر يك از متغیرهاي مهارت و  محمودزاده مرقي؛ 7498و همكاران،  خس

ــويي )(7499و همكاران،  نبیئي؛ 7044همكاران،  ــايت زناش ــادقي، رض (، 7491 ،محمودياني و زنجري ،ص

شويي ) ضات زنا شونت خانگي(7494و همكاران،  عربتعار هاي (، طرحواره7496و همكاران،  زارعان) ، خ

ـــناختي )روان ـــمیمیت )0400؛ مهرپويا و همكاران، 7044و همكاران، پرورعدلش و همكاران،  نبیئي(، ص

ــتنلي، ماركمن و جانســون،  (، تعهد7499 ــويي )ويتون، اس هاي زندگي )جلیلي، نجار، مهارت ،(0474زناش

شــناختي )اســبارا، هســلمو و بوراســا، ،  ســالمت و بهزيســتي روان(0471زاده، وند چگیني و يارعلينظامي

؛ شــیرزادي، خاكپور و خدابخشــي 7481ني و معنوي )محســنیان، كرملو و گنجوي، ( و  هوش هیجا0476

سته  0407كواليي،  شده در ب ستفاده  ست. متغیرهاي مطرح و ا شته، بوده ا ( با میل به جدايي و طالق دا

ــي روان ــناختي تلفیقي زوجتوانبخش ــر، مهمترين و ش ــي طالق در پژوهش حاض هاي در متمايل يا متقاض

 متغیرهاي قابل آموزش مرتبط با تمايل به طالق و جدايي هستند.   پرتكرارترين
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سته توانمندي روان ستفاده از ب ر شناختي تلفیقي در مطالعه حاضعالوه بر موارد زيربنايي مربوط به چرايي ا

ـــته هاي میل به طالق و جدايي بوده، از اين واقعیت نیز نبايد غفلت نمود كه كه مبتني بر مهمترين همبس

ـــويي و مهارتدهپدي هايي چندوجهي و نیازمند طیف متنوعي از هاي ارتباطي پديدههايي نظیر تعهد زناش

؛ 7044هاي ارتباطي، هیجاني، شــناختي، عاطفي و رفتاري هســتند )محمودزاده مرقي و همكاران، مهارت

سال0479؛ هو و همكاران، 0400مهرپويا و همكاران،  به تدريج تمايل و  هاي اخیر(. بر همین مبنا نیز طي 

هاي تلفیقي و يكپارچه در حوزه پیشگیري از تمايل به طالق و جدايي افزايش داشته است عالقه به آموزش

یان، 7499 ،داودي و حیدري ،حاتمي؛ 7496 ،چارداوليو  مرادي) ماني ك ؛ حیدري، قمري، جعفري و آر

ربردي را در راســتاي به كارگیري نتايج (. بنابراين، مطالعه حاضــر مســیر رفع خالء دانش علمي و كا0407

هاي قبلي در قالبي كاربردي دنبال نموده و درصــدد گشــودن مســیرهاي اســتفاده كاربردي هر چه پژوهش

شتر از نتايج مطالعات علمي از طريق امكان يكپارچه ست.  سازي نتايج آنبی عه بنابراين هدف مطالها بوده ا

هاي جهاي ارتباطي در زوناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارتشحاضر تعیین اثربخشي توانبخشي روان

 در حال طالق و در راستاي  رفع خالء پژوهشي اشاره شده در مسیر پاسخ به دو سوال زير بوده است.  

 هاي در حال طالق اثربخش است؟شناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي در زوج. آيا آموزش توانبخشي روان7

هاي در حال طالق اثربخش هاي ارتباطي در زوجشناختي تلفیقي بر مهارتتوانبخشي روان. آيا آموزش 0

 است؟
 

 روش پژوهش

هاي در حال طالق، گیري هذفمند براي انتخاب زوجمطالعه حاضر از نظر روش، با توجه به استفاده از نمونه

كنترل و پیگیري دو ماهه بود كه آزمون با گروه آزمون و  پسيك پژوهش نیمه آزمايشي و داراي طرح پیش

اي ههاي ارتباطي زوجطي آن اثربخشي آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارت

هاي در معرض طالق در پائیز و در معرض طالق در شهر اصفهان  بررسي گرديده است. جامعه آماري زوج

انجام جلسات مشاوره از طرف دادگستري به مراكز در شهر اصفهان بودند كه براي  7498زمستان سال 

هدفمند  گیريبه روش نمونهزوج،  04هاي ارجاع شده،  شناختي ارجاع داده شدند. از میان زوجمشاوره روان

زوج براي هر يك از دو گروه آزمايش و گواه،  انتخاب و سپس  04هاي ورود، با در نظر گرفتن بر مبناي مالک

كشي( در دو گروه گمارده شدند. معیارهاي ورود شامل اعالم موافقت براي ه )قرعهبه روش تصادفي ساد

شركت در پژوهش، پذيرش و تعهد نسبت به اصول و قواعد گروهي آموزش )از طريق امضاء موافقت نامه بین 

 ،شناختي نظیر افسردگيكنندگان(، عدم ابتال قبل از دوره آموزش به اختالالت روانپژوهشگر با شركت

ها )كه از طريق انجام مصاحبه پريشياضطراب و بیماري دو قطبي و يا اختالالت مزمن نظیر انواعي از روان

-كنندگان قبل از شروع آموزش بررسي ميهاي مورد اشاره  با تك تك شركتدر خصوص عاليم اختالل

ز كنندگان احبه با شركتهاي روانپزشكي )دارو درماني كه از طريق مصاگرديد(، قرار نداشتن تحت درمان

غیبت بیش از دو جلسه در دوره آموزش و قرار داشتن  شد(، و معیارهاي خروج نیز شاملها سوال ميآن

عالوه بر دريافت رضايت نامه كتبي و هماهنگي كامل با  .درماني( بودندهاي روانپزشكي )دارو تحت درمان

ها فقط در اطالعات شركت كنندگان، استفاده داده شناختي، رازداري كامل نسبت بهمراكز مشاوره روان

رساني دقیق در صورت درخواست راستاي اهداف پژوهش، آزادي كامل براي انصراف از ادامه پژوهش و اطالع
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كنندگان از نتايج، همراه با آموزش گروه گواه پس از اتمام آموزش گروه آزمايش، اصول اخالقي رعايت شركت

 د. شده در اين مطالعه بو

 ابزارهای پژوهش

( كه 7991آدامز و جونز ) يسؤال 00براي سنجش تعهد زناشويي پرسشنامه  .. پرسشنامه تعهد زناشویي1

پذيري در حفظ ازدواج( و تعهد سه حوزه تعهد شخصي )جذابیت ازدواج(، تعهد اخالقي و هنجاري )مسئولیت

لي، اجتماعي و هیجاني پايان دادن به ازدواج( هاي ماها )تعهد مبتني بر ترس از هزينهمبتني بر محدوديت

، 7اي كامال مخالف=گذاري اين پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهنمره دهد، استفاده شد.را پوشش مي

شود. از مجموع امتیازات كل سواالت، انجام مي 6و كامال موافق= 0، موافق=4، نه موافق ونه مخالف=0مخالف=

آيد. افزايش نمرات به معناي افزايش كند، به دست مينوسان مي 004تا  00دامنه   تعهد زناشويي كلي كه در

نفر از طريق  7181اي برابر با ( طي شش مطالعه و با نمونه7991سطح تعهد كلي است. آدامز و جونز )

نموده  دبررسي همبستگي امتیازات سواالت با ابعاد مطرح و نمره كل پرسشنامه روايي اين پرسشنامه را مستن

(.  در ايران اين 7991اند )آدامز و جونز، را براي پرسشنامه گزارش نموده 89/4و آلفاي كرونباخ برابر با  

پرسشنامه در مطالعات زيادي مورد استفاده قرار گرفته و شواهد مطلوبي براي روايي و پايايي آن گزارش 

( در يك مطالعه در ايران به 7490محمدي )شده است. براي نمونه حسیني، زهراكار، داورنیا، شاكرمي و 

-ونرعنوان شواهدي از روايي همگرا و واگراي اين پرسشنامه، بین تعهد زناشويي با سه ويژگي شخصیتي ب

ي رنجورخويي و گشودگروان باي مثبت و معنادار  و پذيري رابطهلیتئوو مس جويي()توافق گرايي، سازگاري

گزارش نمودند )حسیني و  81/4و آلفاي كرونبخ پرسشنامه را نیز برابر با  منفي و معنادار رابطه به تجربه

 به دست آمد. 84/4(. در مطالعه حاضر آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه برابر با 7490همكاران، 

كوئین دام  يسؤال 40هاي ارتباطي پرسشنامه براي سنجش مهارت .های ارتباطي. پرسشنامه مهارت2

 ازابر و ارتباط به نسبت بینش ،دادن گوش مهارت هیجاني، مديريت ،كالمي بیانحوزه  ( كه پنج0440)

گذاري اين نمره (.7480استفاده شد )به نقل از حسن چاري و فداكار داوراني،  دهد،مي پوشش را وجود

الت است. از مجموع امتیازات كل سوا 6تا همیشه= 7اي شامل هرگز=پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه

آيد. نوسان مي كند، به دست مي 714تا  40هاي ارتباطي كه در دامنه  اين پرسشنامه نمره كلي مهارت

هاي ارتباطي كلي است. روايي سازه اين پرسشنامه از طريق افزايش نمرات به معناي افزايش سطح مهارت

نامه كرونباخ براي كل پرسش تحلیل عامل اكتشافي با چرخش از نوع واريماكس مستند و تايید شده و آلفاي

(، و ضريب تنصیف )دو 11/4و در دانش آموزان دبیرستاني برابر با  17/4)در دانشجويان برابر با  19/4برابر با 

(. باقري، پورمیرزايي 7480به دست آمده است )حسن چاري و فداكار داوراني،  17/4نیمه آزمون( نیز برابر با  

جديدتر، به عنوان شواهدي از روايي همگراي اين پرسشنامه، بین امتیازات  ( در شواهدي7491و فضیلت پور )

هاي ارتباطي مولوي همبستگي مثبت هاي ارتباطي كوئین دام و مقیاس مهارتحاصل از پرسشنامه مهارت

(.  در مطالعه حاضر آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه 7491و معناداري را گزارش نمودند )باقري و همكاران، 

 به دست آمد. 16/4ر با براب

راي اولین بشناختي تلفیقي، آموزش توانبخشي روانبسته . شناختي تلفیقي. آموزش توانبخشي روان3

شناختي قابل بار براي اين پژوهش، بر اساس اجراي يك مرور نظامدار گسترده در حوزه متغیرهاي روان
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منبع در اين بخش مورد  744ها )بیش از نامه آموزش مرتبط با تمايل به جدايي و طالق در مقاالت و پايان

 ترين متغیرهاي همبسته مورد اشاره، شاملاستفاده قرار گرفته است(، سپس استخراج پرتكرارترين و مرتبط

هاي زندگي،  بهزيستي هاي ناسازگار، رضايت زناشويي، مهارتتعهد زناشويي، صمیمیت زناشويي، طرحواره

هاي ارتباطي، تهیه و ش هیجاني، خشونت علیه زنان، حل تعارض و مهارتشناختي، هوش معنوي، هوروان

تدوين شده است. پس از استخراج و مشخص نمودن مهمترين متغیرهاي همبسته با تمايل به جدايي و 

شناختي تلفیقي، مدل مسیر كمي بین تعهد طالق، پیش از شروع تدوين بسته آموزش توانبخشي روان

-هاي زندگي،  بهزيستي روانهاي ناسازگار، رضايت زناشويي، مهارتويي، طرحوارهزناشويي، صمیمیت زناش

هاي ارتباطي با تمايل به شناختي، هوش معنوي، هوش هیجاني، خشونت علیه زنان، حل تعارض و مهارت

هاي در حال طالق اجرا، و پس از كسب اطمینان از برازش نفري از زوج 016طالق و جدايي در يك  نمونه 

گانه مورد اشاره با تمايل به جدايي و طالق، از طريق تحلیل محتواي متعارف، دل مسیر متغیرهاي يازدهم

گانه مطرح شده در مدل كمي استخراج گرديد. سپس بر اساس فنون مورد نیاز براي آموزش  متغیرهاي يازده

يل به جدايي و طالق و همچنین باالترين میزان ارتباط به دست آمده در مدل مسیر بین يازده متغیر با تما

شناس متخصص، بسته آموزش توانبخشي تلفیقي به بر مبناي نظرات يك گروه تخصصي شامل شش روان

صورت اولیه تدوين شد. در راستاي سنجش روايي اين بسته آموزشي تدوين شده، و به منظور مشخص شدن 

يك از فنون و راهبردهاي مطرح،  اثربخشي نقاط قوت و ضعف احتمالي محتوا و زمان اختصاص يافته به هر 

متغیرهاي تعهد زناشويي و مهارتهاي بسته آموزشي تدوين شده،  طي يك مطالعه مقدماتي )پايلوت( بر 

آزمون و بر روي شش زوج داوطلب در طي چهار آزمون و پسدر قالب طرح تك گروهي با پیش ارتباطي

ن شده به صورت مقدماتي و اولیه داراي اثربخشي معنادار بر هفته اجرا شد. نتايج نشان داد كه بسته تدوي

، یقيشناختي تلفتوانبخشي رواناست. همچنین روايي تخصصي بسته  تعهد زناشويي و مهارتهاي ارتباطي

فرم ارزيابي محتوا، فرايند، زمان، كفايت محتوايي و كفايت كلي بسته آموزشي در قالب پنج سوال با پنج 

شناس داراي در اختیار شش داور متخصص روان 7تا بسیار نامناسب است= 6ب است=گزينه بسیار مناس

سابقه تدريس و آموزش و درمان زوجي   قرار گرفت تا پس از مطالعه كامل بسته آموزشي، در هر يك از 

 پنج سوال، نظر خود را اعالم نمايند. ضريب كاپاي كوهن به عنوان ضريب توافق شش داور، در مورد محتوا،

و توافق كلي در باره مناسب بودن بسته آموزشي  96/4تا  9/4زمان، ساختار و كفايت بسته آموزشي بین 

به دست آمد. مجموعه شواهد معطوف به روايي  90/4هاي در معرض طالق برابر با براي اجرا بر روي زوج

صه خالآماده اجرا است.  دروني و روايي محتوايي تخصصي اشاره شده، نشان داد كه بسته آموزشي تهیه شده

  آمده است.  7آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي در جدول جلسات 

 
 شناختي تلفیقي. خالصه جلسات توانبخشي روان1جدول 

 محتوای جلسه هدف جلسه

 اول
آشنايي مقدماتي، آموزش 

فنون حل  راهبردها و
 تعارضات زناشويي

-اجراي پیش ،ن مقرراتمعرفي برنامه و بیان اصول قوانی ،آشنايي

، تعريف تعارض زناشويي و درک طبیعي بودن وجود تعارض آزمون
بین زوجین، رويكردهاي حل تعارضات زناشويي، راهبردهاي نا 

 كارآمد، راهبردهاي كارآمد، ارائه تمرين و تكلیف در منزل.
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 دوم
آموزش تقويت و ارتقاء تعهد 

 زناشويي

گري تكالیف جلسه قبل،  مروري بر مباحث جلسات قبل و بازن
مفهوم تعهد زناشويي و انواع تعهد، راهبردهاي ارتقاء تعهد  با آشنايي

 ها، ارائه تمرين و تكلیف در منزل.زناشويي و تمرين مقدماتي آن

 سوم
آموزش راهبردها و فتون 
 ارتقاء صمیمیت زناشويي

ارائه كاربرگ و  مفهوم صمیمیت زناشويي و انواع آن، با آشنايي
ها و  زخورد در حوزه صمیمیت موجود زوجین، اجراي روشبا

ارائه تمرين و تكلیف در  هاي افزايش صمیمیت زناشويي،تكنیك
 منزل.

 چهارم
آموزش راهبردها و فتون 

هاي اصالح و تعديل طرحواره
 ناسازگار

هاي ها و نقش تجربهها، منشا طرحوارهارايه آموزش در مورد طرحواره
هاي نا كارآمدو ارايه ها، انواع طرحوارهي آناولیه در شكل گیر

ارائه تمرين و  راهكارهايي در جهت تغییر طرحواره هاي ناكارامد،
 تكلیف در منزل. 

 پنجم
آموزش راهبردها و فنون 
 ارتقاي مهارتهاي زندگي

هاي زندگي و ضرورت آموزش آنها در زندگي، شناخت  مهارت
مهارت خود آگاهي؛ آموزش هاي ده گانه زندگي،آشنايي با مهارت

تكنیك پنجره جو و هري،آشنايي با مهارت همدلي، آموزش مهارت 
 ارائه تمرين و تكلیف در منزل.  حل مسئله و تصمیم گیري،

 ششم
آموزش راهبردها و فنون 

 هاي ارتباطيارتقاي مهارت

ها وانواع آموزش مهارت ارتباطي در افزايش رضايت زناشويي، پیام
هاي مربوط به شنونده،گفتگو هاي تخريب ، مهارتآن در ارتباط

كننده، شناخت نقايص مهارتهاي ارتباطي و اجراي راهكارهاي ارتقاي 
 ارائه تمرين و تكلیف در منزل.  روابط مثبت،

 هفتم
آموزش راهبردها و فنون 

-ارتقاي بهزيستي روان

 شناختي

آموزش مفهوم وتعريف بهزيستي روانشناختي و نظر سنجي از 
ارائه  ها،شناختي  و آموزش آنجین،ارائه مولفه هاي بهزيستي روانزو

 تمرين و تكلیف در منزل.

آموزش راهبردها و فنون  هشتم
 ارتقاي ارتقاي هوش هیجاني

تعريف هوش و هوش هیجاني، عالئم هوش هیجاني پايین و باال، 
 هاي هوش هیجاني وآموزش و تمرين ارتقاي آن،شناسايي مولفه

 رين و تكلیف در منزل.ارائه تم

 نهم
آموزش راهبردها و فنون 

 ارتقاي هوش معنوي

هاي هوش تعريف معنويت وهوش معنوي، ابعاد اصلي و مولفه
معنوي، آموزش هوش معنوي،آموزش راهكارهاي نظريه ده عاملي 
بازن،آموزش راهكارهاي نظريه سیسك،ارايه مدل هوش معنوي،انجام 

 تمرين و تكلیف در منزل.ارائه  تمرين هاي هوش معنوي،

 دهم
آموزش راهبردها و فنون 
پیشگیري از خشونت در 

 زندگي زناشويي

-ك، تكنیآشنايي با مفهوم پرخاشگري و انواع آن در روابط زناشويي
هاي پیشگیري از پرخاشگري كالمي، واكنش به انتقادات، فن 

 ،، تكنیك هاي پیشگیري از پرخاشگري غیركالميمنحرف كردن
ايي رفتار پرخاشگرانه و علل آن، و فنون مديريت شناس

ارائه تمرين و  پرخاشگري،مهارت حل مسئله، مهارت ايجاد وقفه،
 آزمون.تكلیف در منزل و اجراي پس

 

 يك ايصورت هفتهبهاي دقیقه 94جلسه  74طي شناختي تلفیقي آموزش توانبخشي روانشیوه اجرا. 

ه بیش از دو دهه آموزش و درمان، در يكي از مراكز مشاوره سابقشناس با توسط متخصص روان جلسه

هاي در حال متناسب با برنامه حضور زوجداد دادگستري اصفهان بود، شناختي طالق كه طرف قرارروان

در جلسه اول . آموزشي دريافت ننمودگونه هیچ دوره آموزش گروه آزمايشدر گواه . گروه طالق، اجرا شد

ر د ات آموزش، گروه آزمايش و گروه گواهجلس آزمون اجرا گرديد. با پايان يافتنپیش پیش از شروع آموزش،

هاي گروه . براي زوجپاسخ دادند هاپرسشنامهبه  و دو ماه بعد در مرحله پیگیري مجدد آزمونمرحله پس

فیقي شناختي تلرساني و توافق قبلي پس از اتمام آموزش گروه آزمايش، آموزش توانبخشي روانگواه با اطالع

 معیار و در سطح استنباطي نیز میانگین و انحراف از در سطح توصیفيها، اجرا گرديد. در تحلیل آماري داده
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هاي خطا از طريق ويلك، برابري واريانس-ها از طريق آزمون شاپیروپس از بررسي نرمال بودن توزيع داده

 فرض كرويت ازريق آزمون ام باكس و بررسي پیشكوواريانس از ط-آزمون لوين، برابري ماتريس واريانس

 SPSSها از طريق نرم افزار داده استفاده شد.هاي تكرار شده واريانس اندازه از تحلیلطريق آزمون موخلي، 

 تحلیل شد.  01نسخه 

 

  هایافته

ي تحصیالت ( دارا%04نفر ) 0( داراي تحصیالت تا ديپلم، %14نفر ) 70در گروه آموزش توانبخشي تلفیقي، 

( داراي %14نفر ) 70( داراي تحصیالت فوق لیسانس و در گروه گواه، %74نفر ) 0فوق ديپلم و لیسانس و 

( داراي تحصیالت فوق ديپلم و لیسانس بودند. آزمون خي دو با مقدار برابر %44نفر ) 1تحصیالت تا ديپلم و 

داراي تفاوت معناداري نیست. در متغیر طول نشان داد كه فراواني تحصیالت در دو گروه  p>47/4و  0/1با 

سال  6( در گروه تا %04نفر ) 8شناختي تلفیقي، هاي گذشته از ازدواج، در گروه آموزش توانبخشي روانسال

سال و  77( در گروه %04نفر ) 8سال گذشته از ازدواج و  74تا  1( در گروه %04نفر ) 0گذشته از ازدواج، 

( %74نفر ) 0سال گذشته از ازدواج،  6( در گروه تا %04نفر ) 8در گروه گواه نیز،  بیشتر گذشته از ازدواج و

سال و بیشتر گذشته از ازدواج قرار  77( در گروه %64نفر ) 74سال گذشته از ازدواج و  74تا  1در گروه 

گذشته از هاي نشان داد كه فراواني طول سال p>46/4و  88/4داشتند. آزمون خي دو با مقدار برابر با 

شناختي ازدواج در دو گروه داراي تفاوت معناداري نیست. در متغیر سن، در گروه آموزش توانبخشي روان

(  %06نفر ) 6سال و  04تا  47( در گروه سني %46نفر ) 1سال،  44( در گروه سني تا %04نفر ) 8تلفیقي، 

( %46نفر ) 1سال،  44( در گروه سني تا %64نفر ) 74سال و باالتر و در گروه كنترل نیز،  07در گروه سني 

سال و باالتر قرار داشتند. آزمون خي دو با  07(  در گروه سني %76نفر ) 4سال و  04تا  47در گروه سني 

در جدول نشان داد كه فراواني سن در دو گروه داراي تفاوت معناداري نیست.  p>46/4و  10/4مقدار برابر با 

هاي ارتباطي به تفكیك براي گروه آزمايش و گروه گواه ر تعهد زناشويي و مهارت، میانگین و انحراف معیا0

 آزمون و پیگیري ارائه شده است. آزمون، پسبراي سه مرحله پیش

 
 های ارتباطي در دو گروه پژوهش در سه مرحله زماني. میانگین و انحراف معیار تعهد و مهارت2جدول 

 مرحله متغیر

 توانبخشي  روهگ

 شناختي تلفیقيروان
 گروه گواه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

تعهد 

 زناشويي

 06/6 06/749 84/1 64/746 آزمونپیش

 19/1 16/741 70/1 14/710 آزمونپس

 11/6 76/701 01/1 76/708 پیگیري

هاي مهارت

 ارتباطي

 69/9 44/98 04/74 84/744 آزمونپیش

 80/9 44/740 09/1 16/708 آزمونپس

 90/6 46/776 11/1 46/704 پیگیري
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شناختي تلفیقي، در شود، تعهد زناشويي در گروه آموزش توانبخشي روانديده مي 0كه در جدول چنان

دهد. ( افزايش قابل توجهي را نشان مي06/749آزمون )( نسبت به مرحله پیش14/710آزمون )مرحله پس

( 16/741آزمون )( نسبت به مرحله پیش06/749آزمون )ه گروه گواه در مرحله پساين امر در حالي است ك

( با افت نسبت به مرحله 76/708تفاوت چشمگیري نداشته است. تعهد در مرحله پیگیري گروه آزمايش )

هاي ( نزديك شده است. در مهارت76/701آزمون اين گروه، به میانگین گروه گواه در مرحله پیگیري )پس

( 46/704( و پیگیري )16/708آزمون )تباطي، گروه آموزش توانبخشي روان شناختي تلفیقي، در پسار

 تري را نشان داده است ( گروه گواه، تغییرات قابل توجه46/776( و پیگیري )44/740آزمون )نسبت به پس

 ،ي اين نوع تحلیلهافرضهاي تكرار شده، در راستاي بررسي پیشپیش از اجراي تحلیل واريانس اندازه

ر با ويلك براب-ويلك نشان داد در تعهد زناشويي )به ترتیب براي سه مرحله آزمون شاپیرو-آزمون شاپیرو

ويلك برابر -هاي ارتباطي )به ترتیب براي سه مرحله آماره شاپیرو( و مهارتp>46/4و  91/4و  96/4، 98/4

هاي درون ال است. آزمون لوين نیز برابري واريانسها نرم( توزيع دادهp>46/4و  96/4و  91/4، 91/4با 

(  p>46/4و  440/4و  79/4، 14/4گروهي را براي تعهد زناشويي )به ترتیب براي سه مرحله آماره لوين برابر با 

( و p>46/4و  40/4و  00/7، 06/7هاي ارتباطي )به ترتیب براي سه مرحله آماره لوين برابر با و مهارت

و  74/9كوواريانس  را در تعهد زناشويي )ام باكس برابر با -نیز برابري ماتريس واريانسآزمون ام باكس 

46/4<pام باكس برابر با ( و مهارت( 46/4و  04/70هاي ارتباطي<p نشان دادند. در نهايت آزمون ماخلي )

هاي مهارت ( و برايp=41/4و  96/4ماخلي برابر با  Wنشان داد پیش فرض كرويت براي تعهد زناشويي )

هاي ، نتايج تحلیل واريانس اندازه4رعايت شده است. در جدول ( p=10/4و  98/4ماخلي برابر با  Wارتباطي )

 هاي ارتباطي ارائه شده است. تكرار شده، براي تعهد زناشويي و مهارت

 

 های ارتباطيارتشده )مکرر( برای تعهد زناشویي و مهگیری تکرارنتایج تحلیل واریانس اندازه .3جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
 معناداري Fنسبت

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

تعهد 

 زناشويي

 7 16/4 447/4 79/17 81/0776 0 10/0047 مراحل مداخله

 7 17/4 447/4 41/90 11/0840 0 60/6149 گروه×مراحل

 7 01/4 447/4 87/47 74/7190 7 74/7190 گروه

هاي مهارت

 ارتباطي

 7 11/4 447/4 49/18 41/4749 0 76/1018 مراحل مداخله

 7 14/4 447/4 41/68 71/0406 0 40/0164 گروه×مراحل

 80/4 79/4 440/4 78/9 07/7697 7 07/7697 گروه

 

( p=447/4و  F ،0=df=41/90گروه )×شود،  در تعهد زناشويي تعامل مراحلمشاهده مي 4كه در جدول چنان

( معنادار هستند. اين p=447/4و  F ،0=df=41/68گروه )×و در مهارت هاي ارتباطي نیز تعامل مرحله

آزمون و پیگیري بین گروه آموزش معناداري به اين مفهوم است كه حداقل در يكي از دو مرحله پس

هاي ارتباطي تفاوت ويي و مهارتشناختي تلفیقي با گروه گواه در متغیرهاي تعهد زناشتوانبخشي روان

آزمون و آزمون، پس، نتايج آزمون تعقیبي بونفروني براي مقايسه پیش0معناداري وجود دارد. در جدول 

 پیگیري به صورت دو به دو با يكديگر ارائه شده است. 
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 ویي و آزمون و پیگیری در تعهد زناشآزمون، پسنتایج آزمون بونفروني برای مقایسه پیش .4جدول 

  های ارتباطيمهارت

 مراحل مورد مقايسه متغیر
هاي تفاوت میانگین

 شدهتعديل

خطاي 

 استاندارد
 معناداري

 تعهد زناشويي

 447/4 91/4 -96/74 آزمونپس -آزمونپیش

 447/4 40/7 -18/74 پیگیري -آزمونپیش

 77/4 91/4 41/4 پیگیري -آزمونپس

هاي مهارت

 ارتباطي

 447/4 80/7 -90/71 آزمونپس -آزمونپیش

 447/4 40/7 -74 پیگیري -آزمونپیش

 49/4 49/7 90/4 پیگیري -آزمونپس

 

پیگیري در هر دو متغیر -آزمونآزمون و پیشپس -آزمونشود، بین پیشمشاهده مي 0كه در جدول چنان

آزمون و پیگیري تفاوت معنادر ن پسهاي ارتباطي تفاوت معناداري وجود دارد، اما بیتعهد زناشويي و مهارت

مون ثبات آزدهد كه به طور نسبي تغییرات متغیرها در پیگیري نسبت به پسنیست. اين نتايج نشان مي

 .داشته است
 

 گیرینتیجهو  بحث

هاي بر تعهد زناشويي و مهارت تلفیقي شناختيهدف اين مطالعه تعیین اثربخشي آموزش توانبخشي روان

شناختي تلفیقي ها نشان داد كه آموزش توانبخشي روانهاي در معرض طالق بود. يافتهوجارتباطي در ز

هاي ارتباطي شد. در مطالعات قبلي در جستجوهاي انجام شده موجب افزايش تعهد زناشويي و مهارت

تباطي رهاي اشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي و مهارتاي در حوزه اثربخشي آموزش توانبخشي روانمطالعه

هاي در معرض طالق در دسترس قرار نگرفت، ولي مطالعاتي در سرتاسردنیا و در ايران، اثربخشي زوج

شناختي را بر متغیرهاي مرتبط با تعهد زناشويي و هاي آموزشي و درماني با پايه و محتواي روانمداخله

. اندمختلف مورد بررسي قرار داده هاي ارتباطي با تنوع زيادي بر پايه رويكردهاي آموزشي و درمانيمهارت

هاي در اثربخشي آموزش شناختي و رفتاري را  بر تعهد زناشويي زوج( 7491براي نمونه نجمي و همكاران )

مدار و واقعیت درماني را  بر ( اثربخشي درمان هیجان0404و  7499معرض طالق، گودرزي و همكاران )

اثربخشي زوج درماني به روش (  7044اده اقدم و همكاران )تعهد اجتماعي زوجین در معرض طالق و احمدز

موزشي در بسته آاند. نشان دادهبر تعهد زناشويي در زوجین داراي تعارضات زناشويي  را  تحلیل رفتار متقابل

ها در مطالعه حاضر، فنون آموزشي مورد استفاده در مواردي داراي شناختي تلفیقي زوجتوانبخشي روان

هاي شناختي و رفتاري، تحلیل روابط، درمان هیجان مدار و طرحواره هايي با فنون آموزشي حوزههمپوشي

درماني و طیفي ديگر از فنون مورد نیاز براي ارتقاء كیفیت زندگي زناشويي استفاده شده است. به همین 

توانبخشي  توان گفت كه نتايج اين بخش از مطالعه در باره اثربخشي آموزشطور نسبي ميجهت به

 دهد. روانشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي با نتايج مطالعات ذكر شده، همسويي نشان مي

توان ق ميهاي متقاضي طالشناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي زوجدر تبیین اثربخشي آموزش توانبخشي روان

و طالق اشاره كرد. بر پايه  به ساز و كارهاي مرتبط با نقش هر يك از متغیرهاي مرتبط با تمايل به جدايي
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؛ 7044و همكاران،  محمودزاده مرقي؛ 7498و همكاران،  خسرويهاي ارتباطي )مهارتپیشینه در دسترس 

و همكاران،  عرب(، تعارض زناشويي )7491 و همكاران، صادقي، رضايت زناشويي )(7499و همكاران،  نبیئي

و  پرورعدلشناختي )هاي روان، طرحواره(7496و همكاران،  زارعان) ، خشونت خانگي(7494

زناشويي  (، تعهد7499و همكاران،  نبیئي(، صمیمیت زناشويي)0400؛ مهرپويا و همكاران، 7044همكاران،

-،  سالمت و بهزيستي روان(0471هاي زندگي )جلیلي و همكاران، مهارت ،(0474)ويتون و همكاران، 

؛ شیرزادي و 7481ش هیجاني و معنوي )محسنیان و همكاران، ( و هو0476شناختي )اسبارا و همكاران، 

واسطه با میل به جدايي طور با واسطه يا بياند كه به( متغیرهاي قابل آموزشي معرفي شده 0407همكاران، 

شناختي تلفیقي مطرح شده در مطالعه حاضر، استفاده بسته آموزش توانبخشي روانو طالق ارتباط دارند. در 

ت ، رضايهاي ارتباطيمهارتها و به كارگیري فنون آموزشي معطوف به ارتقاء متغیرهاي مثبت )اين متغیر

شناختي و  هوش هاي زندگي، سالمت و بهزيستي روانمهارت زناشويي، ، تعهدزناشويي، صمیمیت زناشويي

ار اي ناسازگهو طرحواره تعارضات زناشويي، خشونت خانگي( و تضعیف متغیرهاي منفي )هیجاني و معنوي

 هاي مطالعات قبلي، محوريت حیاتيبا هدف تالش براي پیشگیري از وقوع طالق با اتكاء بر يافته (و معیوب

شناختي تلفیقي بر افزايش تعهد زناشويي نیز به نقش جدي داشته است. اثربخشي آموزش توانبخشي روان

هیجاني و معنوي، تالش براي ارتقاء  هاي هوشكارگیري بهتر ظرفیتآموزش صمیمیت، رضايت، تعهد، به

ها، خشونت و تضعیف نقش تفسیرها و سالمت و بهزيستي در كنار انجام تمريناتي بر روي كاهش تعارض

هاي ناسازگار و ناكارآمد شناختي، مربوط است. اين تبیین با توجه به هاي مبتني بر برخي طرحوارهارزيابي

بخش، متناسب با در استفاده از الگوهاي رفتاري صمیمانه، رضايت هاي متمايل به طالق، اغلبكه زوجاين

شرايط و نیازهاي طرف مقابل و در مجموع در ايجاد يك رابطه مثبت و سازنده با يكديگر دچار ضعف 

؛ 0407اسپايكیك و مورتلمانز، ؛ 7044 و همكاران، پرورعدل؛ 7496زارعان و سديدپور، محسوسي هستند )

 شود. (، به طور جدي برجسته تر مي0407؛ كمر و فیزان، 0407همكاران، اسكافي نوقاني و 

، يهاي ارتباطمهارت هاي مغفول ماندهشناختي تلفیقي با تمركز بر ظرفیتدر واقع آموزش توانبخشي روان

شناختي هاي زندگي، سالمت و بهزيستي روانمهارت زناشويي، ، تعهدرضايت زناشويي، صمیمیت زناشويي

تر و قابل ترمیم را از طريق در متن روابط زناشويي، زندگي و رابطه كم تنش ار هوش هیجاني و معنويدر كن

دهد، هاي متمايل به طالق قرار ميهاي سازنده و مثبت اين روابط را پیش روي زوجگذاري بر جنبهسرمايه

 كند. با درگیر شدنفراهم ميها براي نجات زندگي در حال فروپاشي و فرصتي نوين را در متن آخرين تالش

ها در فنون آموزشي ارتقاء رضايت، مهارت ارتباطي، تعهد و صمیمیت زناشويي، همراه با استفاده از زوج

شناختي و هوش معنوي، به تدريج روابط عاري هاي هوش هیجاني، بهزيستي و سالمت روانكاركردها و نقش

هاي متعهدانه، رضايت بخش و مسیر تبادل رفتارها و پیاماز تعهد و صمیمیت و سرشار از كشمكش، آنها در 

تواند يكي از ساز وكارهاي اصلي اثربخشي آموزش توانبخشي كنند. همین امر ميتر حركت ميصمیمانه

شناختي تلفیقي بر تعهد زناشويي باشد. موازي با ساز و كار و نقش ارتقاء صمیمیت، رضايت، تعهد، روان

ي و معنوي در ارتقاء تعهد زناشويي، آموزش اجتناب از رفتارهاي خشن و پرخاشگرانه استفاده از هوش هیجان

افزا آثار ساز و كار  ارتقاء كیفیت هاي مقابله با اين نوع رفتارها در حین رابطه، به شكلي همدر روابط و راه

اين كند. بنابریدا ميروابط و زندگي زناشويي را تقويت و از اين طريق نیز تعهد زناشويي امكان ارتقاء پ

اثربخشي آموزش توانبخشي تلفیقي بر تعهد زناشويي، در بستري رو به رشد از رضايت زناشويي، صمیمیت 
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هاي زندگي ضروري نظیر تبادل مهرباني، محبت، شناختي و ديگر مهارتو تعهد باالتر، در كنار بهزيستي روان

 كند. مياز خودگذشتگي و گذشت و  فداكاري منصه بروز پیدا 

ه هاي ارتباطي نیز با توجه ببر مهارت تلفیقي شناختينتايج مربوط به اثربخشي آموزش توانبخشي روان

شناختي مرتبط با میل به طالق هاي مختلف روانها و مهارتمحتواي اين نوع آموزش و تمركز بر همبسته

ربخشي مشاوره گروهي مبتني بر اث( در خصوص 7498و جدايي نیز با نتايج مطالعه نامني و همكاران )

هاي متقاضي طالق، با نتايج مطالعه بالنچارد و همكاران بر كیفیت رابطه زناشويي زوج طرحواره درماني

و با نتايج مطالعه مشتاقي  هاهاي ارتباطي زوج( در خصوص اثربخشي آموزش ازدواج و رابطه بر مهارت0449)

هاي ارتباط صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشويي ش مهارتاثربخشي آموز( در خصوص 7499و همكاران )

اي هشناختي تلفیقي بر افزايش مهارتدهد. در تبیین اثربخشي آموزش توانبخشي روانميهمسويي نشان 

هاي در معرض طالق، عالوه بر افزايش تعهد زناشويي كه در بخشي ديگري از اين پژوهش نشان ارتباطي زوج

ارتقاء رضايت، مهارت ارتباطي، تعهد و صمیمیت زناشويي، همراه با استفاده از نقش هوش  داده شد، و فراتر از

شناختي و هوش معنوي،  به ساز و كارهاي تقويت معطوف به احترام و هیجاني، بهزيستي و سالمت روان

ار همسر اي جديد از روابط غیرمتعارض در كنرابطه متقابل و رفع نیازهاي مختلف در كنار احساس تجربه

هاي مايل به طالق به جز مواردي كه عوامل الينحل كند. واقعیت اين است كه زوجارتباطي تنگاتنگ پیدا مي

-آفرين زمینه ساز تعارض، كشمكش و در نهايت تمايل به طالق و وقوع طالق دخیل هستند )قديميو مسئله

هاي جدي در حوزه ز مواقع از ضعف(، در بسیاري ا0407دايك و همكاران، ؛ ون0407آزاد و همكاران، 

ا و سوء ههاي مثبت با يكديگر، برداشتبرقراري روابط سازنده در بستر تبادل رضايت بخش عواطف و هیجان

هاي زندگي، ناتواني و يا غفلت در استفاده از تمامي هاي ارتباطي و مهارتهاي مخرب، ضعف مهارتتفاهم

 ،اديقب وهدست زندگي زناشويي رضايت بخش و مثبت برخوردارند )دها و امكانات ايجاد يك رابطه و فرصت

هاي متقاضي هاي مطرح شده، زوجهاي حاصل از ضعفآسیب(. 0407آفونسو و همكاران، -؛ آبريو7499

هاي ناكارآمد ها و روشاي معیوب از تالشهاي ارتباطي الزم، در چرخهطالق را به دلیل عدم وجود مهارت

زا در قالب رجوع براي جدايي نمود تمايل به جدايي و طالق كه در پايان زنجیره روابط آسیبكند. گرفتار مي

 حليها كه به جاي سازنده بودن، اغلب راههاي اين زوجيافته، مانند بسیاري ديگر از تصمیمات و انتخاب

 عريف كرد. آموزشتوان نوعي عصیان و تمايل به گريز از شرايط پرتنش  تشود، را ميويرانگر تلقي مي

شناختي تلفیقي در مسیر خود، تمايل به جدايي را كه شكلي از تمايل به گريز از تنش و توانبخشي روان

هاي ارتباطي موثر در كنار ارتقاء سطح استفاده فشار خردكننده است را با تجاربي جديد معطوف به مهارت

رخاشگرانه و افزايش متعیرهاي مثبت براي يك بار و پهاي زندگي، مهار رفتارهاي مخرب خشونتاز مهارت

هاي زندگي،  مهارت زناشويي، ، تعهدرضايت زناشويي، صمیمیت زناشوييزندگي زناشويي آرامش بخش )

( جايگزين و از اين طريق توان و ظرفیت استفاده شناختي و  هوش هیجاني و معنويسالمت و بهزيستي روان

كند. در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد كه آموزش توانبخشي هاي ارتباطي را تقويت مياز مهارت

صورتي اثربخش حتي تا دو ماه پس از پايان يافتن دوره آموزش يعني در مرحله  شناختي تلفیقي بهروان

هاي در معرض طالق شده است. به هاي ارتباطي در زوجپیگیري موجب افزايش تعهد زناشويي و مهارت

ا ههايي كه بستر اصلي تمايل به طالق آنشود تا اين آموزش تلفیقي براي زوجد ميهمین منظور پیشنها
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شناختي، شناخت و مواجهه هاي روان، رضايت زناشويي، طرحوارههاي ارتباطيمهارتمشكالت معطوف به 

پرهیز  ،هاي زندگيشناختي، مهارت، بهزيستي روان، صمیمیت، تعهدزناشوييناكارآمد با تعارضات زناشويي

هاي آغازين ، هوش هیجاني و هوش معنوي است )اين مهم به سادگي از طريق سنجشاز خشونت خانگي

عنوان آموزشي موثر از طريق مراكز مشاوره به در ورود به نظام مشاوره طالق قابل سنجش و بررسي است(، 

هاي مطالعه حاضر از جمله وديتريزي و اجرا شود. در پايان نیز الزم است تا به محدشناختي برنامهروان

هاي متقاضي طالق و جدايي كه به سیستم دادگستري گیري در دسترس، تمركز بر زوجاستفاده از نمونه

براي انجام مراحل قانوني طالق مراجعه نمودند و استفاده از پرسشنامه خودگزارش دهي كه ممكن است 

اي هبشود. بنابراين در تعمیم نتايج اين مطالعه براي زوج هاي عمیقي را به دست ندهد، توجه الزم و كافيداده

اي هاند، بايد احتیاط شود. در راستاي محدوديتمتعارض و يا ناراضي كه هنوز وارد فرايند طالق قانوني نشده

گیري همراه با هاي انتخاب تصادفي براي نمونهشود در مطالعات آينده از روشمورد اشاره پیشنهاد مي

 ررسي سابقه طالق قبلي، مد نظر قرار گیرند. سنجش و ب

 

 موازین اخالقي

اي ها صرفا در راستكنندگان، استفاده از دادهدريافت رضايت نامه كتبي، رازداري نسبت به اطالعات شركت

-رساني دقیق در صورت درخواست شركتاهداف پژوهش، آزادي كامل براي انصراف از ادامه پژوهش و اطالع

تايج، همراه با آموزش گروه گواه پس از اتمام آموزش گروه آزمايش، اصول اخالقي رعايت شده كنندگان از ن

 در اين مطالعه هستند. 

 

 سپاسگزاری

هايي كه با حضور خود در اين پژوهش اجراي اين مطالعه را از كلیه مراكز مشاوره روان شناختي و زوج

 كنیم. رداني ميپذير و پربار نمودند از صمیم قلب تشكر و قدامكان

 

 مشارکت نویسندگان

فهان اصواحد  آزاداسالمي، دانشگاه در اول نويسنده مصوب  شناسيروان دكتري رساله از برگرفته مقاله اين

 .اندهداشت نقش مقاله ارسال و تدوين و رساله اين انجام مختلف درمراحل نويسندگان همه و است )خوراسگان(

 

 تعارض منافع

ويسندگان، اين مقاله از هیچ موسسه يا سازماني حمايت مالي دريافت ننموده و داراي تعارض بنا بر اعالم  ن

 باشد. منافع نمي
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هاي مشكالت زوجین شناسايي شاخص  (.7044اكبر. )علي ،یانسلیمان .، وعلي محمد ،نظري .،سكینه ،نیاجمعه

 . 711-797(، 4)0، خانواده درماني كاربردي .تركمن متقاضي طالق: يك مطالعه كیفي

(. اثربخشي درمان فراتشخیصي يكپارچه بر 7499حسین. ) ،داودي .، وحسن ،حیدري .،نوشین ،حاتمي

 . 01-49(، 00)77، تحلیلي شناختي روان شناسي .تمايزيافتگي زوجین متقاضي طالق

شده دربارة نگرش (. فراتحلیل مطالعات انجام7491فاطمه. ) ،محمدزاده .، و منصوره ،هدايتي .،محمدرضا ،حسني

دومین ويژه نامه جامعه شناسي  ،4)77، مجله مطالعات اجتماعي ايران. 7490-7480هاي به طالق در سال

  . 701-767، خانواده(

هاي ارتباطي بر ررسي تاثیر دانشگاه بر مهارت(. ب7480. )مهدي، محمدداوراني فداكار .، ومسعودسین چاري، ح

(، 76)70 سابق(،  دانشور رفتارشناسي بالیني و شخصیت )روان. آموزان و دانشجوياناساس مقايسه دانش

40-07 . 

ي تعهد (. رابطه7490بهناز. ) ،مديمح .، ومحمد ،شاكرمي .،رضا ،داورنیا .،كیانوش ،زهراكار .،امین ،حسیني

 . 188-191(، 6)00، مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار .هاي شخصیتيزناشويي با ويژگي

(. مدل علّي گرايش به طالق عاطفي 7498ناصر. ) ،يوسفي .، وحمزه ،احمديان .،امید ،مرادي .،جهانبخش ،خسروي

. (زدگي زناشويي )مطالعه موردي: شهرستان قصرشیرينگري دلبر اساس الگوهاي ارتباطي زوجین با میانجي

 . 786-074(، 0)6، دوفصلنامه مطالعات جمعیتي

هاي گسست در خانواده ايراني متأثر از فرايند نوسازي: (. تبیین شاخص7499شهاب. ) ،قبادي .، وكوثر ،دهدست

 . 707-768(، 04)77، فرهنگ مشاوره و روان درماني .يك فراتحلیل كیفي

رويارويي عوامل فردي  :(. فراتحلیل تحقیقات مربوط به طالق7496. )سادات سمانه ،سديدپور .، ومنصوره ،انزارع

 . 797-078(، 0)1، بررسي مسائل اجتماعي ايران .و اجتماعي

(. مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضايت از زندگي زناشويي 7490هاجر. ) ،صفیاري جعفرآبادو  .،بیژن ،زارع

 . 777-704(، 7)74، مطالعات اجتماعي روان شناختي زنان .میان زنان و مردان متأهل شهر تهراندر 

(. تاثیرالگوهاي ازدواج در رضايت زناشويي و 7491سراج الدين. ) ،محمودياني .، ونسیبه ،زنجري .،رسول ،صادقي

 . 1-06(، 87)07(، مطالعات راهبردي زنان )كتاب زنان سابق .تمايل به طالق در شهر تهران

ر ث(. مطالعه برخي عوامل جريان مدرنیته مؤ7490زهرا. ) ،افشاري .، وحامد ،سعیدي عطايي .،محمد ،زادهعباس

هاي راهبردي مسائل اجتماعي پژوهش (.بر گرايش زنان به طالق )مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان
 . 06-00(، 7)0، ايران
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تدوين مدل علي تعارضات  (. 7044هوشنگ. ) ،جديديو  .،نصراهلل ،عرفاني ،.ايرج ،رادصفائي .،عفت ،پرورعدل

هاي بريدگي/طرد و خودگرداني/عملكرد اي طرحوارههاي دلبستگي با نقش واسطهزناشويي بر اساس سبك

 . 719-789(، 0)0، خانواده درماني كاربردي .مختل در زنان در آستانه طالق

طراحي مدل فرا تركیب (. 7494)علي.  ،مروتي شريف آباديو ، .رضا ،زشكيابراهیم زاده پ .،سید محمد ،عرب

  . 74-00(، 0)74، مجله اپیدمیولوژي ايران .هاي پیشینمند مطالعهعوامل مؤثر بر طالق با مرور نظام

لعات دوفصلنامه مطا .هاي آن در ايرانكننده(. نگرش به طالق و تعیین7496سمیه. ) ،میرزايي .، ويعقوب ،فروتن
 . 794-006(، 0)0، جمعیتي

بیني روابط فرازناشويي بر اساس پیش(. 7498)متین.  ،يوسفي مريداني .، ونیلوفر ،میكايیلي.، حسین ،فالحیان

، سازي خانوادهشناسي، مشاوره و غنيآسیب .هاي حل تعارض زوجین و تعهد زناشوييكیفیت عشق، سبك
6(7 ،)11-69. 

(. 7491طاهره. ) ، لطفي .، ووحید ،جان محمدي لرگاني .،سهیل ،صادقي .،صغرعلي ا ،فیروزجائیان گلوگاه

 . 777-704(، 0)1، مطالعات زن و خانواده . فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه طالق در ايران

 اثربخشي واقعیت درماني بر(. 7499گودرزي، امیرحسین.، كیخسرواني، مولود.، ديره، عزت.، و گنجي، كامران. )

عات زن و مطال. پذيري و دلزدگي زناشويي و تعهد اجتماعي در زوجین متقاضي طالق شهرستان ماليرانعطاف
 . 1-01(، 09)74خانواده، 

 از هیجاني هوش و خود تمايزيافتگي میان رابطه(. 7481. )آناهیتا گنجوي، و ،.سمیرا كرملو، ،.محمد محسنیان،

 . 841-801 ،(70)4 پژوهي، خانواده. طالق متقاضیان

سازي معادالت ساختاري مدل(. 7044) محمد صادق. ،فربد .، وفريبا ،میراسكندري .،علي ،محمودزاده مرقي

تحقیقات علوم  .هاي ارتباطي، حل تعارض و حل مسائل زندگي زناشوييگرايش به طالق با تأكید بر مهارت
  . 46-00(، 7)79، رفتاري

(. نقش میانجي تعهد زناشويي در رابطه بین ادراک انصاف 7499د رضا. )سید محم ،رضازادهو  .،نسترن ،مرتضايي

 . 087-090(، 0)77، هاي كاربردي روانشناختيپژوهش .مندي زناشوييو رضايت

رفتاري و ساختاري  -اثربخشي زوج درماني تلفیقي به شیوه شناختي(. 7496)شايسته.  ،چارداوليو ، .امید ،مرادي

  . 00-04(، 61)76 ،هاي مشاورهپژوهش .هاي متقاضي طالقآن در زوج بر كیفیت زندگي و ابعاد

هاي ارتباط صمیمانه (. اثربخشي آموزش مهارت7499قدسي. ) ،احقر .، واصغرعلي ،اصغرنژاد فريد .،سارا ،مشتاقي

-740(، 66)8، روانشناسي اجتماعي .هاي متقاضي طالقبر شفافیت ارتباط زناشويي و میل به طالق در زوج

704 . 

اثربخشي مشاوره  (.7498. )فاطمه ،عسكرآبادي.، و حسین ،كشاورز افشار .،سید حسن ،سعادت .،ابراهیم ،نامني

اضي رويي در زنان متقگروهي مبتني بر طرحواره درماني بر كیفیت رابطه زناشويي، تمايزيافتگي و سخت

  . 97-99(، 7)70، طب نظامي .طالق در میان فرزندان رزمندگان دفاع مقدس

الگوي معادالت ساختاري (. 7499)حسن.  ،امیري .، وكیوان ،كاكابرايي .،سعیده السادات ،حسیني .،آناهیتا ،نبیئي

 اي صمیمیتهاي ارتباطي و سالمت خانواده اصلي با نقش واسطهدر رابطه بین گرايش به طالق با مهارت

  . 9-71(، 7)0، سالمتسبك زندگي اسالمي با محوريت  .زناشويي و تعارضات زوجین
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(. اثربخشي آموزش شناختي رفتاري برظرفیت 7491ابوطالب. ) ،سعادتي شامیرو  .،فريبرز ،درتاج .،مهسا ،نجمي

، پژوهشنامه تربیتي .خودمهارگري و تعهد زناشويي در زوجین متقاضي طالق مراجعه كننده به مركز مشاوره
70(61 ،)760-740. 

ثباتي زناشويي رمقي زناشويي، بينقش بي(. 7498)نیلوفر.  ،میكايیلي .، وحسین ،یانفالح .،متین ،مريدانييوسفي

(، 7)6 ،سازي خانوادهشناسي، مشاوره و غنيآسیب .بیني میل به طالق زوجینو نارسايي شناختي در پیش

760-749 .  
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*** 

تعهد زناشویيپرسشنامه   
كامال  سواالت رديف

 مخالفم
نظري  مخالفم

 ندارم
كامال  موافقم

 موافقم
 مي بیان يكديگر براي را احساساتمان راحتي به همسرم و من 7

 كنیم
7 0 4 0 6 

 به كنیم مي بحث موضوع يك روي همسرم و من كه هنگامي 0
 توافق مي رسیم به سختي

7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 هستم متعهد خیلي همسرم به نسب من 4
 6 0 4 0 7 نمي كند توجه من احساسات به همسرم 0
 6 0 4 0 7 دانم مي وفادار فردي را همسرم 6
 6 0 4 0 7 برم نمي لذت همسرم با گفتگوي از من 1
 برازا عشق و محبت بیشتر من به نسبت همسرم كه كنم يم آرزو 1

 كرد مي
7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 داند مي ارزشمند فرد يك را من همسرم 8
 6 0 4 0 7 دارم دوستش بگويم همسرم به كه است سخت برايم 9
 6 0 4 0 7 گويم مي دروغ همسرم به اوقات گاهي 74
 6 0 4 0 7 بدانم ارزشمند را خود قبل از بیشتر كه است شده باعث ازدواح 77

https://www.tandfonline.com/author/Spikic%2C+Sascha
https://www.tandfonline.com/author/Mortelmans%2C+Dimitri
https://doi.org/10.1111/pere.12405
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 اين قادرم شوم مي دلخور همسرم دست از من كه هنگامي 70
 اوبگويم به را احساسم

7 0 4 0 6 

 خواهم ازدواج فرد همین با كنم شروع اول از دوباره باشد قرار اگر 74
 كرد

7 0 4 0 6 

 همسرم به ندارم دوست كه دارم عقايدي و افكار من اوقات گاهي 70
 بگويم

7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 ندارم رضايت همسرم با جنسي رابطه داشتن از من 76
 6 0 4 0 7 نمي كند درک را من همسرم 71
 6 0 4 0 7 است مشكل بدون و بخش رضايت ما جنسي رابطه 71
 6 0 4 0 7 صحبت نمي كند من با افكارش و عقايد مورد در همسرم 78
 6 0 4 0 7 بريم نمي لذت هم كنار بودن از همسرم و من 79
 6 0 4 0 7 بگويم همسرم به را دارم دوست كه چیزهايي ي همه نمیتوانم من 04
 ردهك ترسیم زندگیم در كه اهدافي به تا كرده كمك من به ازدواج 07

 برسم بودم
7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 كرده است محدود را من كامال ازدواح 00
 سعي وهمسرم من آيد مي وجود به برايمان مشكلي كه هنگامي 04

 آن داريم حل در
7 0 4 0 6 

 مي پیش ما به كه مشاجراتي توانیم مي كه هستم مطمئن من 00
 حل كنیم را آيد

7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 میكنم نوازش و بوسم مي را همسرم مرتب 06
 باشم ام خانواده يا دوستان كنار در اوقات گاهي اينكه از همسرم 01

 مي كند مخالفت
7 0 4 0 6 

 جذابیت برايم و كند مي جلب را من جنسي لحاظ از همسرم 01
 دارد جنسي

7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 نداشتم جدل و بحث همسرم با هرگز من 08
 6 0 4 0 7 است من دوست بهترين همسرم 09
 6 0 4 0 7 كند نمي فكر ديگري شخص به من جزء به همسرم 44
 6 0 4 0 7 گذارد مي احترام من صيشخ اهداف به همسرم 47
 6 0 4 0 7 جذاب مي داند را من جنسي لحاظ از همسرم 40
 6 0 4 0 7 هستیم قائل ارزش يكديگر استقالل براي همسرم و من 44
 6 0 4 0 7 بكنم كاري هر همسرم با درگیري از اجتناب براي حاضرم 40
 6 0 4 0 7 كافیست یمكن مي صرف دوستانمان و اقوام با كه زماني مدت 46
 6 0 4 0 7 است خانواده رهبر شوهر ما زندگي در 41
 اداره مسئول بايد هم باز كند مي كار خانه از خارج زن اگر حتي 41

 خانه باشد داخل
7 0 4 0 6 

 يم بیشتر نزديكي احساس مذهبیمان عقايد بخاطر همسرم و من 48
 كنیم

7 0 4 0 6 

 هب عشق توانم مي بهتر همسرم شتندا دوست با كنم مي احساس 49
 درک كنم را خدا

7 0 4 0 6 

 6 0 4 0 7 است مهم من براي همسرم همراه كردن عبادت 04
 6 0 4 0 7 كند مي كمك ما رابطه به مذهبي هاي ارزش گذاشتن میان در 07
 6 0 4 0 7 است خوبي شنونده همیشه همسرم 00
 6 0 4 0 7 دارم همسرم با خوبي بسیار رابطه 04
 6 0 4 0 7 دارد قبول را آنها و شناسد مي كامل مرا خوي و خلق همسرم 00

*** 

 های ارتباطيپرسشنامه مهارت
اكثر  همیشه

 اوقات
بعضي 
 اوقات

به 
 ندرت

 رديف عبارت هرگز

وقتي كه چیزي را براي ديگران توضیح مي دهم، از آنها مي پرسم كه  7 0 4 0 6
 .یده اندآيا تا اينجاي حرفم را فهم

7 

 0 ديگران منوجه صحبت هاي من نمي شوند 7 0 4 0 6
 4 سعي مي كنم نظراتم را به روشني بیان كنم 7 0 4 0 6
وقتي ديگران در جريان موضوع صحبت من نیستند، بیان عقايدم برايم  7 0 4 0 6

 .دشوار مي شود
0 
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ل را روشنتر وقتي متوجه سوالي نمي شوم، درخواست مي كنم كه سوا 7 0 4 0 6
 بیان كنند

6 

 1 منوجه منظور صحبت ديگران نمي شوم. 7 0 4 0 6
 1 .اين كه از ديد ديگران به موضوع نگاه كنم، برايم راحت است 7 0 4 0 6
 حتي وقتي كه حواسم جاي ديگر است، وانمود مي كنم كه دارم گوش 7 0 4 0 6

 مي دهم.
8 

 9 ست.ابراز احساسات برايم دشوار ا 7 0 4 0 6
وقتي كه حرفي مربوط به موضوع براي گفتن داشته باشم، قطع كردن  7 0 4 0 6

 صحبت ديگران برايم مسأله اي نیست.
74 

وقتي با ديگران حرف مي زنم، مي توانم از چهره آن ها احساساتشان را  7 0 4 0 6
 .بخوانم

77 

ويند، زودتر از وقتي كه مي دانم ديگران قصد دارند چه مطلبي را بگ 7 0 4 0 6
 .اينكه تمام كنند جوابشان را مي دهم

70 

وقتي كه مجبورم چیزي بگويم كه از برداشت ها و واكنش هاي مخاطب  7 0 4 0 6
 آگاه نیستم، به شدت به هم مي ريزم.

74 

توانم نقاط ضعفم را چنان مخفي كنم كه بهانه اي به دست ديگران  مي 7 0 4 0 6
 .ندهم

70 

 76 .تي كه اشتباه كردم، از اينكه اشتباه خود را بپذيرم، نمي ترسموق 7 0 4 0 6
بهترين راه براي اينكه به ديگران كمك كنم تا مرا درک كنند، آن است  7 0 4 0 6

 كه احساسات، افكار و عقايدم را به آنان بگويم
71 

 71 وقتي صحبت ها احساس مي شوند، میل دارم موضوع را عوض كنم 7 0 4 0 6
وقتي كه مي فهمم احساسات كسي را جريحه دار كرده ام، از او معذرت  7 0 4 0 6

 خواهي مي كنم
78 

 79 .وقتي از من انتقاد مي شود، ناراحت مي شوم و مقاومت مي كنم 7 0 4 0 6
6 0 4 0 7   
هان پن«ناراحت هستي؟»وقتي ناراحت هستم و كسي از من مي پرسدكه  7 0 4 0 6

 .نمي كنم
04 

 07 .دوست دارم هرچه زودتر به اصل مطلب بپردازم 7 0 4 0 6
وقتي كه با كسي صحبت مي كنم، سعي مي كنم خودم را جاي او  7 0 4 0 6

 .بگذارم
00 

وقتي كه كسي در پیدا كردن كلمات مناسب مشكل دارد، با كمال میل  7 0 4 0 6
 .آنچه كه فكر مي كنم او مي خواهد بگويد، پیشنهاد مي كنم

04 

ديگران مي گويند كه من صدايم را بلند مي كنم )بلند صحبت مي  7 0 4 0 6
 كنم(، اگر چه خودم از اين موضوع آگاه نیستم

00 

 06 .ه طور طبیعي چنین است كه در مكالمات، من بیشتر صحبت مي كنم 7 0 4 0 6
 01 .اين طور فكر مي كنم كه با حضور من مجلس صمیمي تر مي شود 7 0 4 0 6
 01 .به آنچه ديگران مي گويند عالقه مند مي شوم 7 0 4 0 6
گر كسي با من مخالفت كند، احساس ناراحتي مي كنم به ويژه اينكه  7 0 4 0 6

 . آن شخص تجربه مرا هم نداشته باشد
08 

وقتي از كسي انتقاد مي كنم، مطمئنم كه منظورم عمل و رفتار اوست  7 0 4 0 6
مي  ،«تو دوست خوبي نیستي»ي اينكه بگويم: نه خود او، مثالً به جا

 . «من با اين برخورد تو موافق نیستم»گويم: 

09 

 44 .من قادرم مشكالت را بدون از دست دادن كنترل عواطفم حل كنم 7 0 4 0 6
به هنگام صحبت با ديگران از واكنش عاطفي خودم به آنچه گفته مي  7 0 4 0 6

 .شود، آگاهم
47 

 40 .يل دارم بحث بر سر موضوعات رنجش آور را به تأخیر بیاندازمتما 7 0 4 0 6
قادرم با كسي كه احساساتم را جريحه دار كرده است، مقابله به مثل  7 0 4 0 6

 .كنم
44 

از بیان مخالفتم با ديگران اجتناب مي كنم، چون ممكن است از من  7 0 4 0 6
 .ناراحت شوند

40 
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Abstract  
Aim: This study was conducted to determine the effectiveness of eclectic 

psychological rehabilitation training in marital commitment and communication skills 

of divorcing couples. Methods: This was a semi-experimental study with a pretest-

posttest design with a control group and a two-month follow-up. The statistical 

population included divorcing couples who referred to divorce counseling centers in 

Isfahan. From them, 40 couples on the basis of entre criteria were selected in a 

purposeful way sampling and randomly assigned to experimental and control groups 

(each group 20 couple). The study tools included the Adams and Jones (1997) marital 

commitment inventory and the Queendom (2004) communication skills questionnaire. 

The eclectic psychological rehabilitation training group was trained in ten sessions 

through a compiled training package. Data were analyzed by repeated-measures 

ANOVA. Results: The results revealed that eclectic psychological rehabilitation 

training is effective in increasing the level of commitment (F = 186.70; p = 0.001) and 

communication skills (F = 20.56; p = 0.001); and this effectiveness has been stable in 

the follow-up phase. Conclusion: Considering the effectiveness of eclectic 

psychological rehabilitation training on promoting marital commitment and 

communication skills of divorcing couples, this integrated training can be used in 

divorce psychological counseling centers for couples. 
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